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ВСТУП 
 

 

Історія видавничої справи розвивалася й утверджувалася не лише в 

таких потужних осередках книго- та пресовидання, як Львів, Київ, Харків, а й 

на периферії. Не можемо об’єктивно говорити про історію національної 

видавничої справи загалом, доки є невідомим внесок окремих регіонів у її 

загальний розвиток. Донедавна видавнича справа Єлисаветграда (нині – 

Кіровограда)  та містечок, тісно пов’язаних із цим повітовим центром, не 

була комплексно дослідженою. Є масив не введеного до наукового обігу, не 

узагальненого матеріалу. Залишаються маловідомі чи невідомі імена 

власників та працівників друкарень, редакцій, видавництв, що потребують 

від нас того пошанування, на яке вони заслужили своєю працею. Видавнича 

справа Єлисаветграда і прилеглих територій посідає особливе місце в історії 

країни. Від зародження 250 років тому до  приходу радянської влади на цих 

землях працювало близько п’ятдесяти видавничих організацій, діяльність 

яких досі залишалася не поцінованою, що підтверджує актуальність теми. 

Саме в Єлисаветграді 1764 року було засновано першу в Україні 

«гражданську» друкарню (тобто друкарню, в якій було використано новий, 

так званий гражданський, шрифт). 1765 року надруковано книги «Кав’ярня» 

Ж.-Б. Руссо й «Азбука». Дотепер не досліджені такі аспекти, як тематичний і 

типологічний репертуар видавничих фірм, особливості організації праці у 

друкарнях і палітурних майстернях, специфіка промоції друкованої продукції 

місцевих закладів, формування мережі книгорозповсюдження тощо.  

У науковій літературі переважно згадується діяльність першої друкарні 

(про це пишуть І. Огієнко, С. Петров, О. Чуднов, Ю. Матівос), але 

книговидання ХІХ і ХХ століть є невивченим. Якщо окремі факти й 

потрапляють до історичних розвідок, то подаються фрагментарно, переважно 

в контексті літературознавчих чи краєзнавчих розвідок. З огляду на 

обмеженість інформації про видавничу справу Єлисаветграда й прилеглих 
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територій навіть згадане мимохідь видання чи назване ім’я автора (редактора, 

видавця) – цінна інформація для дослідження. Такі факти є в публікаціях 

В. Боська, Л. Куценка, О. Семененка, О. Чуднова, Н. Бракер, Ю. Матівоса, 

С. Шевченка, В. Крижанівського, Р. Базаки. У справі збирання та 

систематизування листівок як окремого види видавничої продукції, частина з 

яких належить місцевим видавцям, варто віддати належне В. Могилюку, 

Ю. Тютюшкіну, В. Петракову й В. Машковцеву, В. Смотренку. Зазначені 

автори висвітлюють діяльність провідних діячів, описують окремі видання, 

згадують про книгарні чи книготорговців. Це не характеризує видавничу 

справу комплексно, але створює підґрунтя для того, аби системно дослідити 

цю проблему. Окремі відомості (переважно дуже фрагментарні) та згадки про 

книговидання Олександрії знаходимо у В. Голобородька, С. Цапюка, 

Т. Троцюк, Н. Жахалової, С. Орел і В. Панченка.   

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в межах цільової комплексної програми наукових 

досліджень Київського національного університету культури і мистецтв 

«Трансформаційні процеси в культурі і мистецтвах України» (державний 

реєстраційний № 0107U009539), згідно з тематикою наукових досліджень 

кафедри видавничої справи та мережевих видань КНУКіМ «Видавнича 

справа та редагування в Україні: вчора, сьогодні, завтра». Наукова 

проблематика дисертації пов’язана з програмою наукової дисципліни 

«Історія української видавничої справи».  

Мета – комплексне дослідження діяльності видавництв, друкарень й 

інших видавничих організацій Єлисаветграда та прилеглих територій у 

контексті доби.  

Для досягнення мети необхідна реалізація таких завдань:  

 узагальнити стан дослідження проблеми в українській 

історіографії та ввести до наукового обігу нову інформацію; 

 охарактеризувати діяльність видавництв, друкарень та 

інших книговидавничих організацій; 
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 провести видо-типологічний аналіз видавничої продукції; 

 окреслити систему книгорозповсюдження; 

 систематизувати відомості про рекламну та промоцію 

друкованих видань як складову редакційно-видавничого процесу. 

Об’єкт дослідження – видавнича справа Єлисаветградського краю з 

другої половини ХVІІІ до початку ХХ ст. 

Предмет дослідження – особливості зародження і розвитку видавничих 

організацій під час створення, виготовлення та реалізації друкованої 

продукції в організаційному, типологічному, тематичному аспектах.   

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є 

комплексний, системний підхід, який ґрунтується на принципах історизму та 

наукової об’єктивності, пріоритеті фактів, що передбачає об’єктивне 

висвітлення, аналіз й узагальнення відомостей про розвиток історії 

видавничої справи. Для виявлення повноти розробленості проблеми, 

узагальнення результатів вивчення науковцями діяльності редакторів, 

видавців, авторів, впливу їхньої видавничої діяльності користуємося такими 

загальнонауковими методами, як порівняння, узагальнення, аналіз і синтез. 

Використовуємо спеціальні методи: типологічний, порівняльно-історичний, 

біографічний, бібліографічний, друкарський.  

 Джерельна база. Основою джерельної бази є документи Державного 

архіву Кіровоградської області (фонди Єлисаветградської міської управи, 

Єлисаветградського товариства розповсюдження грамотності й ремесел, 

газети кінця ХІХ – початку ХХ ст. тощо); видавнича продукція аналізованого 

періоду із фондів Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. Д. І. Чижевського (відділ рідкісних документів) та Національної 

бібліотеки України ім. В. І. Вернадського; фонди Кіровоградського 

обласного краєзнавчого музею та галереї «Єлисаветград» (тогочасна 

видавнича продукція), Національної історичної бібліотеки та праці 

дослідників, що стосуються видавничої справи в пресі та моновиданнях. 
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Хронологічні межі. У роботі акцентується увага на часовому відтинку 

з другої половини ХVIII до початку ХХ ст. Згадуються перші 

єлисаветградські видання 1765 року і ті, що видані на початку ХІХ ст. З 

огляду на те, що видавнича справа на цих землях утвердилася у другій 

половині ХІХ століття, то детальніше розглядається період із 1865 року (коли 

Єлисаветграду як центру краю, про який ідеться, було повернено статус 

повітового міста, після чого відбулося багато змін у сфері освіти, культури, 

науки) і до початку другого десятиліття ХХ ст. (до встановлення в 

Єлисаветграді більшовицької влади у 1920 році).  

Територіальні межі. Аналізується діяльність видавничих осередків, 

що розташовувалися на території сучасної Кіровоградщини (це переважно 

Єлисаветградський та Олександрійський повіти Херсонської губернії, 

Чигиринський повіт Київської губернії, представлений Златополем).  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що це перше і 

на сьогодні єдине комплексне дослідження видавничої справи Єлисаветграда 

та інших міст Кіровоградщини другої половини ХVIII – початку ХХ століть.  

Уперше: 

– всебічно проаналізовано діяльність таких єлисаветградських 

друкарень, як друкарні А. та М. Гольденбергів, братів Шполянських, братів 

Броунів, Єлисаветградського повітового земства, а також інших видавничих 

організацій Єлисаветграда, Олександрії, Новомиргорода, Златополя, 

Бобринця;  

– уведено до наукового обігу неопубліковані архівні матеріали, що 

стосуються діяльності видавничих осередків краю, зокрема договори про 

встановлення об’єктів зовнішньої реклами в Єлисаветграді, листування з 

конторою й інші матеріали  редакції «Ведомостей Елисаветградского 

Городского общественного управления», договори про віддачу з торгів 

друкарських робіт для міської управи; 
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– віднайдено й оприлюднено доповідь про Єлисаветградську земську 

друкарню із журналу засідань Єлисаветградських повітових надзвичайних 

земських зборів 1917 року; 

– зібрано, систематизовано та опубліковано газетні матеріали першого 

десятиліття ХХ століття, у яких висвітлено умови роботи в друкарнях та 

палітурних майстернях («Труд», «Голос Юга»); 

– опрацьовано й висвітлено деталі судової справи між 

єлисаветградськими видавцями В. Лапідусом та М. Гольденбергом,  

опублікованої в газеті «Голос Юга» за 1908 рік; 

–  вивчено й описано книжкову торгівлю в містах Єлисаветградського 

краю; 

– досліджено й висвітлено особливості сфери зовнішньої реклами в 

Єлисаветграді; 

Удосконалено: 

– обґрунтування специфіки реклами видавництв, друкарень та рецензій 

у пресі; 

– історіографію видавничої справи Єлисаветграда і прилеглих 

територій з урахуванням архівних документів.  

Набули розвитку: 

–  вивчення масиву періодичних видань Єлисаветграда та Олександрії; 

– характеристика внеску товариств та організацій у розвиток 

видавничої справи Єлисаветграда; 

–  висвітлення тенденцій української видавничої справи вищезгаданого 

періоду. 

Практичне значення. Результати дослідження можна використати під 

час написання текстів лекцій із таких дисциплін: «Історія видавничої 

справи», «Історія журналістики», «Історія крайових видань», під час 

розроблення спецкурсів.  Матеріали дисертації можуть стати джерелом для 

дослідження суміжної проблематики.  
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є індивідуальною роботою. 

Опрацьовано та введено до наукового обігу масив неопублікованих раніше 

відомостей. Будь-які форми використання наукових студій інших дослідників 

супроводжуються відповідними посиланнями. Дисертацію, автореферат, 

публікації, у яких викладено основні положення роботи, здобувачка 

підготувала самостійно.  

Апробація результатів. Дисертація обговорена і схвалена на засіданні 

кафедри видавничої справи та мережевих видань Київського національного 

університету культури і мистецтв, на засіданні кафедри видавничої справи та 

редагування Інституту журналістики Київського національного університету 

ім. Тараса Шевченка. Структурні частини роботи апробовані в публікаціях у 

виданнях, затверджених ДАК України, в одноосібній монографії, у низці 

інших видань. Основні положення та висновки апробувалися під час таких 

конференцій, як ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих 

науковців «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи» (16–

17 травня 2013 р., Інститут філології та журналістики Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк); Всеукраїнська 

наукова конференція «Український інформаційний простір у світовому 

контексті: набутки, проблеми, перспективи» (17 квітня 2013 р., Київський 

національний університет культури і мистецтв); Всеукраїнська наукова 

конференція «Український інформаційний простір у світовому контексті: 

набутки, проблеми, перспективи» (24 квітня 2014 р., Київський національний 

університет культури і мистецтв). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено в одноосібній 

монографії «Видавнича справа в Єлисаветграді», у восьми статтях, п’ять із 

яких – у фахових журналах, тезах доповіді.  

Структура дисертації. Дисертацією є рукопис, обсяг якого 247 

сторінок, із них 163 сторінки основного тексту. Робота складається зі вступу, 

трьох розділів, сімнадцяти підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел (248 позицій), додатків (61 сторінка).   
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОГО КРАЮ 

 

1.1. Історіографія видавничої справи Єлисаветграда й прилеглих 

міст 

 

Видавнича справа Єлисаветграда та території нинішньої 

Кіровоградщини загалом не досліджена. Немає ґрунтовної комплексної 

праці, об’єктом якої стало б книговидання цього краю. У публікаціях 

наукової періодики та загальнополітичної преси воно згадується переважно 

між іншим (за винятком нечисленних статей, присвячених загальному 

побіжному огляду галузі, особистостям, які розбудовували сферу, або 

газетам).  

Окремі факти про видавничу справу представлені у краєзнавчих працях 

таких дослідників, як В. Босько [16–27], Л. Куценко [124–125], Ю. Матівос 

[133; 134], В. Могилюк [136–38], C. Шевченко [242; 243], О. Чуднов [239–

241] та ін.  

Імена осіб, причетних до видавничої справи міста й країни, 

зазначаються у довідковій літературі області: «Літературному словнику 

Кіровоградщини» Л. Куценка [125], історико-краєзнавчому виданні 

«Визначні постаті Степової Еллади: Частина 1» [17] та «Історичних 

календарях Кіровоградщини» [20–22] за десять років В. Боська (у доробку 

останнього чи не найбільше публікацій, що стосуються книго- та 

пресовидання). 

Відомості про загальний економічний стан Єлисаветграда у середині 

ХІХ століття знаходимо в А. Шмідта в «Материалах для географии и 

статистики России…» [246], а на межі ХІХ–ХХ – в «Большой энциклопедии» 
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під редакцією С. Южакова [15] та «Энциклопедическом словаре» 

Ф. Брокгауза й І. Ефрона [89]. У 1897 р. в єлисаветградській друкарні братів 

Шполянських з’являється ґрунтовний «Исторический очерк 

г. Елисаветграда» [171], укладений і виданий О. Пашутіним, який був 

міським головою протягом 25 років. У цей самий період (1898 року) у 

друкарні М. Гольденберга виходить «Краткий исторический очерк 

Елисаветградского общества распространения грамотности и ремеселъ. 

1873–1898» П. Рябкова (видання здійснене коштом названого товариства) 

[192]. Ці публікації дають змогу вивчити загальний контекст тих суспільно-

політичних та економічних умов, у яких розвивалася видавнича галузь.  

Фрагментарно заповнювати прогалини допомагають місцеві видання 

того часу, які подають статистичні, нормативні відомості: загальні звіти, 

журнали засідань і систематичні збірники постанов Єлисаветградської 

повітової земської управи і Єлисаветградських повітових земських зборів, 

«Ежегодники «Голоса Юга» та довідники «Весь Елисаветград» тощо. Також 

варті уваги різноманітні списки й каталоги, як-то «Список фабрик и заводов 

Российской Империи» (1912) та «Фабрики и заводы всей России» (1913). У 

цих виданнях відображено таку інформацію, як дати заснування друкарень 

чи періодичних органів, імена власників, кількість робітників на 

підприємствах галузі, матеріально-технічна база (наприклад, яким 

друкарським обладнанням з якими двигунами володіє та чи інша 

організація), річний прибуток, адреси тощо.    

Цінним джерелом є «Записки Одесского общества истории и 

древностей», де згадуються перші книги Єлисаветграда. В оцифрованому 

вигляді вони зберігаються на сайті «Bibliotheca Chersonessitana» [93].     

Крім того, теоретичну базу складають наукові та інформаційно-

довідкові видання, які стосуються видавничої справи країни в цілому. 

Загальний контекст видавничої справи ХVIII ст. вимальовується в «Історії 

українського друкарства» І. Огієнка [156] та «Історії видавничої справи» 

М. Тимошика [214]. Значною мірою на видання аналізованого періоду 
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вказують бібліографічні покажчики: «Книга в Україні, 1861–1917» [110–114], 

«Книги гражданського друку, видані на Україні. XVIII – перша пол. XIX ст.» 

[173], «Україномовна книга Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського. 1798–1923» [222–224], «Бібліографічний покажчик 

відсутніх у фонді державного архіву друку неперіодичних та періодичних 

видань (1917–1918 рр.)» [10].  Названі каталоги доповнюють картину, 

називаючи видання, які не можна вивчити особисто.  

Першими спробами дослідження особливостей «крайової» видавничої 

справи є дисертації Н. Подоляки «Становлення та розвиток видавничої 

справи Сумського краю (1861–1917 рр.): осередки, репертуар, 

розповсюдження» [176], Т. Решетухи «Видавнича справа Тернопілля кінця 

ХІХ – першої половини ХХ століття (на матеріалі українськомовних 

видань)» [190], Л. Філь «Видавництво «Сіяч» в історії української видавничої 

справи (1917–1920 рр.)» [228].  

Про заснування 1764 року першої на теренах України гражданської 

друкарні, що існувала в Єлисаветграді, писав І. Огієнко в монографії «Історія 

українського друкарства» [156] (згадував він і мандрівну друкарню 

Г. Потьомкіна, яка 1789 року побувала в Єлисаветграді). Про особливості її 

створення йдеться у передмові С. Петрова до каталогу «Книги гражданського 

друку» [173]. Пише про це у газетних публікаціях краєзнавець О. Чуднов 

[240, с. 1], згадуючи й автора єлисаветградського видання «Кофейного дома» 

Ж.-Б. Руссо та перекладача комедії В. Черткова. Знаходить своє місце факт 

видання «Кав’ярні» й «Азбуки» у краєзнавчому нарисі Ю. Матівоса «Місто 

на сивому Інгулі» [134], газетній статті І. Петрова «История 

елисаветградского печатного дела: к 240-летию первой елисаветградской 

книги» [174], публіцистичних статтях В. Боська [16; 23] та в енциклопедії 

«Історія міст і сіл УРСР. Кіровоградська область» [101]. Ці публікації є 

джерелом для розуміння того, з чого саме почалася видавнича справа на 

території нинішньої Кіровоградської області.  
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В. Босько 2005 року в «Освітянському слові» публікує коротку 

розвідку «"На початку було Слово…": Єлисаветград в історії вітчизняної 

книги і книгодрукування». У ній предметом дослідження є власне 

становлення видавничої справи. Автор лаконічно окреслює віхи друкарської 

справи Єлисаветграда від зародження до початку ХХ століття. З огляду на 

стислість публікації він зазначає: «Звісно, цей огляд книгознавчих подій та 

особистостей, пов'язаних з нашим містом, носить ескізний характер. Своє 

завдання автор вбачав у тому, щоб привернути увагу освітян до теми, майже 

не розробленої краєзнавцями» [16, с. 8]. У газетній статті «Книги і люди: від 

Григорія Саражиновича до Олександра Ільїна» [23] В. Босько згадує імена 

деяких видавців, редакторів, власників книгарень, авторів та їхні роботи. 

Йому належить і дослідження єлисаветградських товариств, які зробили свій 

внесок у розвиток книговидання [18; 19]: благодійного товариства 

поширення грамотності і ремесел та наукового медичного товариства. Цікаві 

факти знаходимо й у статті «Шахи та шашки в Єлисаветграді: 

Михайло Гоняєв і Олексій Суетін» [26]: тут опубліковані не тільки назви 

видань, а й коментарі про особливості маркетингової частини видавничого 

процесу. У названого автора є газетні публікації, присвячені тим, хто 

безпосередньо матеріалізував слово у пресі, – редактору-видавцю першого в 

Україні незалежного педагогічного часопису «Педагогический вестник» 

М. Завадському [25] та фактичному редакторові «Елисаветградского 

вестника» С. Шелухину. Про першого згадує й О. Чуднов [241]. Названі 

статті не є дослідженнями з історії видавничої справи. В основі своїй це 

краєзнавчі публікації про тих мешканців Єлисаветграда, які були 

інтелектуальною елітою повітового центру наприкінці ХІХ та на початку 

ХХ ст. У них є посилання на тих, хто був причетним до cтворення видань, на 

окремі книги і друкарні, що їх видали. Для нашого дослідження статті 

В. Боська є орієнтиром, який привів до відкриттів нових імен, назв і 

видавничих організацій.  
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На особливу увагу заслуговує книга Л. Куценка «Народу самосійні 

діти. Українська доля Дикого поля» [124]. Тут подано детальний опис 

епохи – саме українського тла Єлисаветградського краю, яке у свідомості 

навіть самих кіровоградців і жителів області часто асоціюється із фортецею, 

заснованою царями, військовим містечком й іншими впливами Російської 

імперії, а не з українськими початками заселення означеної місцевості. Як 

зазначав Л. Куценко про книгу, попри те, що в ній розкриваються невідомі 

сторінки життя столиці цього «географічного протягу» – Єлисаветграда»,  

вона про студію над долею землі (на прикладі колишнього Дикого Поля), яку 

в колишній Російській імперії назвали Новоросією. Від часу масового 

заселення цього краю на землях козацьких зимівників імперська влада 

вважала його форпостом російської політики та зросійщення Півдня України. 

Особливе місце в цьому відводилося Єлисаветграду: потужному військовому 

укріпленню, а згодом центру російських військових поселень, осердю штабів 

дивізій та полків, закритому місту навіть після ліквідації військових поселень 

у 1865 році. До того ця територія була ще й так званою межею осілості для 

єврейського населення. «Звідтак, – наголошував Л. Куценко, – свого часу 

мене не здивував той факт, що навіть у спискові членів правління 

Єлисаветградського земства я зустрів  лише одне виразно українське 

прізвище. Хоч уже тоді мені дуже кортіло дізнатися, а де ж Гоголі-Яновські, 

де Тобілевичі, Чикаленки, Кропивницькі, Винниченки? Чому в спискові 

найбільших землевласників повіту на українській землі домінують Самеди-

Варуни, Урусови, Шуйські, Кноррінги, Юрицини» [с. 9]. Наведена цитата 

підкреслює проблему бачення історії краю як цілком російської, зокрема і в 

аспекті видавничої справи. Л. Куценко описує неформальну «Громаду» 

Єлисаветграда та «Народну Волю», які у своїй діяльності перетиналися. 

А також зосереджується на постатях української інтелігенції міста, яка була 

залучена й до підготовки видань, зокрема альманаху «Степ» (1886). Серед 

відомих імен: І. Тобілевич, О. Михалевич, Є. Чикаленко, М. Левитський, 
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А. Грабенко, О. та С. Русови, О. Волошин, Т. Василевський, О. Тарковський, 

М. Завадський, М. Васильєв. 

Світло на незнаний український Єлисавет проливають книги із серії 

«Єлисаветградське коло» (це зусібіч якісний проект сучасного 

кіровоградського видавництва «Імекс-ЛТД»). Передусім ідеться про такі: 

«В ім’я України. Василь Нікітін: листи, статті, спогади» (збірка, яку уклали 

С. Шевченко та Т. Печериця); «Полиновий мед. Євген Маланюк, Олександр 

Семененко, Кирило Емануель: поезії – спогади – листи – світлини» 

(упорядкована О. Чудновим) та «Михайло Завадський – педагог, громадянин, 

сенатор» (праця Ірини Чернишенко). Ці книги є джерелом для вивчення 

життєвого і творчого шляху редактора «Педагогического вестника» 

М. Завадського, письменника і редактора О. Семененка, організатора 

українського просвітницького руху в Єлисаветграді й автора місцевої 

періодики В. Нікітіна.  

Про діяльність представників видавничої галузі дізнаємося зі спогадів 

сучасниці кінця ХІХ століття Н. Бракер: у неї, зокрема, є статті про 

«книголюба і власника однієї з перших єлисаветградських книгарень» 

В. Менчиця [29] та «першого українського діяча Єлисаветграда» 

М. Федоровського [30].  

Яскравими документами епохи є листівки й фотографії. Нині повсюди 

«поштівкова» тема стає популярною: організовуються виставки із 

реставрованими листівками й фотокартками, їхніми репродукціями 

прикрашають кафе, широко використовують ці зображальні видання для 

оформлення сучасних книг. Зрештою, з’являються публікації в періодиці та 

виходять книги із зображеннями листівок і фото межі ХІХ–ХХ століть. 

Чимало з таких єлисаветградських поштівок друкувалися на замовлення в 

інших містах, але частина з них є роботою місцевих фотографічних 

майстерень і літографій. «Якість фото була, як правило, відмінною, срібла не 

шкодували!» [130, с. 148] – пишуть про них В. Петраков і В. Машковцев.  
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У багатьох статтях і книгах листівки більшою мірою є джерелом, за 

яким вивчають місто як культурно-архітектурне явище, а не особливості 

видавничого процесу. Однак із них можна почерпнути об’єктивну 

інформацію (зокрема про тодішні книгарні, зовнішню рекламу тощо). 

2004 року у Москві побачила світ книга «Маленький Париж. Елисаветград в 

старой открытке» [130]. Автори-упорядники – В. Петраков і В. Машковцев. 

А в 2008 р. кіровоградське видавництво «Імекс-ЛТД» й О. Чуднов 

підготували альбом «На память о родном крае. История Центральной 

Украины в слове, красках, фотографиях и почтовых открытках» [239]. Кілька 

матеріалів про листівки підготував В. Могилюк для журналу «Хобі» та 

різноманітних газет [136–138]. Маємо виокремити й колекцію поштівок 

Ю. Тютюшкіна, яка є джерельною базою для філокартистів і дослідників 

зображальних видань.    

З кінця ХІХ ст. до початку 20-х років ХХ ст. в Єлисаветграді було 

близько 80 газет (більшість із них мали нетривале життя): «Протягом 1874–

1915 рр. у місті побачило світ близько 40 газет», – зазначає Р. Базака. Інша 

половина цього масиву з’явилася в період кількох років перед встановленням 

радянської влади [8]. Дослідник опублікував кілька статей про зародження 

преси на Кіровоградщині, типологічний аналіз періодики, місце реклами в 

ній у фахових наукових виданнях та в кіровоградському тижневику «Нова 

газета». Підрозділи нашого дослідження про періодику базуються на 

архівних неопублікованих документах й аналізі конкретних підшивок газет. 

Однак статті Р. Базаки послужили суттєвим доповненням до них.  

«Елисаветградский вестник» на десяти сторінках літературного 

часопису «Вежа» (за 2012 рік) характеризує В. Крижанівський [121]. «Голос 

Юга» – предмет дослідження О. Класової, опублікованого у 

«Елисаветградских ведомостях» [107–108]. Газетні публікації з історії 

єлисаветградської преси є також у В. Поліщука [180]. Як і статті Р. Базаки, 

праці названих аторів допомагають якомога цілісніше побачити особливості 

пресовидання Єлисавтеграда.   
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У контексті преси Єлисаветграда відзначимо видання «Єлисавет», яке 

виходило в перші роки незалежності України (1992 і 1993 рр.). Це історико-

краєзнавчий додаток до обласної газети «Народне слово» (що на той час 

об’єднувала творчу інтелігенцію Кіровоградської області; редактором «НС» 

був В. М’ятович, «Єлисавет» виходив під редакцією О. Чуднова). 

Кількадесят випусків додатка висвітлюють події і явища міста кінця ХІХ – 

початку ХХ ст.: були там, зокрема, передруки із тогочасних газет, матеріали 

за книгами, виданими на початку ХХ століття, нові дослідження історичної 

та краєзнавчої тематики. Окремі статті стали частиною теоретичної бази 

дисертації [29; 30; 195; 240; 241]. «Єлисавет», який повернув значну кількість 

забутих імен сучасникам, заслужив на окреме наукове дослідження.  

Видавнича справа Олександрії, Новомиргорода, Златополя, Бобринця 

відображена значно фрагментарніше, ніж єлисаветградська. Певні відомості 

та згадки про цю галузь виробництва Олександрії знаходимо у 

В. Голобородька [51] та С. Цапюка [235]. Про видання олександрійського 

друкаря Ф. Райхельсона, які стосуються Олександрійської громадської 

бібліотеки, дізнаємося із розвідки про цю книгозбірню Т. Троцюк [219]. 

Газету «Александрийский театральный листок» описує Н. Жахалова. 

Златопільський період життя та діяльності М. Зерова відображений у 

спогадах сучасника О. Филиповича [227], наукових розвідках Т. Іванюхи [99] 

й А. Павлюк [167]. Про періодику у Златопільській гімназії згадують С. Орел 

[159] і В. Панченко [170]. Також можна знайти окремі факти про історію та 

короткий огляд сучасного стану видавничої справи усіх районів і райцентрів 

Кіровоградської області у двотомній праці Б. Кузика та В. Білошапки [123]. 

Зорієнтуватися допомагають списки фабрик і заводів, що видавалися в різні 

роки. 

Отже, у попередніх розвідках більшою чи меншою мірою висвітлені 

такі питання, як створення першої друкарні при фортеці святої Єлизавети, 

внесок окремих особистостей у розвиток культурної сфери області, зокрема у 

журналістику і книговидання, створення альманаху «Степ», аналіз 
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тематичного та типологічного репертуару періодичних видань загалом і 

кількох газет у різних аспектах зокрема, є згадки про окремі книги та 

називаються найбільші друкарні. Водночас відсутній аналіз діяльності 

окремих видавничих організацій Єлисаветграда, Олександрії, 

Новомиргорода, Златополя та Бобринця ХІХ – початку ХХ ст.; умов праці 

робітників; взаємодії між власниками і працівниками друкарень, 

редакторами, авторами, місцевими посадовцями; значення реклами для 

функціонування тогочасних ЗМІ тощо. Напрацювання місцевих краєзнавців і 

дослідників потребують низки уточнень, конкретизацій, поглиблених 

пошуків. Загалом відсутнє дослідження, у якому видавнича справа 

Єлисаветградського краю досліджувалася б системно.  

Перед тим, як переходити власне до об’єкту дослідження, необхідно 

проаналізувати вибір хронологічних і територіальних меж, пояснити, чому ці 

населені пункти об’єднано під назвою «Єлисаветградський край». 

У роботі акцентовано увагу на періоді з другої половини ХІХ до 

початку ХХ століття. А саме з 1865 (коли місту було повернено  статус 

повітового, після чого відбулося багато зрушень у сфері освіти, культури, 

науки) і до початку 1920-х (події, пов’язані із революцією та визвольними 

змаганнями, утвердженням радянської влади в місті). Але це дослідження не 

може оминути передісторії, тим більше малодослідженої, тому в роботі 

згадуються видання кінця ХVІII – першої половини ХІХ століття. 

Складнощі виникають із назвою тієї території, видавнича справа якої є 

об’єктом нашого дослідження. Фактично йдеться про землі сучасної 

Кіровоградської області. Але вона утворилася тільки 10 січня 1939 року. 

У ХІХ та на початку ХХ ст. територія була розділена на різні повіти різних 

губерній. Більшість видавничих осередків було зосереджено у 

Єлисаветградському повіті. Черговий за потужністю після нинішнього 

Кіровограда осередок – Олександрія – був центром іншого однойменного 

повіту, але водночас тісно пов’язаний із Єлисаветградом (про що, зокрема, 

свідчить увага місцевих ЗМІ до олександрійських подій). Тож Єлисаветград 
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був хоч і не адміністративним, але фактичним центром цієї території. 

Подібна ситуація була із темою дисертації Н. Подоляки, яка досліджувала 

видавничу справу Сумської області. Як і Кіровоградської, останньої до 

1939 р. не існувало. Область увібрала в себе землі чотирьох колишніх 

губерній Російської імперії. Дослідниця ці території називає Сумським 

краєм. Беручи до уваги відсутність точнішої назви та зазначений вище 

прецедент, територію, видавнича справа якої є об’єктом нашого дослідження, 

в роботі називаємо Єлисаветградський  краєм. Оскільки ця назва не є 

офіційною, визнаною, то в назві – це Єлисаветград і прилеглі території.  

У 1920 році основна частина майбутньої Кіровоградської області 

входила до Єлисаветградського повіту Миколаївської губернії (до травня 

1919 року – це Херсонська губернія, яка розділилася на дві – Одеську та 

Херсонську. У березні 1920 р. Херсонська була перейменована в 

Миколаївську з переведенням адміністративного центру до міста 

Миколаєва), Олександрійському повіті Чигиринської губернії (до 1920 року 

входив, як і Єлисаветградський, до Херсонської губернії), Чигиринському 

повіті Кременчуцької губернії та у Первомайському (у липні 1919 року 

рішенням ВУЦВК м. Ольвіополь Єлисаветградського повіту, с. Голта 

Ананьївського повіту Херсонської губернії та м. Богополь Балтського повіту 

Подільської губернії були об’єднані в одне місто – Первомайськ) і 

Балтському повітах Одеської губернії. Незначні частини Кіровоградщини 

перебували у Гайсинському повіті Подільської губернії, Уманському повіті 

Київської губернії та у Верхньодніпровському повіті Катеринославської 

губернії [244]. 

Початком Єлисаветграда вважають 1754-й – закладення фортеці святої 

Єлизавети (але ще задовго до будівництва фортеці на цих територіях 

існували поселення). Від 1764 року фортеця стала осередком 

Єлизаветинської провінції Новоросійської губернії, а вже за декілька років 

відіграла свою роль у російсько-турецькій війні, що не тільки перегрупувала 

розклад сил у регіоні, а й непрямо спричинила ліквідацію Запорозької Січі. 
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В освоєнні краю відіграли роль сербські переселенці, спеціально запрошені 

російською владою (тому деякий час територія носила назву Нова Сербія). 

Містечко опинилося на перетині важливих шляхів із Чорноморського 

узбережжя вглиб Росії, а до заснування Одеси, Херсона, Миколаєва було 

єдиним значним поселенням на півдні України, згодом правлячи за важливий 

пункт на шляху від цих міст у внутрішні райони. Тож воно почало 

відігравати дедалі вагомішу роль як економічний і торговельний центр. 

У 1784–1795 роках Єлисаветград – центр Єлисаветградського повіту 

Катеринославського намісництва, 1795–1797 – Вознесенського намісництва, 

1797–1801 – повітове місто Новоросійської губернії, у 1802 році – 

Миколаївської губернії, у 1803–1828 – Херсонської губернії, а у період 1829–

1864 років – центр військових поселень у Південній Україні (тут виникло 

військове містечко), нарешті від 1865 року – знову повітовий центр 

Херсонської губернії [105]. Таке обґрунтування залюднення нинішнього 

обласного центру і території сучасної Кіровоградщини  характерне для 

російської і радянської традиції: з Петербурга внесли життя на пусті землі. 

Але це лиш часткова правда. Адже ще до будівництва фортеці, до штучного 

заселення цих теренів, життя тут існувало. 

Єлисаветград на межі ХІХ–ХХ століть, як зазначають автори санкт-

петербурзької «Великої енциклопедії» 1902 року, – це «одне з найкращих і 

добре облаштованих російських міст, що не поступається багатьом 

губернським […] Велике торговельно-промислове місто з широкими 

вимощеними вулицями. Сквер, парк, два бульвари. Електричний трамвай, 

телефони, водопровід. На широкій площі – палац…» [15 с. 184]. За 

переписом 1897 року тут мешкало майже 62 тисячі осіб, чверть із яких – 

євреї. З Єлисаветградом кінця ХІХ – початку ХХ століть пов’язані такі 

непересічні особистості, як державний діяч і письменник В. Винниченко, 

письменники Є. Маланюк та Ю. Яновський, театральна родина Тобілевичів і 

М. Кропивницький, сім’я Тарковських, «артільний батько» М. Левитський, 
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етнограф й археолог В. Ястребов, нобелівський лауреат з фізики І. Тамм та 

багато інших.  Цей період називали «золотим віком» для міста. 

Письменник О. Семененко подав портрет Єлисаветграда, в якому 

домінують два елементи: імперська розпланованість геометрично-

перспективних вулиць і зв'язок із навколишнім чорноземом, «доглибно 

сповненим традиціями козацьких часів» [179, с. 149].  

У розвитку національної культури Єлисаветграда важливу роль 

відіграли напівлегальні збори інтелігенції. Ф. Нікітін у спогадах про минуле 

міста згадує про батькову діяльність: «В. О. Нікітін упорядкував у своїй 

квартирі по четвергах літературно-музичні зустрічі, або, як тоді називали, 

журфікси.  На них і збиралися під виглядом «музикування» українські діячі» 

[32, с. 61] Серед них – актори П. Саксаганський, М. Заньковецька, 

Л. Ліницька, І. Мар’яненко, Суслов, майбутній соліст Петербурзького театру 

муздрами Д. Журавленко, М. Левитський, учитель гімназії С. Маклецов, 

викладачі комерційного училища А. Шафонський та К. Шило (з дружиною – 

донькою композитора М. Лисенка Галиною) [242, с. 297]. Для міста, яке 

намагалися всіляко русифікувати (як і країну загалом), такі збори були 

надважливими і показовими.  

У спогадах Семененка читаємо про край, видавнича справа якого є 

об’єктом нашого дослідження, як про історично українську територію: «В 

кінці ХІХ століття Херсонська губернія вже була виразно українською 

землею, хоча ще якихось сто років перед тим на одібраних у запорожців 

землях петербурзька імперія поселила різних людей, сюди навезено сербів, 

хорватів, болгар, греків, волохів. Але освоїли цей край, цей вихід до Чорного 

моря українські переселенці. У назвах селищ ви чуєте, звідки прийшли ці 

люди. Ново-Українка, Ново-Миргород, Ново-Полтавка. І, вже затоплені 

українським морем, нагадують про татар, про Орду інші назви: Ташлик, 

Аджамка, Сугоклей. Були ще в цьому українському морі острівці хліборобів-

поселенців німецьких, московських і єврейських. З ними жили по-

сусідському, але не змішувалися, психологічні і національні межі існували 



 

 

23

спокійно і природно» [179, с. 40–41]. Такі твердження доводять, що попри 

зросійщеність цих територій, було місце і для української культури.  

На доімперських початках цього краю наполягав і літературознавець 

Л. Куценко: «Перші населені пункти в степу засновувалися козаками-

запорожцями. А після російсько-турецької війни 1735–1739 років 

розпочинається процес переселення з Миргородського полку і виникають 

Задніпровські поселення сотень Криловської, Цибулівської, Архангельської, 

Власівської, Кременчуцької, Потоцької, Келебердянської та інших. 

З’являються містечка, села, слободи і хутори» [124, с. 23]. Це твердження 

стосується і Єлисаветградського повіту з його центром (деякі околиці 

сучасного Кіровограда є «досербськими» поселеннями), й 

Олександрійського.  

Формування Олександрійського повіту детально описав В. Никифоров: 

при створенні в 1764 році Новоросійської губернії і поділу її на три провінції: 

Єлизаветинську, Єкатерининську і Бахмутську. 12-та рота Жовтого 

гусарського полку, або шанець Бечея (давня назва Олександрії), увійшов у 

склад першої провінції. Штаб-квартирою цих гусарів назначили Крюков, 

який був до того третьою ротою цього ж полку, замість Крилова, 

перетвореного у третю роту. Головним містом Новоросійської губернії 

призначили Кременчук. Після вступу князя Потьомкіна на посаду намісника 

Новоросії створено у 1874 році Катеринославське намісництво, яке розділили 

на дві губернії: Новоросійську й Азовську. Шанець Бечея піднесений на 

рівень повітового міста Новоросійської губернії і названий Олександрією. 

Після приєднання до Росії Очаківської області і після кінцевого поділу 

Польщі у 1795 році з одного створили три намісництва: Вознесенське, 

Катеринославське і Таврійське. У цей час Олександрія перетворена у казенне 

поселення Усівку чи Усаківку Катеринославського намісництва. Колишня 

третя рота Жовтого гусарського полку, чи шанець Крилів, перейменовано в 

Олександрію з приєднанням до Вознесенського намісництва. Ці три 

намісництва існували не довго, у наступному 1796 році знову відновлена 
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Новоросійська губернія, з якої у 1802 році створено три: Миколаївська 

(1803 р. перейменована у Херсонську),  Катеринославська і Таврійська. 

1806 р. було відкрито Олександрійський повіт. Зрештою селище Усівка 

удруге підвищено до статусу повітового міста, якому повернено назву 

Олександрія.  

Водночас В. Никифоров зробив примітку про місцевих 

«дохорватських» жителів краю: мешканці сіл і хуторів, які існували до 1752 

року у Дикому Полі, не бажали підкорятися воєнно-землевласницьким 

порядкам і дисципліні сербів, а тому, залишивши насиджені місця, відійшли 

у Ханську Україну (Очаківська область), де заснували великі слободи, як 

Голту, Великий і Малий Бобрики, Ананьїв, Криве Озеро, Перелети. 

Отже, хронологічні межі дослідження сягають від середини ХVІІІ 

століття до початку 20-х років ХХ (акцентуємо увагу на житті краю від 

другої половини ХІХ століття). Територіальні межі – землі сучасної 

Кіровоградщини, основу яких склали переважно Єлисаветградський та 

Олександрійський повіти Херсонської губернії.   

 

1.2. Архівні документи і місцева  друкована продукція                   

ХІХ – початку ХХ ст. як основа джерельної бази 

 

Основою джерельної бази дослідження є документи з фондів 

Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки імені 

Д. І. Чижевського (далі – КОУНБ),  Державного архіву Кіровоградської 

області (далі – ДАКО), Кіровоградського обласного краєзнавчого музею 

(далі – КОКМ), галереї «Єлисаветград», Національної бібліотеки України 

ім. В. І. Вернадського (НБУ). Це писемні та зображальні джерела. Серед 

писемних – книги та брошури, які видавалися у друкарнях 

Єлисаветградського краю, тогочасна преса, аркушеві рекламні видання 

(інформаційні листівки, плакати, афіші), архівні рукописні та машинописні 
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джерела, бібліографічні покажчики, електронні каталоги. Зображальні 

джерела представлені листівками і фотокартками, які виготовлялися на межі 

ХІХ–ХХ ст. у Єлисаветграді. Коротко охарактеризуємо їх.  

