


ОБОРОНА 

 

До літопису героїчної історії міста увійшли легендарні 73 дні 

оборони Одеси. Фотографії одеситів періоду оборони міста 

в основному відображають простих жителів міста по 

створенню зброї, будівництву барикад і інших укріплень. 



Торпедні катера охороняють підступи до міста з моря. Вересень 1941 р.  

Підводники переслідують фашистські 

кораблі у берегів Одеси  

Загін моряків-черноморців 

направляється  до передових позицій. 

Одеса, 1941 р. 



Розрахунок ППО. На задньому плані 

будинок Русова (вул. Садова, 21). 



Споруда бронепоїзда на заводі ім. Січневого повстання. Паровоз обшивається 

броньованими листами. Можливо, копія саме цього поїзда встановлена на 

меморіалі 411-ї батареї (оригінальний був підірваний). 1941 рік 

Ремонт танків БТ-5 та БТ-7. 1941 рік 



Мешканці міста будують  барикади на вулицях Одеси. липень-серпень 1941 року 



Діти будують барикади 



Ополченець біля барикади 

Школярі направляються на заняття в катакомби міста 



Одесити проводжають бійців на фронт 





ОКУПАЦІЯ 

 

Фотографій простих одеситів періоду окупації дуже 

мало. Фотографували виключно окупанти - німці та 

румуни, знімали себе, міські пейзажі, знімали з чисто 

утилітарними цілями різні об'єкти. Тому одесити вкрай 

рідко ставали головними дійовими особами в кадрі. 

Виняток - знімки німецького фотожурналіста Віллі 

Прагера, який детально фіксував життя на окупованих 

територіях. Для фотографій окупованій Одеси 

характерні сценки вуличної торгівлі, що розгорнулася 

майже на всіх вулицях міста, навіть на Дерибасівській. 

В кадр потрапили руїни.  



 

Одеський порт. Розбиті радянські 76-мм зенітки 3-К. 1941 рік. 

Польський спуск, Митна площа. За 

спиною фотографа в'їзд в морський порт. 

Кинута радянська техніка, яку не вдалося 

евакуювати. Вантажівки , польові кухні, 

трактори СТЗ. На передньому плані - два 

румунських офіцера. Жовтень 1941 року. 



Вулиці Одеси після евакуації радянських військ. Барикади і частково 

розібрана бруківка. 



Одеса, 1941. Реєстрація євреїв 



Жінки на Пересипу, біля залізничних колій 

Вулична торгівля на Дерибасовскій 



Партизани виходять на бойове завдання. Квітень 1944 р. 

Одеські партизани біля виходу з катакомби на околиці міста 



Герої опору: 

Володимир Молодцов (Бадаєв), 

Тамара Міжигурська (ліворуч),  

Тамара Шестакова (праворуч)  

перед розстрілом, травень 1942 



Зруйнований будинок № 18 на Дерибасівській 

На одному з одеських базарів  



Вулична торгівля.  

Фото Вилли Прагера,червень 1943 р 





ВИЗВОЛЕННЯ 

 

Фото одеситів, зроблені в дні Визволення і 

завершального періоду війни, майже виключно 

однотипні. Найчастіше це моменти радісної 

зустрічі радянських солдатів.  



Танки Т-34-85 з десантом на броні йдуть в атаку в районі станції 

Роздільна під Одесою. 3-й Український фронт, квітень 1944 р 

Радянські воїни форсують лиман в районі Одеси. Квітень 1944 р 



Партизани вибираються з катакомб після визволення міста 



Партизани, що вийшли з катакомб, 

після звільнення Одеси. 10 квітня 

1944 року. 



Приморський бульвар. Руїни біля Дюка. 

Розбір завалів зруйнованого 

залізничного вокзалу Одеси. 

1944 рік. 

Ріг Дерибасівської і Червоного 

провулка. 1944 рік. 



Розчищення руїн 





Одесити зустрічають бійця кінно-механізованої групи Плієва 

на околиці міста, в районі Усатово або Нерубайського. 

Зустріч бійців Червоної Армії 

на Потьомкінських сходах 





День Перемоги. Танці на Думській площі 


