
Будинок-
Марія КРУПІНА Т

ЕМОРІАЛЬНИЙ будинок-музей
А. П. Чехова в Сумах лав одним із 
історико-культурних об'єктів, що 

мають цифрову мітку-пам'ятник Bank of 
memories

Про мітку
Проект Bank of memories розроблено 

з метою об’єднання всього світу в од
ну велику родину та збереження і ство
рення цифрової спадщини історично- 
культурного надбання людства.

Відтепер власники смартфонів, знахо
дячись поблизу музею, мають можливість 
завантажити у Ріау-маркеті додаток Bank 
of memories і ознайомитися з інформацією 
про життя і творчість Антона Чехова на 
Луці, а також про родину Линтварьових 
та їх садибу і, звісно, про сам музей з мо
менту його відкриття у 1960 р.

Поява цифрових міток слугує 
підвищенню туристичної привабливості, 
розширює можливості користувачів 
мережі Інтернет. За допомогою сучасних 
технологій значно зростає можливість 
дізнатися максимум інформації про 
об’єкт саме тут і саме зараз.

Про музей
Музей Чехова в Сумах - захоплююча 

подорож в атмосферу життя і творчості 
письменника.

Антон Павлович Чехов жив та пра
цював у дворянській садибі поміщиків 
Линтварьових у західному флігелі влітку 
1888-1889 рр. Саме тут, на Луці, де 
нині розташований музей, Чехов при
ймав хворих та написав оповідання 
«Неприємність». Спогадами про пере
бування в будинку Линтварьових овіяні 
твори письменника «Іменини», «Нуд
на історія» та п’єси «Чайка», «Лісовик». 
Влітку 1889 р. на Сумщині помер від ту

ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

беркульозу брат Антона Павловича ху
дожник Микола Чехов. Він похований на 
Лучанському кладовищі. Могила збере
глася і донині. Востаннє Антон Чехов пе
ребував на Луці в серпні 1894 р.

Дім-музей відкритий до 100-річчя від 
дня народження письменника 29 січня 
1960 р. Під час створення музею Чехова 
були проведені реконструкції інтер’єрів 
спальної, гостьової кімнат, а також 
кімнати, в якій Антон Павлович працював 
і спав, - так званої «кімнати Антоши». Крім 

того, тут можна побачити флігель садиби 
Линтварьових, де проживала сім’я Чехова 
під час його подорожі на Сахалін в 1890 р.

Предмети і музейні експонати - це 
цінні оригінали. Серед них шафа, яка бу
ла рідною для письменника. Нею користу
вався сам Чехов і його рідні. Професійні 
співробітники будинку-музею проводять 
цікаві краєзнавчі екскурсії. Вони дозво
лять дізнатися про найдивовижніші фак
ти з життя Чехова, про його незвичайні 
захоплення і членів його сім’ї. Т