Книги та брошури друкарень Єлисаветграда XVIII – початку ХХ ст. 

розпорошені по різних книгозбірнях України та Росії. Зокрема це видання 

друкарень А. та М. Гольденбергів, братів Шполянських, Єлисаветградського 

повітового земства, А. Болтянського, І. Лінцера, Х. Немировського, І. Пікуса, 

братів Броунів та ін. Значна частина видань кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

зберігається у відділі рідкісних документів КОУНБ ім. Чижевського. Окремі 

з видань (зокрема дві українськомовні брошури) – з колекції О. Ільїна. Усі 

наявні на початок 2013 року книги і брошури подано у бібліографічному 

покажчику (див. додаток А). Також опрацьовано видання із КОКМ, НБУ, 

галереї «Єлисаветград». Багато із цих книг – офіційного призначення: звіти 

земської управи, громадської бібліотеки, різноманітних товариств чи 

відділень; кошториси; журнали засідань. Значний масив друкованої 

продукції належить Єлисаветградському науковому медичному товариству, 

яке працювало майже сторіччя. Це, зокрема, протоколи засідань, наукові 

книги та брошури. Навчальних і художніх видань зустрічаємо менше 

(художня українськомовна література зосереджена в НБУ), є кілька 

рекламних (брошури, листівки, афіші).  

Із довідкових видань досліджуваного періоду дізнаємося статистичну 

інформацію, витрати, умови праці чи заробітну плату працівників 

книговидавничої і розповсюджувальної галузей. 

Інформація з архівних зібрань ДАКО цінна тим, що відкриває нові 

сторінки про книго- та пресовидання, способи розповсюдження видавничої 

продукції та особливості рекламної сфери міста. Видавнича тематика 

розпорошена у фондах № 56 та № 78. У фонді № 56 зберігаються справи 

Єлисаветградського товариства поширення грамотності і ремесел за 1871–

1916 роки. Це товариство зробило свій внесок у книговидання 

Єлисаветграда, про що дізнаємося з короткого огляду його діяльності за 
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1898–1903 роки, огляду діяльності ради товариства, кошторису на утримання 

майстерень. Із трьох справ першого опису фонду (15, 16 і 24) стають 

відомими члени товариства (серед них зокрема місцеві видавці Д. Горшков, 

М. Гольденберг та І. Лінцер), витрати на купівлю книг, передплату журналів, 

палітурування книг і друкарські витрати, устав товариства.  

Серед справ фонду № 78 є документи Єлисаветградської міської 

управи за 1882–1919 рр. Зокрема є ті, що стосуються пресовидання: 

посвідчення про дозвіл міській думі видавати газету «Ведомости 

Елисаветградского Городского Общественного Управления», програма цієї 

газети, 1892; листування з конторою редакції «Ведомостей 

Елисаветградского Городского Общественного Управления», 1904; матеріали 

редакції газети «Ведомости Елисаветградского Городского Общественного 

Управления», 1905–1906. Книговидання та виготовлення друкованої 

продукції відображено у таких джерелах: справа Єлисаветградської міської 

управи з пропозицією бюро з укладання «Збірників постанов» губернських і 

повітових земств і міських управлінь послуг з систематизації різноманітних 

постанов, 1912; документи про віддачу з торгів друкарських робіт для міської 

управи на 1912 р. Особливості організації сфери зовнішньої реклами 

Єлисаветграда описані у таких справах, як: прохання про здачу в оренду 

міських стовпів і стендів для розклеювання афіш та оголошень по місту, 

1910–1913; клопотання Федора Критиніна про дозвіл йому влаштування в 

Єлисаветграді світлових реклам, 1909–1910. Окремі аспекти книго- та 

пресорозповсюдження вивчаємо за проханням про дозвіл міщанам Меєру 

Береславському, Рувину Камінському і Кларі Цицилії Лінцер побудувати на 

розі В. Перспективної і Московської вулиць кіоск для продажу газет і книг, 

1906–1907.  

Важливу інформацію зосереджено в єлисаветградській пресі. Вона 

міститься в різних зібраннях: ДАКО, КОУНБ ім. Чижевського, КОКМ.         

Було досліджено підшивки таких газет: «Педагогический вестник», що 

видавався двічі на місяць, крім канікулярного часу (за 1881 рік); щоденні 



 

 

27

газети «Голос Юга» (січень-лютий, травень, липень 1905; лютий-березень, 

травень, жовтень, грудень 1907; січень-лютий 1908; січень, грудень 1909; 

січень, квітень-червень 1910; січень 1912; січень, березень 1915; січень 1916; 

січень 1917) і «Елисаветградский вестник» (окремі номери за 1882, 1889, 

1893 і 1894 роки), «Елисаветградский день» (підшивка за січень 1915 року та 

окремі номери за 1918-й); видання «Ведомости Елисаветградского 

Городского Общественного Управления» (за 1903-й), «Новая волна» (за 

квітень 1906 року),  «Новороссийский край» (№ 310 за 1909 рік), «Труд» (за 

1910 рік). У газеті «Труд» оприлюднювали відкриті листи та статті, у яких 

писали про умови праці у друкарнях та палітурних майстернях, про 

створення та особливості діяльності Єлисаветградського професійного 

товариства працівників друкарської справи тощо. Завдяки кільком номерам 

найпопулярнішої єлисаветградської газети «Голос Юга» стало відомо про 

судову справу, до якої було залучено кількох впливових у Єлисаветграді 

видавців та журналістів, вийшли на поверхню умови співпраці між 

власниками друкарень, газет, кореспондентами та іншими містянами, що 

суттєво збагатило дослідження. Цінними у періодичних виданнях є, зокрема, 

оголошення про випуск видавничих новинок, їх кількість, короткі анонси 

змісту, ціни та адреси, де можна придбати, тощо. 

Джерельну базу доповнила суспільно-політична та наукова періодика, 

що виходила в інших містах: «Киевская старина»; «Записки Одесского 

Общества Истории и Древностей».  

За умови, коли не всі видання дійшли до наших днів або не доступні 

через географічну віддаленість, цінним джерелом стають бібліографічні 

покажчики та електронні каталоги великих бібліотек. Перші представлені 

такими виданнями: «Книга в Україні, 1861–1917: Матеріали до репертуару 

української книги» під редакцією С. Петрова [110–114], «Книги 

гражданського друку, видані на Україні. XVIII – перша пол. XIX ст.» 

С. Петрова [173] та «Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського. 1798–1923», голова редколегії 
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О. Онищенко [222–224], «Бібліографічний покажчик відсутніх у фонді 

державного архіву друку неперіодичних та періодичних видань» (1917–

1918 рр.) [10]. У названих покажчиках знаходимо бібліографічні описи книг 

та брошур, частина з яких відсутня у книгозбірнях, у такому випадку ці 

каталоги стають єдиним джерелом, на яке можемо посилатися, аналізуючи 

видавничий репертуар.  

Поряд із майже сотнею книг із КОУНБ та НБУ, які було вивчено 

особисто, ще близько 120 назв видань із електронного каталогу Російської 

національної бібліотеки Санкт-Петербурга допомагають створити ширше 

уявлення про діяльність друкарень і видавництв (у роботу взяли тільки ті 

описи, у яких, окрім назви міста, вказана і видавнича установа або приватна 

особа, що видала книгу, загалом цей електронний каталог подає близько 250 

джерел із маркером міста видання «Елисаветград»). Враховуємо, що в 

бібліографічному описі може бути помилкова чи неточна інформація.  

Також використано інформацію із «Фундаментальної електронної 

бібліотеки «Русская литература и фольклор». Бібліографічні описи 

єлисаветградських та олександрійських періодичних видань допомогли 

відтворити весь спектр преси краю, зокрема визначити, які газети  були 

тимчасовими замінниками інших, а які – оригінальними періодичними 

органами.  

Аналіз позицій названих покажчиків та каталогів дав можливість 

уточнити видавничий репертуар кожної друкарні, що діяла у краї до початку 

ХХ ст.  

Зібрання листівок і фото отримано переважно із фондів КОУНБ 

ім. Чижевського, галереї «Єлисаветград», приватних колекцій. Крім того, що 

зображальні видання можуть бути об’єктом дослідження, вони слугують і 

джерельною базою, зокрема на них зафіксовані окремі книгарні та рекламні 

тумби. До зображальних джерел  також належать єлисаветградські гроші – 

банкноти, видані казначейством Єлисаветграда на початку ХХ ст. у період 

революції та громадянської війни.  
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Додаткову інформацію про видавничий репертуар, технічні можливості 

друкарень, мовну політику тощо отримуємо з афіш та інших рекламних 

видань чи їх копій (переважно із фондів галереї «Єлисаветград»).  

У виданнях зі щоденниковими, епістолярними та іншими свідченнями 

сучасників доби (зокрема книгах серії «Єлисаветградське коло», про яку 

писали в попередньому параграфі) відображений «живий», особистісний 

погляд на людей, події та явища, а не статистика, що не може відобразити 

усіх граней будь-якої сфери суспільного життя.  

Ці джерела є емпіричною базою дослідження. Вони нерідко 

розпорошені, тому відразу віднайти усі необхідні матеріали (особливо, коли 

йдеться про архівні фонди) неможливо. Скажімо, про діяльність більшості 

друкарень можемо говорити лише в межах відомих нам їхніх видань (чи 

згадок про такі). Водночас враховуємо, що значна частина з них не дійшли до 

наших днів. Це все призводить до дещо фрагментарного висвітлення 

багатьох питань роботи. Але це кроки на шляху до відтворення максимально 

широкого контексту видавничої справи в Єлисаветграді, Олександрії, 

Новомиргороді, Златополі та Бобринці.   

 

1.3. Системний підхід у вивченні видавничої галузі  

 

Методологічною основою дослідження є комплексний, системний 

підхід, який ґрунтується на принципах історизму та наукової об’єктивності, 

пріоритеті фактів, що передбачає об’єктивне висвітлення, аналіз і 

узагальнення даних розвитку історії видавничої справи.  

Системний підхід полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини 

елементів у сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта 

як системи. Основними принципами системного підходу є: цілісність, яка 

дозволяє розглядати систему одночасно і як єдине ціле, і як підсистему 

вищих рівнів; ієрархічність побудови, тобто наявність множини (принаймні 
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двох) елементів, які розташовані на основі підпорядкування елементів 

нижчого рівня елементам вищого рівня; структуризація, яка дозволяє 

аналізувати елементи системи і їх взаємозв'язки в рамках конкретної 

організаційної структури. Як правило, процес функціонування системи 

обумовлений не стільки властивостями її окремих елементів, скільки 

властивостями самої структури; системність – властивість об'єкта володіти 

всіма ознаками системи [198]. У роботі такий підхід був використаний для 

з’ясування закономірностей розвитку видавничої справи в межах конкретної  

області. Зокрема, цілісно розглядалися і аналізувалися всі складові 

видавничого процесу: створення, виготовлення, розповсюдження друкованих 

видань. Акцентовано увагу на діяльності друкарень та редакцій газет. Але 

при цьому залучено відомості про такі невід’ємні складові видавничої сфери, 

як наукові та благодійні товариства, ініціативні гуртки, книгарні, навчальні 

заклади тощо.  

Історизм – світоглядний і методологічний принцип, яким керується 

історичне пізнання. Історія має розглядатись як різновид об'єктивних 

процесів із властивими йому детермінаціями, закономірностями, 

тенденціями, які осягаються науковими засобами в межах історичних 

дисциплін. У принципі історизму вбачається один із критеріїв об'єктивності, 

коли історичні явища описуються і пояснюються з погляду їх розвитку, 

еволюції. Історизм широко використовують у книгознавстві, зокрема у 

видавничій справі, дослідженні питань історії. Під час вивчення діяльності 

видавничих організацій враховуємо економічні та політичні умови, в яких 

вони існували (значення військового чи повітового статусу Єлисаветграда 

для його культурного розвитку, залежність українськомовного книговидання 

від цензурних заборон, вплив на становище і настрої працівників друкарень 

революції 1905 року, зміна тематичного репертуару книг із виникненням 

радянської влади тощо).  

Принцип об’єктивності – науковий принцип, який зобов’язує 

розглядати історичні явища і події у всій їх складності, багатогранності й 
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суперечливості з урахуванням сукупності позитивних і негативних сторін їх 

змісту, незалежно від того, подобаються вони дослідникові чи ні [102]. У 

роботі проявляється зокрема в тому, що описуючи розвиток книговидання в 

Єлисаветграді та краї всебічно, враховуємо, що центральна Україна не має 

таких великих видавничих здобутків, як Львів, Київ, Харків. А коли пишемо 

про українськомовні видання, наголошуємо на тому, що вони були 

винятками у той час. Принцип об’єктивності передбачає можливості 

отримання достовірних наукових фактів. Був використаний при опрацюванні 

історичних джерел та їх узагальненні, зокрема при окресленні основних 

тенденцій розвитку друкарства, вивченні масиву періодичних, книжкових 

видань періоду кінця ХVIII – початку ХХ ст. Твердження в роботі 

підкріплені посиланнями на архівні матеріали, спогади сучасників, 

конкретну друковану продукцію, створену видавничими організаціями 

Єлисаветграда, Олександрії, Златополя, Новомиргорода, Бобринця. 

Для виявлення стану розробленості проблеми, узагальнення 

результатів вивчення науковцями діяльності редакторів, видавців, авторів, 

впливу їхньої видавничої діяльності користуємося такими 

загальнонауковими методами, як порівняння, узагальнення, аналіз і синтез. 

Порівняння дає змогу визначити подібність і відмінність предметів і 

явищ, теорій, поглядів, виявити те спільне, що властиво двом або декільком 

об'єктам, а виявлення спільного є щаблем на шляху до пізнання 

закономірностей і законів [135, с. 17]. У дисертації було застосовано для 

аналізу конкурентоздатності друкарень, які працювали в межах території 

сучасної Кіровоградщини.  

Аналіз передбачає роздроблення цілого на складові, тобто виділення 

ознак предмета для вивчення їх окремо як частини єдиного цілого [135, 

с. 24]. Досліджуючи видавничу справу конкретного міста, ми поділяємо її за 

окремими організаціями. У межах  однієї видавничої організації виділяємо 

конкретну друковану продукцію. Найпоказовіші зразки описуємо за 

складовими змістової та матеріальної структури, особливостями підготовки 
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видання до друку. Для того, щоб став можливим аналіз об’єкта чи явища, він 

повинен бути зафіксованим у нашій свідомості як деяке ціле, тобто 

попередньою умовою аналізу є цілісне, систематичне її сприйняття. Синтез – 

з'єднання отриманих при аналізі частин у єдине ціле [135, с. 24–25]. 

Використовуємо спеціальні методи: типологічний, порівняльно-

історичний, біографічний, бібліографічний, друкарський. 

При характеристиці видань застосовано типологічний метод. В його 

основі лежить розчленування систем об’єктів і їх групування за допомогою 

узагальненої ідеалізованої моделі або типу. 

Межі типологічних груп видань нечіткі, деякі з них можна відносити 

до кількох підрозділів у залежності від критеріїв, що використовує 

дослідник, а також специфіки видань. Відсутність єдиних критеріїв 

приводить до штучності й умовності типізації, появи варіативних моделей. 

Вирішальне значення в типологічному аналізі має яскраве вираження 

типоформувальних факторів (ознак). У нашій роботі – це проблемно-

тематична спрямованість, функціональне призначення, мовностилістичні 

особливості, періодичність. За цим здійснено типологізацію видавничої 

продукції друкарень Єлисаветграда й Олександрії.  

Основа історико-типологічного методу полягає в тому, що в суспільно-

історичному процесі, з одного боку, розрізняються, а з іншого – тісно 

взаємопов’язані одиничне й особливе, загальне. Тому важливим завданням 

пізнання історичних явищ, розкриття їх сутності постає виявлення того 

єдиного, яке було притаманне розмаїттю тих чи інших поєднань одиничного.  

Порівняльно-історичний метод характеризує певний історичний період 

книговидання за всіма аспектами, а саме: видавництва, що діяли у 

визначений час, основні типи їх видань, випущені книги, пріоритетні теми 

тощо [236]. 

Для аналізу біографічних аспектів діяльності представників видавничої 

справи використано біографічний метод. Він передбачає вивчення 

індивідуального шляху та життєвого досвіду на різних стадіях.  Найчастіше 
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джерелом біографічних даних стають особисті документи або 

матеріали інтерв'ю і бесід. У нашому випадку цей метод необхідний для 

визначення внеску тих чи інших особистостей у розвиток видавничої справи 

краю. Для цього використовуємо публікації у тодішній пресі, щоденникові 

записи та спогади сучасників.  За допомогою цього методу вивчено значення 

для розвитку друкованого слова таких діячів, як Ж.-Б. Руссо, М. Левитський, 

М. Завадський, О. Михалевич, В. Менчиц, Д. Горшков та ін.  

За допомогою бібліографічного методу твори друку вивчаємо за 

зовнішніми, фактичними даними, які входять до складу бібліографічного 

опису: ім’я автора, назва, місце та час видання, мова, обсяг, тираж, ціна, 

наявність ілюстрацій, таблиць тощо. Це один із перших методів, який почали 

застосовувати книгознавці [236]. При створенні каталогу єлисаветградських 

видань, що зберігаються у відділі рідкісних документів Кіровоградської 

обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д. І. Чижевського, 

застосовано саме бібліографічний метод. 

Друкарський метод розглядає книгу як явище матеріальної культури, 

результат друкарського, поліграфічного втілення твору [236]. За цим 

методом вивчено обкладинки та палітурки видань (останні у більшості 

випадків створювалися не безпосередньо в друкарнях, а в окремих 

палітурних майстернях), якість паперу, особливості шрифтів, ілюстрацій, 

декоративних елементів, архітектоніки книжкових шпальт загалом. 

Також у роботі використовується метод інтерв’ю при вивченні внеску 

краєзнавців й інших дослідників у розробку теми (Василя Бондаря, Романа 

Базаки, Володимира Поліщука та інших).   

Застосовані методологічні підходи, принципи та методи дозволили 

об’єктивно дослідити обрану тему дослідження. 

 



 

 

34

 

Висновки до першого розділу   

 

1. Систематизація та аналіз матеріалів за темою дослідження дає змогу 

умовно поділити їх на кілька груп: наукові розвідки, бібліографічні каталоги, 

в яких аналізується видавнича справа в Україні загалом (книги І. Огієнка, 

М. Тимошика, статті О. Васьківської і Т. Гринівського); роботи краєзнавців, 

у яких ідеться про окремі питання книго- та пресовидання (насамперед 

В. Боська, Л. Куценка, а також О. Чуднова, Ю. Матівоса, В. Могилюка, 

В. Крижанівського, Р. Базаки, О. Класової, В. Поліщука); краєзнавчі 

довідкові видання («Літературний словник Кіровоградщини» Л. Куценка, 

«Постаті Степової Еллади» та «Історичний календар Кіровоградщини» 

В. Боська); спогади сучасників (Н. Бракер, О. Тарковського, О. Михалевича, 

О. Семененка) тощо.  

2. Основою джерельної бази дослідження стали неопубліковані справи 

з архівних фондів, підшивки єлисаветградських газет і часописів, 

єлисаветградські та олександрійські видання. Головний масив документів 

зберігається в Державному архіві Кіровоградської області, Кіровоградській 

обласній універсальній науковій бібліотеці імені Д. Чижевського, 

Кіровоградському обласному краєзнавчому музеї, галереї «Єлисаветград», 

Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського. У ДАКО опрацьовані 

нами матеріали розпорошені в двох фондах  (№ 56 та № 78) у тринадцяти 

справах. Загальний обсяг цих документів – близько тисячі аркушів (1066). 

Проблематика зазначених документів торкається таких аспектів видавничої 

справи, як стосунки Єлисаветградської міської управи й друкарень та 

редакцій газет міста, договорів між редакціями газет і друкарнями, сфери 

зовнішньої реклами міста, книго- і пресорозповсюдження. Доповнили ці  

матеріали бібліографічні описи книг та періодики у друкованих й 

електронних каталогах, виданих в Україні та Росії.  
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Це лише частина джерел, із яких можна почерпнути факти про 

зародження і розвиток видавничої справи Єлисаветградського краю. Їх 

розпорошеність і несистематизованість ускладнюють науковий пошук. 

Водночас це вказує на новизну одержаних результатів.  

3. У першому розділі обґрунтовано вибір хронологічних та 

територіальних меж. Так, основну увагу зосереджено на періоді з другої 

половини ХІХ до початку ХХ століття. Водночас згадується перше століття 

друкарства в Єлисаветграді, яке в той час представлене лиш кількома 

відомими на сьогодні виданнями. Територіальними межами є нинішня 

Кіровоградщина, яку на той час формували переважно Єлисаветградський та 

Олександрійський повіти Херсонської губернії і частина Чигиринського 

повіту Київської. Ці терени, у середині ХVIII століття штучно заселені для 

військових потреб Російської імперії, відомі також під назвою Дике Поле.  

4. Методологічною основою дослідження є комплексний, системний 

підхід, який ґрунтується на принципах історизму та наукової об’єктивності, 

пріоритеті фактів, що передбачає об’єктивне висвітлення, аналіз і 

узагальнення даних розвитку історії видавничої справи. Для виявлення 

повноти розробленості проблеми, узагальнення результатів вивчення 

науковцями діяльності редакторів, видавців, авторів, впливу їхньої 

видавничої діяльності користуємося такими загальнонауковими методами, як 

порівняння, узагальнення, аналіз і синтез. Використовуємо спеціальні 

методи: типологічний, порівняльно-історичний, біографічний, 

бібліографічний, друкарський. 
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РОЗДІЛ 2  

ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДРУКАРСТВА 

В ЄЛИСАВЕТГРАДІ ТА ПРИЛЕГЛИХ МІСТАХ 

 

 

Видавнича справа в Єлисаветградському краї активно розвивалася з 

другої половини ХІХ століття. Це був «золотий час» для Єлисаветграда 

загалом. Відкривалися й успішно діяли навчальні заклади, у яких 

формувалася еліта нації (чи навіть націй: української, російської, польської, 

єврейської). Будувалися найкращі споруди (багато з яких є окрасою 

сучасного міста), прокладалася бруківка, розбивалися сади і бульвари. 

Розпочиналася історія українського професійного театру, на сценах міста 

виступали талановиті музиканти і поети. Єлисавет з іншими важливими 

центрами з’єднувала залізниця, працював телеграф, з’явився один із перших 

на території України трамвай. Економічний розвиток та зростання загальної 

культури не могли не розвинути видавничу справу: пресу і книговидання. 

Але ніщо з нічого не береться. Цьому передувала сторічна історія.  

Ще до будівництва фортеці св. Єлизавети у Дикому Полі були 

різноманітні поселення, зокрема і власне біля названої фортеці. Але 

створення форпосту й умови військового містечка направили все у своє 

русло. Ось що про цей період писав Л. Куценко: «З початку 20-х років XIX 

століття на всій території межиріччя Синюхи і Дніпра, від Архангорода до 

Крилова, міста, містечка і села перетворюються на військові поселення. 

Чоловіче населення до 60, а жінки до 50 років працювали на казну. Водночас 

усе життя підпорядковувалося армійській дисципліні. Вводилося військове 

обмундирування та зброя. За сигналом сурми починалася і закінчувалася 

робота, за сигналом відбувалася військова муштра. Але головне в тому, що 

аж до 1865 року вся степова Україна перетворюється на єдиний великий 

військовий округ із буквальним засиллям російського офіцерства. 
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Офіцерства, що не тільки виконувало свою військову повинність, але й 

повністю перебрало у свою власність і землю, і містечка, і села, і хутори» 

[124, с. 26]. Це значною мірою пояснює і лише спорадичні спроби друку (за 

невеликим винятком, керівництву військового поселення було не до розвитку 

національного книгодруку), сувору регламентацію життя в Єлисаветграді, 

його закритість, яка обмежувала можливості вільного культурного обміну 

між різними територіями, і зросійщеність міста: якщо загалом на землях 

нинішньої Кіровоградщини проживало багато етнічного українського 

населення, то в самому форпості Єлисаветграді більшість становили росіяни 

та євреї.  

Повністю зросійщити край не вдалося. За твердженням О. Шульгіна, 

який спирався на розповіді батька [124, с. 86], Єлисаветград у 80-х роках ХІХ 

століття був своєрідним центром виховання українців, хоча й інспірованим.  

Якщо говорити про невеликі  міста краю, то їхня видавнича справа 

фактично не досліджувалася. Згадки про окремі видання, видавців, 

редакторів потрапляли в поле зору науковців переважно в межах 

краєзнавства. І якщо віднедавна почали з’являтися дослідження, які 

стосуються книго- та пресовидання, журналістики Кіровограда, то інші 

містечка області досі залишалися поза розвідками з історії видавничої 

справи. Йдеться про Олександрію, Новомиргород, Златопіль, Бобринець. 

Однак навіть у таких невеликих містах працювали друкарні (іноді по кілька в 

місті) та видавалася преса. 

 

2.1. Видання наприкінці ХVIII –  у першій половині ХІХ ст.  

 

Перша на території України та у провінційній Росії друкарня із так 

званим гражданським шрифтом виникла саме в Єлисаветграді, який 

розвивався із будівництвом фортеці св. Єлизавети. (Гражданська друкарня – 

друкарня, у якій використовували гражданський шрифт, чи «гражданку». 
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Гражданка – первісно письмо, призначене для книжок нецерковного 

характеру. Це кириличні літери, дещо наближені зовнішнім виглядом до 

латинського письма. Хоча запроваджена 1709 року наказом російського царя 

Петра І, «гражданка» певною мірою спиралася на тенденції розвитку 

кириличного шрифту в Україні). У наказі 11 січня 1752 року цариця 

Єлизавета писала: «Зробити для захисту Гусарських і Пандурських полків, 

які поселяються в Новій Сербії, земляну фортецю, яку найменувати 

фортецею святої Єлизавети». Так постав Єлисаветград, тоді головне місто 

величезного краю. З 22 березня 1764 року заснована вже Новоросійська 

губернія, а в Єлисаветграді відкрито губерніальну канцелярію [156, с. 474].  

Губернатором призначили А. Мельгунова. Про нього І. Огієнко писав: 

«Це була освічена людина, що любила літературу та друкарство» [156, 

с. 474]. У штатах нової губернії сказано: «Організувати друкарню, як у 

Києво-Печерському монастирі, для тиснення духовних і світських книг» 

[Цит. за: 156, с. 474]. Генерал-губернатор розгорнув активну діяльність із 

влаштування друкарні: він звернувся до Києво-Печерської лаври з проханням 

виділити друкарський верстат з устаткуванням, шрифтами і спеціалістів. Але 

лавра тоді і сама не мала жодного верстата для гражданського 

книгодрукування. Це спонукало Мельгунова вдатися до сенату, щоб 

«наказано було для тиснення книг із Кадетського шляхетського сухорутного 

корпусу відпустити один верстат і набірника одного, батирників двох й 

учнів, одного пуансонника й одного словолитця, із відповідними до того 

матеріалами». Сенат задовольнив прохання Мельгунова, і в червні 1764 року 

Кадетський корпус через поручика Л. Греча передав Новоросійському 

губернському правлінню один друкарський верстат із відповідними літерами 

і різних матеріалів на суму 556 крб 64 коп. Із працівників – одного набірника 

й одного батирника. За твердженням І. Петрова, названими працівниками 

були І. Акимов та О. Мухін [174, с. 16]. 

Друкарня почала працювати наприкінці 1764  чи на початку 1765 року. 

Виготовляла переважно бланки для паспортів, карантинні свідоцтва, інші 
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документи губернської канцелярії [173, с. 4]. Первинно планувалося, що тут 

друкуватимуть саме цивільну й духовну літературу. На початку 1765 року 

саме при фортеці св. Єлизавети вийшли друком перші книги «гражданкою» в 

Україні: «Азбука» і комедія Ж.-Б. Руссо «Кав’ярня». Перша з них до наших 

часів не збереглася. Єдиний відомий примірник другої зберігається в 

Російській національній публічній бібліотеці ім. М. Є. Салтикова-Щедріна. 

На початку 1990-х ксерокопія «Кав’ярні» з’явилася в КОУНБ 

ім. Чижевського (а також доступна на сайті бібліотеки). На обкладинці 

вказано: «Кофейной домъ. Комедія. Печатана Новороссійской Губерніи въ 

крѣпости Святыя Елисаветы. 1765» [191]. Імена автора й перекладача не 

зазначені. На звороті обкладинки дійові особи. Сторінки пронумеровані та 

мають кустоди.  

Автора комедії Ж.-Б. Руссо (1670–1741) сучасники вважали великим 

поетом. Але як драматургові йому поталанило менше. Першу в житті п’єсу 

«Кав’ярня» («Le Café»)  він написав 1694 року – і вона не отримала визнання 

сучасників. Подібна участь чекала й на інші комедії та опери. Так підсумовує 

його драматургічне невезіння О. Чуднов [240, с. 1]. З поверненням до Парижа 

після роботи в Лондоні починається біографія Ж.-Б. Руссо як поета: 

«Релігійні оди, еротичні вірші та епіграми – такий зміст його творчості. 

Швидко він створив собі значне літературне ім'я і разом з цим набув безліч 

ворогів». «Його паскудні епіграми, – читаємо в О. С. Пушкіна, – стократ вищі 

од та гімнів» (Лист до П. Вяземського від 25.1.1825)» [240, с. 1]. Зрештою 

через свої твори у Франції він став небажаною особою і закінчив життя в 

еміграції.    

Переклав комедію російською ще в молоді роки В. Чертков. Він 

у 1764 р. був призначений оберкомендантом фортеці св. Єлизавети [125, 

с. 110]. «Військовий за фахом і письменник між іншим Василь 

Олександрович Чертков (роки життя – 1726–1793) любив не лише 

батьківщину, а і Францію. Від Катерини II отримав великий шмат землі там, 

де колись панували запорожці, але не був байдужим до місцевих звичаїв, про 
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що детально розповідає Д. Яворницький у третьому томі «Історії запорізьких 

козаків», – пише про перекладача О. Чуднов [240, с. 1]. 

За твердженням В. Боська, є відомості, що у 1770 році було здійснено 

постановку цієї п'єси аматорами гарнізону фортеці св. Єлизавети. Що 

свідчить про значно глибші і давніші витоки театральної слави міста, ніж 

вважалося дотепер [16, с. 8]. 

Перша гражданська друкарня в Україні проіснувала в Єлисаветграді не 

довго. Уже в березні 1765 р. Новоросійську губернію поділили на три 

провінції: Єлисаветградську, Катеринославську і Бахмутську. Центром 

управління краю стає Кременчук, туди Мельгунов і забрав друкарню.  

Опосередковано до Єлисаветграда має відношення діяльність 

мандрівної друкарні князя Гр. Потьомкіна, яку той узяв із собою у подорож 

під час російсько-турецької війни. Із червня до 11 грудня 1789 року вона 

перебувала в цьому місті. Як стверджує І. Огієнко, потьомкінська друкарня 

була досить велика: мала російський та грецький шрифти, чотири верстати 

для друку книжок, один спеціальний верстат для друку карт та картин, на 

якому виготовлялися і дворянські грамоти [156, с. 482–483].   

У контексті діяльності друкарень цього періоду варто згадати ситуацію 

зі свободою друку по всій імперії [156, с. 471–472]. Ще 1773 року видано 

наказ про заснування друкарень при губерніальних правліннях. Але для їх 

створення у провінції не було потрібних робітників, бракувало друкарських 

матеріалів, не видавали й окремих коштів для цього. Тому минув ще деякий 

час, перш ніж з’явилися друкарні в губерніях (після нового наказу 1807 

року).   

У 1783-му вийшов ліберальний закон цариці Катерини про волю 

друкарства – кожному дозволялося закладати друкарню і друкувати якою 

завгодно мовою без окремого попереднього дозволу, треба було лише 

повідомити про відкриття друкарні місцеву «Управу Благочинія». Але вже 

1796 р. з’явився новий наказ Катерини «про закриття всіх тих «вільних» 

друкарень, які заклали приватні люди, ніби через зловживання, які 



 

 

41

відбувалися через це, бо «для друку книг корисних і потрібних є достатньо 

таких друкарень при різних училищах». 2 лютого 1802 р. повернули волю 

друкарству, але знову не надовго [156, с. 472–473]. Таким чином приватна 

ініціатива знищувалася, а Гутенберговий винахід залишався для урядових 

паперів.  

Зовсім мало відомо про видавничу справу Єлисаветграда першої 

половини ХІХ століття. У фондах КОУНБ ім. Чижевського, як і в інших 

фондах, які було опрацьовано, не вдалося знайти  жодної місцевої книги того 

періоду.  

Єлисаветград на межі XVIII–ХІХ століть декілька разів змінював свою 

адміністративну підпорядкованість через різноманітні поділи. Зрештою, із 

1803 до 1828 року – це повітове місто Херсонської губернії, а з 1829   

до 1864 – центр військових поселень у Південній Україні. 

Про видавничу справу останнього стає відомо з кількох 

бібліографічних описів. Перший із них оприлюднений у каталозі С. Петрова 

«Книги гражданського друку, видані на Україні. XVIII – перша пол. XIX ст.» 

[173, с. 89]: це «Извлечение из устава о карантинах» на 56 сторінках. Як 

вказано у вихідних відомостях, надруковано у штабі Третього резервного 

поселення кавалерійського корпусу в Єлисаветграді 27 липня 1829 року.  

Про друкарню при Головному воєнному управлінні в Єлисаветграді 

згадує Ф. Ляликов (1848) [174].   

В електронному каталозі Російської національної бібліотеки Санкт-

Петербурга знаходимо ще два видання цього періоду. Обидва створені у 

друкарні штабу Другого резервного кавалерійського корпусу. «Слова на 

кавалерийские и артиллерийские сигналы» датовані 1840 роком. Усього 17 

сторінок. Інша брошура – «Катехизис верховой езды» (на 23 сторінках) –

належить авторству генерал-лейтенанта барона Д. Остен-Сакена. Створена 

1838 року. Усі ці видання призначені для потреб кавалерійського корпусу.  

Автор «Катехизиса» Д. Остен-Сакен (1790–1881) – непересічна постать 

в історії міста. Перший почесний громадянин Єлисаветграда, був 
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командиром Другого резервного кавалерійського корпусу, у друкарні якого і 

вийшла названа брошура, начальником військових поселень Новоросійського 

краю (1835–1850). За його наказом було розбито більшість садів та бульварів 

у Єлисаветграді. Остен-Сакен сприяв заснуванню у місті першого в Росії 

безплатного ремісничо-грамотного училища (1867), домігся дозволу на 

заснування Єлисаветградського благодійного товариства поширення 

грамотності та ремесел (1873) [17, с. 214].  

У плані міста Єлисаветграда 1842 року [103], що переважно повторює 

плани 1833, 1838 років, зазначено, що разом із вахтерськими будками на 

Миколаївській, Одеській і Кременчуцькій заставах, повітовим училищем 

була побудована і корпусна друкарня у кварталі, що обмежувався вулицями 

Невською, Успенською, Преображенською.   

На сьогодні цим знання про перше століття друкарської справи в 

Єлисаветграді обмежуються. Але навіть такі фрагментарні факти свідчать 

про те, що поширенню видавничої справи передувала тривала історія.  

 

2.2. Тематико-типологічний та організаційний аспекти діяльності 

першої приватної друкарні в Єлисаветграді 

 

У дореволюційному Єлисаветграді одна з найкращих і найстійкіших у 

часі друкарень (півстоліття активної діяльності) належала Гольденбергам. 

Виникла вона у 1862 р. (згідно із каталогом «Фабрики и заводы всей 

России») і проіснувала до 1912 р.  

Тогочасні друкарні здебільшого не мали вузької тематичної 

спрямованості, випускали різноманітну продукцію, тому аналіз діяльності 

найбільшої видавничої установи значною мірою характеризуватиме розвиток 

усієї цієї сфери тодішнього Єлисаветграда.  

У вихідних відомостях друкарню називають по-різному: «типография», 

«русская скоропечатная», «паровая типография», «типо-литография» тощо. 
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Із розвитком діяльності до друкарської справи додається і літографська. 

Управляли нею спочатку батько – А. Гольденберг (принаймні до 1883 р.), а 

пізніше син – М. Гольденберг. Про це дізнаємося також із ініціалів друкарів 

на перших сторінках видань.  

Синами М. Гольденберга і, відповідно, онуками засновника друкарні 

А. Гольденберга були Абрам та Яків, відомі під псевдонімами Арго і Куба 

Галицький. Вони не продовжили видавничу справу, започатковану та 

розвинену дідом та батьком, але ввійшли в історію міста. Арго – поет, 

сатирик, драматург і перекладач, дебютував на сторінках «Елисаветградских 

новостей» віршем. Перша книга поезій «Старая Англия» вийшла 1919 року у 

Харкові. Після неї протягом кількох років вийшло ще п’ять, написаних 

самостійно чи у співавторстві. У 30-х роках написав комедії «Трибунал», 

«Человек без имени», книгу сатиричних віршів «Литература и окрестности»; 

багато перекладав. В останнє десятиліття його життя з’являються книги 

«Подлинники и переводы», «Из зарубежных поэтов», «Сосед с вещами», 

«Десятая муза», «Восторги и вдохновение» [125]. Куба Галицький дебютував 

фейлетонами на сторінках газети «Голос Юга» у 1910–1912 роках. Він автор 

п’єс, сценаріїв, лібрето (його книги: «Слушайте, слушайте», «Божья 

конфетка», «Павлин в вороньих перьях»). За життя був популярним 

письменником, але більшість творів не витримали випробування часом. 

Обидва сини М. Гольденберга закінчили Єлисаветградську чоловічу 

гімназію. Ці факти підтверджують, що родина Гольденбергів дала 

Єлисаветграду не одного визначного земляка.   

Типологія і тематика. Якщо систематизувати усю продукцію, що 

видавала друкарня, то за цільовим призначенням це були переважно офіційні 

видання, значний спектр навчальних; наукових, науково-популярних видань,  

менше літературно-художніх та рекламних. Друкувалася періодика (газети), 

аркушеві видання (офіційного та рекламного призначення), афіші (до нас 

дійшли деякі театральні).  
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Офіційні видання. Серед них переважно загальні звіти 

Єлисаветградської повітової земської управи, товариств сільського 

господарства,  страхування від вогню та інших; журнали засідань земських 

повітових зборів; кошториси витрат і прибутків повітового земства; звіти за 

різними галузями господарства («Сведения об осмотре в Елисаветграде и 

Одессе некоторых учебных и благотворительных заведений и о введении 

мною лесоводства во время управления с 1835 по 1850 год первыми 8-ю 

округами бывшего военного поселения» Д. Остен-Сакена, 1874); збірники 

постанов («Систематический свод постановлений Елисаветградского 

Уездного Земского Собрания за 1865–1895 годы», «Систематический 

сборник постановлений Елисаветградской городской думы за 1871–

1903 г. г. — Том 1»); статути і договори («Артельный договор для 

земледельческих артелей», укладений М. Левитським, 1900). 

Навчальні видання. З огляду на те, що наприкінці ХІХ – на початку ХХ 

ст. в місті існувало кілька навчальних закладів, у яких працювали та 

навчалися потужні науковці, літератори (на що вказує те, що імена багатьох 

цих особистостей надовго закарбувалися в пам’яті народу своїми 

досягеннями), це впливало на розвиток навчальної, довідкової, наукової 

літератури. Це були праці з фізики (Р. Пржишиховський), мовознавства 

(М. Крижанівський; А. Дистервег у перекладі з німецької В. Виноградова), 

юриспруденції (М. Гоняєв), історії (М. Марков), шахів (А. Гебелер та 

М. Гоняєв) тощо. Серед найкращих закладів – Єлисаветградська громадська 

чоловіча гімназія,  Єлисаветградське земське реальне училище, кавалерійське 

училище, ремісничо-грамотна школа, громадське комерційне училище тощо. 

1875 року надрукований переклад німецького шахового підручника 

А. Гебелера «Правила шахматной игры между двумя, тремя и четырьмя 

игроками», виконаний Гоняєвим і доповнений його нарисом «Шахматы в 

России». Це перша в Російській імперії праця з історії вітчизняних шахів. 

Тираж видання – 500 примірників.  
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М. Гоняєв займався в Єлисаветграді адвокатською практикою. Тут він  

жив і працював понад 15 років (до 1888 р.). У 1876-му його обирають 

старшиною Єлисаветградського громадського зібрання, куди він ходив грати 

в шахи. Мешкаючи в Єлисаветграді, друкувався в «Шахматном листке» 

(зокрема стаття «Теория шахматных задач», 1877) та «Шахматном вестнике», 

де було опубліковано оповідання «Заповеди Каиссы» (1886). В Єлисаветграді 

Гоняєв написав «Очерк истории игры в шашки» (1884) та інші праці. 

Першим упорядкував правила та опублікував «Устав шашечной игры» в 

журналі «Радуга» (1884) [21, с. 189–190]. 

1881 року А. Гольденберг надрукував книгу «Повторительный курс 

русскаго языка (грамматический). Справочная книга для учащихся». 

Упорядник – М. Крижанівський. У «Педагогічному віснику» за 27 жовтня 

1881 року вийшла рецензія на цю книгу (можливо, редактора часопису 

М. Завадського). Її обсяг – майже дві з половиною журнальні сторінки. Ця 

публікація, по-перше, детально розкриває для нас зміст видання, оригінал 

якого відсутній, по-друге, висвітлює здобутки та вади провінційного друку, 

адже рецензент подає як ґрунтовний  загальний відгук, так і сторінку із 

переліком помилок або неточностей у тексті книги, по-третє – ставлення 

сучасності до культурного й наукового життя в повітовому місті: «Якщо 

з’являється з друку праця чи підручник, написані в провінції, радіємо: 

людина не спить, а працює, мислить, хоче вдосконалюватися. А провінція 

накладає на людину досить сильно або печать сонливості, або 

меркантильності. Праця пана Крижанівського тим паче для нас дорога, що 

надрукована й укладена в Єлисаветграді. Але попри те, що вона нам дорога і 

приємна, не маємо вважати її досконалою». Однією з основних хиб книги, за 

твердженням рецензента, є невідповідність жанру: «Праця пана Кр. – не 

повторювальний курс і не довідкова книга. Не повторювальний, бо 

передбачає майже повне незнання і нерозуміння елементарних правил 

користувачем, – і не довідкова книга, бо не є зручною для довідки». 
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Викладач фізики і математики в Єлисаветградському земському 

реальному училищі Р. Пржишиховський (або Пржиховський) 1880 р. в 

А. Гольденберга надрукував «Курс физики для среднеучебных заведений», 

також у Єлисаветграді вже в 1894-му з’явився його методичний посібник 

«К вопросу об экзамене по математике и физике». Крім того, що цей 

викладач методологічно забезпечував викладання своїх дисциплін, він дбав і 

про практичне застосування знань: свого часу звернувся до педагогічної ради 

з пропозицією влаштувати в училищі метеостанцію і тривалий час завідував 

нею [17, с. 246].    

У видавничому репертуарі помітні книги викладача російської мови та 

літератури Єлисаветградського земського реального училища М. Маркова. 

1876 р. він видав «Изображение звука е в русском языке…» на 162 сторінках. 

1878 р. з-під його пера вийшла у світ книга «Микула Селянинович, богатырь-

пахарь. Разбор былин и два литературных приложения их». А до 900-ліття 

хрещення Русі вийшов історико-біографічний нарис «Великий князь 

Владимир святой». Краєзнавець К. Шляховий називає цю роботу «зразком 

художньої інтерпретації наукового матеріалу» [245]. Крім цього, написав 

частину «Народна освіта і навчальні заклади» до «Исторического очерка 

г. Елисаветграда», укладеного О. Пашутіним.  

Серед навчальних книг також є «Наглядное обучение» з німецької мови 

А. Дистервега у перекладі В. Виноградова та видання викладача 

Ришельєвської гімназії К. Турчаковського «Австралия в физическом, 

этнографическом и политическом отношениях».  

Наукові, науково-популярні, науково-виробничі, виробничо-практичні 

видання. У 1881 році вийшла ґрунтовна праця «Гражданский процесс в 

мировом суде» М. Гоняєва. Дослідник Г. Зленко в газеті «Одесский вестник» 

за 7 листопада 1887 р. подав промовистий відгук на книгу: «...Спеціальні 

юридичні журнали звернули увагу на книгу, похвалили її і … швидко забули. 

Полежала вона кілька років в одній із книгарень Єлисаветграда і, не 

дочекавшись покупців, пішла «на пуди». Та ось нинішнього року з’являється 



 

 

47

праця під назвою «Опыт комментария к уставу гражданского 

судопроизводства» К. Анненкова – і ця книга здобула популярність. Перший 

тираж зникає протягом місяця, швидко розкуповують і другий. Ця книга в 

колі юристів вважається дуже цікавою – тому кожен поспішає придбати її. 

Але цікаво те, що на будь-якій сторінці зустрічається прізвище Гоняєва: так 

кажуть відомі процесуальники Гоняєв і Малишев; так стверджують Гоняєв і 

Побєдоносцев; за справедливими зауваженнями сенату і Гоняєва і т. д.» 

[Цит. за: 26]. Такими були особливості провінційного друку і 

книгорозповсюдження. Якби книга Гоняєва побачила світ у Москві чи 

Петербурзі, то доля автора могла скластись по-іншому. Попри те, що в 

тодішньому Єлисаветграді були книгарні, навчальні заклади зі студентами, 

курсантами й викладачами – потенційними покупцями продукції – значного 

попиту на монографії не було. І хоча віддаємо належне внеску друкарів і 

книгарів у цю справу, не всі їхні починання були вдалими з маркетингового 

погляду.  

До цієї групи зараховуємо видання, які стосуються 

сільськогосподарських, ветеринарних досліджень, та праці із медицини. До 

останніх зокрема належать і праці та протоколи засідань Єлисаветградського 

медичного товариства, заснованого 1868 р. і яке проіснувало майже сто 

років. А також книги на теми сільського господарства. 

Літературно-художні видання. Саме в А. Гольденберга 1875 року була 

надрукована перша українськомовна книга в Єлисаветграді – «Дещо з  

перекладів і самостійних творів І. Гриненка». Гриненко – псевдонім. За 

твердженням Л. Куценка, це був «первісток українського регіонального 

книговидання». Справжнім ім’ям автора і племінника Т. Шевченка було 

Йосип Шевченко. Народився він у Корсуні, закінчив Єлисаветградське 

кавалерійське юнкерське училище. Входив до літературного гуртка 

І. Карпенка-Карого [125, с. 113], брав участь у постановці «Вечорниць» 

Ніщинського [17, с. 344]. Про видання книги стає відомо з «Краткого 

исторического очерка Елисаветградского общества распространения 
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грамотности и ремесел» П. Рябкова [192, с. 18]: «…місцевий самоучка поет 

Гриненко на користь училища видав збірку віршів із додатком витягів зі звіту 

училища». У книзі опубліковані вірші автора та його переклади поетичних 

творів О. Полежаєва, А. Фета, О. Пушкіна, Р. Бернса, О.  Плещеєва,             

П.-Ж. Беpанже, В.  Куpочкіна, Г. Гейне. Загалом у збірці вміщено 21 вірш 

Й. Шевченка, дев’ять його перекладів та рекламу товариства поширення 

грамотності і ремесел. Автор присвятив її своєму батькові. Книга вийшла 

тиражем у 1200 примірників (див. додаток П2).  

У виданні було зазначено, що це перший випуск. Отже, видавці з 

товариства поширення грамотності та ремесел не планували свою видавничу 

діяльність обмежити книгою Й. Шевченка. На перешкоді наступних випусків 

став 1876 рік з Емським указом.  

У статуті благодійного товариства поширення грамотності й ремесел, 

укладеному при заснуванні, йшлося про те, що товариство має право 

видавати посібники й брошури про ремісничі виробництва та книги, 

«доступні для народу за викладом і ціною», однак ця діяльність відійшла на 

задній план. Але ще кілька брошур – офіційного змісту – Гольденберг 

надрукував для товариства: це «Краткий исторический очерк» (1898), «Устав 

Елисаветградского общества распространения грамотности и ремесел» 

кишенькового формату (117 на 147 мм), «Отчет Елисаветградского общества 

распространения грамотности и ремесел за 1903–1904 роки». Та бурхливої 

видавничої діяльності не відбулося. 

Ще одним українськомовним виданням, уже початку ХХ століття, була 

книга С. Єнохіна «На віку – як на довгій ниві» 1903 року. На титульному 

аркуші перелік оповідань: «Відьма», «Кваша», «Посунься», «Пристроїв 

гроші», «Підкусила нечиста сила». Крім того, до цієї невеликої книжечки 

доклеєно ще кілька творів і дописано про це на тій же титульній сторінці 

(деякі сторінки після того вирвані). Ця книга із приватної колекції О. Ільїна, 

нині зберігається в КОУНБ ім. Чижевського. Чи «доупорядкував» книгу 

відомий колекціонер, а чи хтось інший – установити не вдалося.  



 

 

49

Названі українськомовні книги – швидше винятки, ніж правило 

(траплялися такі поодинокі видання рідною мовою і в інших друкарнях). 

Переважна більшість – це російськомовна продукція. Нерідко – і 

проросійська (фортеця і згодом місто були засновані зокрема і для боротьби 

із козацтвом, не могло минути безслідно і військове минуле, у часи якого 

гостями Єлисаветграда були імператори й імператриці). Поширення 

видавничої справи в Єлисаветграді припало на період заборон українського 

слова. Відповідно до Валуєвського циркуляра 1863 року, «до друку 

дозволялися лише такі твори на малоросійському наріччі, які відносяться до 

галузі красного письменства, пропуск же книг тією мовою як релігійного 

змісту, так і навчальних і взагалі призначених для початкового читання 

народу, призупинити до розв’язання піднятого з цього предмета питання в 

установленому порядку» [214, с. 241]. Емський указ 1876 року ставив 

український друк у ще жорсткіші рамки. Він не допускав увезення в межі 

Російської імперії без особливого на те дозволу Головного управління у 

справах друку будь-яких книг і брошур, що видаються за кордоном на 

«малоросійському наріччі»; забороняв друкування й видання в імперії 

українськомовних творів і перекладів, за винятком лише історичних 

документів і пам’яток, а також творів красного письменства (без відхилень 

від загальноприйнятого російського правопису, що привертає увагу в 

українськомовних друках кінця ХІХ та початку ХХ століть). Крім того, 

Емський указ забороняв також сценічні постановки і читання «на 

малоросійському наріччі», друкування українською текстів до музичних нот. 

1879 року В. Ястребов видав книгу «Воспитание Петра Великого», 

означену як «рассказ для детей». Імовірно, було і друге видання цього твору 

(про це свідчить запис в електронному каталозі РНБ в Петербурзі, що у 

другому виданні підзаголовок відсутній). Автор книги – етнограф, археолог 

і фольклорист. Викладав історію в Єлисаветградському реальному училищі, 

досліджував археологічні пам’ятки краю.  
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На межі століть (1899) М. Марков упорядкував і надрукував у 

М. Гольденберга вірші Пушкіна під назвою «Выбранные сочинения поэта в 

связи с его биографией». А за кілька років до того переклав сучасною йому 

російською «Повесть о горе-злосчастии».   

Помітною є представлена єврейська тематика (переважно власники 

найбільших єлисаветградських друкарень були євреями). Ще 1875 року 

А. Гольденберг видав повість А. Фірера «Дитя Израиля, или Иначе быть не 

может». 

 Друкувалися й інші художні твори: «Лубенские гусары» 

Г. Чарторижського, драма «Жертва эгоизма» І. Лисенка-Конича, комедія 

«В угоду одному человеку» Г. Правдіна, «Поучения священника Иоанна 

Недзельницкого», «Русские студенты в Германии». 

Більшість названих навчальних та художніх видань відсутні в КОУНБ 

ім. Чижевського, посилаємося на них за електронним каталогом РНБ. Але у 

КОУНБ ім. Чижевського знайшли так звані «два чтения для народа и 

народных аудиторий» «Счастливый день. Иван Петрович Зноев, или 

Загубленная жизнь. Из жизни алкоголиков» (автор – М. Пашковський). 

Цікаве своєрідне видання із профілактичним антиалкогольним 

спрямуванням, яке вийшло у 1905 році.  

Довідкові видання. Передусім щорічники газети «Голос Юга», які 

містили багато й рекламної інформації.  

Рекламні видання. У цьому сегменті переважно аркушеві видання, 

плакати (афіші до театральних вистав, виставок тощо).  

Періодика. У різний час у друкарні Гольденбергів друкувався ряд газет 

і журналів («Елисаветградский вестник», «Педагогический вестник», «Голос 

Юга», «Неделя русского еврея»). 

Особливості редагування та упорядницької роботи. Офіційні 

видання – сухі за змістом, але цікаві за організацією їх редакційної  

підготовки і виготовлення. Переважну частину матеріалу становлять таблиці 

з різноманітними фактичними (зокрема цифровими) відомостями. Вони 
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потребували багато зусиль коректорів (чи інших осіб, які виконували їхні 

функції) для вичитки сотень сторінок. Наприклад, «Систематический свод 

постановлений Елисаветградского Уездного Земского Собрания за 1865–

1895 годы» – значне за обсягом видання земства, яке уклав Є. Борисов. До 

книги, в якій близько дев’ятисот сторінок, поданий список помилок (такі 

списки друкували і в багатьох інших тогочасних друкарнях: іноді на окремих 

вклейках, але частіше – у самому книжковому блоці). Хто ж вишукував їх у 

цьому фоліанті, набраному дрібним шрифтом, не вказують. Імена складачів, 

коректорів, друкарів ніхто не публікував. 

Ще одним подібним узагальнювальним виданням є «Систематический 

сборник постановлений Елисаветградской городской думы за 1871–

1903 г. г. — Том 1», випущений Єлисаветградською міською управою  і 

надрукований у М. Гольденберга. Упорядником став Л. Брайєр. Завдяки його 

вступній статті, де він описує особливості роботи над збірником, є змога 

поглянути на видавничий процес детальніше. Дізнаємося про вимоги до 

виконавця роботи, головні критерії, які бралися до уваги, особливості 

мовного оформлення та повноти викладу, труднощі та причини, через які 

вони виникали. Так, комісія та управа дійшли висновку (на наш погляд – 

цілком раціонального й відповідального), що для видання такого збірника, 

який вимагає системної роботи, необхідно залучити спеціального укладача, 

особу, яка зможе виконати роботу професійно.  Л. Брайєр за місяць розробив 

і представив програму «Систематичного збірника постанов 

Єлисаветградської міської думи за 1871–1903 роки», в основу якої була 

покладена програма подібного збірника Одеської думи.  

Під час укладання збірника бралося до уваги, аби він, по-перше, міг 

слугувати довідковою книгою для гласних і працівників міської управи і, по-

друге, «щоб систематизовані за три десятиліття постанови, з детальними 

мотивами і суперечками,  дали  б картину розвитку суспільного господарства 

відповідно до потреб міського населення». Щоб не збільшувати розмірів 

збірника та не ускладнювати користування ним, постанови, які не мали вже 
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на час публікації ваги, дозволялося скорочувати. Усі інші викладалися 

детально залежно від важливості питання або винятковості обставин, за яких 

вони зроблені. Суперечки гласних подавалися майже дослівно: вони були 

цікавими, оскільки передавали думки різних груп містян стосовно завдань і 

цілей міського господарства. Стосовно труднощів, то такі виникали щодо 

публікації постанов, виданих у перші роки діяльності думи, тому помітні 

значні пропуски. При викладі постанов Л. Брайєр тримався «якомога ближче 

до оригіналів, скорочуючи, звісно, їх для редакторських виправлень». З цього 

тексту 1905 року помітно, як прискіпливо ставилися редактори до своєї 

роботи. 

Художньо-технічне оформлення. Зазвичай книги того періоду не 

вирізнялися вишуканим оздобленням: переважно це були текстові видання із 

кількома декоративними елементами (лінійками, рамками й іншими не 

складними фігурами). Але були й такі, що максимально демонстрували 

технічні можливості друкарні. Передусім це стосується довідкових, 

рекламних та деяких офіційних видань: у них трапляються вставки з паперу 

іншого формату (сфальцьовані) та іншої якості. Були ілюстрації (зображення 

рекламованих об’єктів, портрети, зображення будівель, шаржі та ін.) 

А діаграми, карти та інша тогочасна інфографіка іноді надрукована 

кольоровими фарбами (у деяких випадках це друк у шість фарб, див. 

додаток П8).  

Первинно продукція була оправлена в тонкі обкладинки, які в деяких 

виданнях були замінені на якісні палітурки із назвою на корінці та 

декоративними орнаментами на кутах. Також унизу корінців багатьох із них 

знаходимо: «Ц.Б.Е.У.З.» («Центральная библиотека Елисаветградскаго 

Уѣзднаго Земства»). На основі цього можемо припустити, що до послуг 

земства була палітурна майстерня (на той час у місті діяло кілька таких, 

детальніше – у підрозділі «Умови праці у друкарнях і палітурних 

майстернях»).  
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Крім кириличних шрифтів, у друкарні були й латинські, зокрема 

польські. Про це дізнаємося із некролога, розміщеного в 254 номері газети 

«Голос Юга» за 1907 рік, яка тоді друкувалася у Гольденбергів. 

Повідомлення про смерть Вєчислава Лєвінського надруковане польською 

мовою.  

Культура читання. На деяких книгах є оригінальні наклейки-

звернення до читачів: «Бібліотека дуже просить бережно поводитися з 

книгами. Книги псуються від сирості (якщо кладуть книгу на мокрий стіл, 

виносять на вулицю не загорнутою у сиру погоду), від бруду (гортають книгу 

невимитими руками, кладуть поряд із посудом і т. п). Дуже псується книга, 

якщо її перегинають (палітурка до палітурки) або кладуть розгорнутою на 

стіл палітуркою вгору, якщо закладають книгу олівцем, сірником, якщо 

загинають кутики сторінок і т. д.». Ці звернення-вклейки належали не 

видавцям, а бібліотекарям. Це свідчить про бережливе ставлення до 

побутування книги в місті, у читачів формували культуру спілкування з 

книгою, повагу до неї. Крім того, книгозбірні витрачали чимало коштів на 

оправлення книг у надійні палітурки, про що дізнаємося і зі збережених 

видань, і зі звітів про витрачені кошти бібліотек.  

Економічна складова роботи редактора-видавця. Збереглися 

документи про віддачу з торгів друкарських робіт для міської управи на 

початку ХХ століття. М. Гольденберг виконував значну частину таких 

замовлень. Друкарня виготовляла не лише фінансові звіти та іншу офіційну 

книжкову продукцію, але й усе інше, що «необхідно для діяльності управи, 

лікарні, сирітського суду, міського повіреного і міських лікарів». 

Для отримання таких замовлень від держави потрібно було виграти 

відповідні торги. Про умови виконання замовлення і розрахунку за нього 

дізнаємося з договору між М. Гольденбергом та Єлисаветградською міською 

управою від 18 лютого 1912 року (див. додаток Г). У договорі, який був 

укладений на 1912 та 1913 роки, максимально детально визначався ряд вимог 

до сторін. Затверджувався перелік видань, які необхідно підготувати: 
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грошовий звіт, бухгалтерські, касові, конторські, квитанційні та інші книги і 

зошити, зокрема з нумерацією і проколюванням, призовні списки до війська, 

обкладинки для справ, облатки, різні бланки звернень, оголошення, 

різноманітні повістки, зобов’язальні постанови, картки для управи, лікарні, 

сирітського суду, міського повіреного і міських лікарів. Визначалися 

терміни, в які має бути виконана робота загалом (річне замовлення книг і 

бланків, необхідних на наступний 1913 рік, мало бути виконане настільки 

завчасно, аби здати в управу не пізніше першого жовтня 1912 року),  і норма 

на один робочий день (мало друкуватися стільки, аби було відкоректовано не 

менше одного друкованого аркуша – шістнадцяти сторінок – щодня). 

Визначалися вимоги до паперу, шрифтів і якості друку загалом (виготовляти 

таким самим шрифтом, набором, на такому самому папері, як у наданому 

управою зразку), визначалися додаткові послуги (нумерація, проколювання 

книг, брошурування грошового звіту у цупку палітурку). Важливим був 

пункт про відповідальність за коректуру: при виконанні друкарських робіт 

коректура відповідного замовлення належала до обов’язків Гольденберга, а 

остання ревізійна – до обов’язків управи, але так, щоб така була повернена не 

пізніше як на третій день. Визначалися терміни та обсяги виплат: за поточні 

роботи – після закінчення кожного місяця, за звіт і брошури – не раніше як 

після остаточної здачі цих робіт у завершеному вигляді, за виконання робіт із 

виготовлення книг і бланків, необхідних на наступний тисяча дев’ятсот 

тринадцятий рік, – не раніше як після затвердження кошторису витрат 

херсонським губернатором на 1913 рік.  Встановлювалася відповідальність 

М. Гольденберга у випадку неякісного виготовлення видань: у разі 

неохайного або несвоєчасного виконання будь-якого замовлення міська 

управа могла передати його виконання в іншу друкарню навіть за вищу 

плату, а перевитрати віднести на рахунок власника друкарні; за несвоєчасне 

або неохайне виконання друку звіту Гольденберг, крім цього, зобов’язаний 

виплатити різницю за визначенням міської управи розміром до ста рублів, 
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яка утримається від завдатку і наступних платежів Гольденбергу, а за 

відсутності таких – із його власності.  

Такі торги друкарня М. Гольденберга вигравала неодноразово. Це 

допомагало їй не просто триматися на плаву, а оновлювати матеріальну базу, 

розвиватися, і, власне, стати єлисаветградською друкарнею із найтривалішою 

історією. Та, як бачимо з договору, при цьому необхідно було чітко, якісно і 

вчасно виконувати усі замовлення, вимоги до виконавців були жорсткими. 

Зрештою, у місті був ряд інших друкарень, готових у будь-який час 

перебрати собі виконання цих вигідних замовлень. Наприклад, виграти 

торги, які проводилися 20 грудня 1913 року, претендували дев’ять друкарень: 

братів Броунів (на той час вони вже викупили друкарню М. Гольденберга), 

Д. Шполянського, Х. Немировського, Човника, Е. Хусидова, І. Лінцера, 

І. Пікуса, земська друкарня і «Порядок».  

М. Гольденберга сучасною мовою можна назвати соціально 

відповідальним підприємцем: власник друкарні брав участь у благодійних та 

просвітницьких акціях. Зокрема він співпрацював із жіночою гімназією. У 

книзі С. Шевченка «Старі стіни: Єлисаветградська жіноча гімназія: 1860–

1920 рр.» знаходимо факти про те, що «того року (1906/7) як і в попередні, 

восьмикласниці під керівництвом учителя Я. Польського і в супроводі 

«класної дами» ознайомилися з технікою виробництва у друкарні 

М. Гольденберга, де їм давали пояснення заввідділами» [243, с. 86]. 

 17 листопада 1909 року в переповненому театрі було поставлено «Маскарад» 

Лермонтова на користь бідних гімназисток. «При цьому безкоштовно 

програми спектаклю видали в друкарні Гольденберга, а оголошення про 

нього опублікувала редакція «Голоса Юга» [243, с. 110]. Тоді ж 

М. Гольденберг разом з іншими вніс пожертви на користь нужденних. 

Одночасно збережені скарги його робітників на умови праці в друкарні 

(див. п. 3.6). 

На початку ХХ століття друкарня М. Гольденберга була розвиненим 

підприємством. Розташовувалося воно у власному будинку по вулиці 
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Іванівській у другій частині Єлисаветграда. Приміщення складалося із 

«контори, що запирається на замки, комор для паперу і матеріалів, 

машинного залу, прибудови для двигунів – на нижньому поверсі, однієї 

великої кімнати на верхньому поверсі, де нині розміщені газетна машина і 

палітурня» [78, арк. 13–16].  Друкарня й літографська майстерня були 

обладнані машинами, двигунами, трансмісією, шрифтами, реалами, касами, 

політипажами, літографським камінням та ін. Про це дізнаємося із договору, 

укладеного між М. Гольденбергом та В. Іцковичем 20 квітня 1911 року, «про 

повне товариство, яке функціонуватиме як фірма «Товариство друкарської 

справи М. А. Гольденберга і В. Л. Іцковича в Єлисаветграді». Згідно з ним 

власник друкарні право на її половину продав останньому.  

Станом на 1912 рік, як дізнаємося зі «Списка фабрик и заводов 

Российской Империи», друкарня купця М. Гольденберга мала 26 тисяч 

рублів річного виробництва (це майже удвічі більше, ніж за даними на цей 

рік друкарень Шполянського та Болтянського) та 35 працівників. Працювали 

за допомогою нафтового та керосино-бензинового двигунів [201]. 

Невдовзі після укладення цього договору (вже 15 січня 1912 року) 

співвласник В. Іцкович звертається в міську управу із такими словами: 

«Внаслідок непорозумінь, що виникли між партнерами «Товариства 

друкарської справи М. А. Гольденберга і В. М. Іцковича», які підлягають 

розгляду третейського суду, нині покірно прошу тільки під один із наших 

підписів авансів не видавати і виплат за рахунками не проводити…» [78, 

арк. 11]. Подібну заяву повторює наступного місяця, але на цьому папері в 

управі роблять приписку: «Гольденберг представив довіреність, видану йому 

Іцковичем 12 березня 1912 року і заявлену в нотаріуса» (довіреність 

див. у додатку Д), а також: «Видати Гольденбергу платежі» [78, арк. 12]. Як 

бачимо з документів, колеги змогли попрацювати разом без з’ясувань 

стосунків недовго.  

Не відомо, як саме закінчилася судова справа двох друкарів, але 

6 липня 1912 року М. Гольденберг продає свою друкарню (імені товариша 
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В. Іцковича в акті вже немає) «братам міщанам Янкелю й Іцці і купцю Арон-

Хайкелю Вольфовичам Бронам» (чи Броунам). За це він отримав від них 

22 тисячі рублів. Деталі цієї торговельної операції є у відповідному акті 

(див. додаток Е) [78, арк. 5]. У цьому самому акті зазначається, що нотаріуса 

запросили в дім Гольденберга на вулицю Іванівську у зв’язку із хворобою 

названого. Можливо, саме через стан здоров’я і продали друкарню. 

Сьогодні неможливо із точністю відобразити увесь видавничий 

репертуар друкарні, але збережені до наших часів книги, згадки про них та 

архівні матеріали дають загальне уявлення про те, якою ж була видавнича 

справа в Єлисаветграді.  

На цьому роль родини Гольденбергів в історії видавничої справи 

Єлисаветграда припиняється. Вони зробили помітний внесок у книго- та 

пресодрукування. На наш погляд, передали цю друкарню в інші руки 

макимально вчасно – «на піку», їм не довелося спостерігати за нищенням 

радянською владою справи, в яку спочатку Абрам, а потім Марк 

Гольденберги вклали усе життя.  

 

2.3.  Особливості видань друкарень братів Броунів,  Шполянських 

і малих видавничих організацій  

 

Брати Броуни у 1912-му викупили друкарню в М. Гольденберга.  

Тут варто вказати, що найперші відомі книги другої половини ХІХ 

століття (тобто вже повітового міста Херсонської губернії) належать саме 

друкарні А. Гольденберга. Тоді як книги та брошури із позначкою друкарні 

братів Броунів знаходимо за період вже із 1912 року. Але в одній зі справ 

Державного архіву Кіровоградської області є бланк названих підприємців, у 

якому вказано, що друкарня і літографія Броунів існує з 1862 року [79, 

арк. 4]. Документ цей датований 20 грудня 1913 року, тобто вже тоді брати 

викупили у Гольденберга його друкарню. Тож імовірно, що вони вказали 
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дату з огляду й на діяльність придбаного підприємства, додавши до власної 

історії здобутки попередника.  

Згідно з актом, укладеним між М. Гольденбергом та братами Броунами 

(увесь текст див. у додатку Е) в єлисаветградського біржового нотаріуса 

М. Ельберта, на перехідному етапі, коли здійснювався продаж друкарні, 

Гольденберг не мав права призупинити виробництво закладу до повної й 

остаточної передачі всього проданого у тому ж приміщенні, в якому воно 

містилося, до дня передачі, попередній власник друкарні мав закінчити всю 

вже почату роботу; коли б певна робота залишилася незакінченою, то її 

вартість переходила у власність братів Броунів, які мали право розрахуватися 

за неї безпосередньо із замовником. Проданий друкарсько-літографський і 

палітурний заклад мав бути переданий братам Броунам на повній 

потужності, усі машини й апарати бути з усіма складовими і повністю 

справними [78, арк. 5]. Остаточно друкарня перейшла у власність братів 

Броунів 15 липня. 

У рекламі закладу брати Броуни стверджували, що їхні друкарня і 

літографія обладнані машинами найновіших конструкцій, є фабрика 

конторських книг, стереотипна і ліневальна машини. А всі роботи 

виконувалися охайно і за останнім словом техніки.  

Нові власники продовжували видавничу політику попередніх. Для 

братів Янкеля, Іцки й Арон-Хайкель Броунів (чи Бронів, як іноді 

зазначається), як і для Гольденбергів, основою діяльності друкарні були 

офіційні видання.  

Як і М. Гольденберг, вони брали участь у торгах Єлисаветградської 

міської управи й успішно вигравали значну частину робіт. Це свідчить і про 

потужності друкарні, і про той досвід, що залишився від попередника. 

Наприклад, вони уклали договір із міською управою на виготовлення 

протягом 1914 року «різних бланків, книг, списків, оголошень, 

зобов’язальних постанов, брошур та ін., необхідних для діяльності канцелярії 

управи, лікарні, водопровідно-електричного відділення й інших підвідомчих 
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управі установ» [79, арк. 24]. Більшість робіт – це ті, які ще кілька років тому 

виконувала переважно друкарня М. Гольденберга (пор. додатки Г і З).  

Серед наукових та навчальних видань збереглося кілька посібників 

Ю. Янушевського для «народних господарських читань»: «Сап у лошадей» і 

«Краткая экспертиза лошади» (1915 і 1916 років відповідно). 1915 року 

вийшло наукове видання «Отчетъ Аджамской С.-Х. опытной станціи 

Херсонскаго губернскаго земства за 1914 годъ. Полеводственный отдѣлъ», 

укладене Н. Ірлаковим та Г. Мордовським на 205 сторінках з ілюстраціями. 

Літературно-художніх видань у місцевих фондах не виявлено. Але в 

електронному каталозі РНБ знаходимо бібліографічний опис збірки віршів 

Дайчмана «Скорбные аккорды» (третє, доповнене видання на 128 сторінках, 

датоване 1912 роком). Цікава думка про цю книжку і її автора є у спогаді 

Д. Чижевського про Юрія Клена (псевдонім Освальда Бурґгардта): «Дивним 

може здатись, що «захоплювались»... графоманами. Поет-графоман 

Олександр Дайчман, вірші якого Бурґгардт знав напам’ять, був мені навіть 

особисто відомий: він походив з Кременчука та приїздив до Олександрії на 

Херсонщині продавати по 50 копійок свій збірник незграбних віршів 

«Скорбные аккорды» (російські вірші не без українізмів)» [238].   

У книзі «Маленький Париж» [130] вміщено обкладинку 

українськомовного видання «Боротьба за селян і за народні права» (1915). У 

цей час (після 1905 року) в Єлисаветграді почало з’являтися значно більше 

українськомовних книг, ніж наприкінці ХІХ століття. У хвилі революційних 

подій, постійних змін у житті суспільства, селяни намагалися ствердитися як 

люди, які мають права, а не лише обов’язки. Тому ця брошура була як ніколи 

актуальною.   

Серед продукції друкарні була й періодика – газета «Елисаветградский 

день». У цьому виданні є реклама підприємства: «Літо-типографія Бр. Броун. 

Вітальні листівки, візитівки. Ціни помірні» [128, с. 4]. 12 січня 1915 р. й у 

наступних номерах у газеті розміщувалася і реклама новинки: «Вийшла 

друком нова книга І. Тенеромо «Злая отрава, или Безумия пьянства», повість 



 

 

60

із робітничого життя, зі слів Л. Н. Толстого. Ціна 5 копійок. Видавництво 

«Зоря». Головний склад: Єлисаветград, друкарня братів Броунів…» [46, с. 4].  

Щодо художнього оформлення і поліграфічного виконання видань, то 

частина з них були дуже якісними і презентабельними. У книгах 

використовували вставки різного формату та іншого, порівняно із основним 

блоком, паперу. Наприклад, у звіті Аджамської сільськогосподарської 

дослідної станції на крейдованому папері надруковані фото будівель та 

вегетаційних дослідів (усього 18 зображень, див. додаток). 

Друкарня розташовувалася на вулиці Нижньо-Донській у власному 

домі при фабричному складі паперу князя Паскевича.  

До нас дійшло небагато видань братів Броунів. Водночас ті кілька, які 

вдалося проаналізувати, свідчать про добре оснащену на той час матеріальну 

базу підприємства.  

 

Друкарня Шполянських існувала щонайменше з 1891 до 1918 року. На 

виданнях, які вийшли у світ у період з 1891 до 1897 р., зазначається, що 

підприємство належало братам, а вже з 1898 – лише одному з них – міщанину 

Д. М. (Давиду Мардохейовичу).  

На початку з’ясуємо тематичний репертуар видань цієї друкарні. 

Проведений аналіз дає підстави виділити тут такі основні пріоритетні 

напрямки: видання релігійного спрямування,  навчальні та наукові видання, 

офіційні, рекламні, періодика. Проаналізуємо детальніше означені вище  

сегменти. 

Видання релігійного спрямування. З 1893 по 1895-й місіонер-священик 

І. Недзельницький надрукував тут наукову працю «Штундизм, причины 

появления и разбор учения его», «Злой враг человека, или Что посеешь, то и 

пожнешь (Против пьянства)» та «Наставление в православной вере». Про 

перше з названих видань можна сказати, що воно й досі є джерелом для 

вивчення штундизму в Україні та Росії. Було перевидане і в Петербурзі у 

1900-му. Як дізнаємося з каталогу «Книга в Україні, 1861–1917» [110–114], у 
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Єлисаветграді з’явилися й інші роботи цього автора («Поучения» (1890) та 

«Сим побеждай» (1891), та в яких саме друкарнях – не вказано. 1895 року 

видали «Записки по православному догматическому богословию 

(Применительно к программе для духовных семинарий)». Упорядкував їх 

священик К. Бречкевич. У 1900-му з’явилася «Справочная книга для 

раввинов и членов еврейских духовных и хозяйственных правлений» 

Л. Алексеєнка. А 1903 року Д. Шполянський видав книгу, ймовірно, свого 

батька – Мардохея – «Слово о сионизме».  

У період з 1897 по 1903-й вийшли друком п’ять робіт 

І. Бобровницького:  «Существенные черты православного нравоучения», 

«Конспект по православному христианскому катехизису», «Недели 

приготовительния к Великому Посту», «О страданиях, крестной смерти и 

погребении господа нашего Иисуса Христа» й «Особенности церковных 

служб великого поста и их значение». Вони адресовані студентам або для 

«недільних читань у безплатній народній аудиторії при Єлисаветградському 

земському реальному училищі».   

Навчальні, наукові та довідкові видання. Серед них були видання з 

математики, географії, граматики, історії, медицини. До першого 

тематичного сегмента належать «Методическое решение арифметических 

задач из курса І-ІІІ классов гимназий и реальных училищ» і 

«Систематический сборник арифметических задач из курса средне-учебных 

заведений» К. Неклеєвича та «Решение (с краткими указаниями-планами) к 

Сборнику арифметических задач, составленному для низших училищ и 

приготовительных классов средних учебных заведений 

А. И. Гольденбергом» С. Добровольського. А. Шкловський упорядкував 

«Очерк современного политического состояния Турции» П. Дежардена. А 

1900 р. вийшла «Русская граматика. Курс первых трех классов средних 

учебных заведений и гор. училищ» М. Крижанівського. А. Цинбал видав 

брошуру «О ручном труде в народной школе». 



 

 

62

Саме брати Шполянські надрукували 1897 року «Исторический очерк 

г. Елисаветграда», укладений і виданий тогочасним міським головою 

О. Пашутіним. Автор описує майже півторастолітню історію міста 

(починаючи від наказу про заснування фортеці 1752 року до його 

сучасності). І вже понад сто років на видання посилається більшість 

дослідників Єлисаветграда.  

Що ж до медичної тематики, то у цій друкарні вийшли протоколи 

товариства єлисаветградських лікарів за 1888–1891 роки. 

Офіційні видання. Серед таких можемо назвати «Медико-санитарный 

обзор по Елисаветградскому уезду, Херсонской губернии за 1899 год. 

Земская медицина, заболеваемость и смертность населения», упорядкований 

земським санітарним лікарем Т.  Шверіним, видання повітового земства,  

надруковане у Шполянського 1900 року; «Отчетъ правления 

Елисаветградского Общества взаимного страхования имуществ от огня за 

1913 год», виданий у 1914-му.  

18 лютого 1912 року Шполянський уклав угоду з міською управою на 

виготовлення кошторису міських прибутків і витрат на 1912-й і додатків до 

грошового звіту Єлисаветграда на 1911-й. Коректура (крім остаточної 

ревізійної, яка належала управі) входила до обов’язків Шполянського [79, 

арк. 26] (деталі – у додатку И). А вже від 24 квітня знаходимо лист до 

власника друкарні про те, що він має друкувати не менше одного 

друкованого аркуша кошторису в день, але не виконує цього, та що якість 

коректури не задовольняє управу [78, арк. 6]. 

4. Художні видання. 1901 року Д. Шполянський видав українськомовну 

книгу М. Пулевича «Неначе свит перевернувся. Вирши Дида Мыколы» [222–

224]. У 1918-му побачила світ книжечка видавництва «Спілка», надрукована 

Шполянським, «Сироти України». Її автор – М. Левитський. У виданні 

вміщені два твори: однойменна дума, написана у 1903–1915 роках, та вірш 

«Легкодухим землякам» (1901 рік, Єлисавет). Це невелике видання 

потрапило до КОУНБ ім. Чижевського з колекції О. Ільїна.  
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Був також невеликий сегмент мемуарів: були надруковані «Путевые 

заметки о хивинских походах 1876 и 1877 гг. участвувавшего в этих походах 

подпрапорщика Александра Афанасьевича Петрова» (записано М. Петровою) 

та «Из воспоминаний уездного врача».  

5. Рекламні видання. Серед іншого М. Шполянський виготовив 

виставковий плакат на замовлення Т. Гольдштейна. Про це дізнаємося з 

такого рекламного повідомлення в «Новой волне» (№ 2, с. 1): «За прикладом 

попередніх років до майбутньої Георгіївської ярмарки я видав величезний  

ВИСТАВКОВИЙ ПЛАКАТ із зазначенням найкращих торгово-промислових 

фірм. Плакат буде розвішений: на території виставки, у державних закладах, 

першокласних готелях, ресторанах й інших публічних місцях. Сподіваюся, 

що панство промисловців і торговців не відмовлять мені і цього разу у своїй 

довірі.  Мені надано право прийому оголошень у виставковий каталог і 

прийому реклами для розвішування на виставках. З повагою 

Т. М. Гольдштейн. Дворцова вулиця, друкарня Д. М. Шполянського». 

6. Періодика. Збереглося кілька контрактів (майже однакових, але з 

різним датуванням), укладених для друку «Ведомостей Елисаветградского 

городского общественного управления», що виходили тричі на тиждень 

тиражем не менше 200 примірників. За домовленістю, першу коректуру мала 

виконувати редакція газети, другу – Шполянський. Він мав стежити за 

технічним редагуванням, «щоб газета на вигляд та за коректурою була 

цілком пристойною і розбірливою, із правильним розподілом друкованого 

матеріалу, лінійок, рядків, віньєток і без помилок; при цьому кожен номер на 

титульному аркуші повинен мати чітко надрукований герб міста 

Єлисаветграда» [76, арк. 1]. Також, згідно з договором, папір, чорнило, 

шрифти та інші необхідні матеріали, а також набірники і метропаж мали бути 

надані Шполянським, папір – найвищої якості, не гіршим від того, на якому 

друкувалася газета донині, і того самого розміру, чорнила мали бути такими, 

що швидко сохнуть, а шрифти – цілком чіткими. Визначалися й умови 

цензури: брати в набір номерів можна було лише матеріал із дозвільним 
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написом міського голови як відповідального редактора газети або, за його 

відсутності, того, хто виконує обов’язки міського голови, як і оголошення 

установ та приватних осіб, замовлення на які будуть отримувати винятково в 

міській управі. Кожен номер газети після редакційної коректури і зробленої 

помітки міським головою зобов’язаний був представити цензору –

поліцмейстеру міста. Це все мало робитися настільки оперативно, що 

найменша заминка (в умовах, коли кілька осіб цензурувало видання) могла б 

зірвати вихід номера. Водночас, коли б трапилося, що газета з провини 

друкарні не видана вчасно або ж видана, але неякісно, то на Шполянського 

накладали штраф.  

Станом на 1912 р. річного виробництва на цьому підприємстві було на 

14 тисяч рублів; працювало 16 робітників [201].  

Друкарня Шполянського – одна з найвизначніших у Єлисаветграді того 

періоду. Вона відзначилася і тривалістю діяльності, й тим репертуаром, який 

вирізняв її з-поміж інших місцевих видавничих організацій. Особливість її й 

у тому, що окремі видання  мають донині не лише історичну, а й наукову 

цінність.  

 

Видавничий рух не обмежувався лише продукцією друкарень 

Гольденбергів, Шполянських та Броунів. Право друкувати мали й інші 

організації. Про них у нас є небагато відомостей. Здебільшого це інформація 

з бібліографічних описів каталогів, а не з друкованих першоджерел.  

Наприкінці ХІХ століття в Єлисаветграді з’явилася друкарня 

П. Зеленого – важливої особистості в розвитку культури міста. Його чотири 

рази поспіль обирали головою земства, заслугою було відкриття земського 

реального училища у 1870-му. Він клопотався про виділення приміщення, 

призначення стипендій студентам та житла викладачам, передав закладу 

власну бібліотеку [134, с. 189]. 

П. Зелений мріяв створити міську газету. У 1874 році вийшло перше 

періодичне друковане видання «Елисаветградский городской листок», але 
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проіснувало недовго.  З переїздом до Одеси видав у 1872-му книгу «Сборник 

материалов для истории Елисаветградского земского высшего реального 

училища». А з 1876 по 1884-й – редактор-видавець найкращої провінційної 

газети Росії «Одесский вестник» [17, с. 114].  Намагався організувати 

видання тижневика «Землероб» українською мовою, але одержав відмову від 

Головного управління у справах друку. Хоча мешкав в Одесі, не поривав 

зв’язків із Єлисаветградом.  

Друкарня почала своє існування у 1885 році. З 1887 по 1894-й світ 

побачили навчальні й довідкові видання «Букварь-самоучка. Пособие при 

самообучении в школах чтению, письму и цифрам» С. Тутевича; курс для 

юнкерських кавалерійських і козацьких училищ «Конно-саперное дело»; 

«Краткие сведения о Бессарабской губернии и географические заметки» 

Д. Добромильського. А також художні видання: «Первый сноп. Фразы в 

стихах и прозе» П. Васильєва та «Коварство, смерть и позор! Эпизоды из 

действительной жизни».  

Крім цього, у П. Зеленого в 1891 та 1894 рр. друкувалася щоденна 

газета «Елисаветградский вестник» [121, с. 177]. Виконувалися і літографські 

роботи. У 1894 році друкарня отримала великий набір нових шрифтів, про 

що інформувала потенційних клієнтів у «Елисаветградском вестнике» (1894). 

Чи  довго після цього проіснувала друкарня, сьогодні невідомо. 

1874 року в єлисаветградській друкарні Н. Клярфельда вийшла книга 

капітана генерального штабу А. Неверовського «Воспитание и обучение 

кавалерии: Книга для кавалерийских офицеров и юнкеров».  

Одна з небагатьох книг для дітей єлисаветградського походження 

надрукована в А. Вітліна. Це «Пчелка. Русская хрестоматия для детей от 4 до 

8 лет», яку уклав 1878 року Ободовський. Примірник її зберігається в РНБ.   

У 1883-му в Єлисаветграді Г. Лемберг у власній друкарні видав книгу 

«Чаша переполнена. Кое-что о русско-еврейской прессе от Мардохея 

Шполянскаго».  
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У 80-ті роки діяла літодрукарня І. Тьомкіна. До наших часів дійшли дві 

книги: «Записки по наружному осмотру лошади. С предварительными 

сведениями из ее анатомии и физиологии» К. Петерсона для кавалеристів-

юнкерів (1886) та «Протоколы и труды общества Елисаветградских врачей 

1886 и 1887 гг.» (це товариство упродовж років замовляло свої праці різним 

друкарням). 

Уже в 1889-му друкарню, літографію і перферувальний заклад 

І. Тьомкіна орендував Д. Шполянський. У березні того року все було 

переведено у дім Рогової, що навпроти загальних зборів (про це дізнаємося з 

«Елисаветградского вестника» (1889, № 1). 

1896 року у літодрукарні Б. Й М. Фінкель надруковано брошуру 

«Географическая модель-рельеф, изобретенная преподавателем 

Елисаветградской женской гимназии Л. Коссовским».  

На межі століть виникла літодрукарня Н. Сейдера. До нас дійшло 

усього кілька її видань. Та друки Сейдера привертають увагу не кількістю, а 

якістю та змістом. 

Передусім ідеться про меморіальне видання Єлисаветградського 

земського реального училища «Памяти Г. Я. Близнина» (1902). Воно вийшло 

після смерті заслуженого викладача  Єлисаветградського реального училища 

і завідувача метеорологічної станції при ньому Гаврила Яковича Близніна. Це 

книга в палітурці з назвою на корінці, книжковий блок із якісного паперу, 

текст набраний великим кеглем. На фронтисписі портрет й автограф 

Близніна. У виданні представлені різні жанри: наукова стаття самого 

Близніна, коротка біографічна довідка про нього, тексти телеграм, отриманих 

у день поховання, промови над гробом, некрологи, спогади, вірші, 

присвячені його пам’яті, бібліографічний покажчик із працями дослідника. У 

передмові до видання читаємо: «Єлисаветградське земське реальне училище, 

якому покійний віддавав більшу частину своїх сил і праці, воліючи 

вшанувати небіжчика і зберегти вдячну пам'ять про діяча, видало цю книгу, у 

якій містяться спогади про покійного його колег і теперішніх та колишніх 
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учнів, а також майже все, що було надруковано з приводу його смерті […] 

Нехай ця книга передасть і наступним поколінням тих, хто навчає і 

навчається у Єлисаветградському реальному училищі, пам'ять про цю 

людину, яка віддала 30 років живої, активної, неустанної праці на користь 

цілого ряду наступних поколінь» [169]. Про Близніна згадують не лише в 

цьому виданні. Ф. Нікітін у листі до С. Бонфельда писав, що на уроках 

Близніна завжди було цікаво: «Вчитель приносив різні рослини, комах, 

мінерали, давав учням завдання самостійно виготовляти гербарії, препарати» 

[32, с. 7]. Тож це видання – гідна данина непересічній людині. 

У 1899-му вийшов «Коментарий к трагедии Гете «Фауст» Х. Бойзена. 

Друкувався тут і «Каталог Елисаветградской общественной библиотеки» 

(1901). А в 1902 році Сейдер надрукував вірші Ф. Пуже «Песни о мотыльке» 

та водевіль Н. Датешидзе «Злоба дня».   

Друкарні, що утворилися в ХІХ столітті, працювали з різною 

ефективністю, по-різному дійшли і їхні видання до наших днів. Найбільше 

збереглося продукції, що вийшла з друкарень А. й М. Гольденбергів та їх 

наступників братів Броунів, а також братів Шполянських. Організовувалися 

й інші видавничі організації. Усе це формувало конкурентне видавниче 

середовище. Деякі з друкарень продовжили діяльність на початку ХХ 

століття. Проте лише до встановлення радянської влади. 

 

2.4. Зародження перших єлисаветградських  періодичних видань  

 

Преса в Єлисаветграді досліджується активніше, ніж книговидання.  Із 

1874 по 1921 рік в Єлисаветграді вийшло більше 80 приватних видань, із них 

до 1917 року – близько 40 [8]. Опишемо її лише в загальних рисах (періодика 

є предметом дисертаційного дослідження з журналістики Р. Базаки, пишуть 

про неї В. Крижанівський, В. Босько, О. Класова, вивчає В. Бондар). З огляду 



 

 

68

на це акцентуємо увагу лише на видавничих аспектах заснування та 

функціонування низки періодичних друкованих органів. 

Перша газета в Єлисаветграді – «Елисаветградский городской 

листок» – з’явилася у 1874-му і проіснувала до 1876 р.. Як пише Р. Базака, 

повноцінної функції видання не виконувало [9].  

Вже у 1876-му з’являється «Елисаветградский вестник», який 

проіснував до 1894 року і виходив щоденно (для порівняння: сьогодні у 

Кіровограді немає жодного щоденного видання, або такого, що виходило 

хоча б кілька разів на тиждень). Його історію детально розписує 

В. Крижанівський у статті «З історії єлисаветградської преси» в часописі 

«Вежа» [121]. Аналізує він і передумови появи міської преси на середину 

1870-х років. Серед них інтенсивний економічний розвиток, що спричинило 

формування економічної еліти; повернення статусу повітового центру (після 

кількох десятків років підпорядкування військовому відомству), 

концентрація інтелектуальних сил у місті; формування мережі початкової та 

середньої освіти, що стало як місцем гуртування еліти, так і джерелом її 

генерації [121, с. 175–176].   

Спочатку газета виходила тричі на тиждень, з кінця 1880-х – щодня, у 

1893-му – 6 разів на тиждень, а з 11 травня 1894 року – знову щодня, окрім 

післясвяткових днів. У різний період вона виготовлялася у власній газетній 

друкарні, в М. Гольденберга та П. Зеленого [121, с. 177]. 

Редактором видання був М. Хороманський – дворянин, який мав 

військове звання поручника. Та зміст газети залежав і від міських 

поліцмейстерів, які здійснювали цензуру в ті роки. Спочатку 

«Елисаветградский вестник» був власне міським виданням, але з часом 

претендує вже на регіональний статус. Жанрово-тематичну палітру складали 

передова стаття, хроніка, телеграми, театральні замітки, судова хроніка, звіти 

із засідань Єлисаветградської міської думи, реклама, оголошення, біржова 

телеграма. Пізніше з’явилися маленький фейлетон, бібліографія, огляд преси, 

рубрика про науку, літературу та мистецтво, метеорологічний листок.  
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З кінця 1880-х років відбувається ідеологізація редакційної політики 

видання, що проявляється в прихильності до ліберальних ідей та 

українофільських позицій. Цьому значною мірою сприяв учасник 

громадівського руху С. Шелухін. Передруковуються матеріали із 

західноукраїнських журналів, публікуються твори українською мовою 

Я. Жарка «Літня ніч» та Б. Грінченка «Пий кубок життя». Образ газети у 

1880-х створювали також викладачі Єлисаветградського реального училища 

М. Марков і В. Ястребов, драматург, актор і за сумісництвом секретар 

поліцейського управління І. Карпенко-Карий (протягом семи років він писав 

як публіцист і критик, за словами Л. Куценка, це не досліджена сторінка його 

творчості), громадський діяч Я. Гордін [121, с. 181]. З’явилися публікації і 

С. Русової. 

М. Крижанівський називає «Елисаветградский вестник» джерелом 

формування журналістики не тільки міста, а й цілого регіону (маючи на увазі 

північ Херсонської і південь Київської губерній), у якому професійний рівень 

дописувачів та працівників зростав протягом вісімнадцятирічної історії 

[121, с. 181]. 

Спочатку контора газети розташовувалася на розі вулиць Дворцової й 

Інгульської, у будинку Овчарова, згодом – на розі Великої Перспективної і 

Петровської, у будинку Пржигодського, з часом на місці адреси редакції і 

контори (під шапкою видання) значиться будинок Шейдера при друкарні 

П. Зеленого на Великій Перспективній.  

З 1892 по 1905-й виходили «Ведомости Елисаветградского городского 

общественного управления». Періодичність – тричі на тиждень. У ДАКО 

збереглися посвідчення про дозвіл міській думі видавати названу газету [72, 

арк. 1] та контракти на друк видання в М. Шполянського у 1904–1905 роках 

[76, арк. 1; 77, арк. 1]. Рекламу про передплату газети давали в «Голосе Юга». 

Для єлисаветградських передплатників вона коштувала три рублі на рік, а на 

півроку – два рублі. Для передплатників з інших міст дорожче – чотири рублі 

та два з половиною відповідно. Придбати «Ведомости Елисаветградского 
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городского общественного управления» уроздріб можна було в міській 

управі, в редакції та у книжковому кіоску Золотарьова, що на розі Великої 

Перспективної і Дворцової вулиць. 13 грудня у «Голосе Юга» з’явилося 

повідомлення «Давно пора»: «Міська кошторисна комісія вирішила 

запропонувати думі припинити випуск  «Ведомостей Елисаветградского 

городского управления». Видання це, як відомо, зовсім не відповідає своєму 

призначенню. Разом з тим на цю марну справу щорічно витрачалося близько 

2500 рублів, до того ж минулого року були збитки близько 15000 рублів» 

[Цит. за: 47]. Так критично висловилися колеги на сторінках однієї газети про 

іншу.  

 «Педагогический вестник» – перший в Україні незалежний від 

міністерства педагогічний журнал. Він виходив з 10 березня 1881 по січень 

1883 року двічі на місяць, крім канікулярного часу. Ціна на рік становила 

чотири рублі. Засновником і редактором-видавцем був громадський діяч і 

педагог М. Завадський. Ще в першому номері він заявив програму вісника: 

«1) загальні педагогічні питання; 2) школа в Росії і за кордоном; 3) рецензії 

книг педагогічного змісту; 4) оголошення» [172]. Друкували видання в 

А. Гольденберга.  

Щоб отримати дозвіл на видання в Єлисаветграді педагогічного 

вісника, Завадському знадобилося два роки. Перший номер підготовлений 

одним редактором, згодом до нього долучилися В. Ястребов, Г. Близнін, 

М. Марков та інші [25].  У передмові до першого номера М. Завадський від 

редакції писав: «Нам, учителям, розкиданим по різних більш чи менш глухих 

містах, мало відомо, чим кожен з нас займається... Ізольованість, 

відокремленість один від одного легко може привести нас до рутини, а від неї 

легко перейти до апатії, байдужості, презирливого ставлення до роботи» 

[цит. за: 241]. У сорока випусках редактор та інші автори намагалися 

зменшити ту ізольованість та відокремленість.  

Викликає повагу і захоплення відстоювання Завадським на сторінках 

«Педагогического вестника» мовного питання у часи дії Емського указу. «Як 
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тільки завідування школами перейде до рук громадськості, – писав 

Завадський, – питання про малоросійську мову отримає правильне і 

нормальне вирішення. Нам здається, що мова повинна йти не про 

малоросійську, а взагалі про рідну мову у першопочатковій школі гра-

мотності» [цит. за: 25].  

У той час М. Завадський був директором Єлисаветградського 

земського реального училища. Щоб позбутися незручного журналу, 

Міністерство народної освіти звільнило його з цієї посади. Єлисаветградське 

земство зробило все можливе, щоб утримати Завадського на посаді директора 

й уникнути владного рішення, але не вдалося. Зрештою міністр назвав 

істинну причину цього: «Завадський погано зарекомендував себе в очах 

міністерства виданням «Педагогического вестника», який не відповідав 

поглядам і напрямам Міністерства» [25]. Таке твердження є доказом 

актуальності і впливовості редагованого М. Завадським видання. 

 

2.5. Вплив товариств і гуртків Єлисаветграда на розвиток 

національної видавничої справи  

 

Задум створити те чи інше видання зароджувався не тільки у 

видавництвах, а й у різноманітних товариствах, формальних і неформальних 

гуртках тощо. Вони впливали на розвиток культури і стан видавничої справи 

зокрема не менше, ніж друкарні.  

Свій внесок у розвиток гутенбергівської справи зробили 

Єлисаветградське благодійне товариство поширення грамотності й ремесел, 

наукове медичне товариство, українофільський гурток. 

У статуті Єлисаветградського благодійного товариства поширення 

грамотності й ремесел (1873–1914) зазначено право «видавати посібники і 

брошури про ремісничі виробництва та книги, доступні для народу за 

викладом і ціною» [192], але цьому не судилося реалізуватися. Вийшло 
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всього кілька книг за сприяння товариства. Це перша в історії міста 

українськомовна книга І. Гриненка 1875 року (див. п. 2.2.), «Краткий 

исторический очерк Елисаветградского общества распространения 

грамотности и ремесел. 1873–1898» П. Рябкова, кілька брошур для 

внутрішнього користування (устав, звіти тощо). Велику роль це товариство 

відіграло в підвищенні освітнього рівня міста загалом (що, безперечно, 

впливає і на розвиток книго- та пресовидання).  

Товариство підтримувало ремісниче грамотне училище, яке за типом і 

програмою викладання різко виділялося з-поміж інших нижчих училищ 

тодішнього часу і було єдиним ремісничим грамотним училищем не тільки в 

Єлисаветграді, але і в усій Російській імперії. На момент прийняття його 

товариством у ньому навчалося безплатно 110 хлопчиків і дівчаток, а в 

наступному 1874/75 навчальному році їх було вже 140. В училищі, окрім 

загальноосвітніх предметів (Закон Божий, російська мова, арифметика, 

російська історія, географія, чистописання), навчалися ще співу, гімнастиці, 

шовківництву і, крім того, хлопці – столярній і токарній справі, а дівчата – 

швейній [192]. 

Організація влаштувала кілька безплатних бібліотек. Першу відкрили 

на Ковалівці 1894 року (800 абонементів). Головна книгозбірня товариства – 

«Народна бібліотека-читальня» – заснована в 1897 році на вулиці 

Олексіївській, напроти громади Червоного Хреста. Одним з її фундаторів 

була Н. Рябкова, яка пожертвувала на розвиток бібліотеки 400 рублів. Вона 

дала кошти і на влаштування філіалу на Кущівці. У звіті товариства за період 

з вересня 1903 по вересень 1904 року серед витрат народної бібліотеки-

читальні знаходимо такі: купівля книг – 435,20 рублів; передплата журналів і 

газет – 130,90; палітурування книг – 233,07; друкарські витрати – 24,45 [68, 

арк. 136]. Цікаво, що значні кошти виділялися на палітурування книг (більше 

ніж половина суми, що витрачалася власне на придбання самих видань). 

Тому певною мірою можемо говорити про те, що бібліотеки брали участь у 

видавничому процесі на етапі виготовлення книги (доукомплектовували 
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видання для тривалого користування ним). Серед членів товариства були 

видавці та редактори М. Гольденберг, І. Лінцер, Д. Горшков.  

Ще однією вагомою спільнотою в історії міста, роботи якої вже 

згадували в контексті різних друкарень, було Єлисаветградське наукове 

медичне товариство, засноване 1868 року. Уже за рік в Одесі з’явилися 

«Записки по вопросу об эпидемических и заразительных болезнях» лікаря 

Г. Корвин-Красинського – секретаря Єлисаветградського медичного 

товариства. Воно видавало «Протоколы и труды общества Елисаветградских 

врачей», кілька випусків зберігаються у фондах КОУНБ ім. Чижевського. 

Через три роки після заснування товариство випустило наукові праці членів 

«Извлечения из протоколов заседаний Елисаветградского медицинского 

общества» (1872).  

Помітну  роль у видавничій справі, до того ж національно спрямовану, 

зіграв єлисаветградський українофільський гурток «Громада». Ним керував 

лікар О. Михалевич. Саме за участі гуртка 1886 року у Петербурзі побачив 

світ «Херсонський белетристичний збірник «Степ». В альманасі є низка 

творів українською мовою, він посідає почесне місце в історії національної 

літератури.  

Про цей гурток варто сказати кілька слів. Як уже зазначали, детально й 

глибоко описав його діяльність Л. Куценко у книзі «Народу самосійні діти. 

Українська доля Дикого поля» [124]. Він акцентував увагу на тому, що 

формально в Єлисаветі не було створено цієї організації української 

демократичної інтелігенції. На час створення «Громади» в Києві (1859) і 

навіть у перші роки її існування в повітовому місті не було передумов для 

народження організації. Проте на початку 70-х років єлисаветградська 

інтелігенція активно долучається до справ київської та одеської «Громад»: 

скажімо, І. Тобілевич зустрічався і співпрацював із членами одеської 

«Просвіти»,  на запрошення київської «Громади» брав участь у відкритті 

Південно-Західного відділу Російського географічного товариства. За 

твердженням С. Русової, цей відділ відіграв величезну роль – «розбурхав 
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національну свідомість багатьох млявих, пригнічених українців, він витворив 

фанатів фольклору та етнографії» [124, с. 45]. Л. Куценко наголошував, що 

на характері роботи єлисаветградського гуртка дедалі відчутніше 

позначалися традиції «Громади»: йдеться про захоплення етнографією та 

фольклором М. Федоровським, А. Грабенком (Конощенком), 

Д. та О. Марковичами, М. Ганенко, М. Васильєвим, О. Волошиним та 

іншими. Готувалися до друку популярні брошури для освіти народу, 

літературні альманахи, проводилася велика просвітницька робота.  

Стосовно двох ніби різних українських угруповань вичерпну оцінку 

діяльності подав Л. Куценко: «Аналіз архівних документів та спогадів 

учасників гуртків дає нам сьогодні можливість спростувати поширену досі 

думку про існування двох гуртків: Михалевича–Тобілевича та молодіжного 

народовольчого. Імовірніше мова йде про певну еволюцію самого гуртка, що 

вільно чи невільно реагував на політичні настрої в суспільстві. Хоч я 

переконаний у тому, що Михалевич до кінця своїх днів залишався відданим 

традиціям Старої Громади,  а політичні впливи народовольців – це змагання 

Харківського та Київського центрів спрямувати єлисаветградців у русло 

нових політичних віянь, що припало десь на  1882–1884 роки, коли 

О. Тарковський став вільним слухачем Харківського природничого 

факультету й налагодив стосунки з місцевими народовольцями» [124]. З 

огляду на такі твердження розглядаємо активістів цього напрямку як одну 

громаду, яка коли всередині й різнилася за якимись кон’юнктурними 

віяннями, та по суті мала одну важливу направленість – проукраїнську.  

Важливо зазначити, що завдяки громадівцям у тодішньому 

Єлисаветграді створювався і поширювався самвидав. Про це свідчить кілька 

спогадів. Цінну інформацію стосовно цього дає, зокрема, Є. Чикаленко: 

«Тарковський, приїжджаючи з Харкова додому в Єлисавет, організовував там 

з молоді гурток народовольців, які друкували на гектографі всякі прокламації 

та розповсюджували їх» (Чикаленко Євген. Спогади. 1861–1907.  — Нью-

Йорк. — С. 144)». А такі свідчення робітника-ливарника О. Левицького 
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записані в протоколі про те, з якими книгами довелося йому ознайомитися 

через посередність гуртківців: «Із  ряду злочинних видань я пригадую такі: 

«Народна Воля» – друкована, «До імператора Олександра» – друкована, 

«Програма для збору відомостей у провінції» – рукописна і така сама, як 

надана мені (взята при обшуку Хороманського, видана в Харкові в 1882 р., 

гектографована), «Біографія Михайлова» – рукописна, «Інтелігенція і 

народні маси» – рукописна, «Програма народників» – друкована, 

«Донському козацтву від виконавчого комітету» – рукописна і така сама, як 

надана мені (надана гектографована в 1882 році Тарковським, 

В. Вернековським, Хороманським, Дяченко і розіслана поштою за адресами 

різних постатей в Єлисаветграді)  і «Програма робітників-членів партії 

«Народна Воля»….» [цит. за: 124, с. 50–61]. Створення й поширення 

самвидаву у суспільстві – свідчення того, що є активна, рішуче налаштована 

його частина, яка не згодна із системою, яка існує й готова боротися за свої 

ідеали і відстоювати власні переконання.  

Головний акцент у гуртковій роботі початку 80-х років XIX століття 

робився на поширенні літератури народницького спрямування та праць з 

економіки. Як стверджував Л. Куценко, і та, й інша мали адресуватися не 

тільки вузькому колу інтелігенції, але й бути доступними широким масам 

населення. Отже було визначене коло такої літератури, тексти розподілені 

серед членів гуртка для перекладу з російської мови українською. Це був як 

компонент доступності широким верствам населення, так і національного 

виховання. Кожна праця після перекладу читалася й обговорювалася на 

зібранні гуртка в І. Тобілевича або О. Михалевича. Після арешту першого 

обговорення прочитаного відбувалося в помешканні товариша міського 

прокурора Д. Маркевича» [124, с. 58–59]. Це була гуртова продумана 

редакторська робота, хоч і не втілена в конкретну видавничу серію.  

Стосовно О. Михалевича, то його портрет як керівника 

єлисаветградського українофільського гуртка залишив нам Андрій Грабенко. 

Відзначивши, що з початком 1880 року збиратися гуртківцям доводилося 
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частіше, Грабенко писав: «...Я пам’ятаю на цих зборах О. І. дуже добре. Він 

був на цій роботі завжди спокійним, висловлював свої думки просто, 

коректно, ніколи не ганявся за тим, щоб прийнято було його пропозиції, і 

дбав тільки про те, щоб робота йшла якнайкраще, щоб з неї вийшло «діло», а 

не «шумування». Що ж, за плечима в Опанаса Михалевича була добра школа 

Старої  Громади» [124, с. 72]. Його організаторські, редакторські здібності, 

наполегливість відобразилися у вдячних відгуках сучасників.  

Громадівці планували видавати книги. З їхнього листа (від 24 

листопада 1880 року) до відомого російського літературознавця, 

співробітника «Вісника Європи» Олександра Пипіна (після прийняття 

Емського указу) дізнаємося про одну з нереалізованих видавничих задумок: 

«…Роблячи висновок, що часи, так би мовити, змінилися, один із нас 

представив до друку маленьку брошурку – «За моє жито та мене й  бито». 

Предбачалося зробити спробу. Але, на жаль! Спроба виявилася зовсім 

невдалою, друкувати цей маленький нарис не дозволили без пояснення 

причин!...» Підписано такими іменами: Іван Тобілевич, Марко 

Кропивницький, Євгеній Чикаленко, Андрій Грабенко, Надія Тобілевич, 

Опанас Михалевич, Олександр Тарковський, Олександр Волошин [цит. за: 

124, с. 49–50]. Це була не єдина невдача на книговидавничому шляху.  

У лютому 1884 року штабс-ротмістр Дремлюга писав у донесенні 

департаменту поліції: «…Русов уклав вибірку творів Т. Г. Шевченка (з 

«Кобзаря») з метою видання «Кобзарика для дітей»… Тарковський передавав 

йому, що Михалевич пропонував «Народовольчому гуртку» 

відгектографувати на гуртківському гектографі «Кобзарик Шевченка». 

[124, с. 63]. Проаналізувавши матеріали слідчих справ, Л. Куценко 

резюмував, що це було не перше бажання гуртківців скористатися 

гектографом народовольців, яким, на жаль, не судилося збутися.  

Вагомою роботою гуртка було видання альманаху «Степ». Цензура 

двічі вивчала й «рубала» його. Дослідник цього збірника В. Лубчак так 

характеризує цю ситуацію: «Після першого разу з рукопису збірника було 
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викинуто чимало вартісних проукраїнських творів. Збірник став надто 

тонким і непретензійним. Тоді Маркович, щоб задовольнити апетити 

цензорів, додав до рукопису кілька російськомовних творів. У Санкт-

Петербурзі наявність російських статей у другому варіанті «Степу» 

сприйняли як позитивний сигнал і дозволили друк. Хоча ці статті, відігравши 

роль своєрідного компромісу, для сучасників становили окрему 

публіцистичну вартість. За спогадами Андрія Грабенка-Конощенка, 

упродовж 1881–1884 рр. місцеві письменники надіслали на розгляд 

цензурного комітету до Санкт-Петербурга з десяток рукописів як 

оригінальних, так і перекладних творів, але «всі вони так і загинули в 

цензурі. Тоді ж таки (1884 р.) наш невеличкий гурток український надумав 

скласти «альманаха» й почав збирати для його матеріали» [129]. Однак у 

1884 році альманаху не судилося побачити світ: у зв’язку з розпадом 

українофільського руху в Єлисаветграді його активісти були заслані до 

губернського Херсона, де й продовжили роботу над ним з початку 1885 року. 

Про це видання відгукнувся І. Франко в «Нарисі з історії українсько-

руської літератури 1890 року». Вважаємо за потрібне процитувати його, адже 

більшість імен, названих у відгуці, належать єлисаветградським гуртківцям 

(а саме: І. Карпенко-Карий, Д. та О. Марковичі, О. та С. Русови). Письменник 

відразу звертає увагу на те, що збірка вийшла «мішана» щодо мови: поруч з 

українськомовними були також російськомовні праці. Зазначає, що у виданні 

зустрічаються такі відомі імена, як Д. Мордовець з оповіданням «Будяк» та 

І. Левицький-Нечуй з «Невинною». В альманасі були опубліковані поезії 

Дніпрової Чайки, весільні пісні, записані в Єлисаветградському повіті 

Оленою Маркович, розвідка про сімейно-маєткові стосунки селянської 

людности Єлисаветградського повіту Марії Ганенко. І. Франко зосереджує 

увагу на тому, що тут уперше ступає на літературне поле Іван Карпенко 

(Тобілевич), «що під сим псевдонімом опісля здобув собі славу не тільки 

доброго актора, але також найкрасшого українського драматурга. В «Степу» 

він помістив свою драму «Бондарівна», слабу з історичного і драматичного 
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погляду». «Гарним придбанням» «Степу», де автор виявив неабиякий 

белетристичний талант, Франко називає  українськомовні оповідання 

Д. Марковича «Изъ Уголовщины». «Фігурують у збірці ще три невідомі мені 

близше оповідачі, а власне А. Браунер, що помістив там три маленькі 

оповідання, з яких лиш одно «Тирса» українською мовою; далі Пенчуківець, 

очевидно псевдонім, що помістив оповіданє «Тарасенко», і М. Заволока (чи 

не псевдонім Михайла Грушевського), що дав оповіданє «Бідна дівчина». 

Згадаю ще про дві наукові праці, писані російською мовою, а власне 

А. Русова «Областное начало земской статистики» і К. Шрама «Украинская 

деревня по произведеніямъ Старицкаго и Кропивницкаго». Автор сеї 

останньої розвідки, зложивши з виписок із драм обох названих письменників 

малюнок українського села, кінчить його увагою: «а на скільки сей малюнок 

відповідає дійсности, не можемо сказати» [231, с. 255]. Такі в чомусь 

критичні, у чомусь схвальні коментарі подав відомий письменник і 

літературознавець. Важливо, він не залишив альманах не поміченим і 

відобразив його мовні й жанрові особливості, які значною мірою 

формувалися заборонами Емського указу.  

Крім уже названих українських активістів, варто зупинитися на постаті 

власника єлисаветградської книгарні В. Менчица. О. Михалевич згадував: 

«Він був у нашому гуртку під час праці по складанню альманаху, що видали 

потім під заголовком «Степ». Брав він не жваву участь у цій роботі, а все ж 

таки це була видатна серед гуртка особа. До його висловів про склад 

альманаху прислухалися досить пильно, його оцінки, що він робив з приводу 

окремих статей альманаху, цінували високо. Бо бачили, що старий книгар 

добре розуміє справу, його вказівки мають велике значення як з боку 

літературного, так і з боку практичного: чи буде, мовляв, книжка мати поспіх 

на книжковому ринку» [цит. за: 29, с. 3]. До речі, В. Менчица, за словами 

Н. Бракер, можна назвати неформальним редактором-рецензентом Карпенка-

Карого: останній не віддавав до друку власних творів, поки їх не прослухає 

та не висловиться про них «приятельський тріумвірат» з Менчица, лікаря 
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Михалевича та учителя гімназії М. Крижанівського» [29, с. 3]. Всі названі 

люди зрештою увійшли в історію не лише регіону, а й усієї України.  

Про залучення Михалевича до становлення І. Тобілевича (чи Карпенка-

Карого) розповідав Чикаленко: «Помітивши у К. Карого на практиці 

перекладів літературний хист він раз у раз напосідався, щоб К. Карий 

спробував написати щось самостійно, і нарешті К. Карий написав дуже гарне 

оповідання «Новобранець», надруковане в одному з альманахів. Згодом він 

написав першу свою п'єсу — «Чабан», що потім, під назвою «Бурлака», так 

довго чаруватиме на сцені українських слухачів». Оповідання 

«Новобранець»,  написане 1881 року, було надруковане М.Старицьким в 

альманасі «Рада» (1883).  До речі, незаперечний факт, що і оповідання, і п'єса 

«Чабан»  (надрукована в 1885 році під цією назвою у львівському журналі 

«Зоря», пізніше отримала назву «Бурлака») ставали предметом обговорення 

на гуртку. Під час арешту в О. Михалевича був знайдений один примірник 

п'єси І. Тобілевича з щедрою правкою руки Михалевича» [цит. за: 124, с. 56]. 

У 1885 році лікаря Михалевича разом з іншими членами єлисаветградського 

гуртка було заарештовано. Два роки він просидів в одиночній камері одеської 

в’язниці. Там вивчив грецьку та англійську мови. Він не дав жандармам 

жодної підстави для арешту Тобілевича. До Єлисаветграда повернувся 1892 

року. У вільний час перекладав українською «Багатство народів» Адама 

Сміта. Переклад надіслав письменнику В. Короленку до Полтави, згодом 

надрукував його в Галичині й подарував весь наклад організаціям 

«Просвіти». У політичних організаціях більше участі не брав. Його 

засмучував брак одностайності серед українців [234]. 

«Степ» став непересічним явищем у тодішньому літературному і 

видавничому просторі. Попри те, що на його адресу лунала не тільки 

похвала, а й критика, в умовах дії заборон українського слова цей частково 

українськомовний збірник відіграв свою велику роль, продемонстрував: те, 

що забороняють Валуєвський циркуляр і Емський указ, існує і шукає шляхів 

реалізації.   
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2.6. Книго- та пресовидання Олександрії: типологічний і 
тематичний аспекти 

 

1806 року утворився Олександрійський повіт у межах Херсонської 

губернії. Повітовим містом Херсонської губернії Олександрія була до 1917 

року. Це вплинуло на розвиток друкарства, місто стало черговим після 

Єлисаветграда за кількістю друкарень та масштабом видавничого 

репертуару. У складі Олександрійського повіту були Знам’янка, Онуфріївка, 

Новогеоргіївськ (Світловодськ), Петрове, Нова Прага, Новгородка – це 

майже шість сучасних районів Кіровоградської області [235, с. 3]. 

Економічному розвитку міста та повіту в другій половині ХІХ століття 

сприяло будівництво та введення в дію залізничних ліній. У 1905–1906 роках 

у повіті працювало 12 винокурних заводів [123, с. 188]. 

Звільнення від кріпацтва та ряд інших реформ стимулювали розвиток 

господарства. Збільшується кількість переробних підприємств, починається 

будівництво залізниць. У 1869 році вступає в дію залізнична колія Одеса–

Харків, яка пройшла через приміську станцію Користівка, а в 1901 р. 

залізниця пройшла через місто в напрямку станції П’ятихатка. Раніше, у 1855 

році, через Олександрію пройшла телеграфна лінія, що зв'язала Одесу з 

Петербургом [158].  

На початку  ХХ ст. в Олександрії мешкало 14 007 чоловік, це було 

третє за величиною місто на території, що у подальшому увійшла до складу 

Кіровоградської області, після Єлисаветграда (61 488 осіб) і Бобринця 

(14 281особа) [158]. 

Наприкінці XIX та на початку ХХ ст. у місті активізується освітнє та 

культурне життя. У 1873 році відкрилась жіноча гімназія, у 1904 р. — 

чоловіча, а в 1910-му – учительська семінарія. У 80-х рр. XIX ст. в 

Олександрії з’являється театр. Тут почав свою акторську кар’єру Гнат Юра. 

З початку ХХ ст. діяв перший міський кінотеатр «Колізей». Протягом 70-х 

років ХІХ століття поступово створювалися культурно-освітні товариства, 
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народні театри, зростала кількість бібліотек – в повіті було відкрито 206 

бібліотек із книжковим фондом близько десяти тисяч книг [235, с. 25]. 

За відомостями великої енциклопедії, виданої у Санкт-Петербурзі 1902 

року [15, с. 317], в Олександрії станом на 1897 рік діяла одна друкарня, 

працювало п’ять книгарень, була громадська бібліотека, що субсидувалася 

земством.  

Загалом у період останніх років ХІХ століття та в перші два десятиліття 

ХХ тут діяли щонайменше три друкарні. Найбільшою була друкарня 

Ф. Райхельсона. У каталозі «Фабрики і заводи всієї Росії» (Київ, 1913 рік) 

вказаний рік заснування 1883-й. Але В. Голобородько в нарисі з історії краю 

зазначає, що вже «у 1872 році в місцевій друкарні Райхельсона була 

надрукована перша і остання карта міста (на замовлення пана Борисова)» 

[51, с. 15–16]. Імовірно, остання дата помилкова. План міста справді був 

затверджений 1872 року, але мапа могла друкуватися пізніше. Останні книги 

цієї фірми датуються 1917 роком. 

У «Списку фабрик і заводів Російської Імперії» (1912) зазначається, що 

розташовувалася друкарня на розі вулиць Центральної та Інгульської. 

Приміщення друкарні Райхельсона збереглося донині. Тепер там редакція 

газети «Вільне слово» [5]. Власник – Фроїм Хацкевчевич Райхельсон, 

міщанин. Річного виробництва мала 5400 рубів на рік і залучала 12 

робітників [201] (це було значно менше, ніж у відомих єлисаветградських 

друкарнях, наприклад, у М. Гольденберга – 26 тисяч чи Д. Шполянського – 

14 тисяч).   

Видавничий репертуар формували офіційні, навчальні, наукові та 

художні видання.  

1) Найбільше видавалося офіційної літератури, необхідної для 

діяльності державних організацій. Це звіти про результати діяльності різних 

галузей народного господарства (зокрема про освіту, медицину і санітарний 

стан, сільське господарство), устави організацій, статистичні звіти, звіти 
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Олександрійської повітової земської управи і журнали засідань 

Олександрійських повітових земських зборів тощо (див. додаток Б). 

2) Навчальна та наукова література представлена такими галузями 

знань: мовознавство («Примеры к первоначальным правилам правописания 

для списывания и диктовки в артиллерийских учебных командах» (1898), 

упорядковані К. Костромитиним), історія («Краткий обзор развития 

аптечного дела в Александрийском земстве Херсонской губернии (1867–

1913 г.)» І. Бурксера (1913) та «Алфавитный указатель личных знакомых и 

друзей Семена Семеновича Пестова, о которых он упоминает в записках 

своих с 1786 по 1827 г.» (1915), літературознавство («Биография Григория 

Федоровича Квитки-Основьяненка: (100-летний юбилей был 18 ноября 

1878 г.)» С. Белікова), Закон Божий («Краткое пособие-конспект при 

изучении Закона Божия по учебнику епископа Агафодора для земских и 

других школ» священика Г. Коломенського (1910), медицина та ветеринарія 

(конспект лекцій «О заразных болезнях животных» М. Продана (1912), 

«Протоколы и доклады совещания врачей при Александрийской Уездной 

Земской Управе. 1907 годъ. ІІ и ІІІ», «Протоколы и доклады первого 

совещания фельдшеров при Александрийской Уездной Земской Управе. 26-

го марта 1907 года»), ботаніка, садівництво та городництво («Конспект курса 

о прививке и уходе за садом» і «Конспект курса по виноградарству», обидві – 

В. Чередеєва (1913), «Конспект курса «Жизнь растений», «Конспект курса 

«Семена и посев», «Конспект лекций-бесед «Кормовые травы» (усі три – 

1912 року),  правознавство («Исследование о сервитутах» І. Гороновича, 

«Волостной суд. Руководство для волостных судей и тяжущихся в волостном 

суде» В. Бурксера, «Евреи и воинская повинность (Закон и практика): 

Пособие при призыве к отбыванию воинской повинности» Л. Чернявського). 

3) Серед довідкових видань були каталоги Олександрійської 

громадської бібліотеки. Про них – у дослідженні історії бібліотеки. Перший 

каталог Олександрійської громадської бібліотеки виданий 1888 року у 

друкарні Райхельсона. Першим систематичним каталогом, складеним «за 
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планом, що дозволяє зручно поводитися з журнальним матеріалом», був 

каталог, укладений М. Борисовим у 1903 році [219]. Там само видали й устав 

бібліотеки у 1886 році. Борисов зробив великий внесок у картографію міста, 

видавши одну з перших мап Олександрії. Він брав участь і в підготовці 

інших видань (скажімо, у 1898-му – «Перепись учащихся в одноклассных 

земских школах Александрийского уезда в 1898 году»). Каталог показує 

точну кількість книг і періодичних видань у бібліотеці на той період – 894 

найменування без урахування тих, що французькою та німецькою мовами. 

Видання поділили на такі розділи каталогу: популярні періодичні; 

белетристика; книги із медицини та природничих наук; історичні книги та 

такі, що присвячені географії і подорожам; правознавство, устави і звіти; 

педагогіка і виховання; релігія і моральність [219]. У цій друкарні було 

надруковано і «Каталог Александрийской общественной библиотеки: Первое 

приложение» на 110 сторінках (у першому виданні було 44). У ньому вже 

1597 авторів, 13 розділів і додаток – каталог приватної бібліотеки 

С. Белікова. А в 1912 році було надруковано «Юбилейный отчет 

Александрийской общественной библиотеки за 1887–1912 гг.». 

4) Художня література представлена книгами «Сборник стихотворений 

Льва Яковича Можаровского», що вийшов 1904 р. тиражем 600 примірників, 

та «Басни: Подражание Крылову на еврейском жаргоне в духе еврейского 

быта Морица Клейфа» 1902 р.  

Частина цих видань (переважно офіційного призначення) збережена у 

фондах КОУНБ (відділ рідкісних документів). Вони були типовими для 

різних міст, але цікавими можуть бути деякі організаційні моменти, описані у 

передмовах до видань. У річних звітах «Земская медицина и заболеваемость 

населения Александрийского уезда Херсонской губ.», виданих у 1907 та 1908 

роках, упорядником був санітарний лікар А. Смидович, який ділиться 

особливостями своєї роботи. Зазначав, що звіт йому довелося 

упорядковувати відразу після приходу на службу Олександрійського земства, 

коли знайомився із медичною організацією повіту, його санітарним станом і 
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матеріалом для звіту. Усе це відобразилося на перевагах звіту і його повноті: 

глава про рух населення не ввійшла у звіт, оскільки необхідні для її 

формування відомості про народжуваність і смертність за 1905 рік надійшли 

не з усіх парафій, із наявного матеріалу не можна було зробити жодних 

висновків. Тож передбачалося, що та інформація мала увійти у звіт за 1906 

рік. Розробку карткового матеріалу й упорядкування таблиць, поміщених у 

додатки, виконали санітарний фельдшер Н. Т. Кучеренко і рахувальники – 

постійний І. В. Майєр і тимчасовий А. С. Неугомонний. 

У звіті наступного року А. Смидович зазначає про певні 

нововведення: той звіт, за його словами, відрізнявся від загальноприйнятої в 

Херсонській губернії форми звітів тим, що усі таблиці винесені в додатки, – 

зроблено це для зручності читання. З огляду на ту кількість таблиць, яка 

подавалася в подібних книгах, це було мудре редакторське рішення. 

Розробку карткового матеріалу й упорядкування таблиць, поміщених у 

додатки, виконали санітарний фельдшер Н. Т. Кучеренко і рахувальники – 

постійний А. Н. Полтавцев та тимчасові Є. М. Черненко і Т. Х. Скрипка.  

Друкарня Ш. Фонберга відкрилася щонайпізніше у 1899 році і діяла 

принаймні до 1910 р. Серед відомих видань цієї друкарні – «Устав 

Еврейского общества для неимущих евреев г. Александрии», «Обложение и 

поверка торгово-промышленных предприятий по взиманию основного 

государственного промыслового налога» Г. Носовича, «Метода кройки и 

шитья профессиональной школы для образованных женщин в С.-Петербурге 

А. Н. Прокопе» С. Билінської, «Малограмотность учащихся (Причины, 

предупреждение и исправление)» І. Новицького. У звіті про влаштування 

студентського вечора 2 січня 1908 року, розміщеному в газеті «Голос Юга» 

(номер від 16 січня), серед витрат значиться пункт, що по рахунку Фонберга 

сплатили 4 рублі.  Можливо, це було за друк афіш.  

Про друкарню С. Сальмана відомо за єдиним виданням. Це «Отчет о 

деятельности Желтянского сельскохозяйственного общества» (1912). 
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На сайті Російської державної бібліотеки оприлюднені відскановані 

видання: «Устав Еврейского общества для неимущих евреев г. Александрии» 

(1910), виданий Фонбергом, та «Устав Александрийского Городского 

Общества взаимнаго от огня страхования» (1911), надрукований 

Ф. Райхельсоном. Титульні сторінки деяких видань і фото фрагментів газет 

викладені на сайті «Стара Олександрія» [206]. 

В Олександрії на початку ХХ століття виходили дві газети: «Известия 

Александрийского уездного земства» та «Александрийский театральный 

листок». 

Перші номери «Известий Александрийского уездного земства» вийшли 

друком 1909 року. З такою назвою газета виходила до 1919 р., коли змінила 

свою назву на «Известия Александрийского уездного комитета Рабочих, 

Крестьянских и Красноармейских депутатов». Відповідно до назви змінився і 

зміст видання, його суть: замість давніх оглядів сільськогосподарських 

проблем краю, звітів земських установ, статистичної інформації, критичних 

заміток місцевих авторів тут почали друкувати пропагандистські статті нової 

влади [97]. У журналі Олександрійського повітового земського зібрання є 

інформація стосовно програмових цілей видання. Відповідно до доповіді 

управи, читачам Олександрії та Олександрійського повіту пропонувалось як 

програма видання таке: 1. Постанови та розпорядження уряду по земській 

справі. 2. Звіти і повідомлення про діяльність земських установ 

Олександрійського повіту, постанови зібрання, циркуляри управи, протоколи 

нарад і з’їздів лікарських, ветеринарних, агрономічних та шкільних. 

Діяльність земств інших повітів і губерній. 3. Звіти і повідомлення про 

діяльність місцевих урядових установ із землеустрою, Селянського банку, 

землевпорядної комісії, повітового з’їзду й інше. 4. Різні відомості, замітки та 

статті з питань економічних, сільськогосподарських, ветеринарних, 

медичних, санітарних, шкільних, побутових та інших. 5. Кореспонденції з 

повіту. 6. Довідковий відділ. Відповіді на питання місцевих жителів, які 

звертаються в редакцію за порадами. 7. Оголошення [97]. 
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Матеріали у земському виданні публікувало чимало олександрійців, які 

потім стали відомими письменниками чи науковцями. Серед них, наприклад, 

Л. Чернов-Малошийченко, чия стаття «Свято волі» вийшла друком в 

«Известиях» 4 квітня 1917 року [97]. 

Газета була органом повітової земської управи, нею й асигнувалася до 

1919 року. Редактором був голова цієї управи С. Пищевич. Виходила раз на 

тиждень. Працівники редакції працювали над довідковою частиною видання: 

до останнього 52-го номера на окремому газетному аркуші подавався 

покажчик статей року, що спрощувало пошук необхідних матеріалів [1]. 

Газета «Александрийский театральный листок» виходила з 5 березня 

по 17 липня 1911 року, усього 15 номерів. Попри те, що історія видання була 

короткою, воно стало унікальним. Як акцентує Н. Жахалова, яке ще 

провінційне містечко могло похвалитися газетою про театральне життя [91]? 

Серед іншого в газеті публікувалася історія театру Олександрії. 

«Александрийский театральный листок» виходив тричі на тиждень, що 

свідчить про інтенсивність театрального життя тогочасного міста [120]. Хоча 

сучасники оцінювали цю «інтенсивність життя» не так однозначно.  

У багатьох номерах єлисаветградської газети «Голос Юга» були 

публікації про життя Олександрії, левова частка з них – саме про театральний 

світ. В одному з номерів у саркастичній статті «Де публіка?» 

олександрійський дописувач так емоційно охарактеризував своїх земляків: 

«Для будь-якої мінімально культурної людини, та ще і в такій глушині, як у 

нас, де вся наша духовна їжа вичерпується одним лиш театром, відкриття 

зимового сезону драматичної трупи має стати суцільним святом, що і 

спостерігаємо усюди. Не те, на жаль, бачимо у нас. Перший день відкриття – 

публіки мало, другий день – іще менше. Та що ж це таке? Сказати б: поганий 

склад, так ні. Персонал трупи М. А. Фебера підібраний вдало. П’єси ставлять 

хороші. Тож у чому ж справа? А справа, бачте, в тому, що наша публіка досі 

перебуває під зачаруванням від цирку, який нещодавно поїхав, який вона 

відвідувала запоями, буквально до нудоти. І досі це зачарування настільки 
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велике, що публіка, очевидно, боїться його порушити, відвідавши драму. Але 

нашій публіці необхідно згадати, що коли не підтримаємо таку хорошу 

трупу, то хто ж до нас коли-небудь зазирне?» [50, с. 3]. У тій же газеті 

в рубриці «Александрийская жизнь» (1908, № 45) так званий «Наблюдатель» 

у публікації «Наши «культуртрегеры» скаржився на те, що у громадської 

бібліотеки усього 23 члени і  ті не спромоглися зібратися на річні збори.  

У місті розміщувалися відділення, де можна було передплатити 

єлисаветградські видання. Наприклад, «Новороссийский край» – в 

Олександрійській повітовій управі. У «Голосе Юга» за лютий 1905 року  

повідомлялося про відкриття відділення контори для прийому передплати й 

оголошень і здійснення роздрібної торгівлі газети в Олександрії у 

книжковому магазині Є. П’ятигорського. 1908 р. відділення «Голоса Юга» 

розташовувалося на розі Бульварної і Миколаївської вулиць, у домі 

О. Богославського. Завідувачем відділення був Е. Богославський. Окремі 

номери продавалися у рознощиків по 3 копійки (станом на 1908 рік).  

 

До Олександрійського повіту входив Новогеоргіївськ  (до 1860 року 

мав назву Крилів; у 1959–1961 роках, після побудови Кременчуцької ГЕС, 

населення евакуйоване, територія міста була затоплена. Невеличка частина 

міста залишилась на височині правого берегу Дніпра біля 

села Нагірне (нині Світловодського району Кіровоградської області) [146]). 

1915 року там виходило періодичне видання «Телеграммы» (під таким 

заголовком об’єднані типові, не пов’язані з іншими газетами видання різних 

міст, які виходили у час воєн 1904–1905 і головним чином 1914–1918 років 

під різними назвами: «Бюллетени Петроградского телеграфного агентства», 

«Военные известия», «Последние известия», «Телеграммы Петроградского 

телеграфного агентства», «Утренние», «Дневные, Вечерние, Экстренные 

телеграммы» та інші). 
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2.7.  Специфіка видавничої традиції в Новомиргороді, Златополі 
й Бобринці  

 

Новомиргород на межі ХІХ–ХХ століть – заштатне місто 

Єлисаветградського повіту з трьома з половиною тисячами мешканців. 

У 90-х ХІХ – на початку ХХ ст. у Новомиргороді діяла друкарня, що 

належала Б. Лінецькому. Про наявність у місті однієї друкарні в цей час 

згадується в енциклопедії Брокгауза та Ефрона. З огляду на датування книг 

друкарні Лінецького можемо припустити, що починав він у Новомиргороді, а 

згодом перевіз друкарню до Златополя. Новомиргородські видання – 

«Каталог книг Николая Адриановича Цветкова» і «Полунощный звон и 

другие рассказы Г. И. Грушевского» – датовані 1897 і 1902 роками 

відповідно. А те, що видане у Златополі, – 1912-м («Устав Кассы 

взаимопомощи на случай смерти членов Златопольскаго Кредитнаго 

Товарищества»). 

Ще одна новомиргородська друкарня належала І. Гутнеру. Відомі 

книги «Отчетъ о деятельности Златопольского Низшего Сельско-

Хозяйственного Училища имени В. И. Нарвойша за 1912-й годъ» 1913 та 

«Проект устава общества златопольских домовладельцев» 1915 року. 

Наприкінці ХІХ століття Златопіль був промисловим містечком 

Київської губернії Чигиринського повіту з кількома фабриками та заводами, 

мешкало трохи більше 11 тисяч осіб. 

У Златополі працювали друкарні Б. Лінецького,  Я. Ниренберга  і 

 Л. Бєляєва. На сайті Російської державної бібліотеки є книги перших двох за 

1912 та 1911-й роки відповідно. На сьогодні відомо про кілька видань цих 

друкарень: «Устав Кассы Взаимопомощи на случай смерти членов 

Златопольскаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества», надрукований 

Я. Ниренбергом; «Устав Кассы взаимопомощи на случай смерти членов 

Златопольскаго Кредитнаго Товарищества» – Б. Лінецьким й «Устав 

Златопольского вольно-пожарного общества (Киевской губ.)» – Л. Бєляєвим. 



 

 

89

Не можемо оминути роль Златопільської чоловічої гімназії для 

розвитку міста. С. Орел зазначає: «У Златопільській гімназії свого часу 

видавалися три літературні журнали, поряд на сусідніх вулицях діяли два 

самодіяльні театри, активну участь у яких брали викладачі та учні» [159]. 

Златопільська гімназія пов’язує багатьох талановитих людей, причетних до 

розвитку друкованого слова: саме в цьому навчальному закладі у 1900 році 

складав екстерном випускні іспити В. Винниченко, якому не вдалося 

отримати атестат у рідному Єлисаветграді, акцентує В. Панченко [170, 

с. 287]. А в серпні 1914 року до Златопільської гімназії приїхав викладати 

латинь та історію Микола Зеров, 24-літній випускник історико-філологічного 

факультету Київського університету, який у недалекому майбутньому став 

професором і поетом-неокласиком [170, с. 287]. М. Зеров саме під час 

викладання у Златопільській гімназії розпочав свою роботу над перекладами 

римських поетів. В. Панченко також згадує про діяльність гуртків 

навчального закладу: «У Златопільській гімназії працювали три творчі 

гуртки. Почесним членом одного з них – разом із князем М. Лопухіним – був 

і Микола Костьович» [170, с. 288]. Гурток прихильників письменництва при 

чоловічій гімназії організував викладач Х. Більський 1915 року. Його 

завданням було поглиблене вивчення літератури шляхом улаштування так 

званих літературних судів (наприклад, над відомими персонажами російської 

літератури Онегіним та Печоріним), спектаклів та читання рефератів на 

літературні теми. До його складу входило близько 25 учнів, які мали нахил 

до літературної творчості. Крім керівника гуртка, М. Зеров був єдиним 

викладачем серед його членів.  

Цінні спогади про златопільський період життя М. Зерова залишив  

О. Филипович. Зокрема він писав: «Микола Костьович дуже допомагав 

гурткові в роботі своїми цінними порадами, а інколи був присутнім на 

рефератах і забирав слово в дискусії» [227]. Під час 1917 року М. Зеров зміг 

виявити своє українське єство і «випростати крила для дальшого лету»: 

«Разом із своїм другом А. А. Пінчуком він кидається у вир українського 
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культурно-громадського життя. Вони вдвох організовують українське життя 

в Златополі, виступають з читанням публічних лекцій про видатних діячів 

української культури як у цьому місті, так і в сусідньому Новомиргороді» 

[227]. Але це тривало недовго, бо вже через кілька місяців після 

проголошення державної незалежності Зеров одержав запрошення від 11-ї 

Київської української гімназії ім. Кирило-Мефодіївського братства на посаду 

викладача латинської мови.  

Поети-початківці гуртка видавали збірник «На пути к искусству». Як 

зазначено на обкладинці випуску за січень 1913 року, надрукований був у 

друкарні Л. Бєляєва. В одному з випусків М. Зеров помістив свій російський 

переклад вірша Леконт де Ліля «Антична медаль». Загалом це коротка, але 

яскрава сторінка культурного життя Златополя.   

Відомо, що в Новомиргороді на межі століть існував книжково-

паперовий магазин Б. Білоцерківського. У газеті «Новая волна» (1906) 

надруковане оголошення про те, що там продається серія художніх листівок 

(12 штук) із видами  Златополя та Новомиргорода. Крім того, комплект 

могли вислати поштою за 50 копійок. «Торговцям пропонували «значну 

знижку» [145, с. 1].  

1905 року у Златополі відкрилося відділення контори для прийому 

передплати й оголошень і здійснення роздрібної торгівлі газети «Голос Юга» 

у Х. Воронова. До липня з’явилося таке і в Новомиргороді. 

1959 року Новомиргород і Златопіль об’єднані в одне місто районного 

підпорядкування – Новомиргород [123, с. 62].  

Бобринець  був заштатним містом Єлисаветградського повіту (з 1828-го 

отримав статус повітового міста, але в 1865 р. повітове управління було 

переведене до Єлисаветграда). 

У Бобринці працювала друкарня Я. Фільгуса. 1901 року там вийшла 

книга «Этимология русского языка для младших классов средних учебных 

заведений», укладена П. Сосіним.  
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У каталозі РНБ є ряд видань початку ХХ століття, де як місто видання 

зазначається Бобринець, але не вказана друкарня чи видавництво.  

Як і в Златополі, 1905 року в Бобринці відкрилося відділення для 

прийому передплати й оголошень і здійснення роздрібної торгівлі газети 

«Голос Юга» (у книжковому магазині Гольдштейна). 

У Бобринці не було такого розвитку видавничої справи, як навіть в 

Олександрії, Новомиргороді та Златополі (принаймні до сьогодні практично 

не збереглася друкована продукція друкарень міста). Зате це місто 

справедливо можна вважати вихователем частини українських культурних 

подвижників краю. Як пише Л. Куценко, «1865 року до Єлисаветграда із 

Бобринця переїдуть повітові установи і місто суттєво поповниться світським 

чиновним людом, частково і з етнічних українців. Не буде помилковим 

твердження, що саме ця дата стає початком стрімкого розвитку міста, яке за 

короткий час стане одним із потужних духовних центрів Півдня Російської 

імперії. На цей час припадає й виокремлення в палітрі суспільних течій і 

рухів українського сегмента» [124, с. 30]. Мається на увазі, що в Бобринці 

1860-х років жили і працювали корифеї українського театру 

М. Кропивницький і брати Тобілевичі — І. Тобілевич (Карпенко-Карий), 

М. Садовський, П. Саксаганський, які створили в місті аматорський 

театральний гурток. 

Так неоднозначно кореспондент із Бобринця 1907 року у газеті «Голос 

Юга» описував культурні настрої суспільства у своєму місті: «На нудьгу 

бобринчанин скаржитися не може. Майже щодень – танцювальні вечори, 

концерти, сімейні вечори. Проявляють діяльність у цьому аспекті усі місцеві 

товариства: товариство допомоги бідним учням, товариство допомоги 

бідним, товариство допомоги бідним євреям м. Бобринця. Останнє, 

влаштувавши 17 листопада вечір, отримало завдяки вмілому й енергійному 

розпорядництву свого голови Г. М. Вейнерова чистого прибутку 260 рублів. 

Небувалий для Бобринця від благодійного вечора прибуток. Бездіяльне лише 

товариство допомоги бідним ученицям Бобринецької жіночої прогімназії. 
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Уже 2 роки не влаштовуються збори. Були збори у грудні 1905 року, де 

постановили: увести замість старого уставу, що віджив своє, нормальний. І 

постанова не виконана, і зборів більше не збирають. Такі справи у 

суспільстві, яке заснуло» [12, с. 3].  Варто зазначити, що в єлисаветградських 

газетах, зокрема «Голосе Юга», регулярно висвітлювалися новини з цього 

містечка (те саме можемо сказати про Олександрію, Златопіль, 

Новомиргород).  

 

Висновки до другого розділу  

 

1. Зародження видавничої справи в Єлисаветграді почалося через 

десять років після офіційного заснування міста: 1764 року створена перша на 

території України друкарня із так званим гражданським шрифтом. 

Наступного року тут побачили світ «Кофейный дом» Ж.-Б. Руссо й «Азбука», 

після цього через переформування Новоросійської губернії і перенесення 

адміністративного центру її перевезли до Кременчука. Кілька десятиліть 

видавнича справа в Єлисаветграді не розвивалася. Але з кінця 20-х до 

початку 40-х років ХІХ століття у місті працювала друкарня резервного 

кавалерійського корпусу,  про що свідчать бібліографічні записи в каталогах 

та план міста, в якому значилася корпусна друкарня. Її діяльність 

підпорядковувалася потребам військового міста.  

2. Активна видавнича діяльність почалася у другій половині ХІХ 

століття. Значною мірою це пов’язано із поверненням Єлисаветграду статусу 

повітового міста Херсонської губернії у 1865 році (тоді як із 1829 по 1864-й 

воно було центром військових поселень у Південній Україні).  

3. 1862 року А. Гольденберг створив друкарню, яка залишалася 

найпотужнішою видавничою організацією міста до початку ХХ століття. 

Вона проіснувала півстоліття. Основний репертуар становили офіційні, 

наукові та навчальні видання (останні виникали передусім через створення у 
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місті кількох навчальних закладів із потужним викладацьким складом), був 

сегмент також літературно-художніх, довідкових і рекламних видань, 

виготовлялася періодика. Тут надрукована перша єлисаветградська 

українськомовна збірка  «Дещо з  перекладів і самостійних творів 

І. Гриненка» у 1875 році.  

Частина видань, які виходили, потребувала копіткої упорядницької 

роботи, тексти вичитували коректори, видання перед друком проходили 

рецензування. Стосовно художньо-технічного оформлення, то поряд зі 

скромними винятково текстовими виданнями траплялися такі, де були 

декоративні елементи, портрети, фотографії, шаржі, інфографіка. Зрідка 

схеми й графіки друкувалися у кілька фарб. Первинно книги видавалися у 

тонких обкладинках, але частину з них потім оправляли у надійні палітурки.  

Фінансовою опорою друкарень зокрема були офіційні видання – 

замовлення місцевої влади. Тому більшість підприємств намагалася виграти 

право виготовлення видавничої продукції на відповідних торгах.  

Друкарню в М. Гольденберга у 1912 році викупили брати Броуни, які 

продовжили розвивати справу попередників. 

4. Визначну роль у видавничій справі міста відіграла друкарня братів 

Шполянських. Її особливістю було те, що у репертуарі значний сегмент 

займали видання релігійного спрямування (що не характерно для інших 

місцевих друкарень). Були навчальні, наукові, офіційні видання, а також 

рекламні та періодика. Найвідоміша книга, що з’явилася в цій друкарні 

1897 року і є важливим науковим джерелом донині, – «Исторический очерк 

г. Елисаветграда», укладений і виданий тогочасним міським головою 

О. Пашутіним. 

5. Помітною була діяльність друкарні П. Зеленого, дійшли до нас книги 

Н. Клярфельда, А. Вітліна, Г. Лемберга, І. Тьомкіна, Б. і М. Фінкель, на межі 

століть зайнявся друкарською справою Н. Сейдер.  

6. Зародження преси припало на час поширення в Єлисаветграді 

друкарської справи. Перша газета у місті виникла 1874 року. Це був 
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«Елисаветградский городской листок», який проіснував лише до 1876 року і 

функцій повноцінного періодичного видання не виконував. Але з 1876 до 

1894 р. у центрі краю видавалася щоденна газета «Елисаветградский 

вестник», з розвитком якої і формувалася журналістика не тільки 

Єлисаветграда, а й усього регіону. Відомчим органом були «Ведомости 

Елисаветградского городского общественного управления» (1892–1905 

роки). 

Особливу увагу варто звернути на «Педагогический вестник» – перший 

в Україні незалежний від міністерства педагогічний журнал, який виходив з 

10 березня 1881 по січень1883 р. двічі на місяць, крім канікулярного часу. 

Засновником і редактором був М. Завадський. 

7. Помітну роль у розвитку видавничої справи відіграли товариства: 

Єлисаветградське благодійне товариство поширення грамотності й ремесел 

та наукове медичне товариство, а також українофільський гурток, який брав 

участь у підготовці названого збірника «Степ». Єлисаветградська громада 

об’єднувала інтелігенцію тодішнього міста, яка зробила величезний внесок у 

подальший духовний, культурний розвиток України загалом.  

8. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття видавнича справа 

розвивалася не лише в Єлисаветграді, а й у таких містах нинішньої 

Кіровоградщини, як Олександрія, Новомиргород, Златопіль і Бобринець. Із 

названих населених пунктів найбільше артефактів книго- та пресовидання 

залишила по собі Олександрія. Найпродуктивнішою в цьому місті була 

друкарня Ф. Райхельсона. Тут видавалася офіційна, довідкова, навчальна, 

наукова (з різноманітних тематичних напрямків) та художня література. 

Працювали також друкарні Ш. Фонберга й С. Сальмана. Видавалися газети 

«Известия Александрийского уездного земства» та «Александрийский 

театральный листок».  

9. У Новомиргороді діяли друкарні Б. Лінецького та І. Гутнера. У 

Златополі (1959 року це місто приєднали до Новомиргорода, утворивши 

одне) працювали друкарні Б. Лінецького (перенесли з Новомиргорода),  
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Я. Ниренберга й  Л. Бєляєва. У контексті видавничої справи важливу роль 

відіграла Златопільська чоловіча гімназія, де працювали культурні гуртки і 

видавалася студентська періодика. Там кілька років учителював М. Зеров. 

Він брав участь у виданні  збірника «На пути к искусству», який створювали 

поети-початківці гуртка прихильників письменства. Про Бобринець відомо 

найменше в аспекті створення та поширення друків. До сьогодні дійшло 

лише одне видання друкарні Я. Фільгуса. Але це місто після переведення 

повітового центру з нього до Єлисаветграда поповнило останнє «світським 

чиновним людом, частково і з етнічних українців», що, зокрема, 

спровокувало подальший розвиток повітового центру в українському 

напрямку.  

Зайве було б стверджувати, що видавнича справа у цих малих 

містечках розвивалася надзвичайно активно, не можемо порівнювати її із 

такою у Києві, Львові, Харкові. Однак, вона була і варта уваги дослідників.  

Поширенню книговидання і періодики сприяли економічний, 

культурний, науковий розвиток краю, об’єднання протягом певного часу 

активної інтелігенції. Водночас цензура стримувала розвиток українського 

друкованого слова.  



 

 

96

РОЗДІЛ 3  

ВИДАВНИЧИЙ РУХ ЄЛИСАВЕТГРАДА НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 

На початку ХХ століття Єлисаветград став одним із найкращих міст 

тодішньої Російської імперії, яке не поступалося багатьом губернським. 

Потреба у друкованому слові сприяла утвердженню найбільших друкарень, 

що виникли наприкінці ХІХ століття, – М. Гольденберга, Д. Шполянського, 

братів Броунів, Н. Сейдера. Набирали обертів й інші книговидавничі 

організації. На вимогу дня виникла й активно розивалася щоденна газета 

«Голос Юга». Переломним моментом історичиної доби стає революція 1905 

року. Вона породила нову періодику і нову потребу в друкованому слові. 

З’явилося чимало періодичних видань, виникали нові друкарні. Та не всі з 

них витримували випробування часом.  

Характеристика сучасників про видавничу справу міста відображена у 

довіднику «Весь Елисаветград» за 1910 рік: «Друкарська справа значно 

розвинулася останнім часом. У місті налічується 14 друкарень. Із тих, які 

щойно виникли, лише одна добре розвинена, інші ж переважно забезпечені 

лише однією машиною. Із типолітографій найзначніша і найстаріша – 

Гольденберга Марка Абрамовича. Наступними після неї є друкарні Давида 

Марковича Шполянського і повітового земства. Працівників, які займаються 

друкарською справою, до 150 осіб». Пресу оцінили не надто високо: 

«Періодика розвивалася в Єлисаветграді надзвичайно слабко: «До початку 

дев’яностих років тут видавалася лише одна газета «Елисаветградский 

вестник»…».  

Місто було значною мірою зросійщене. Тож коли пробивалося щось 

українське – це свідчило про силу всупереч, а не завдяки. Характеризуючи 

зріз населення наприкінці ХІХ століття, Л. Куценко наголошував: «Станову 

еліту степової України репрезентували росіяни (майже 70 відсотків), євреї 

(межа осілості), німці. Не загубилися навіть серби, що у своєму загалі 
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швидко були засимільовані українцями… І майже відсутні ті, хто боронив цю 

землю в козацьких полках, хто заселяв її зимівниками, селами й хуторами. 

Вистачило усім, окрім нас. І це при тому, що перепис 1897 року засвідчив у 

Єлисаветградському та Олександрійському повітах понад 90 відсотків 

українського населення» [124, с. 27–28]. Це підтверджує те складне 

становище у площині національного розвитку, в якому опинилася титульна 

нація. Це значною мірою пояснює мовну політику загалом і в аспекті 

видавничої справи зокрема.  

 

3.1. Особливості роботи друкарні Єлисаветградського повітового 

земства 

 

Друкарня Єлисаветградського повітового земства була однією з 

найпродуктивніших із тих, що діяли на початку ХХ століття. Хоч і створена, 

передусім, для задоволення потреб повітового земства у різноманітній 

офіційній документації, вона мала відносно широкий спектр літератури.  

Видання офіційного призначення становили основу видавничого 

репертуару друкарні Єлисаветградського повітового земства. Серед книг та 

брошур, надрукованих протягом 1909–1918 років, – грошові звіти, 

кошториси, звіти торговельних відділень, журнали засідань 

Єлисаветградських повітових земських зборів, звіти про стан народної 

освіти, рух населення, медико-санітарні та ветеринарні звіти по 

Єлисаветградському повіту тощо. Частина з названого збереглася у фондах 

КОУНБ ім. Чижевського (див. додаток А). 

Водночас видавалися книги та брошури навчального, публіцистичного, 

художнього, довідкового та рекламного спрямування.  

М. Крижанівський, праці якого виходили в різних друкарнях, у 1909-му 

видав брошуру «зі щоденника вчителя» «Памятные дни в жизни 

Елисаветградской мужской гимназии», присвячену 30-річчю закладу. 
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А також підготував книгу «Памяти Алексея Васильевича Кольцова» до 

сторіччя від дня народження із короткою біографією Кольцова, описом 

загального змісту його віршів, значення творчості для літератури і для дітей.  

Ю. Янушевський у 1915-му видав «Повальное воспаление легких у 

лошадей и его лечение». 

Із художніх видань світ побачили три цикли віршів О. Кузнецова 

«Песни о белой царевне». М. Пулевич – «активний автор Єлисаветградської 

періодики початку ХХ століття» [125, с. 80] – надрукував збірку на 160 

сторінках «Тутешний кобзарь: Полное собрание русских и малорусских 

стихотворений Дида Мыколы» із текстом українською та російською 

мовами.  

Були й рекламні видання. Зберігся прейскурант «Каталог 

земледельческих машин и орудий складов Елисаветградского уездного 

земства», в якому опубліковано назви й опис товарів, ілюстрації та ціни до 

них, а також деяку довідкову інформацію, наприклад, про різницю між 

молотилками того чи іншого класу, про те, як варто користуватися плугами, 

тощо. 

Революційний 1917-й вплинув на жанри й тематику видань.  Цього 

року виходить брошура «Падение царской власти. Речь простым людям о 

событиях в России» В. Короленка.  

Тогочасні книги часто містили списки друкарських помилок. У звіті 

«Народное образование въ Елисаветградскомъ уѣздѣ, Херсонской губ. 1913 

году» перелік таких розміщений на звороті титулу.  Наприклад, замість 77 

було надруковано 17, замість 178 – 1178. Це дає змогу уявити, наскільки 

кропіткою була робота коректорів (значна частина проаналізованих видань – 

це звіти із величезними таблицями і тисячами цифр). 

Вартість утримання закладу дізнаємося із грошового звіту за 1909 рік.  

Згідно з ним, управитель друкарні отримував 900 рублів, завідувач контори – 

600, рахівник – 360, писар – 300, а весь інший штат робітників – майже 14 

тисяч рублів. Із «Ежегодника «Голоса Юга» на 1913 рік [88] стає відомо, що 
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у 1912-му завідував земською друкарнею М. Панкеєв (і подається адреса: 

Вокзальна вулиця, дім земської друкарні).  

1917 року хвиля протестів і страйків не оминула й книговидавничу 

галузь. У журналі засідань повітових зборів 1917 року знаходимо цікаву 

доповідь про земську друкарню, в якій ідеться про страйки робітників 

друкарні та вимоги підвищити заробітну плату [92, с. 8]. З нього стали 

відомими деякі особливості роботи й оплати праці у цей буремний час. Так, 

на початку травня 1917 року робітники земської друкарні висунули вимогу 

до земської управи про збільшення розміру зарплатні і перестали працювати. 

Вимогу про збільшення їм коштів загалом на 92 %, беручи до уваги і 

надбавку на дороговизну, управа виконала, а працівники друкарні, 

отримавши винагороду і за дні страйкування, повернулися до роботи. Але 

наприкінці липня спілка працівників друкарської справи висунула управі 

нові вимоги. Загалом вони полягали ось у чому: усім робітникам з початку 

серпня підвищити зарплату від 40 до 60 відсотків; понаднормова робота мала 

оплачуватися у подвійному розмірі; жоден робітник не міг бути прийнятий 

без дозволу спілки, а розрахувати його можна було лише через миротворчу 

камеру; не могли прийматися на роботу діти до чотирнадцяти років. Управа 

протистояла таким вимогам, при цьому попереджала, що у разі страйкування 

і невиконання робітниками невідкладних замовлень управи на бланки для 

виборів у волосне земство вона залишає за собою право звільнити усіх 

робітників друкарні, розрахувавшись за старими розцінками, «і широко 

сповістити населення повіту, що з огляду на брак бланків своєчасно провести 

вибори у волосне земство неможливо винятково через антигромадську 

поведінку спілки і працівників земської друкарні». У цих обговореннях брало 

участь Центральне бюро професійних спілок Єлисаветграда, що вплинуло на 

прийняття остаточного рішення, питання було винесене на розгляд земських 

зборів. Рішенням останніх погодилися із вимогами робітників і про надбавку, 

і про оплату за період страйкування. Пропозицію управи про постанову на 

голосування питання про морально неприпустиму поведінку працівників 
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друкарні зборами було відхилено (деталі справи див. у додатку Л). Ці 

відомості свідчать і про те скрутне становище, яке змушувало працівників до 

радикальних дій, і про зміни, які були пов’язані з правом і готовністю людей 

відстоювати свої права. 

Друкарня Єлисаветградського повітового земства залишила цікаві для 

нас видання, а спірні справи між робітниками і керівництвом додали повноти 

бачення тодішнього виробничого процесу.  

 

3.2. Видавнича діяльність  В. Лапідуса в контексті судової справи  
 

Джерельною базою для дослідження видавничої організації переважно 

є її друкована продукція. Зазвичай до нас доходить лише частина 

видавничого репертуару, одиниці книг, брошур, газет зберігаються у 

бібліотечних фондах (часто – не в Україні), про інші ж дізнаємося лише з 

бібліографічних описів та зафіксованих згадок сучасників, відгуків та 

рецензій у тодішній пресі. Але навіть за умови, що можемо ознайомитися з 

усіма виданнями, за лаштунками залишається праця простих робітників 

(друкарів, коректорів, авторів, редакторів, кореспондентів, управителів та 

ін.), цікаві організаційні моменти, стосунки між колегами, між звичайними 

працівниками та керівництвом тощо. Цінними знахідками в такому разі 

можуть бути архівні матеріали (скажімо, скарги, листи до офіційних установ 

чи від них до працівників) та публікації у пресі. Таким здобутком стали 

матеріали, опубліковані в газеті «Голос Юга» за 1908 рік, які відкривають 

для нас організаційні секрети, допомагають побачити за результатами 

видавничої діяльності конкретних живих людей із їхніми вадами і чеснотами.  

Свого часу в Єлисаветграді працювала електродрукарня В. Лапідуса. 

Про її видання відомо мало. Із найменувань продукції – лише драматична 

сцена в одній дії (усього на 14 сторінках) М. Дорфмана «Раздор на 

солдатской свадьбе», яка вийшла 1907 року.  
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Проіснувала друкарня не довго. Лапідус закінчив свою діяльність як 

власник друкарні, ймовірно, наприкінці 1907 року, бо в замітці, розміщеній у 

газеті «Голос Юга» 1 січня 1908 року (про затримання початку виходу нової 

газети «Новороссийский край») йдеться про те, що А. Волохін для потреб 

газети викупив друкарню у Лапідуса.  

Тож діяльність цієї друкарні могла б не викликати особливої уваги, 

коли б не судова справа, матеріали якої були опубліковані в газеті «Голос 

Юга». Її розпочав саме власник друкарні (а також  редактор газети 

«Елисаветградские новости») В. Лапідус. І хоча він сам, зрештою, був 

зображений не в найкращому світлі, ці публікації відкрили нам нові цікаві 

сторінки із життя працівників видавничої сфери міста.  

10 січня 1908 року у щоденній газеті «Голос Юга» у рубриці «Местные 

новости» з’явилося повідомлення про те, що того дня в окружному суді 

призначено до слухання справу про обвинувачення власника друкарні 

Гольденберга редактором «Елисаветградских новостей» В. Лапідусом у 

наклепі. Неправду він помітив у відкритому листі, поміщеному 

М. Гольденбергом у серпні 1907 року в газеті «Новая волна». Захисником з 

боку Гольденберга був присяжний повірений Ю. Гросфельд із Одеси. 

Приватне обвинувачення підтримував присяжний повірений Л. Покрасов. У 

наступному номері було повідомлення про те, що слухання почалося. А далі 

упродовж чотирьох чисел від третини до половини сторінки виділялося для 

висвітлення судового процесу. Про непересічність цієї судової справи 

свідчить і увага преси, й зацікавленість громадськості: «До шостої з 

половиною години вечора зал судового засідання знову переповнений 

публікою, серед якої багато дам. У залі присутні більшість місцевих юристів 

і деякі представники прокуратури».  

Це можна зрозуміти, адже у справі брали участь кілька відомих у місті 

людей. Основним фігурантом справи був, звісно, сам В. Лапідус – журналіст, 

редактор газети «Елисаветградские новости» та власник друкарні зі своїм 

захисником присяжним повіреним Покрасовим. З іншого боку – власник 
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найбільшої друкарні в місті М. Гольденберг із захисником Гросфельдом; 

співробітник газети «Одесский листок», а в минулому – «Елисаветградских 

новостей» Ліщинський; заочно фігурували кореспондент із Мюнхена та 

дружина кореспондента «Елисаветградских новостей» пані Файнерман; 

журналіст та автор українськомовної збірки оповідань «На віку – як на довгій 

ниві» (надрукованої в М. Гольденберга) С. Єнохін; колишній коректор газети 

Лапідуса І. Рохович; власник ще однієї єлисаветградської друкарні 

Болтянський; службовець із друкарні Гольденберга Тарловський. А також 

кілька інших свідків, які не мали стосунку до видавничої сфери: управитель 

ковбасної фабрики Гейзлера Рихтер; Бродський, який хотів відкрити 

«Комерційне бюро»; мешканець міста Добровольський і член Червоного 

Хреста Ф. Шрейтель.   

Підставою для відкриття справи стала публікація М. Гольденберга про 

редактора «Елисаветградских новостей» В. Лапідуса, після якої останній 

звинуватив Гольденберга у наклепі. Серед іншого він писав:  «Таким, 

очевидно, способом п. Лапідус планує боротися із типографами. Пройшовши 

одеську школу він гадає, що досить комусь із клієнтів пригрозити 

рецензіями, аби отримати оголошення чи друкарське замовлення, когось із 

артистів настрахати, аби отримати безплатні місця для чад і домашніх, а 

когось із типографів просто спересердя «ошельмувати», аби правити на 

типографському ринку. Вільно, звісно, вам, п. Лапідусе, використовувати 

всілякі засоби в ім’я високих ідеалів конкуренції, але навіщо вам в 

останньому номері вашої газети знадобилося моє ім’я для ваших 

«кишенькових мотивів»? Чи в погоні за гостроязикістю ви ні до чого іншого 

не могли додуматися? Я порадив би вам для ваших літераторських 

прогулянок подалі вибрати куточок, і кажучи про хлопчиків-письменників 

спробувати виплатити, передусім, гонорар за ті рядки, які молоді люди 

посилали вам у ваш «орган» [207, с. 3]. (Увесь текст листа див. у додатку Н).   

Лапідуса обурило те, що його звинувачують у використанні погроз для 

отримання оголошення чи друкарського замовлення. Так сталося, що 
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роздувши справу, намагаючись виставити у гіршому світлі конкурента 

М. Гольденберга, Лапідус отримав іще більше негативних свідчень про себе, 

ніж було спочатку.  

Один із «блоків» скарг – про відсутність оплати чи неналежну 

зарплатню авторам видання «Елисаветградские новости».  

Колишній дописувач Ліщинський засвідчив, що «близько чотирьох 

років тому він деякий час був співробітником газети Лапідуса 

«Елисаветградские новости», але за розміщення статті плати не отримував, 

хоча вважалося, що його статті платні» [207, с. 3]. При цьому у листі, де 

повідомлялися умови співпраці в «Елисаветградских новостях», значилося, 

що редакція за праці співробітників платить гонорар «за прикладом 

провінційних газет».  На цій підставі свідок вважав, що його статті мають 

бути оплачені. Коли ж потім з’ясувалося, що Лапідус за них не платить, 

свідок відразу припинив співпрацю з цією газетою [207, с. 3]. 

Ліщинський навів приклад кореспондента «Елисаветградских 

новостей» із Мюнхена, який за свої кореспонденції, поміщені в газеті, не 

отримав гонорару і тому звернувся до Ліщинського з проханням про 

допомогу. Лапідус йому пояснив, що кореспонденції із Мюнхена він 

розміщував як безплатні і тому не збирається платити 35 рублів, які вимагає 

кореспондент [207, с. 3].  

В. Лапідус щодо цього пояснив, що розрахунок зі співробітниками він 

здійснює за прикладом провінційних і навіть петербурзьких газет. «А ці 

газети мають дуже багато безплатного матеріалу. Особливо рідко 

оплачуються кореспонденції, які часто надсилають за газету (примірник). 

Такий спосіб винагороди існує у багатьох редакціях. Крім того, безплатними 

вважаються і статті, які прислали без зазначення умов» [207, с. 3]. 

С. Єнохін також помістив кілька статей у «Елисаветградских 

новостях», але потім відмовився від співпраці, оскільки йому не платили 

гонорар. Також зазначив, що пані Файнерман у приватній бесіді говорила 

йому, що з її чоловіком розраховуються в редакції неточно.   
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 Лапідус, намагаючись виправдатись, переконував, що переговори вів 

секретар редакції п. Білина-Білинович, який деякий час був секретарем газети 

«Одесский листок» і керувався тими звичаями, що установилися в Одесі. 

Незадоволеними оплатою були не лише кореспонденти. Коректор 

газети І. Рохович свідчив: «Дізнавшись, що найближчим часом у 

Єлисаветграді почнуть видавати газету і що редактором її є Лапідус, свідок 

звернувся до останнього із пропозицією своїх послуг. Редактор 

«Елисаветградских новостей» відповів, що йому справді потрібен коректор, 

але з огляду на те, що до виходу газети ще далеко (2 місяці), запропонував 

свідкові заходити в редакцію, при цьому Лапідус щодня давав йому якусь 

роботу, наприклад, підписувати адреси на конвертах із рекламами про 

видання, які вони розсилали. Попри те, що Лапідус знав, що свідок у 

скрутному становищі, він за весь цей час не дав жодної винагороди. Нарешті, 

за 2-3  дні до виходу газети він оголосив йому, що вирішив обійтися узагалі 

без  коректора і його послуг не потребує. Лише після виходу першого номера 

газети п. Лапідус запросив свідка читати коректуру» [207, с. 3]. Він навів і 

такий епізод: коли його через хворобу заміняв інший коректор, Лапідус 

вирахував із Роховича 7 рублів 50 копійок, тоді як іншому заплатив лише 5 

рублів. Стосовно неправильно утриманих 2 рублів 50 копійок Лапідус 

пояснив, що їх віддали управителю друкарнею, оскільки він допомагав 

коректору.  

Подальші свідчення стосувалися того, як Лапідус поєднує свої ролі 

журналіста та редактора із роллю власника друкарні, при цьому ніби 

використовуючи погрози.  

За словами власника друкарні Болтянського, він протягом 7-8 років 

друкував оголошення театральних труп, які виступали в міському саду. У 

1906 році утримувач саду разом з управителем прийшли до нього і віддали на 

друк анонси й афіші. А потім, неочікувано для нього, їх почали друкувати у 

Лапідуса. При цьому – дорожче. З’ясувалося, що із «Елисаветградских 

новостей» до управителя прийшла людина і настирливо вимагала, аби друк 
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афіш було передано у друкарню Лапідуса, погрожуючи в іншому разі 

обливати брудом трупу саду в газеті. Незабаром управитель саду знову 

повернувся до Болтянського, мовляв, «Лапідус бере дорожче, а між іншим, у 

своїй газеті ні добрих, ні поганих відгуків не розміщує» [208, с. 3].  Лапідус 

же заперечив свою причетність: «Коли йому стало відомо, що оголошення 

міського саду друкувалися раніше у Болтянського, він відразу відмовився 

друкувати їх у своїй друкарні».   

Ще одним блоком скарг на Лапідуса є те, що він відмовлявся друкувати 

відкриті листи (як заперечення якоїсь попередньої інформації в газеті), 

пропонуючи розмістити інформацію як «стороннє повідомлення» (тобто 

рекламу) і, звісно, за гроші (ставка починалася від 50 рублів, потім могли 

бути знижки). Це стосувалося Бродського, який хотів відкрити в 

Єлисаветграді комерційне бюро, управителя ковбасної фабрики Гейзлера 

Рихтера, Добровольського, який  у 1904 році звернувся в редакцію 

«Елисаветградских новостей» із проханням розмістити відкритий лист 

присяжному повіреному Погребецькому [208, с. 3].  За словами Покрасова, 

«листи добродіїв Добровольського, Бродського і Рихтера не могли бути 

розміщені, оскільки п. Лапідус не міг взяти на себе відповідальності за зміст 

цих листів» [209, с. 3]. При цьому, скажімо, у газеті «Голос Юга» відкриті 

листи друкувалися, до того ж безоплатно.    

Свідок Ф. Шрейтель, член Червоного Хреста, скаржився на завелику 

суму, яку Лапідус виставив за друк списків жертводавців й інші оголошення, 

що були розміщені у 1904–1905 рр., – у 600 р. Потім, за його словами, 

рахунок був оплачений із великою знижкою. Лапідус на це: «Рахунок був 

виставлений не за друк списків жертводавців, а за різноманітні оголошення, 

які протягом трьох-чотирьох місяців розміщувалися в газеті. Тому страшна 

для захисника цифра насправді не є такою страшною. Рахунок був 

виставлений за таксою лише за оголошення і потім зменшений» [208, с. 3].  

Що ж до цього всього говорив Лапідус? Він постійно вказував на свою 

25- чи 26-річну бездоганну журналістську діяльність (спочатку як телефоніст 
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«Одесского листка», а потім завідувач редакції «Одесских новостей» і 

редактор власної газети), запевняв, що став жертвою злого наклепу: «Коли я 

для потреб газети придбав власну друкарню, то місцеві друкарі в моїй особі 

чомусь побачили небезпечного конкурента, тому немає нічого дивного в 

тому, що вони намагалися всіляко дискредитувати мене для громадськості, 

передусім як журналіста» [209, с. 3]. 

Повірений Покрасов намагався виставити Лапідуса в найкращому 

світлі: «Перед вами, панове судді, людина, яка пройшла складну школу 

життя, чесний трудівник, який шляхом складних випробувань, отримав собі 

скромне, але шанобливе становище редактора газети. Він є головою 

місцевого органу друку і керує громадською думкою. До створення власної 

газети п. Лапідус, як ви вже чули, головував у таких великих виданнях, як 

«Одесский листок» і «Одесские новости». Його фельєтони за підписом Lapis 

вирізнялися сердечністю і щирістю й були успішними. Честь його як 

журналіста нічим не була заплямована. І держава, на прохання Лапідуса 

дозволити йому видавати в Єлисаветграді газету під його редакторством, 

відповіла згодою. А між тим, коли ви пам’ятаєте, дозволи на видання газет 

давалися у ті часи надзвичайно скупо і лише особам нічим не заплямованим. 

І ось, після 25 років чесної, бездоганної журналістської діяльності, п. Лапідус 

стоїть перед вами, із наклепом, чекає відновлення свого доброго імені».  

Він, як і його довіритель, вважав, що скромні провінційні видання не 

можуть оплачувати кореспонденції із «якогось Мюнхена, який не є цікавим 

для Єлисаветграда» [209, с. 3].  

За словами Покрасова, «оголошення – єдине суттєве джерело прибутків 

для газети, яка уроздріб коштує усього 2 копійки. Тираж не може покрити 

колосальних витрат, які часом досягають 200–300 рублів на день» [209, с. 3]. 

Промова захисника М. Гольденберга Гросфельда у відповідь на сказане 

вище сповнена іронії й сарказму стосовно «честі і доброго імені» Лапідуса, 

його «25-річної бездоганної діяльності», про яку він не стомлювався 

згадувати, створюючи ще більший контраст із тим образом Лапідуса, який 
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утворився після слів свідків: «Коли б намагалися намалювати портрет 

Лапідуса як редактора, у повен ріст, викликали б таких свідків, які могли б 

багато чого тут установити. Тут би ожили тіні тих коней, на яких свого часу 

роз’їжджав Лапідус, тут би пролунав передзвін дзвіночків, який пронісся 

всією Росією, тут почули багато іншого. Але цього не зробимо. Для нашої 

мети достатньо того, що з’ясовано на суді» [210, с. 3].  

Цікавим для нас може стати погляд Гросфельда на інформаційний 

бізнес: «Мій шанований опонент каже, що газетна справа – це свого роду 

торгівля. Не вірю. Можливо, він має рацію. Але не потрібно забувати, що 

мова йде про торгівлю газетами.  Адже нам у цьому випадку доводиться мати 

справу із «органом, який керує громадською думкою».  

Суд не побачив у листі Гольденберга наклепу і виправдав його. 

Цікаво, що на рішенні суду Лапідус не зупинився. Після цього у своїй 

газеті він звернувся до М. Гольденберга з відкритим листом, у якому 

продовжував стверджувати, що останній навів на нього наклеп, що обурений 

словами свідків і пропонує передати справу «на неупереджений суд 

громадськості», якщо М. Гольденберг відмовиться допустити його нових 

свідків. 

Варто сказати, що Гольденберг володів словом добре, у своєму 

відкритому листі до Лапідуса, розміщеному в чотирнадцятому номері газети 

«Голос Юга», дає дуже аргументовану відповідь: «На весь цей патетичний 

лист, який намагався бити по благородних струнах, я відповім моїм останнім 

словом». Пише про те, що Лапідус міг із самого початку скористатися судом 

громадськості, але вибрав саме такий шлях судового переслідування. 

Риторично запитує, чи він винен, що та «жменя свідків», яку  встиг 

викликати, так атестувала Лапідуса. «Півтора року ви з одного боку стояли 

наді мною із дамоклевим мечем, а з іншого – продовжували наклепи  і 

знущалися не лише над моєю діяльністю у друкарській сфері, але й над моєю 

зовнішністю, над моїми «сивими жмутами», – характеризує спосіб 

поводження М. Гольденберг. У нього метафоричне мовлення, він 
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використовує притчі, приказки, крилаті вислови французькою. «На жаль, 

перед формальним судом ваша яскрава фігура не могла вирости у повен 

ріст», – підсумовує М. Гольденберг. 

В інформаційному полі Єлисаветграда першого десятиліття ХХ 

століття було чимало підстав для конфлікту інтересів. Ці публікації 

характеризують не з кращого боку редактора лиш однієї газети, але можемо 

припустити, що чимало редакцій не сплачувало гонорарів багатьом 

кореспондентам (про це говорить Лапідус, інші – не заперечують). Навіть 

сьогодні серед сотень видань, які існують, є чимало таких, де не в змозі 

достойно винагороджувати за всі публікації. Увагу ж тут привертає 

систематичність таких порушень, хитрість редактора газети і власника 

друкарні Лапідуса. При цьому його хитрість часом розходилася з мудрістю: 

зачепившись за один непривабливий факт, назовні виходять його не 

найкращі вчинки. Варто наголосити на тому, що «Голос Юга» – одна з 

найвпливовіших тодішніх газет – у ті роки друкувалася у Гольденберга. 

Йому ж була частково підконтрольна і «Новая волна», що деякий час 

замінювала «Голос Юга». Його друкарня була на ринку тривалий час, 

вигравала чимало торгів на друк офіційної продукції. Тож у цій 

інформаційній війні локального рівня Лапідус не врахував можливості іншої 

сторони.  

Крім власне інформації про конфлікт між двома видавцями, ця справа 

дає нам чимало фактажу: про стосунки між власниками та працівниками, про 

умови оплати кореспондентів, зокрема іноземних, якими любили хизуватися 

тогочасні газети, про працівників видань та їхні функції, про видавничу 

продукцію друкарень і те, за яких умов вона переходила від одних 

виконавців до інших, про рівень тих чи інших учасників видавничого 

процесу і про їхній стиль мовлення, мислення і поводження.  
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3.3. Особливості тематичного репертуару малих видавничих 

організацій на початку ХХ ст. 

 
За офіційними даними, в 1912 році існувало 15 друкарень із загальною 

сумою обігу у 100 тисяч рублів та зі 150 працівниками. Тривалість дня 

працівників друкарень та літографій була найменшою, порівняно з іншими 

робітниками, – дев’ять годин  (тоді як середня – десять з половиною  годин, а 

на макаронній фабриці і в крупорушках – одинадцять) [88]. Та умови праці в 

галузі були далекими від ідеалу, про що дізнаємося зі скарг друкарів на 

сторінках преси.   

До встановлення радянської влади в Єлисаветграді ХХ століття у різні 

роки діяло близько двадцяти друкарень. Про деякі з них можемо сказати 

небагато, оскільки відомі назви лише поодиноких видань. Про частину 

друкарень дізнаємося з епізодичних згадок у документах.  

Про друкарню І. Пікуса можемо створити уявлення всього за кількома 

виданнями різного цільового призначення, тематики та формату.  

У виданні «Труды Съезда представителей учреждений мелкого кредита 

Елисаветградского и Александрийского уездов, состоявшегося 

в гор. Елисаветграде, 14–16 февраля 1910 года» знаходимо відомості про тих, 

хто брав участь у підготовці книги. Голова з’їзду, управитель 

Єлисаветградського відділу державного банку С. Узловський, у передмові 

зазначає: «Найбільша частина роботи з організації з’їзду і з представлення 

доповідей випала на долю інспектора А. П. Бітуса. Він також брав 

найактивнішу участь під час упорядкування і редагування звіту». Також 

Узловський коментує затримку виходу видання: «Затримка видання праць 

виникла, по-перше, внаслідок маси роботи, а по-друге, через зміну складу 

інспекторів» (с. 4). Передмови з подібною інформацією про упорядників, 

редакторів, труднощі, які виникали під час підготовки, є особливо цінними 

в аспекті особливостей редакційно-видавничого процесу.  
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У друкарні Пікуса надрукували також «Отчет Елисаветградской 

общественной Талмуд-Торы с ремесленными при ней отделениями, 

учрежденными в память 25-летия Царствования императора Александра ІІ за 

1904 год», «Стихи» М. Фарбера (1913), «Грезы жизни и сказки войны» 

(також вірші) А. Воронкова (1917), «Доклад по методике обучения грамоте» 

О. Коренка (1913). 

Серед видань, що збереглися до наших днів, є одне особливо цікаве – 

це паперовий футляр на платівку, який використали як простір під рекламу 

магазину (див. додаток П6).  

Друкарня І. Пікуса була на Дворцовій вулиці, навпроти Міського 

бульвару. 

За спогадами мемуариста, уродженця Єлисаветграда О. Семененка, у 

Пікуса друкувалися українськомовні видання «артільного батька» 

М. Левитського: «Возив з собою Левитський в 1917 році книжечки і роздавав 

їх. Це були малюсенькі книжечки, десяток-два сторінок, його власні твори, 

патріотичні поеми, здебільшого історичного змісту, короткі рядки, до 

крайности прості рими. Пам’ятаю назву однієї з них «Туга України». 

Друковано їх у Єлисаветі в маленькій друкарні Пікуса брудним, витертим 

шрифтом. Таким шрифтом Пікус друкував афішки, оголошення про 

половину жінки–половину риби, про музей воскових фігур й інші атракціони 

провінції. Не одну таку поему надрукував Пікус і не одну сотню роздав їх по 

Україні Левитський. Не було то поетичне свербіння в старого кооператора, і 

не бажав собі він літературної слави. Думаю, що більше прагнув заповнити 

прогалини в нашій пропаганді, яка таки шкутильгала. Ніхто не скаже, скільки 

уяви розгойдали його прості наївні віршики в ті гарячі часи, коли Київ не 

встигав упоратися з незвичайними вимогами. І не всує писав їх старий 

народник» [195, с. 2].  

М. Левитський організував у 1894-му першу в Росії землеробську 

артіль-кооператив, був членом Центральної Ради. Складений ним артільний 

договір переклали у Франції, ідеї Левитського лягли в основу розвитку 
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кооперативного руху багатьох країн Європи. А на І Всеросійському 

кустарному з’їзді у Петербурзі (1902) домігся внесення у резолюцію права 

видавати брошури з кооперації українською мовою [17, с. 161]. У газеті 

«Голос Юга» (1915) надрукували його статтю «Українська стихія в нашому 

краї». Створив у Єлисаветграді Спілку кредитних кооперативів, яка видавала 

у місті тижневик «Наша хата», газети «Новий шлях» та «Вісник 

Єлисаветградського земства». Він послужив прототипом Мирона 

Серпокрилова – головного героя п’єси І. Карпенка-Карого «Понад Дніпром» 

[22, с. 70]. 1899 року хліборобські артілі М. Левитського в Аджамці та 

Суботцях відвідувала Леся Українка. Зупинялася в Єлисаветграді в його 

будинку на вулиці Кавказькій [125, с. 103].  

Збірки М. Левитського були виданнями «Спілки». Власне, усі відомі 

книги цього видавництва належать авторству М. Левитського. Крім «Туги 

України» (яка витримала принаймні три перевидання), видані «Сусіди 

України», надрукована у Шполянського книжечка «Сироти України» (1917). 

А ще були «Вільна Україна», «Український марш; Українська «Марсельєза» 

Вільного козацтва» [10].  

Творчість «артільного батька» так охарактеризував літературознавець 

Л. Куценко: «Відразу ж зазначу, що техніка вірша в Миколи Васильовича 

трохи таки хибує, але не згадати кількадесятилітнє захоплення артільного 

батька теж не можна тим більше, що саме поезія дає нам якнайповніше 

уявлення про його українську душу. Микола Левитський ніколи не проминав 

на будь-якім зібранні читати свої патріотичні поезії. А що вони дійсно такі, 

свідчать навіть назви збірок, що масово видавалися в часи революції у 

єлисаветградській друкарні Д. Шполянського: «Туга України», «Сироти 

України», «Вільна Україна», «Український марш; Українська «Марсельєза» 

Вільного козацтва», «Сусіди України», «Кати України», «Братські турботи» 

тощо…» [124, с. 96].  

Свідчення Семененка і Куценка щодо друкарні, в якій виготовлялися 

книги на замовлення «Спілки», розходяться. Точно відомо, що «Сироти 
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України» друкувалися у Шполянського: ця збірка є у фондах КОУНБ 

ім. Д. Чижевського, у вихідних відомостях зазначено назву друкарні. 

Л. Куценко міг припустити, що й інші збірки надруковані там само. З іншого 

боку, міг помилятися у спогадах О. Семененко. У будь-якому разі видання 

«Спілки» завдяки активності М. Левитського були відомі по всій країні, вони 

були злободенними і своєчасними.  

З «Экономической типографии» Г. Резнікова та М. Фінкеля (в 1900 – 

лише останнього) до нас дійшли усього три видання офіційного характеру, 

які не вирізнялися з-поміж інших подібних видань для службового 

користування. За період 1900–1901 років збереглися «Отчет по устройству 

Елисаветградской общественной библиотеки и состоянию ее в 1899 г.», 

подібне видання за 1900 рік та «Календарь на 1902 год», упорядкований 

І. Штейном.  

«Южнорусская» літодрукарня А. Болтянського діяла щонайменше з 

1902 до 1912 р. Принаймні вона є в каталозі «Список фабрик и заводов 

Российсской Империи» 1912 року. Там само дізнаємося, що річного 

виробництва було на 14 тисяч рублів (трохи менше, приблизно як у друкарні 

Д. Шполянського і удвічі менше – ніж у М. Гольденберга в цей же період). 

Працювали за допомогою керосинового двигуна. Усього – 16 працівників. 

Власник був міщанином. Серед відомих видань – художні і навчальні. 

М. Марков у 1902 році опублікував свою лекцію «Герои призведений 

Гоголя». Й. Штейн того ж року написав звіт зі Всеросійського з’їзду сіоністів 

у Мінську (22-28 серпня). Наступного року вийшли неофіційне видання 

«Краткий сборник обвинительных пунктов» та комедія-водевіль І. Лисенка-

Конича «За компанию». А у 1904-му – «Стихотворения» М. Ковальова та 

повість «Катастрофа» І. Тенеромо. Через деякий час світ побачила наукова 

книга П. Осипчука «Свистящее удушье у лошадей (паралич гортани) и 

борьба с ним» (видання автора). Дата у вихідних даних відсутня, але в тексті 

є посилання на статтю за 1908 рік. Також тут надрукували «Ботанический 

катехизис (Для учащихся и любителей)» І. Новицького (1908), «Записки по 
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методике арифметики: С приложеним задачника для учителей. Ч. 1» 

В. Куперштейна (ймовірно, видання Золотарьова). 

У друкарні Ш. Бахмутського й А. Калужського (з 1904 р. лише 

Бахмутського) друкувалися звіти про діяльність Єлисаветградської 

громадської бібліотеки за 1902–1904 роки; брошура «Фабрично-заводская и 

ремесленная промышленность г. Елисаветграда в 1901 году», підготовлена 

інженером-технологом І. Дмитрієвим, «розповіді із життя людського побуту і 

про пережиті нами вільні і невільні поправні наші погрішності» 

І. Креминського «Русь и ее патриотизм: Речь о патриотизме в пользу 

общества народной трезвости, в пользу чести русского труда» (1904). 

Згадувані вище звіти про діяльність Єлисаветградської громадської 

бібліотеки за 1906–1914 роки (усього вісім брошур) продовжив друкувати 

вже І. Лінцер з 1908-го (23 грудня 1907 року в «Голосе Юга» розміщена 

новина, що він отримав дозвіл від херсонського губернатора на відкриття 

друкарні). У його друкарні вийшов каталог названої бібліотеки за 1910 рік. 

Основна частина поділена за відділами, верхні колонтитули за назвами 

розділів; є алфавітний покажчик авторів, перелік скорочень та список 

друкарських помилок. У 1909-му вийшла «Сокольская гимнастика» 

Г. Кондратова, «Уход за полостью рта и зубами: Для учащихся средних 

учебных заведений» І. Камінського. Тут видавалися звіти «Отчет о 

деятельности Елисаветградской биржы за 1907 г.», «Отчет Комитета 

Общества распространения коммерческого образования в г. Елисаветграде за 

1908–1910 гг.» і «Отчет Елисаветградской общественной «Талмуд-Торы» и 

ремесленного училища за 1909–1911 гг.». Надруковані «Записки по методике 

арифметики. Ч. 2», автори – В. Куперштейн і Є. Шалит, видавець 

І. Золотарьов (1911). Також Лінцер друкував щотижневе видання «Наша 

неделя» (1911). У галереї «Єлисаветград» зберігається примірник видання 

порад про догляд за кінними молотилками заводу «Ельворті» з 

прейскурантом запасних частин з ілюстраціями до нього.   
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На початку ХХ століття працювали друкарня й палітурна майстерня 

Х.  Немировського. Заклад розміщувався на розі вулиць Великої 

Перспективної та Петровської в будинку Шишковського (переведено туди з 

15 квітня 1913 року, про це дізнаємося з рекламного оголошення) [88]. 1909 

року надрукований посібник на 12 сторінках «Упрощенные способы 

обращения периодических дробей в обыкновенные». А в 1911-му тут 

підготували кошторис прибутків і витрат Єлисаветграда (в палітурці із 

тисненням золотавою фарбою). Документи для місцевої ради Немировський 

друкував не раз. На торгах міської управи 1912 р. він виграв право на друк 

бланків на альбомному папері (на торгах вигравала та друкарня, що 

пропонувала виконання роботи за найменшу ціну). Того ж 1912 р. тут 

надрукували «Скорбные аккорды» Дайчмана, що передруковували і в братів 

Броунів. 1913 року з цієї друкарні вийшли окремі відбитки зі щорічника 

«Голоса Юга» Д. Горшкова «Из пришлого нашего земства» (нариси і 

довідки). Жанр книги можемо назвати краєзнавчою публіцистикою. У 

виданні є фото людей, про яких ідеться.  

У 1910-х діяла електродрукарня «Труд» Л. Ровінського і З. Котляренка. 

У 1909 р. вийшов перший випуск літературно-художнього збірника «На 

заре». 1911 р. В. Поляков видав своє «Практическое руководство к 

приготовлению домашним способом искусственного меда, халвы и рахат-

лукума разных сортов». Тут надруковані комедія-фарс «Амур и Психея» в 

переробці Мильникова-Мартинова і «Правдивые речи деда Мыколы» 

М. Пулевича (обидві 1913 р.). У роки революції виходить і відповідна 

література: «Революционные песни Свободной России» (зазначено, що це 

четверте, виправлене і доповнене видання). Також тут друкувалися газети 

«Труд», «Социал-демократ». Рекламуючи своє підприємство, обіцяли, що 

лише друкарня «Труд» дешевше, швидше і витонченіше від усіх друкарень 

виготовить брошури, каталоги, прейскуранти, афіші, етикетки, книги, 

бланки, конверти, весільні запрошення й інше, а також друкує зошити (за 

довідником «Весь Елисаветград», 1910 рік). Друкувалися й театральні афіші. 
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Наприклад, в експозиції вже згадуваної галереї «Єлисаветград» присутня 

афіша (на червоному папері, українською мовою) до вистави «Батькова 

воля», яка представлялася 16 січня 1918 року в залі при аудиторії 

акціонерного товариства Р. і Т. Ельворті.  

Книги та брошури видавали і друкарні газет. «Елисаветградские 

новости» у 1906–1907 роках – комедію «Где правда?» А. Енгельгардта, 

драму «Взморье жизни» А. Мнімого, популярний нарис «Азиатская холера» 

лікаря М. Штерна. А друкарня газети «Новороссийский край» – «Отчетъ 

Елисаветградской Уездной Земской Управы о деятельности агрономическаго 

отделения за 1907 год» і драму М. Донне в перекладі з французької 

С. Єнохіна «Под маской». У газеті «Голос Юга» у звіті прибутків і витрат по 

влаштуванню вечора 16 лютого 1908 на користь бідних учнів 

Єлисаветградського земського реального училища відповідальний 

розпорядник С. Еммануель висловлює вдячність редакції газети 

«Новороссийский край» за безплатні друкарські роботи (друк квитків, 

програм, анонсів і афіш).  

Друкарня «Порядок» Ш. Левінзона та Г. Бурштейна уклала договір із 

Єлисаветградською міською управою на друк кошторису прибутків і витрат 

Єлисаветграда на 1914 рік і грошового звіту за 1913-й. Щодня мали 

виготовляти не менше трьох друкованих аркушів (48 сторінок книжкового 

формату), а звіту не менше двох аркушів поштового формату (32 сторінки). 

Віддруковані видання мали бути гарно зброшурованими у цупкі палітурки і 

здані управі в кількості двохсот примірників. Коректура (крім ревізійної) 

входила до обов’язків Левінзона і Бурштейна [79, арк. 23]. (Повний текст 

договору див. у додатку М). Тут надрукували  і звіт міського лекційного 

бюро про народні читання і дитячі майданчики за 1914–1915 роки.  

У довіднику «Весь Елисаветград» за 1910 рік є реклама друкарні 

І. Резніченко, яка розташовувалася на Нижньо-Донській вулиці. Пропонувала 

різноманітні друкарські роботи за помірними цінами. 1918 р. тут вийшла 
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брошурка із віршами Л. Алексєєнко (Горемики-Альфи) «Сказка о белых 

лошадках». 

1907 року у друкарні А. Берестецького видали «Конспект по 

церковному праву по Н. Суворову», укладений Л. Співаком. 1913 року в 

електродрукарні А. Лама було надруковане друге видання книги 

М. Дорфмана «Раздор на солдатской свадьбе» (перше вийшло в 

електродрукарні В. C. Лапідуса).  

Не пізніше, ніж у 1907 році, відкрилася літодрукарня, палітурня і 

картонний відділ Є. Хусидова (див. «Умови праці…»), що діяли принаймні до 

1913 р. 1910 року у довіднику «Весь Елисаветград» розміщена реклама 

закладу. Замовлення обіцяли виконувати швидко, охайно, із цінами «поза 

конкуренцією». Містилася на вулиці Великій Перспективній в «Пасажі». 

У «Списке фабрик и заводов Российской Империи» за 1912-й є 

відомості про друкарню міщанина А. Волохина.  Вона розташовувалася по 

вулиці Дворцовій. Мала 20 тисяч рублів річного виробництва (це порівняно 

багато), працювало 20 працівників (більше, ніж на багатьох подібних 

тогочасних підприємствах). Двигун був електричним [201]. Не відомо про 

книги із зазначенням цього підприємства. Тож можемо припустити, що воно 

працювало короткий час (хоча, з огляду на потужності, це малоймовірно), 

або ж в інший час власником друкарні був хтось інший (подібно до того, як  

брати Броуни викупили друкарню в М. Гольденберга).   

В архівній справі  (за грудень 1913 року) про віддачу з торгів 

друкарських робіт для міської управи є список тогочасних друкарень, серед 

яких і прізвище видавця Ш. Човника [79, арк. 1]. В. Босько його друкарню 

називає однією з трьох, де друкувалися вірші Дайчмана [23]. У відкритому 

листі в газеті «Труд» (1910) до колишнього члена правління професійного 

товариства працівників друкарської справи Ш. Човника зазначається, що 

правління вирішило виключити його із членів. Пояснюється це тим, що його 

особиста політика йде врозріз із громадською: «…Тоді ви вирішили взагалі 

не рахуватися з жодними постановами і продовжуєте працювати 
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понаднормово майже щодня. Ви зовсім не рахуєтеся з тим, що в місті є 

багато безробітних, намагаючись прислужитися господареві, інтереси якого 

вам, вірогідно, дорожчі інтересів робітників» [36, с. 7]. У 1912 році в газеті 

«Елисаветградский вестник» є реклама електродрукарні А. Лама та 

Ш. Човника як спільного підприємства. Була на Дворцовій вулиці у домі 

Бардаха біля музичного магазину «Артист» [216, с. 4].  

У деяких бібліографічних описах на місці для запису друкарні чи 

видавництва зазначається прізвище окремої особи чи назва організації. Це 

може означати, що зазначені видання вийшли коштом та на замовлення тих 

осіб, а не виготовлені на базі їхнього видавництва чи друкарні. Серед них: 

«Справочный календарь г. Елисаветграда и записная книжка на 1901 год» – 

Т.  Штейна; текст із діапозитивом до нього М. Пашковського «Как действует 

алкоголь на человека. Беда от пьянства и борьба с ним» (1901), виданий 

журналом «Волшебный фонарь»; фантастична розповідь із життя єврейських 

дітей в Марокко «Синяя марка» І. Левнера (1905) від організації «Циойне 

цион». З 1903 по 1905 рік у Єлисаветграді з’явилося відразу кілька книг, 

виданих М. Петровою. Це «Мечты» та «Мысли», написані штабс-капітаном 

О. Петровим, та додатки (карта і малюнки) до його ж «Путевых заметок». У 

1906-му А. Селевін передрукував із газети «Новое время» твір Л. Толстого 

«Божеское и человеческое, или Еще три смерти». М. Фуштейн видав 

історичний нарис «Отечественная война. 1812–1912 гг.» до її сторіччя.   

Видавалися книги і в період революції і визвольних змагань. У 

видавничій галузі з’являлися нові організації, які випускали у світ книги. 

Їхній зміст нерідко відповідав тодішнім подіям. Південно-російське обласне 

видавництво партії соціалістів-революціонерів 1917 року видало «Сказание 

о несправедливом царе и как он в разум вошел и какой совет людям дал» 

діяча революційного руху, журналіста, письменника і перекладача 

Ф. Волховського, брошуру «Кто такие социалисты-революционеры и чего 

они добиваются?», «Программу Партии социалистов-революционеров 
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(В общедоступном изложении)», а також «Рішеннє земельного питання» 

українською та те саме російською мовами В. Качинського. 

У видавництві Єлисаветградського комітету народної фракції 

«Цеире-Цион» 1918 р. з’явилася восьмисторінкова брошура «Что такое 

еврейская Палестина?» Й. Клаузнера. У 1920 році Єлисаветградське 

відділення всеукраїнського державного видавництва опублікувало брошуру 

М. Кулешова «Семена – основа урожая». А відділ по роботі на селі 

Єлисаветградського парткому (б) видав нарис «О евреях» М. Горького.   

Відомі українськомовні видання друкарні робітничого кооперативу 

«Просвіта» («Просвещение»): це «Провідна зірка кооперації» Т. Біланенка (з 

доповідей інструкторському відділу Єлисаветградського кредитного союзу 

кооперативів) та «Правила регістрації кооперативних товариств» (з 

епіграфом із твору Франка на обкладинці). Обидва – 1918 року.  

1921 р. видавництво Єлисаветградського повіткому КПУ, друга 

радянська друкарня, поширило «Тернистий шлях до волі і освіти» П. Голоти 

(Мельника) [223, т.2]. Сам Мельник народився у бідній сім’ї в передмісті 

Єлисаветграда, читати і писати навчився самотужки, а іспити за курс 

навчання в Єлисаветградській чоловічій гімназії склав екстерном. На час 

публікації збірки мав 19 років. Загалом його прозові твори було присвячено 

комсомольському життю молоді, її революційній діяльності [59]. 

Про цей революційний період дослідник книги М. Пакуль зазначив з 

іронією: «Кожна більш-менш значна кооперативна організація, який-небудь 

районний союз, розташований в глухому Єлисаветграді, Охтирці і т. д., 

поспішали придбати друкований орган і видавати які-небудь недолугі 

брошурки» [Цит. за: 62]. З утвердженням радянської влади видавати 

літературу було дозволено лише державним видавництвам, яких в Україні 

працювало вісім. Кіровоградську область обслуговувало Дніпропетровське 

видавництво «Промінь». Надбання десятків попередників-видавців були 

зведені нанівець. У радянські роки зробили всього кілька винятків, коли 
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місту дозволяли видати книги. Відновлюватися галузь почала вже в часи 

незалежної України.  

 

3.4. Розвиток газет і журналів початку ХХ ст. 

 

Hайвизначніше періодичне видання в Єлисаветграді початку ХХ 

століття – «Голос Юга». Першим редактором-видавцем створеної у грудні 

1904 року щоденної «політичної, економічної і літературної» газети був 

О. Селевін. Але він випустив 278 номерів і передав  право на її видання 

Д. Горшкову (з 6 грудня 1905 року). О. Селевін відзначився для 

Єлисаветграда ще й тим, що заснував у місті видавництво «Детский мир», 

що виготовляло літературно-художні зошити на фінському папері. 1910 р. 

видавець звернувся до Л. Толстого з проханням допомогти підібрати цитати з 

Євангелія для друку на учнівських зошитах. І письменник не відмовив. У 

повному зібранні творів Л. Толстого вказано, що 19 березня 1910 року 

Селевін також надіслав йому зошити, які поширював, на обкладинках яких 

були поміщені «загальнокорисні відомості» (прислів’я, нариси з історії, 

природознавства, біографії і т. ін.). Усього випустив 20 серій зошитів 

(математика, арифметика, історія, природознавство та ін.). Примірників цих 

видань знайти не вдалося. 

Д. Горшков продовжив видавати газету. За походженням Горшков – 

дворянин, із родини заможного землевласника. Закінчив Єлисаветградську 

чоловічу гімназію та Новоросійський університет в Одесі. Погляди на 

суспільні проблеми мав досить ліберальні, був депутатом Першої Державної 

Думи, яка за вільнодумство була розпущена  Миколою  II.  Під час Лютневої 

революції разом з О. Тарковським та Н. Бракер увійшов до складу партії 

«Народна свобода». Але задля просвіти та благодійництва йшов на суттєві 

компроміси і знаходив спільну мову з  людьми різних  політичних 

угруповань [187, с. 2; 17, с. 68]. 



 

 

120

Загалом протягом 1904–1920 рр. у цьому періодичному органі 

працювали 5 редакторів (А. Селевін з № 1 від 5 грудня 1904 р., з № 279 

наступного року – Д. Горшков, після нього з № 39 1910 р. – М. Курдюмов, 

двічі Г. Бернандинер: з № 174 1910 по № 40 1911р. і з № 178 1911 по № 169 

1913 р., у цьому проміжку редактором був Е. Розенштейн, опісля редактором 

до лютневої революції 1917 р. залишався І. Рохович) [122, с. 268]. 

У газеті були рубрики «На дальнем востоке», «Заграничная жизнь» із 

повідомленнями з різних країн; «Русская жизнь» з інформацією з різних 

частин Росії; «Маленький фельетон»; «Местная жизнь», «Закон и жизнь», 

«Наши корреспонденты», «По России»; «Театр и Искусство»; 

«Библиография» (переважно про книги, видані в Москві, Санкт-Петербурзі, 

іноді – Києві, Ростові-на-Дону, Одесі тощо). А також різноманітна довідкова 

інформація (розклад руху потягів, тираж виграшів закладних листів), 

телеграми Санкт-Петербурзького телеграфного агентства та, звісно, реклама 

(вона була значним джерелом прибутку для видавців). Одним із напрямів 

газети був літературний, тому друкувалося чимало фейлетонів, віршів. 

Надходили й публікувалися листи в редакцію. Під шапкою газети було 

звернення від редакції, адресоване дописувачам: «На рукописах добродії 

автори благоволять зазначати умови гонорару, в іншому разі гонорар 

визначає сама редакція. Повернення авторам неприйнятих до друку статей 

редакція здійснює лише після оплати поштових витрат. Визначені 

незручними для друку рукописи  зберігаються в редакції три місяці, дрібні 

статті, замітки і вірші взагалі не зберігаються. За необхідності статті 

редагуються  і скорочуються. Редакція покірно просить авторів доставляти 

рукописи чітко переписаними. Редакція розташована на Великій 

Перспективній вулиці, у домі Олінської. Для особистого спілкування з 

редактором  відкрита з 12 до 2-ї години. Телефон – 143». 

Під час Першої світової війни настрій публікацій став значно 

тривожнішим. Багато новин із фронту у постійних рубриках «На войне», 

«Отголоски войны», «Письма из армии». Тоді ж, у 1915 році, газета 
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збагатилася великими фотографіями, знову-таки, і з фронтів. (У той період 

вона виготовлялася в газетному відділі друкарні Єлисаветградського 

земства). Невеликі ілюстративні додатки сто років тому також присвячували 

подіям війни.  

На сторінках «Голоса Юга» друкувалися твори Л. Толстого, 

М. Горького і В. Короленка, Я. Гордина, Тенеремо, Діонео, 

Д. Мережковського, Л. Андрєєва,  молодого Дона Амінадо та багатьох інших. 

2 грудня 1907 року редакція передрукувала із газети «Рада» до ювілею 

М. Заньковецької публікацію українською мовою. Зокрема там є така фраза: 

«Цей велетенський талант розбивав всі доводи, які виставляли українофоби 

проти української штуки, не визнаючи за нею права на самостійне 

існування». Це свідчить про те, що, попри російську мову видання, редакція 

не була українофобською. Того самого року була публікація «Евангелие на 

малороссийском языке», в якій досить схвально відгукувалися про створення 

українського перекладу Біблії.  

Можна провести чимало паралелей стосовно тодішніх і нинішніх 

публікацій. Скажімо, в газеті публікувався «організатор українського 

просвітницького, краєзнавчого руху в місті на Інгулі, юрист і педагог» 

В. Нікітін. 14 січня 1918 року надрукований його лист, де він закликає 

підтримувати українську армію в Єлисаветграді, котра і бореться з 

більшовиками, «морально і матеріально, а головним чином звертати увагу на 

її духовний розвиток у дусі національно-патріотичному, щоб вона знала, за 

що саме, за які ідеали вона має боротися проти більшовиків і проти всіх 

гнобителів України, а для цього необхідно, щоб наші воїни мали повну 

можливість читати книги, газети, слухати лекції, дивитися хороші історичні 

та літературні п’єси українського театру та ін.» [32, с. 22–24]. 

Публікувався тут і  батько відомого письменника Євгена Маланюка 

Филимон Маланюк. Зі спогадів О. Семененка: «Филимон Маланюк був 

активним сільським інтелігентом того часу. Важко втиснути людину такого 

стилю в теперішні стандарти, коли середня і вища освіта надзвичайно 
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поширилися скрізь, їх було чимало тоді, таких інтелігентів без 

університетських і навіть гімназичних дипломів»; «людина мало практична в 

справах матеріальних – був гарячий і завзятий у тому, що тепер називаємо 

культурно-освітньою роботою» [179, с. 41-42]. Його дописи з Ново-

Архангельського були підписані «Елі-Юн».  

У редакції «Голоса Юга» швидко організувалася продумана мережа 

розповсюдження накладу. Уже в лютому 1905 року передплатити газету, 

купити вроздріб за три копійки, подати оголошення можна було у 

відділеннях в Новоукраїнці, Голті, Ананьєві, Балті, Кременчуці, Олександрії, 

Добровеличківці, Києві, Бобринці, Тишківці, Златополі, Фундукліївці, 

Кривому Розі, Кам’янці, Любашівці, Знам’янці. Перелік міст і сіл подавався 

разом із адресами. Крім усіх зазначених відділень газета  продавалася на 

головних станціях Південно-Західної і Харківсько-Миколаївської залізниць у 

книжкових шафах і в рознощиків, що продавали пресу на платформах 

станції. На сторінках видання поряд з іншими рекламними блоками редакція 

подавала інформацію про відкриття передплати, оновлювала перелік 

відділень головної контори, шукала працівників. Наприклад, 3 січня 1905 

року є таке оголошення: «Необхідні рознощики-продавці для продажу газет 

на зарплатню до 40 рублів на місяць. Звертатися в контору газети «Голос 

Юга». Дворцова, д. Волохина».  А стосовно умов та часу отримання газети 

знаходимо, зокрема, таке: «До відома наших передплатників, що живуть у 

місцевостях: Голта, Ольвіополь, Богополь, Новоукраїнка, Ананьєв і Балта. З 

15 лютого 1905 року усі передплатники, що мешкають у названих місцях, 

будуть отримувати газету «Голос Юга» не поштою, на наступний день 

виходу газети, а спеціальними нашими розповсюджувачами і в день виходу 

газети: у Голті, Ольвіополі, Богополі, Новоукраїнці до 9-ї години ранку, а в 

Ананьєві і Балті – до 2-ї години дня».  

У четвертому номері за 1910 рік в оголошенні про відкриття 

передплати на новий рік редакція зазначила власні інформаційні переваги та 

бонуси для читачів. Вона наголошувала, що «отримує власні кореспонденції 
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із Петербурга, Москви й інших великих міст», а «звіти про засідання 

Державної Думи передаються власними думськими кореспондентами, 

членами думи». Зазначала, що тут «розміщуються статті з політичних і 

суспільних питань відомих політичних і громадських діячів». У цей час у 

газеті було чимало ілюстрацій у рекламних блоках, траплялися портрети й у 

статтях.  

Річним передплатникам «Голоса Юга» на 1910 рік обіцяли повне 

зібрання творів М. В. Гоголя – «щедро ілюстроване видання в одному томі 

(820 стор.), що вміщує усі твори великого письменника з його біографією, 

укладеною професором А. І. Кирпичніковим». А також «Альманах-Календар 

для всіх» на 1910 рік» на 120 сторінках з ілюстраціями, в якому крім 

довідкових відомостей був об’ємний літературний розділ із багатьма 

ілюстраціями. Читачі, які передплачували щомісячно, мали отримувати по 

випуску вишуканої кишенькової «Художньої бібліотеки», до якої входили 

твори найвідоміших сучасних європейських письменників: О. Вайльда, 

Г. Вельса, А. Франса, Р. Кіплінга, Пшибишевського, С. Лагерлеф, 

К. Тетмаєра, А. Стриндберга, М. Серао, Г. Д’Аннунціо,  А. Конан-Дойля. 

Редакція неодноразово використовувала книги як стимул до передплати. На 

початку 1908 р. обіцяли: «Особи, які внесли при передплаті річну або 

піврічну платню, отримають безплатний додаток до «Голоса Юга», твір 

відомого професора І. Х. Озерова «Из жизни труда». Видання 

Д. С. Горшкова. В окремому продажу книга проф. Озерова коштує 1 р. 

25 коп». У 1912 році передплатникам на період від трьох місяців 

пропонували як подарунок «Справочную и адресную книгу по городу 

Елисаветграду и его уезду на 1912 год». 

Виходила щоденна газета до 1918 року.  

Редакція видавала також «Ежегодник «Голоса Юга». У випуску за 

1913-й рік дві частини поділені на відділи. У першій – статистичні відомості 

по Росії; історична довідка, описання та статистичні відомості про 

Єлисаветград; інформація про Єлисаветградський повіт; нові закони; а також 
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кілька статей Д. Горшкова, що стосуються діяльності земств. Надруковані 

тут портрети і шаржі. Друга частина – це адресна книга. Як пише редактор у 

передмові, «видаваний і в такому вигляді «Щорічник» ще не задовольняє усі 

вимоги, які можна висунути до видань такого виду. У наступних випусках 

сподіваємося поліпшити видання як з погляду повноти змісту, так і в 

технічному відношенні».  

У 1910-му вийшло подібне довідкове видання «Весь Елисаветград». 

Крім довідкової інформації про стан економіки, культури та інше, тут був 

блок реклами. Цікаво, що він друкувався на папері кількох різних кольорів 

(зелений, червоний, жовтий). Серед рекламних блоків були і присвячені 

друкарням, а також матеріалам для друкарень. Так, М. Тучинський 

пропонував фарбу, бронзу, дріт й інші засоби для друкарень та літографій, а 

також шрифти і машини (з чого робимо висновок, що на той час у нього мало 

бути достатньо потенційних клієнтів). У 1909 році в «Голосе Юга» 

інформували читачів про те, що така довідкова книга готується до друку. 

Тоді вона коштувала 10 копійок (недорого для книги, порівняно із номером 

звичайної газети за 3 копійки). Видавцями зазначені М. Шабош і 

Л. Бродський.  

Деякий час цю газету (у зв’язку із її закритям через  воєнний стан) 

«заміняла» низка інших: «Южный голос» (21 лютого – 3 березня 1906 р., 

редактор-видавець Н. Плотніков); «Новая волна» (7 квітня – 3 вересня 

1906 р., редактор-видавець Ф. Липовецька); «Вестник свободы» (5–13 

вересня 1906 р., редактор-видавець Г. Гольденберг, можливо – брат 

М. Гольденберга); «Южные отголоски» (16 вересня – 28 грудння 1906 р., 

редактор-видавець Н. Панкеєв); «Южные отклики» (31 грудня 1906 – 4 

лютого 1907 р., редактор-видавець А. Розенштейн). 6 лютого відновив 

випуск «Голос Юга». (За інформацією «Фундаментальной электронной 

библиотеки «Русская литература и фольклор»).   

Із названих «Новая волна» («Щоденне видання. Газета політична, 

економічна і літературна») видавалася найдовше, близько п’яти місяців. У 
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першому номері на першій шпальті було повідомлення про передплату 

«Голоса Юга» з приміткою: «Передплатники газети «Голос Юга», 

призупиненої на час здійснення в місті воєнного стану, будуть отримувати 

газету «Новая волна». Біля шапки зазначалося, що автори мають визначати 

умови гонорару, в іншому випадку він встановлюватиметься редакцією. 

Редакція містилася на Московській вулиці у домі Д. Горшкова. Контора – на 

Дворцовій в домі Бардаха. Виготовлялася в друкарні М. Гольденберга. 

Рубрикація, архітектоніка майже повторювала «Голос Юга» (але видання 

було меншого формату). Серед авторів – Н. Бракер (фейлетон  «Бедняжка 

Гуэрманетто (Энрико Панцакки)» від 9 квітня 1906 року), яка залишила 

чимало цінних спогадів про своїх сучасників-творців видавничої справи. У 

багатьох номерах була реклама книжкових магазинів Р. Злотопольського й 

І. Золотарьова.  

На початку ХХ століття постала ще одна щоденна газета – 

«Елисаветградские новости», що виходила з 1903 по 1905 рр. та з 1907 

по 1908 рр. Редактором-видавцем був В. Лапідус. Він виявився досить 

скандальною людиною. Тут публікував своє багаторічне листування (часом – 

факсимільно) з Л. Толстим І. Тенеромо (Фейнерман). Лапідус був 

заарештований, декілька днів провів у в’язниці; газету закрили. 

В Єлисаветграді надрукував роман «Призрак счастья» (1903). У 1906-му 

подарував його Єлисаветградській громадській бібліотеці разом із книгою 

свого приятеля-толстовця Тенеромо (Файнермана) «Воспоминания о 

Л. Н. Толстом» [Кал. 2014, с. 80]. Видання призупинилося в 1908 р.  

У 1906 році газету «Елисаветградские новости» замінювали інші 

видання: «Южные новости» (виходили з 8 січня по 15 квітня, редактором-

видавцем була зазначена С. Лапідус – дружина  В. Лапідуса;  газета 

закрилася через «надмірно крайній напрямок»); «Новости Елисаветграда» (з 

18 квітня по 4 серпня, редактор-видавець Г. Вайсман, призупинені 

розпорядженням генерал-губернатора на весь час воєнного стану), «Новости 

Юга» (з 9 серпня по 17 вересня; редактор-видавець І. Файнерман (Тенеромо), 
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як і в попередньому випадку,  випуск призупинено розпорядженням генерал-

губернатора на весь час воєнного стану), «Новости провинции» (з 19 вересня 

по 28 грудня; редактор-видавець Б. Захарін, видання призупинене, як і два 

попередніх), «Голос жизни» (з 29 грудня 1906 по 4 лютого 1907 року; після 

закриття «Новостей Юга» заснував Тенеромо на ім’я дружини Анни 

Фейнерман). Після поновлення «Елисаветградских новостей» з 1907 р. 

нумерація валова, з урахуванням номерів газет, які заміняли цю 

(Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»).  

У 1911–1915 рр. виходили ще одні «Елисаветградские новости» 

(«велика безпартійна газета»). Редактор-видавець – Л. Замлинський, потім 

його дружина А. Замлинська.  

Бум народження нових газет стався після революції. У 1905 році 

виходить «Крестьянин» – щоденна селянська газета. Редактор-видавець – 

В. Овсянников. Із 25 номера 1906 до березня 1907 року вона видавалася в 

Одесі. 

Наступного 1906 року з’являється ще понад десяток. Але значна 

частина з них – ті, що замінювали певний час «Голос Юга» та 

«Елисаветградские новости». Крім названих були «Новая Россия» (щоденна 

політико-економічна і літературна газета, видавав А. Липовецький із січня, 

закрита адміністрацією 16 лютого); «Новороссийский курьер» (щоденне 

видання М. Гольденберга, яке проіснувало менше місяця: з 12 березня по 

4 квітня); «Русские новости» (редактор-видавець Ш. Бахмутський, вийшло 

усього 8 номерів цього щоденного видання: з 14 по 28 квітня).  

1907 р. ненадовго вийшла газета «Пробуждение» (щоденне видання 

Г. Акацатова). Потім – щоденник «Союз» (усього лише 17 номерів, редактор-

видавець – І. Макеєв).  

1908 р. з’являються ще кілька видань. «Глас народа» – «патріотична 

народна ілюстрована газета», що виходила двічі на тиждень з 3 лютого по 
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3 липня, видавав І. Фоменко; траплялися нерегулярні додатки із черговим 

газетним матеріалом. 

«Жизнь Юга» щоденно у листопаді–грудні 1908 р. видавав І. Штейн. 

Після того, як він поселився в Єлисаветграді, став головою Товариства 

взаємодопомоги приказчиків «Опора». У 1906 році заснував у Єлисаветграді 

єврейське еміграційне товариство. З 1913-го Штейн – заступник голови 

Єлисаветградського товариства охорони народного здоров’я [24].  

«Южный листок объявлений» – «газета літературна, суспільна і 

політична». З 24-го номера під назвою «Южный листок». Виходила тричі на 

тиждень з 5 жовтня 1908 по 11 жовтня 1909 року. Редактор-видавець – 

І. Лінцер.    

Більшість із цих видань зникали так швидко, як і з’являлися. Значна 

частина з них не протрималася і року. 

«Новороссийский край» (1908–1911) – «позапартійна газета правого 

напряму», що виходила щоденно, крім післясвяткових днів. Номер коштував 

три копійки. Друкувалася у друкарні Єлисаветградського повітового земства. 

Редакція і головна контора знаходилися на Іванівській вулиці в домі 

Музиканського [148]. В іншій місцевій газеті «Голос Юга» 1908 року 

виходили сповіщення про причини затримки відкриття нового друкованого 

органу: «Передбачуваний з нового року вихід газети «Новороссийский край» 

дещо уповільнився. Видавці після спроб дійти згоди з місцевими друкарнями  

вирішили придбати власну друкарню. Як чули, на допомогу у цій справі 

прийшов пан А. О. Волохін, який купив для цієї мети друкарню у пана 

Лапідуса. Газета почне виходити через деякий час, необхідний для 

приведення друкарні до ладу». Через кілька днів там з’явилося повідомлення, 

що ця «велика політична, економічна, суспільна і науково-літературна 

газета» почне виходити не пізніше 15 січня. По факту ж вона вийшла 16 січня 

і про це, знову-таки, повідомив «Голос Юга». Нижче наводилася передплатна 

ціна та місця, де приймається передплата в Єлисаветграді, Олександрії та 

Ананьєві.  Редактором цієї  політичної, громадської та науково-літературної 
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газети був В. Теплов. Видавав С. Варун-Секрет, голова Єлисаветградської 

повітової земської управи (з 1912). Під час Першої світової війни він 

влаштував у своєму маєтку лазарет, де сестрами милосердя працювали 

доньки Віра, Єлизавета та Ніна. Високі посади С. Варун-Секрет займав і при 

Тимчасовому уряді (у 1917 р. – повітовий комісар Єлисаветградського 

повіту), і при Центральній Раді, і при гетьмані Скоропадському (у 1919-му – 

товариш міністра внутрішніх справ в його уряді). З 1920 р. – в еміграції. 

Один із співзасновників Російської національно-демократичної партії (1921). 

Більшовики оголосили його та родину ворогами радянської влади [21, с. 158]. 

У 1909 році з’явилися «Наша копейка» (щоденна маленька газета, 

редактор – Т. Бродська; редакція розташовувалася на Нижньо-Донській 

вулиці навпроти готелю «Париж») і «Труд».  

Варто виокремити із загального списку газету «Труд» (1909–1911). 

Вона виходила щонеділі, була невеликого формату, порівняно з багатьма 

іншими тодішніми газетами, обсягом переважно у вісім сторінок (зрідка 

десять). Як і «Новороссийский край», коштувала три копійки за номер. 

Редактором-видавцем був спочатку С. Сосіс, із п’ятого номера – 

С. Крамаренко, далі (з № 20) – К. Константинов; з № 38 – Ш. Житомирський; 

з № 59 редактор Л. Гімельфарб, видавець – О. Поклонська. Найчастіше 

висвітлювалися проблеми умов праці робітників підприємств, аналізувався 

стан профспілкового руху, знаходили місце і статті про кооперації (в одному 

з номерів натрапляємо, зокрема, на передовицю «артільного батька» 

М. Левитського «Живое дело не умрет»). Чимало опублікованого було з 

листів читачів. Тексти нерідко були експресивно забарвленими. Наведемо 

один фрагмент такого (зберігаємо мову оригіналу): «Обыкновенно всякия 

широкия общественныя мероприятия, всякое культурное начинание имеют 

много врагов среди злобствующих сторонников тьмы и невежества. Тем 

более рвут и мечут мракобесы, когда вырастает и развивается рабочая 

организация. Те, кого принято считать способными только к физическому 

труду, только к безгласному прозябанию, осмеливаются считать себя людьми 
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и объединяются на началах самоуправления и общности интересов» [155, 

с. 1] 

Нерідко (протягом 1910 року майже в кожному номері) так чи інакше 

порушувалися питання про друкарську галузь: умови праці у друкарнях, 

літографських чи палітурних майстернях, стан профспілкового руху тощо.  З 

цих матеріалів черпаємо важливий фактологічний матеріал для нашого 

дослідження. Редакція і контора розташовувалися на Великій Перспективній 

у будинку Плотнікова. Друкувалася газета у друкарні «Труд» Л. Ровінського 

і З. Котляренка. 

У 1911-му з’явилися «Елисаветградский листок» (вийшов тільки 

дев’ять разів; редактор Ш. Заславський, видавці Г. Шполянський і В. Метт) 

та «Елисаветградский телеграф» (щоденно із 25 грудня 1911 по 24 лютого 

1912 року, редактор-видавець В. Бонч-Бруєвич). Через рік – 

«Елисаветградский вестник» (щоденно із 16 червня по 15 липня, редактор 

М. Портной, видавець П. Шинкаревський) і «Елисаветградские отголоски» 

(безоплатний додаток до «Одесских новостей», видавався двічі-тричі на 

тиждень, призначений лише для Єлисаветграда; редактор Е. Соколовський; з 

третього номера – В. Демидов. Видавці: Я. Натансон, І. Хейфец, 

Л. Гольденгорн; вийшло усього чотири додатки).  

У 1914–1915 роках існував «Елисаветградский день», у 1915-му – 

«Военная копейка» (лише три номери, редактор С. Єнохин, видавець 

А. Кульчицький), «Южный курьер» (редактор-видавець М. Житницкий).  

Оголошуючи пердплату на 1915 рік, «щоденна суспільна, політична і 

літературна газета» «Елисаветградский день» так окреслювала свої завдання: 

«Неупереджене і всебічне висвітлення суспільного і політичного життя 

країни. Широке і повне інформування читачів про всі видатні явища і події 

російського і закордонного життя. Відображення потреб і бажань окремих 

народів, які населяють Росію. Своєчасне, правдиве і якомога ширше 

ознайомлення читачів з усім, що відбувається на арені воєнних дій. 

Висвітлення питань економічного характеру, які настільки сильно останнім 
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часом цікавлять російське суспільство. Особлива увага буде приділятися 

місцевому життю і життю краю у всіх його проявах». Пробні номери 

пропонували висилати безплатно. Видавали газету С. Небоженко та  

Р. Комінський. Останній був і редактором. Друкувалося видання у газетному 

відділі літодрукарні братів Броунів. Контори і редакція знаходилися на 

Московській вулиці, на розі Іванівської в домі Давидовської (поруч із 

лікарнею Вайсенберга). Рубрикація подібна на «Голос Юга»: перша 

сторінка – реклама; рубрики: «Война», «Внутрение известия», «Военные 

известия», «Елисаветград и война», «Елисаветградская жизнь», «Дневник», 

«Театр и искусство»,  «За границей», «По уезду», «Ночные телеграммы», 

«Телеграммы» (це був період війни, тож у всіх виданнях новини з фронтів і 

подібні посідали чільне місце).   

Видавалися на початку ХХ століття журнали: «Труды 

Елисаветградского отдела Русского общества охранения народного 

здравия» (1899–1901); «Волшебный фонарь» (журнал, присвячений питанням 

організації освітніх читань для учнів і наукових демонстрацій на лекціях за 

допомогою «чарівного ліхтаря», до 1901 року виходив чотири рази на рік, з 

1902 р. – тричі, а в 1907-му вийшов як щорічник, редактор-видавець 

М. Пашковський, 1901–1907). У 1901–1914 рр. – «Известия 

Елисаветградского общества сельского хозяйства». Редакторами були 

Я. Ерделі, з № 18 1906 р. – Р. Пржишиховський; з 1913 р. – агроном 

К. Яржомбковський; з № 8 1914 р. – Ю. Тобілевич. Видавець – 

Єлисаветградське товариство сільського господарства. 28 жовтня 1907 року в 

«Голосе Юга» з’явилося повідомлення про те, що видання (яке назвали 

помилково «Известиями Елисаветградского сельского общества») після семи 

років припинило своє існування. «Неделя русского еврея» (політико-

економічний і літературний журнал на 16 сторінках, редактор-видавець 

М. Гольденберг, 1906, травень), «Наша неделя» (редактор-видавець І. Лінцер, 

1911). Виходили журнали і мистецького спрямування: у 1912-му видавався  

«Бюллетень театра и музыки» (редактор А. Гайсинський, видавець 
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І. Лінцер), а в 1913–1914 роках – «Музыкально-литературный вестник» 

(редактор-видавець М. Л. Портной, обсяг від 4 до 12 сторінок). Цей  перелік 

знаходимо на сайті «Фундаментальной электронной библиотеки «Русская 

литература и фольклор» [232]. 

З початком революційних подій 1917 року з’явилося кілька газет із 

поширеними для того часу назвами і напрямками: «Известия. Газета 

Елисаветградского крестьянского Союза», «Ученический вестник. 

Ежедневная школьная газета», «Социал-демократ. Орган 

Елисаветградского комитета РСДРП», «Солдатская мысль. Ежедневная 

военно-политическая газета», «Известия. Орган Елисаветградского Совета 

рабочих и солдатских депутатов».  

Р. Базака наголошує на значенні учнівських видань краю: «В 1917 р. в 

місті був створений загальноучнівський клуб, до складу якого входили 

представники всіх гімназій міста. На одному із його зібрань було вирішено 

видавати учнівську газету «Ученический вестник», перший номер газети 

побачив світ у квітні 1917 року. Вир революційних подій значно вплинув на 

зміст видання. На сторінках газети учні розмірковували про своє місце у 

революції, про те, що вони можуть зробити для побудови кращого 

майбутнього, закликали всіх об’єднуватися навколо учнівського клубу з 

метою самоосвіти та саморозвитку, задля побудови майбутньої 

демократичної країни. Автори газети поділяли погляди російських соціал-

демократичних партій» [7]. 

Органом єлисаветградського єврейського загальноучнівського клубу 

стала газета «Новый Израиль», що видавалася в 1917 р. Видання 

висвітлювало суспільно-політичне життя міста та місце євреїв у ньому, 

відстоювало соціальні, громадянські та політичні права однієї з провідних 

нацменшин у державі. 

1918 року нарешті вийшло українськомовне видання – «Новий шлях. 

Народна Українська соціалістична газета». Редактором цієї газети був 

О. Семененко – випускник чоловічої гімназії, повітовий інструктор 
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Центральної ради, після Другої світової війни – голова фундації Української 

Вільної Академії Наук у Нью-Йорку [32, с. 38].  «Наступним україномовним 

виданням стала газета «Наша Хата», яка вийшла у грудні 1918 р. Видавав 

газету Єлисаветградський Кредитовий Союз Кооперативів, редактором був 

Т. Біланенко, газета виходила в друкарні УНР в Єлисаветграді. Видання 

підтримувало політику Центральної ради, на шпальтах приділялася увага 

проблемам української державності, життю селян, робітників та інтелігенції. 

Одним із відомих дописувачів був Сергій Шелухін» [7]. 

Того самого року постали «Трудовая жизнь», «Новая жизнь», «Друг 

народа. Орган независимой социалистической мысли», «Известия 

Елисаветградского пролетариата», «Елисаветградский день». 

Варто сказати кілька слів і про військові видання. Першим виданням 

анархістів (конфедерації анархістських організацій України «Набат») стала 

однойменна газета «Набат», яка виходила з грудня 1918 р. Наступним їхнім 

виданням була газета «Вольный голос», перший номер якої вийшов 19 лютого 

1919 р. У виданнях висвітлювалися гострі політичні та соціальні питання, 

новини з фронту. Автори використовували багатство публіцистичних 

прийомів, критикуючи всіх політичних опонентів [7]. У період влади 

денікінських військ у Єлисаветграді меншовики видавали свою газету 

«Война и Мир», перший номер вийшов 22 серпня та з’являвся двічі на 

тиждень (редагував газету Н. Любенський). У номерах видання подавалися 

новини, гострі політичні питання, велася імперська проросійська 

пропаганда [7]. 

Революція 1905 року пожвавила розвиток преси, збагативши її 

тематичний репертуар. Однак лише одиниці газет та журналів виходили 

тривалий час, інші ж витримували не більше року.  
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3.5. Умови праці в єлисаветградських друкарнях та палітурних 

майстернях 

 

Характеризуючи стан видавничої справи, переважно акцентуємо на 

тематико-типологічній характеристиці репертуару, особливостях періодики. 

Називаючи імена, згадуємо видавців і редакторів. Але невідомими 

залишаються звичайні працівники друкарень, літографій і палітурних 

майстерень. Їхні імена не зазначалися у виданнях, але дещо про них стало 

відомо із преси. На ці аспекти редакційно-видавничої діяльності дослідники 

звертають менше уваги. 

На сторінках газети «Труд» знаходили місце публікації про труднощі 

праці у книго- та пресовидавничій галузі. Здебільшого це були нарікання на 

власників, керівників і на себе самих як спільноту.  

Публікації були спровоковані, зокрема, створенням у місті 

Єлисаветградського професійного товариства працівників друкарської 

справи, легалізованого 25 серпня 1907 року, про що дізнаємося із «Голоса 

Юга». У номері від 3 жовтня 1907 р. робітників місцевих друкарень 

(набірників, друкарів, літографів, палітурників та ін.) запрошували вступити 

до ряду членів товариства. Записи приймалися у засновників: Г. Бурштейна, 

Б. Камінського, А. Мінца, І. Міль і Л. Рувинського. У кількох наступних 

номерах повідомляли про загальні збори. Через кілька днів запрошували на 

загальні збори для затвердження уставу товариства і виборів правління й 

інших посадових осіб – у неділю, у приміщенні товариства допомоги бідним 

євреям. У виборах могли брати участь лише члени товариства, тож 

принагідно пропонували завчасно приєднуватися. Під час зборів, де 

головував Б. Захарін, секретар Міль прочитав устав, вибрали правління 

товариства («Вибраними стали: Міль – 63 голоси. Панкеєв – 57, Захарін – 56, 

Ломашкін – 52, Чоботарьов – 47, Рувинський – 47 голосів і Білоцерківський – 

35 голосів. У кандидати вибрані: Ткаченко, Соколовський, Бурштейн, Мінц, 
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Камінський, Човник і Захарін (другий). Членами ревізійної комісії обрані: 

Габай, Гершлер і друкар Бабський»). Головою товариства обрали Захаріна, 

секретарем – Рувинського і казначеєм – Панкеєва [183, с. 3]. 

Через кілька днів відбулося робоче засідання, на якому постановлено 

через зростання у місті серед друкарських працівників безробіття 

запропонувати працівникам місцевих організацій надавати своїм безробітним 

товаришам усі наявні в друкарнях понаднормові роботи. Також вирішувалися 

організаційні питання: членам товариства запропонували вибрати збирачів 

членських внесків окремо по кожному підприємству; встановили чергування 

у приміщенні бюро. Воно було відкрите щоденно, крім неділі і понеділка, 

протягом двох годин із 6-ї до 8-ї вечора, містилося на Невській вулиці 

навпроти першої поліційної частини. 

Чергові загальні збори працівників друкарської справи відбулися 

30 грудня 1907 року в залі єврейської дешевої їдальні, там обрали нове 

правління після закінчення тримісячного терміну служби старого, а також 

розглянули інші нагальні питання. Це анонсувала, знову-таки, газета «Голос 

Юга» [200, с. 3]. 

Як можемо зрозуміти із публікацій про товариство в цій та інших 

газетах (чи їх відсутності), на деякий час воно припинило своє існування. 

Але у 1910 році знову дало про себе знати. У газеті «Труд» (1910) 

зазначається, що поява листа робітника у 16 номері «Труда» додала 

пожвавлення у друкарський світ, який «повністю був готовий заснути 

непробудним сном». Писали, що всі робітники, які ще не забули про 

існування спілки і ставилися байдуже до думки про відкриття товариства, 

тепер проявляють жвавий інтерес до цього. Автор публікації висловлював і 

занепокоєння: «Але й нині, говорячи про необхідність товариства, робітники 

посилаються на те, що почнеться те недбайливе ставлення до спілки, через 

яке вона мала припинити свою діяльність. Але то був інший час й інші 

умови. Не так нині. І маємо сподіватися, що минуле стане для нас хорошим 

уроком, аби надалі бути обережнішими й уважнішими стосовно справи, 
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необхідної і корисної для нас. І варто ставитися не песимістично, а з 

цілковитою упевненістю в можливості існування товариства. Це особливо 

необхідно тепер, з огляду на «мертвий» сезон, що насувається, і яким 

господарі скористаються на шкоду багатьом робітникам через нашу 

розрізненість. Сподіваймося ж, що це примусить робітників подумати досить 

серйозно про відновлення товариства працівників друкарень» (№ 17). Такий 

лист у редакцію є свідченням спорадичної активності робітників та 

розуміння ними необхідності об’єднуватися.  

Через кілька тижнів подали звіт із загальних зборів робітників 

друкарської справи [127, с. 6], які відбулися 14 березня. Присутніми були 

майже 80 чоловік. Серед основних утрат назвали ту, що за починанням 

«Новороссийского края» частина робітників позбавилася недільного 

відпочинку. Не обійшлося і без бюрократії: коректор «Новороссийского 

края» звернувся із запитом про те, чи має він право бути членом товариства і 

взяти слово.  Йому відмовили, оскільки це порушило б статут, після чого 

коректор і кілька робітників із друкарні «Новороссийского края» покинули 

збори. З цього звіту дізнаємося прізвища деяких працівників друкарської 

справи міста, які б так і залишилися невідомими, коли б не подібні звіти зі 

зборів: «Вибраними виявилися: у ревізійну комісію робітники Телінгатор, 

Єлін і Котляревський, кандидатами до них Литвак і Шепетиновський. 

Членами правління: Янкелевич (друкар), Бернардинер, Бабський, Друков, 

Фіш, Василенко і Табачников. Кандидатами: Човник, Барановський і Ламм».  

У цей час товариство робітників друкарської справи налічувало до 70 

членів, тобто близько половини всіх робітників місцевих друкарень і 

палітурних майстерень. Його канцелярія розташована на Московській вулиці 

(поряд із синагогою) у першій частині в домі Кошкіна, квартирі Фельдман. 

Проаналізувавши підшивку тижневика «Труд» за 1910 рік,  вирізняємо 

такі основні проблеми у видавничій галузі міста: збільшення тривалості 

робочого дня, зменшення заробітної плати та введення відрядної оплати, 

жахливі гігієнічні умови, посягання на вихідні та введення понаднормової 
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роботи, експлуатація дітей і підлітків. Листи в редакцію стосувалися 

переважно окремих друкарень чи палітурних майстерень, але загалом 

проблеми були спільними: «Складне і пагубне становище, у якому 

перебувають працівники друкарень через пил від свинцю і фарб, яким 

доводиться дихати нам через ті погано обставлені, сирі, холодні, брудні і 

темні майстерні, у яких повинні бути з раннього дитинства, – зазначається в 

одному з листів. – А останнім часом крок за кроком у нас відбирають так 

складно отримані поліпшення. Забрали восьмигодинний робочий день, а 

заробітна плата щоразу зменшується. Мало того, тепер близький той час, 

коли у нас відберуть і дев’ятигодинний день шляхом введення відрядної 

праці, як, наприклад, у земській друкарні. Не можна, звісно, заперечувати, 

що відрядна праця порушує нормальне становище робітника, який у 

несезоння повинен потерпати від дедалі більшої скрути через те, що не 

виробляє навіть звичайного місячного заробітку. Але у сезон, щоб не 

втратити можливого прибутку, що має покрити несезонний час, доведеться 

працювати не 9, а 13–15 годин, що бачимо у кравців та інших» [85, с. 4]. 

Погіршення умов праці у земській друкарні зрештою призвело до 

страйкування у 1917 році.  

Скарги надходили і на приватні друкарні, і на земську [139, с. 6].  Так, у 

відкритому листі Є. Моісеєв писав про умови праці в останній. Спочатку, 

коли друкарня тільки відкрилася, робітникам було відносно добре працювати 

там, за його словами, господарський гніт не був відчутним. Але це тривало 

недовго: спочатку керівництво прибрало восьмигодинний робочий день. За 

цією друкарнею послідували й інші, посилаючись на те, що у земській 

друкарні працюють 9 годин. Через безсилля робітників робочий день 

збільшили ще й системою «понаднормової роботи», що впроваджувалася 

щоденно до 12-ї години ночі (під час друку звітів). А зрештою через 

«економію» відмінили помісячну платню і ввели відрядну,  а також 

залишили газетних працівників і єдиного дня відпочинку.  
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Були випадки, що робітників звільняли через участь у роботі загальних 

зборів професійного товариства: завідувач контори С. звільнив одного 

палітурника після того, як дізнався, що той з іншим працівником був на 

загальних зборах професійного товариства. Але «інші робітники палітурні, не 

бажаючи допустити самовільного звільнення, кинули роботу» [31, с. 3–4]. 

Хоча зрештою вимогу робітників нікого не звільняти земська друкарня 

задовольнила (після того, як вони попрацювали у палітурній майстерні 

Гольденберга тиждень). 

Були серйозні претензії й до умов роботи працівників у відомій 

друкарні М. Гольденберга, на неї у робітників також були причини 

скаржитися. За тиждень роботи палітурникам із земської не заплатили. Про 

це стало відомо із місцевої хроніки газети «Труд».  

В одному з листів зазначається про зміну умов праці в друкарні 

Гольденберга протягом кількох років у контексті боротьби робітників за свої 

права: «У 1906 році, коли всі робітники виборювали поліпшення свого 

становища, місцеві працівники друкарень також пішли на боротьбу з 

господарями за поліпшення свого становища. Після восьмиденного 

страйкування робітники досягли того, що господарі задовольнили майже всі 

вимоги, головною з яких можна вважати введення восьмигодинного 

робочого дня, збільшення зарплатні, ввічливе поводження  та багато інших 

більш-менш важливих пунктів, висунутих робітниками. Але так тривало 

недовго. Тільки-но господарі відчули, що між працівниками немає колишньої 

солідарності – абсолютно перестали рахуватися з ними» [87, с. 6]. Далі – про 

збільшення робочого дня, зниження заробітної плати кожному працівнику 

окремо: «Інакше він (Гольденберг) учинив із газетними набірниками: з них 

він зняв, як мовиться, дві шкіри: спочатку він їм додав рядків, тобто замість 

270 рядків він змусив набирати їх по 300 рядків щоденно, а через кілька днів 

знизив їм зарплатню. Якщо ж робітники говорили, що в таких умовах 

неможливо працювати, то він зазвичай говорив своїм «ліберальним» тоном: 

«Шановні, якщо вам невигідно чи незручно, то, прошу, можете 
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розрахуватися». Все це, на думку автора публікації, власник друкарні робив 

для того, аби дорослі робітники звільнялися і їх можна було замінити 

хлопчиками-учнями. Останніх він «експлуатує до найвищої міри»: 

«…за норму у 200 рядків раніше отримували 26 рублів, нині – 19, а іноді й 

менше. За 210 рядків раніше отримували 40 рублів, а тепер – 27 рублів і т. д.» 

[87, с. 6]. Подаємо цитати самих робітників, аби передати емоційність, без 

якої важко було обходитися працівникам друкарень в умовах поступового 

погіршення умов праці. 

В іншій публікації свідчення ще тривожніші: «Жахливі умови роботи у 

друкарні Гольденберга не можуть не привернути увагу. Вже писали про 

нестерпну атмосферу, що завжди присутня у приміщеннях цієї друкарні. Зі 

встановленням нафтового двигуна не попіклувалися влаштувати витяжкові 

димові труби, і задушливий їдкий дим цілими днями протягом всієї зими 

мучить працівників, виїдає очі, забирається в легені, душить, викликає 

виснажливий кашель. Вентиляції у приміщеннях немає жодної. Щоб хоча б 

на хвилину змінити повітря у приміщенні, де набирається газета «Голос 

Юга», доводиться відкривати вікна і працювати при відкритих, але довго 

цього витримати не можна. Тільки закриєш вікна – задушливий дим знову 

робить свою мучительну справу. Освітлення погане, хоча й електричне, і від 

цього псуються очі працівників. Псуються вони і від їдкого повітря, що 

викликає сльози на очах, затуманює і заважає бачити. До вечора від 

напруження очі перестають служити і працівники зі складністю правлять 

коректуру. Як на доповнення до цього, у друкарні брудно. І це не той бруд, 

що неминучий у всіх друкарнях, це якийсь особливий, специфічний бруд, що 

є ознакою запустіння, ознакою того, що господарю байдуже, як живуть 

працівники, у яких умовах працюють. Аби працювали. І тому друкарня 

Гольденберга нагадує похмуре капище, де в жертву ідолу приносять здоров’я 

і молоді сили робітників» [37, с. 4]. Між експресивними рядками листа 

акцентуємо увагу на відсутності елементарних гігієнічних умов, чистого 

повітря, достатнього освітлення тощо.   
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Водночас «нікому не було відомо, у яких убивчих умовах доводилося 

працювати у цій брудній, сирій, холодній і темній друкарні. Ніколи 

працівники не могли й обмовитися про поліпшення умов роботи, про ремонт 

приміщення, про застосування якогось засобу для уникнення їдкого диму, бо 

вони боялися залишитися за бортом без заробітку», пишуть в одному з 

наступних номерів «Труда». 

Нарікали й на санітарні умови у друкарні Д. Шполянського: 

«Приміщення, яке займає друкарня, роками не ремонтується: усюди кіптява, 

пил і павутина. Дерев’яна підлога просякнута керосином, що псує повітря. 

Вентиляція взагалі відсутня. Освітлення погане, є всього три вікна, і в 

друкарні дуже мало світла. Все це тяжко відображається на здоров’ї 

робітників, яким доводиться там працювати днями поспіль, а то й вечорами» 

[39, с. 6]. 

Не влаштовувало ставлення власника підприємства Шполянського до 

підлеглих: «Власник друкарні намагається наймати переважно сімейних 

працівників, і, використовуючи їхнє становище, притісняє їх самих 

немилостиво. Він примушує їх працювати зайві години,  а коли доводиться 

платити їм за роботу, відговорюється тим, що іще не отримав грошей у 

замовника; і робітникам доводиться чекати потім заробленого місяцями. 

Поводження Шполянського з працівниками щонайгірше. Коли він у 

поганому настрої, то знущається над працівниками, ніби це не люди. «Ви не 

думайте, що це вам минулі часи, коли ви влаштовували страйки!» – каже він 

при цьому. Якщо із замовником чи вдома стаються якісь неприємності, то у 

друкарні він виміщає свою злобу на працівниках, принижуючи їх при цьому 

найгіршою лайкою» [39, с. 6]. Листи робітників відкривають для нас постаті 

шанованих тоді і тепер власників друкарень, видавців з іншого боку.  

Робітники друкарні Лінцера почувалися не ліпше, ніж інші: 

«Доводиться констатувати, що вони відчувають на собі те саме господарське 

ярмо, ті самі приниження людської гідності, те саме поводження з 

працівниками, яке можна зустріти  в інших друкарнях, що віддавна відомі 
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системою їжакових рукавиць.  Погляд Лінцера на робітників дуже простий. 

Це люди, яких можна підібрати на вулиці у будь-який час і в бажаній 

кількості і «якості». Тому при наймі Лінцер практикує ті самі господарські 

хитрощі, коли робітники звертаються до нього, щоб пристати на роботу у 

його друкарню» [38, с. 6]. В одному з наступних номерів І. Лінцер наводить 

уточнювальні запитання щодо фактажу. Відразу після цього редакція подала 

те, що просив Лінцер. І в публікації аргументи були на користь працівників 

друкарні [127, с. 7–8]. Зрештою він переніс спір із газетою до  третейського 

суду.  

У друкарні Болтянського, за винятком трьох-чотирьох дорослих 

працівників, усю роботу виконували хлопчики і підлітки. «Для нагляду за 

робітниками завжди перебуває у друкарні син Болтянського, який 

безперервно підганяє працювати швидше і не обмежується у висловлюваннях 

на адресу того, хто не встигає виконувати його переважно беззмістовні 

накази, а з хлопчиками він узагалі безцеремонно поводиться. Дуже часто у 

друкарні Болтянського виконується понаднормова робота, плату за яку 

отримують дуже рідко, оскільки навіть місячна платня також дуже 

неретельно виплачується – невчасно і частинами, майже копійками» 

[215, с. 4-5]. 

Цікаво, що в газеті висвітлювалися і перипетії, пов’язані з друкарнею 

«Труд» Ровинського і Котляренка, яка й друкувала однойменне видання. 

Робітники цієї друкарні, що набирали газету, при збільшенні їм роботи 

вимагали збільшення заробітку, і коли власник не задовольнив їхні вимоги, 

звернулися із заявою у правління товариства робітників друкарської справи. 

Зрештою власники, вислухавши мотиви надбавки, задовольнили вимоги 

робітників. 

Лунали скарги на адресу одного з керівників друкарні «Труд»: «Усі 

місцеві робітники вважають, що у друкарні «Труд» працювати ліпше, ніж у 

всіх інших друкарнях. Чи це так, побачимо далі. Робітники говорять про те,  

що д. Ровинський – людина тиха і не прискіплива. Але при цьому вони 
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забувають, що у друкарні є ще так званий «друг господаря» Я. Котляр. Цей 

господарський «дружок», який нещодавно вийшов із армії робітників, 

настільки захопився повеліннями, що немає жодного дня, коли б через нього 

не було суперечок» [36, с.6]. 

У коробковому відділі друкарні Хусидова збунтувалися працівниці, які 

виготовляють коробки, вимагаючи поліпшити їхнє економічне становище і 

відмінити відрахування за святкові у суботні дні, повідомляв «Голос Юга» у 

1907 році [52, с. 3]. 

Висвітлювалися умови роботи і в палітурнях міста.  

Працівники палітурної майстерні Гіскіна нарікали на несправедливі, 

на їхній погляд, відрахування. Ця майстерня вважалася однією із найбільших 

(працювало три-чотири особи, а в сезон – шість-сім). «Великою любов’ю і не 

меншим завзяттям вирізняється пан Гіскін до цілком незаконних і 

безпідставних вирахувань із зарплат робітників» (№ 19). Як приклад автори 

публікації зазначають, що Гіскін, розраховуючись із одним із робітників, 

вирахував з його заробітку один рубль за «прогуляний» день через весілля 

доньки господаря. Хоча саме останній запропонував зробити вихідний.  

«У палітурні Немировського працює 4 особи, – пишуть в іншій 

публікації. – З них один помісячно, отримує 25 рублів на місяць, і троє 

працюють «поштучно»: максимальний їхній заробіток досягає 4 рублів на 

тиждень. Робота виконується із 8 години ранку до 9–10-ї години вечора. 

Санітарно-гігієнічні умови нестерпні. Зарплата ніколи не видається 

своєчасно. Часто пан Немировський дає робітникам розписки, за якими вони 

у крамницях отримують свої прибутки натурою, нерідко також 

практикується понаднормова робота, за яку робітники не отримують 

належної їм платні» [34, с. 4]. Крім того, Немировський намагався знизити 

розцінку праці робітникам і пропонував їм роботу за значно нижчу від норми 

плату: «Наприклад, він дає 3 копійки за виготовлення книжок-алфавітів, тоді 

як всюди платять 5 копійок лише за вирізку алфавіту для цих книжок. За 
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папки для зошитів він також платить низьку ціну – 3 копійки, тоді як усюди 

папка коштує 5 копійок» [35, с. 6].  

Публікували скарги й на умови праці в палітурні Германа [175, с. 6]. 

Якщо про друкарні нам відомо із продукції, яку вони видавали, 

зазначаючи у вихідних даних свою фірму, то про діяльність палітурних 

майстерень таких відомостей у книгах не було. Тож наведені вище скарги на 

власників підприємств стали важливим й іноді єдиним джерелом інформації 

про них.  

Завдяки листам і заміткам у газеті «Труд» яскраво простежується 

конфлікт інтересів між власниками друкарень та працівниками. Особливо 

цінним є те, що це не статистична звітна інформація, а свідчення від 

звичайних працівників, про яких і йдеться. Ці публікації розширюють 

бачення діяльності видавничих організацій у місті саме в контексті доби, 

коли робітники не мовчали про власні права. Тож видавничу справу варто 

вивчати не тільки в тематико-типологічному аспекті видаваної продукції, а й 

в аспекті організаційному, з урахуванням тенденцій, способів взаємодії 

робітників і власників та редакторів; дивитися на неї з різних ракурсів. 

 

3.6. Книготоргівля в місті як невід’ємний елемент видавничої 

справи 

 

Наприкінці ХІХ та на початку ХХ століть у Єлисаветграді працювало 

дев’ять книгарень. Такі відомості подаються і на 1894 [89, с. 614], і на 1902 

[15, с. 184], і на 1913 роки [101, с. 92]. 

Цікавою особистістю був книгар В. Менчиц. Він мав широку і 

різнобічну освіту. Знав слов’янські мови, німецьку, французьку, латинську, 

грецьку й санскрит. З останньої вже в Єлисаветі перекладав Веди. 

Досліджував етнографію і збирав трави [29, с. 3]. Саме він відкрив першу у 

місті книгарню [125, с. 65]. Зі спогадів єлисаветградки Н. Бракер (публіциста, 
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перекладача, краєзнавця і мецената) дізнаємося чимало цікавих фактів про 

книгарництво Менчиця [29, с. 3]. Він продав землю, що отримав за 

дружиною, і вклав гроші у кілька книгарень: у Херсоні, Миколаєві та 

Єлисаветграді. Н. Бракер згадує, що вже 1872 або 73 року, гімназисткою,  

купила перші свої власні «дорослі» книжки у книгарні Менчиця. Книгарні в 

інших двох містах власник відвідував «оригінальним способом»: «їздив на 

власних конячках, без фурмана; дорогою спинявся у степу, біля якої-небудь 

кринички, напасав і напував там коні, варив собі в казанку на таганчику 

куліш, як це й чумаки колись робили» [29]. Зрештою купець із нього вийшов 

поганий, продовжує Н. Бракер: «У своїй книгарні він був більш промовцем, 

ніж крамарем; до покупців звертався, як до старих знайомих, і любив 

заводити з ними навчальні бесіди, особливо з селянами. Рекомендуючи 

книжки, він однаково звертав увагу як на світські, так і на духовні, кажучи: 

«Світські книжки дадуть знання, але без духовних не дістанеш морального 

виховання». Приятелі та знайомі частенько заходили до нього без діла – 

просто побалакати та дізнатися про книжкові новинки. Було, коли не 

прийдеш до книгарні, хтось із місцевої інтелігенції сидить біля прилавка, а 

Менчиц стоїть за прилавком та промовляє. На бариші він не гнав і любив 

дарувати книжки (часом і дуже цінні) своїм приятелям» [29]. При книгарні в 

нього була й бібліотека, книгами якої користувалися переважно учні. При 

цьому він не записував, хто що бере, і пояснював це так: «Хто не хоче 

повернути якоїсь книжки, то записана чи не записана вона – однаково не 

поверне».  

Книгарня Менчиця оповита легендами: світлими і трагічними. 

Розповідають, що книгар якось одній учительці, яка зайшла у книжкову 

крамницю і була тривожна, дав зілля, завдяки чому та вийшла заміж (адже 

він знався не лише на книгах, а й на травах) [29]. Інша історія набагато 

трагічніша. Саме в книгарні його доньку серед білого дня зарізав наречений, 

після чого покінчив із собою. «Незабаром після цього Менчиц ліквідував 

своє діло, перебрався до Києва», – пише у спогадах П. Саксаганський.  
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Одна з найвідоміших книжкових крамниць розташовувалася на 

Міському бульварі (нинішня площа Героїв Майдану),  на розі Великої 

Перспективної і Дворцової вулиць. Це був книжковий магазин 

І. Золотарьова (про особливості та місце розташування деяких книгарень, 

зокрема й цієї, довідуємося із рекламних оголошень у тодішній пресі). Як 

зазначалося в рекламному повідомленні газети «Голос Юга» [118, с. 1], він 

пропонував: «Подарунки для дітей різного віку: нові книги, витончено 

ілюстровані, у розкішних палітурках за досить доступними цінами. 

Величезний вибір новин з усіх галузей науки. Календарі відривні і настільні 

найкращих видавців. Відкриті художні листи й альбоми до них». Крім того, 

магазин приймав передплату на всі газети і журнали за редакційними цінами, 

а також і в кредит на журнали: «Нива», «Вестник и Библиотека 

Самообразования», «Природа и Люди», «Родина», «Север» та інші. За 

умовами передплати у кредит на вказані видання – «по 25 коп. на тиждень до 

виплати всієї вартості видання при завдатку в один і два рублі». 

Він рекламував не лише свою книгарню, а й окремі книги, які 

надходили у продаж. Наприклад, у «Новой волне» (1906) була реклама його 

книгарні зі списком нових книг, які надійшли у продаж. В «Голосе Юга» 

1908 р. – оголошення про продаж книги «Стенографические отчеты І-й и ІІ-й 

Государственной Думы», яку можна придбати у конторі газети чи в 

названому книжковому магазині. Була інформація про нові надходження і в 

газетах за попередні роки. 

І. Золотарьов видавав книги. Із його прізвищем у вихідних даних 

вийшли навчальні видання. Це «Краткий учебник латинского языка 

(применительно к медицине)» (1899) консультанта лікарні при 

Єлисаветградському комітеті Російського Товариства Червоного Хреста 

Н. Ширмана, адресований сестрам милосердя, а також фельдшерам, 

акушеркам та ін. А також «Записки по методике арифметики с приложением 

задачника для учителей» (1909–1911) В. Куперштейн (співавтор другої 

частини – Є. Шалит). Перша частина надрукована в А. Болтянського, друга – 
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в І. Лінцера. Видавав книготорговець і каталоги свого магазину. Один із 

них – «Каталог книг библиотеки Южно-русского книжного магазина братьев 

Золотаревых в Елисаветграде» 1887 року. Тобто певний час партнером 

І. Золотарьова був його брат. У каталогах за 1893 і 1900-й роки останній уже 

не згадується.  

Книжкова крамниця зі складом паперу і канцелярського приладдя            

Р. Злотопольського була заснована 1883 року. Розташовувалася на вулиці 

Дворцовій, під «Гранд-Готелем», навпроти Об’єднаного банку. Мала власний 

номер телефону 311. Пропонувала «великий вибір письмового, поштового, 

книжкового та іншого паперу, конторських книг і копіювальних пресів; 

приладдя для письма, креслення і малювання. А також книги з літератури і 

всіх галузей знань, науки й мистецтва; навчальні книги для всіх середніх 

навчальних закладів і народних училищ, наочні посібники». У книгарні 

продавали оптом і вроздріб, обіцяючи найпомірніші ціни. А також приймали 

передплату на всі газети й журнали за цінами редакцій (див. додаток У). 

Книгарня рекламувалася в пресі, зокрема у декількох номерах поспіль 

«Новой волны» (1906) (із вказівкою, що розташована на Дворцовій навпроти 

бульвару, поряд із конторою Я. Когана). 

Ще одна книжкова та паперова крамниця, вже Л. Злотопольського, 

розташувалася на Дворцовій у будинку Гунькиної, поряд із магазином 

товариства споживачів. Він розміщував таку рекламу в «Голосе Юга»: «…до 

прийдешніх свят приготовано для подарунків великий вибір дитячих книг у 

розкішних палітурках для будь-якого віку, від найкращих видавництв. 

Великий вибір вишуканих предметів для подарунків, як: альбоми для 

відкритих листів, розкішний папір «Papeterie» та іншого письмового 

приладдя. Великий вибір різноманітних настінних і настільних календарів 

видавництва «Отто Кірхнер» та ін. Єлисаветградське відділення головної 

контори газети «Одесские новости»,  «Одесский листок», «Киевская мысль», 

«Речь» и «Товарищь». Прийом передплати й оголошень» [117, с. 1]. Був 

рекламний блок і в довіднику «Весь Елисаветград» за 1910 рік.  
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На Дворцовій вулиці в будинку Марущака було агентство 

книговидавничих фірм М. Гедрича. Там приймали передплату на всі видання 

з історії літератури, критики, педагогіки, філософії, історії, природничих та 

інших наук. Можна було придбати видання таких товариств: «Брокгауз-

Ефрона», «Самообразование», «Наука и литература», «Общественная 

польза», «А. Ф. Девриен», «А. Ф. Маркс», «Культура», товариства І. Ситіна, а 

також «Гросмон-Кнебель», «Практическая медицина». «Юридическое изд. 

Л. М. Ротенберга».  

Ще про двох власників книжкових магазинів дізнаємося зі спогадів 

Дона Амінадо: «23-го или 25-го aвгустa, смотря по кaлендaрю, нaчинaлaсь 

учебнaя стрaдa. Зa несколько дней до великой дaты, в книжных мaгaзинaх 

Золотaрёвa, Фонaрёвa и Крaсногубкинa нельзя было протолкнуться. А кaкой 

тaинственный смысл был в словaх и сочетaниях, в именaх aвторов, в 

нaзвaниях книг и учебников!» [цит. за: 23]. В. Босько крім уже названих 

книгарів згадує і К.  Лінцер [23]. 

На розі Дворцової й Іванівської вулиць у будинку Бардаха діяв 

книжковий магазин М. Береславського. Він скуповував і продавав 

різноманітні уживані і нові книги. Про це відомо з оголошення в «Голосі 

Юга» за 1910-й [115, с. 1]. 

На сторінках «Елисаветградского дня» за 1918-й читаємо, що у тому 

самому (як припускаємо) будинку Бардаха на Іванівській уже розміщувалася 

книгарня «Образование», що скуповувала книги з усіх галузей знання і 

«платила найвищі ціни» [116, с. 1].  

У рекламі книжкового магазину І. Межиковського у газеті 

«Елисаветградский день» обіцяли, що купують і сплачують дорожче, ніж 

інші, за різноманітні книги. Ця книгарня розташовувалася на базарі, на 

вулиці Пашутінській навпроти товариства споживачів [178, с. 1].  

Були ятки з друкованою продукцією і при вокзалі [138, с. 59].  

Займалися книгорозповсюдженням місцеві редакції. У газеті «Голос 

Юга» публікувалися списки книг, які отримували і які можна було придбати 
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в конторі (ріг Іванівської і Дворцової, поряд із «Русским банком»). Під 

списками була примітка, що книготорговцям робиться знижка. Наприклад, в 

оголошенні від 1 жовтня 1907 року: «1. Водовозов «Как производятся 

выборы в Государственную Думу». – Ц. 5 к. 2. Н. Огнєв «На пороге реформ 

русской церкви и духовенства». – Ц. 5 к. 3. А. Шингаревич «Мелкая земская 

единица или волостное земство». Там само продаються всі видання 

«народного права». Через декілька номерів репертуар оновився, тепер 

рекламували таке: «1. В. Голубєв «Вторая Государственная Дума» – ц. 5 к. 

2. Л. П. Сокальський «Вопросы дня». – Ц. 15 к.». 

Варто зазначити, що в 1906 році в міську управу надійшло відразу два 

клопотання про побудову кіоску для продажу газет і книг на розі Великої 

Перспективної і Московської вулиць. Перше від Клари Цицилії Лінцер, 

друге – від Береславського і Камінського. До кожного з них додавалися 

плани споруд. Обговорення цих прохань під час чергового засідання 

Єлисаветградської міської думи викликало жваві дебати. Спочатку 

з’ясувалося, що передбачено один із кіосків побудувати на Великій 

Перспективній при перетині з Московською, а інший – на розі Перспективної 

та Нижньої Донської. Зрештою, «оскільки вулиці міста і без того надто 

вузькі, і що ущільнити  їх ще більше будовами кіосків не бажано, 

постановили більшістю шістнадцяти голосів проти чотирьох у клопотанні 

звернених відмовити» [73, арк. 13].  

У контексті книгорозповсюдження згадаємо і про земський книжковий 

склад. Зі звіту про діяльність книжкового земського складу за 1908 рік 

дізнаємося: «Протягом 1908 року  продано товару на 53684 рублі 76 коп., з 

цієї суми на частину підручників доводиться  21084 р. 12 к., на книги для 

домашнього читання 4148 р. 12 к., на навчальні посібники і письмове 

приладдя – 28452  р. 52 коп. Прибуток від продажу товару становить 5000 р.» 

(«Новороссийский край»). Отже, переважно купували книги і приладдя для 

навчання. А література для домашнього читання в загальному обсязі 

становила менше восьми відсотків. У грошовому звіті повітової управи за 
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1909-й товари зі складу поділені на категорії: підручники, книги для читання 

та навчальне і канцелярське приладдя. Службовцями складу були завідувач, 

його помічник, продавчині, рахівник, касир і служник [83, с. 198–209]. 

Завідувач складу – П.  Напольський – мешкав на Чигиринській вулиці в домі 

Тушинського. При земському складі приймалася передплата на деякі газети. 

Наприклад, на «Новороссийский край» (1908, № 11). Діяльність книжкового 

складу з часом розвивалася. У газеті «Голос Юга» зазначається, що з 1915 до 

1916 року значно збільшився виторг: із 100 987 до 190 000 рублів.  Зрештою 

земська управа постановила через тісноту кабінетів, зайнятих відділами 

канцелярської управи, перевести книжковий склад в орендоване приміщення  

(на листівці із фонду галереї «Єлисаветград» є зображення складу у час, коли 

він перебував іще в приміщенні управи).  

 

3.7. Реклама як чинник видавничої діяльності 

 
Важливою складовою видавничої діяльності є її реклама та промоція. 

Без цього видавничий процес буде незавершеним. У єлисаветградських 

газетах присутня реклама книжкових магазинів, друкарень, фотомайстерень.  

Рекламу друкарні, літографії та перфорувального закладу І. Тьомкіна, 

орендованих на той час Д. Шполянським (у рекламному блоці текст по 

центру, а навколо багато білого простору, що відразу привертає увагу), 

знаходимо в «Елисаветградском вестнике» за 1889 рік. У тому ж виданні, але 

вже за 1894-й, зустрічаємо великий продовгуватий рекламний блок на 

півсторінки літодрукарні П. Зеленого (тоді саме в його друкарні видавалася 

газета).   

У «Голосе Юга» за 1905-й на 4 сторінці читаємо: «Друкарня газети 

«Голос Юга» Ал. Ів. Селевіна в Єлисаветграді приймає замовлення 

різноманітних друкарських робіт. Цілком пристосована для цієї мети, вона 

буде виконувати всі замовлення охайно, витончено, вчасно. Дворцова 

вулиця, дім Волохина. Головна контора поруч із друкарнею» [217, с. 4].  
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Імовірно, що на деякий час друкарня припиняла таку діяльність, оскільки 

через чотири місяці з’являється подібний рекламний блок, але починається 

словами «знову відкрита друкарня газети…» [42, 110, с. 1] 

Тривалий час у «Голосе Юга» публікувалася і реклама фотомайстерні 

Плетцера: «Фотографія Плетцера видає добродіям, які замовляють не менше 

однієї дюжини кабінетних або візитних карток, премію – великий збільшений 

портрет із того самого знімка. Ціни доступні. Дворцова вулиця» [229, с. 4.]; 

«Фотографія Плетцера. Тимчасово ціни знижені» [230, с. 4]. У газеті «Труд» 

за 1910 рік знаходимо рекламу ще однієї фотомайстерні (текст розміщено по 

діагоналі, пропозиції подібні до тих, що пропонує Плетцер): «Рафаель». 

Фотографія братів Шиндель. На свята і Фомин тиждень знижені ціни. Кожен, 

хто замовляє не менше дюжини, отримує премію – великий збільшений 

портрет у багетній рамі під склом. Розкішні відкриті листи від 2 рублів 12 

штук. Великий вибір багетів для рам, дуже вигідно. Службовцям і 

робітникам знижки. Адреса: ріг Великої і Н.-Донської» [186, с. 8]. А в 

«Елисаветградском вестнике» за 1912 рік публікували рекламу електричної 

фотографії «Collographia» (на Дворцовій вулиці поряд із міськими зборами). 

Повідомлялося, що ціни на мініатюри знижені і що придбано нові апарати 

[216, с. 4].  

Рекламу про періодичні видання публікували в «Голосе Юга». 

Наприклад, про початок передплати «Ведомостей Елисаветградского 

Городского Общественного Управления» із цінами, зазначеними місцями 

продажу та прийому оголошень від закладів і приватних осіб [164, с. 4]. Але 

частіше тут була реклама видань, що виходили в інших містах: «Юго-

Западная неделя», «Финляндская газета», «Полтавский вестник», «Сборник 

Херсонского земства», «Русская школа», «Сцена и музыка». Оприлюднювали 

тут інформацію і про власні книжкові проекти (наприклад, про довідкову 

книгу «Весь Елисаветград» на 1910 рік). 

Про друкарню і палітурну майстерню Х. Немировського в 

Єлисаветграді стає відомо з реклами  видання «Ежегодник «Голоса Юга» на 
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1913 рік. Зазначається про переведення її на ріг вулиць Петровської і Великої 

Перспективної в дім Шишковського з таким текстом: «Виконує різноманітні 

друкарські і палітурні роботи охайно, сумлінно і за помірними цінами». Тут 

же й пропозиція передплатити саму газету та супровідна інформація 

(див. додаток У).  

Реклама друкарні Єлисаветградського повітового земства розміщена в 

«Новороссийском крае» за 1909 рік. Вказано, що підприємство приймає 

замовлення друку бланків, циркулярів, конвертів, візитних карток, весільних 

білетів, афіш, плакатів, анонсів, конторських, бухгалтерських, квитанційних 

книг, брошур, звітів, прейскурантів та інших робіт.  

Пізніше, у 1919-му, в газеті «Наша жизнь» (за 18 квітня) опублікували 

оголошення друкарні трудового кооперативу «Просвещение», що приймає 

різноманітні друкарські роботи. Розміщувалася вона на Нижньо-Донській 

вулиці у домі Кулаковського.  

Формою промоції видавничої продукції є рецензії та відгуки у пресі. У 

часописі «Киевская старина» [2] опубліковано замітку «Адрес-календарь 

г. Елисаветграда и Елисаветградского уезда на 1894 г.» такого змісту: «Це 

вже не перша спроба видання календаря для м. Єлисаветграда; цьому адрес-

календарю передували тут уже два подібних. Єлисаветград – місто повітове 

(Херсонської губ.), але досить велике, і в ньому тривалий час існувала навіть 

своя щоденна газета, відновлення якої не можна не побажати; тому нічого 

дивного в тому, що тут з’являється й адрес-календар, який безумовно має 

бути справою не безвигідною. Крім звичайних загальних і місцевих 

календарних і довідкових відомостей, у єлисаветградському календарі на 

1894 рік надруковані також невеликі замітки щодо промисловості і торгівлі 

Єлисаветграда та повіту, статистичні відомості про населення названих міста 

й повіту і статті про травосіяння і про вибір пару і посів озимої в 

Єлисаветградському повіті. У друкарському відношенні книжка цілком 

задовільна, хоча й непоказна» [2]. 
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«Педагогічний вісник» 1881 року опублікував ґрунтовну рецензію на 

«Повторительный курс русского языка» М. Крижанівського (про неї 

див. п. 2.2.).  

У «Голосе Юга» існувала рубрика з бібліографією. Але там подавали 

книги, видані переважно в Москві, Санкт-Петербурзі, іноді Києві, 

Одесі і. т. д. 

 

На початку ХХ століття почала розвиватися сфера зовнішньої реклами 

в Єлисаветграді. На багатьох тогочасних листівках відображені круглі 

рекламні тумби з афішами й іншими оголошеннями. Вони зафіксовані на 

Центральному бульварі, біля Кавалерійського училища, окружного суду, 

зимового театру (див. листівки з колекції Ю. Тютюшкіна в додатку Х).  

Свого часу утворилася монополія на право користування міськими 

стендами, афіші та оголошення для яких друкувалися переважно місцевими 

фірмами. Ті, кому потрібно було дати рекламу, всіляко намагалися 

здешевити її або наклеїти в непризначених для того місцях, натомість для 

орендарів будь-яка плата не була надто великою. Такий конфлікт інтересів 

спричинив чимало звернень від різних сторін до Єлисаветградської міської 

управи та від управи до них відповідно. Частина цього листування збережена 

у документах фондів ДАКО.  

З архівних джерел дізнаємося, що певний час таким рекламним 

орендарем-монополістом був Ш. Гопан. Принаймні із жовтня 1907 року. Про 

це, умови договору та кількість такої реклами в місті пише сам Шлем у 

зверненні до управи: «28 жовтня нинішнього (1910) року закінчується 

трирічний термін договору зі мною на оренду міських стендів для 

розклеювання афіш та оголошень по місту… прошу міську управу здати мені 

їх ще на 3 роки на таких умовах: орендну плату залишити в 1502 рублі на рік 

з тим, що я зобов’язуюсь побудувати ще 18 круглих триаршинних стендів, 

які прошу поставити на В. Перспективній та Дворцовій вулицях, а наявні 

нині на цих вулицях 26 стендів меншого розміру перенести на інші вулиці і 
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поставити за вказівкою міської управи…» [75, арк. 1]. Новий дозвіл Гопан 

отримав, але вже із більшою орендною платою та необхідністю установити 

більше стендів, ніж планувалося. Та сам він виконати все не встиг, оскільки 

невдовзі після цього помер. Право ж оренди перейшло його дружині – 

міщанці Е. Гопан. Вона 25 лютого 1912 року звертається до міського голови 

із проханням «розпорядитися про заборону утримувачам біоскопу, патеграфу 

та ілюзіону самостійної розноски і розклеювання своїх афіш і підтвердити їм, 

що за таку розклейку, чи навіть розноску, встановлена містом плата на мою 

користь, яку вони зобов’язані вносити мені» [75, арк. 34]. Звідси дізнаємося й 

про умови оновленої оренди: «Таким чином названі підприємці наносять 

мені велику шкоду і лишають мене можливості бути сумлінним 

контрагентом міста, оскільки прибутки від міських щитів є єдиним джерелом 

існування для мене і 7 сиріт дітей, не говорячи вже про те, що за контрактом 

я несу серйозні обов’язки, які полягають у великій орендній платні  до 2000 

рублів, тоді як попередній орендатор платив лише 650 рублів, і, крім того, я 

зобов’язана також установити  ще 20 нових стендів, які також мають 

обійтися мені не менш як у 1000 рублів» [75, арк. 34]. Попри те, що були 

скарги на умови договору, поступатися місцем іншим гравцям на тодішньому 

рекламному ринку ніхто не хотів.  

Того ж року поставити два щити для розклеювання афіш у міському 

саду просить його орендаторка Є. Бейковська [75, арк. 41]. Й уповноважений 

Єлисаветградською міською управою присяжний повірений П. Сулханов дає 

на це дозвіл [75, арк. 39]. 

Стенди і стовпи для розклеювання афіш були не тільки заробітком 

окремих осіб, а й засобом, за допомогою якого міська влада боролася із 

забрудненням стін будинків, парканів, будок трамвая і т. ін. До відома 

управи, наприклад, дійшло «що орендатор театру Елькинд розклеював афіші 

на парканах літнього скверу і в будках трамвая, тому міська управа, 

розглянувши це питання під час засідання 26 січня нинішнього року, визнала 

за необхідне заборонити йому розклеювання афіш у зазначених місцях, 
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передбачаючи, що вони можуть розклеюватися тільки на міських стендах та 

стовпах, відданих в оренду Гопану і влаштованих саме з цією метою» 

[75, арк. 11]. Названий Елькинд був одним із тих, кого не влаштовували ціни 

Гопана, про що він писав у міську управу. Ймовірно, скарга на орендаря 

театру надійшла від останнього.  

Стенди для розклеювання афіш були не єдиною формою реклами на 

вулицях міста. 1909 року в міську управу звернувся Ф. Критинін із 

проханням надати йому виняткове право на встановлення світлових реклам. 

Для цього йому необхідно було розмістити в одному з найлюдніших місць 

екран і будку для світлового апарата. У зверненні обіцяв, що рекламуватиме 

за допомогою вдосконаленого прожектора і сильного електричного світла, 

використовуючи «художньо й оригінально виконані фарбами і 

фотографуванням малюнки з позначенням фірми і її продукту» [74, арк. 1-2]. 

На це управа попросила представити їй креслення передбаченого пристрою 

світлової реклами [74, арк. 5]. Про подальшу долю Критиніна в контексті 

єлисаветградської реклами невідомо. Але вже наступного року до 

поліцмейстера надійшли клопотання від двох інших охочих розпочати 

світловий рекламний бізнес.  

Фастівський міщанин М. Черкаський просив дозволу влаштувати в 

Єлисаветграді зовнішню електричну світлову рекламу для демонстрації 

оголошень торговельно-промислових підприємств на Великій Перспективній 

вулиці [74, арк. 6]. А утримувач «Американської» фотографічної майстерні 

Тверишинов, який служив у Єлисаветградській міській управі, – у саду 

театру Елькинда [74, арк. 7].  

На це міська управа відповіла, що «зі свого боку не бачить перепон для 

дозволу Менделю Боруховичу Черкаському і Тверишинову встановлення 

електричних світлових реклам, – першому на В. Перспективній вул. в 

будинку Барського, при «Северной Гостиннице», а другому – у саду 

Елькинда, біля літнього театру, з тим, щоб електричною енергією міської 

станції вони користувалися після 8 ½ години вечора» [74, арк. 8]. Щодо 
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світлової торговельної реклами в саду Елькинда, то про її установлення 

повідомлялося й у газеті «Голос Юга» [194, с. 3]. 

 

Висновки до третього розділу  

 

Підсумовуючи викладене в третьому розділі, варто наголосити на таких 

аспектах. 

1. У перші роки ХХ століття продовжили діяльність деякі друкарні, що 

утворилися у другій половині ХІХ: М. Гольденберга, Д. Шполянського, 

Н. Сейдера. Свою роль на книговидавничій сцені почали відігравати й інші. 

Серед найпотужніших – друкарня Єлисаветградського повітового земства, 

братів Броунів, «Южнорусская» друкарня А. Болтянського, фірми 

Ш. Бахмутського та А. Калужського, І. Лінцера, Х. Немировського, І. Пікуса. 

У цей час з’явилися електродрукарні. Видавали книжкову продукцію і 

редакції газет. 

2. Друкарня Єлисаветградського повітового земства була створена 

передусім для задоволення його потреб у різноманітній офіційній 

документації, водночас мала відносно широкий видавничий репертуар. Окрім 

офіційних, видавалися книги та брошури навчального, публіцистичного, 

художнього, довідкового та рекламного спрямування. 

3. Збереглися одиниці непоказних брошур, що виготовлені у друкарні 

І. Пікуса. Однак вона відзначилася передусім у зв’язку із видавництвом 

«Спілка», яке, за спогадами сучасників, друкувало тут українськомовні вірші 

М. Левитського.  

4. Видавнича діяльність В. Лапідуса постала не стільки  у світлі його 

видань, як судової справи, розпочатій цим власником друкарні та 

редактором, у яку було залучено кілька вагомих представників видавничої 

сфери міста і краю загалом. Завдяки судовим протоколам, висвітленим 

газетою «Голос Юга», стали відомими деякі організаційні аспекти діяльності 

кількох друкарень та редакцій газет.    
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5. Типологічно-тематичний репертуар видань у зв’язку з 

революційними подіями збагатився публіцистичною і художньою 

пропагандистською літературою (зокрема це поетичні збірки «артільного 

батька» М. Левитського). Після революції 1917 року з’являються книги та 

брошури громадсько-політичних організацій: Південноросійського обласного 

бюро соціалістів-революціонерів, друкарні Єлисаветградської комунальної 

народної фракції «Цеире-Цион», Єлисаветградського парткому, робітничого 

кооперативу «Просвіта». Хоча російськомовні книги переважали, після 

революції 1905 року частіше почали видаватися праці українською мовою. 

6. За два десятиліття ХХ ст. виникло близько сорока періодичних 

видань. Відчутне зростання кількості нових газет відбулося після лютневої 

революції 1905 року. Більшість із новостворених газет існувала недовго 

(близько року чи менше), десять із них були тимчасовими замінниками газет 

«Голос Юга» та «Елисаветградские новости» протягом 1906–1907 рр. Окремі 

газети зробили значний внесок у розвиток журналістики і видавничої справи 

не тільки міста, а й регіону загалом. Це стосується щоденника «Голос Юга», 

видавцем і редактором якого більшість часу існування був Д. Горшков.  

7. На початку ХХ століття стали популярними листівки. Замовляли їх і 

підприємці з різних країв Росії та закордоння, і місцеві підприємці. 

Поширеними були фотомайстерні (тут, найімовірніше, також видавалися 

деякі поштівки). Під час визвольних змагань українців та у перші роки 

радянської влади у місті були поширені так звані єлисаветградські гроші, які 

випускало місцеве казначейство. Вони також є цікавим друкованим 

документом доби. 

8. Разом із позитивними тенденціями, які вносила видавнича справа в 

життя міста, вона не була ідеальною. Робітники друкарень, літографій та 

палітурних майстерень скаржилися на труднощі, яких їм доводилося 

зазнавати на роботі: збільшення тривалості робочого дня, зменшення 

заробітної плати та введення відрядної оплати, антисанітарія, посягання на 

вихідні та введення понаднормової роботи, експлуатація дітей і підлітків 
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тощо. Виникали конфлікти і між працівниками газет та редакторами і 

видавцями, які часом доходили до суду.  

9.  У Єлисаветграді, за інформацією довідкових видань, на межі ХІХ–

ХХ століть було дев’ять книгарень. Нам відомо про дванадцять таких 

закладів, які діяли наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Імовірно, з часом одні 

з них приходили на зміну іншим. Книгарні розміщувалися у центральній 

частині міста (чимало з них – на Дворцовій вулиці, поруч із важливими 

установами).   

10. Економічний розвиток міст породжує конкурентне середовище, а 

відповідно підвищує необхідність реклами. Для преси вона була одним із 

основних джерел прибутку. Виборювали своє місце на видавничому ринку і 

друкарні: їхні оголошення також з’являються на шпальтах газет (часто у 

виданнях, з якими тісно співпрацювали). Для книжкової продукції 

промоційну функцію виконували і рецензії, що публікувалися у газетах та 

журналах (у пресі рецензувалася переважно література, видана у великих 

містах, єлисаветградська  – як виняток).  

11. Поширеною стала зовнішня реклама. У Єлисаветграді на початку 

ХХ століття розміщено кількадесят стовпів та стендів для розклеювання 

афіш та оголошень по місту. Виникла монополія на право їх орендування, що 

викликало незадоволення та різноманітні протести і порушення правил від 

тих, кого така ситуація не влаштовувала. Наприкінці першого десятиліття ХХ 

століття з’явилося відразу кілька охочих встановити в людних місцях 

світлову рекламу. Широка мережа книгорозповсюдження та розвиток 

рекламної галузі свідчили про здорове конкурентне середовище в місті.   
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ВИСНОВКИ 

 

Комплексне дослідження становлення видавничої справи 

Єлисаветградського краю з кінця ХVІІІ до початку ХХ століття дає 

можливість зробити такі висновки.  

1. У результаті аналізу матеріалів за темою дослідження виявлено, що 

особливості зародження й розвитку видавничих організацій під час 

створення, виготовлення та реалізації видавничої продукції в 

організаційному, типологічному, тематичному аспектах досі не стали 

предметом спеціальних досліджень. Відсутні ґрунтовні комплексні праці, 

об’єктом яких було б книговидання в Єлисаветграді та на прилеглих 

територіях. Окремі аспекти поставали переважно в краєзнавчих або 

літературознавчих розвідках В. Боська, Л. Куценка, Ю. Матівоса, 

В. Могилюка, C. Шевченка, О. Чуднова, В. Панченка, В. Голобородька, 

С. Цапюк, Т. Троцюк, Н. Жахалової. Преса є предметом досліджень 

В. Крижанівського й Р. Базаки. Видавнича справа Єлисаветградського краю в 

комплексі (від  додрукарської підготовки до системи розповсюдження) стала 

предметом спеціального дослідження вперше.  

Виявлено й вивчено документи, що стосуються діяльності друкарень, 

редакцій газет, представників рекламної та книготорговельної сфер. Основою 

джерельної бази дисертації є документи з фондів Державного архіву 

Кіровоградської області, Кіровоградської обласної універсальної наукової 

бібліотеки імені Д. І. Чижевського, Кіровоградського обласного краєзнавчого 

музею, галереї «Єлисаветград», Національної історичної бібліотеки України, 

Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Це переважно книги 

та брошури друкарень Єлисаветграда XVIII – початку ХХ ст., неопубліковані 

справи із зібрань ДАКО, преса Єлисаветграда, суспільно-політична та 

наукова періодика, що виходила в інших регіонах, бібліографічні покажчики, 

зібрання зображальних видань, афіші та інші рекламні матеріали, довідкові 
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видання та звіти досліджуваного періоду, видання зі щоденниковими, 

епістолярними та іншими свідченнями сучасників доби, наукові, довідкові й 

інші праці. У ДАКО документи, що стосуються видавничої справи, є у двох 

фондах: Єлисаветградської міської управи та Єлисаветградського товариства 

розповсюдження гармотності та ремесел. Загальна кількість опрацьованих 

документів, зміст яких прямо стосується створення, виготовлення та 

розповсюдження друкованої продукції, становить 1066 аркушів, що містяться 

в тринадцяти справах. Опрацьовано місцеві газети кінця ХІХ – початку ХХ 

ст., із яких близько 80 номерів містять інформацію про організацію 

видавничої справи в Єлисаветградському краї. Відомості з названих вище 

архівних справ та газетних публікацій оприлюднено вперше.         

2. Першою в історії Єлисаветградського краю була друкарня, заснована 

при фортеці святої Єлизавети 1764 р., яка 1765 р. видала «Кофейный дом» 

Ж.-Б. Руссо та «Азбуку». На початку ХІХ століття друкарні на той час 

військового міста Єлисаветграда видали кілька брошур для використання в 

штабі резервного поселення кавалерійського корпусу. У плані Єлисаветграда 

1842 року зазначено, що разом з іншими приміщеннями була побудована й 

корпусна друкарня.  

Установлено, що видавнича справа в Єлисаветграді почала активно 

розвиватися в другій половині ХІХ століття. Цей період збігся з поверненням 

місту 1865 року статусу повітового. Відтоді й до початку ХХ століття був 

його «золотий вік», коли всебічно поліпшувалась інфраструктура міста, 

зокрема засновувалися навчальні заклади, 1882 року тут почав діяльність 

перший український професійний театр, у якому працювали 

М. Кропивницький, І. Карпенко-Карий, М. Заньковецька, М. Садовський та 

інші. Із другої половини ХІХ століття до встановлення в місті радянської  

влади в різний період у Єлисаветграді діяло понад 30 друкарень. Друкарня 

Гольденбергів проіснувала півстоліття (після чого була продана іншим 

власникам – Броунам), мала широкий видавничий репертуар, зокрема 

друкувала місцеві газети і журнали («Елисаветградский вестник», 
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«Педагогический вестник», «Голос Юга», «Неделя русского еврея»). Тут за 

рік до Емського указу з’явилося перше українськомовне видання. Потужною 

була друкарня братів Шполянських, значна частина видань якої була 

релігійного спрямування, що вирізняло її з-поміж інших місцевих 

організацій. На початку ХХ століття організувалася друкарня 

Єлисаветградського повітового земства. Остання, хоч і створювалася 

передусім для задоволення потреб земства, видавала літературу різного 

цільового призначення. Крім того, працювали друкарні братів Броунів, 

П. Зеленого, Н. Сейдера, А. Болтянського, Ш. Бахмутського, І. Лінцера, 

Х. Немировського, електродрукарня «Труд» Л. Ровинського й З. Котляренка, 

І. Пікуса. Після революції 1917 року з’являються книги та брошури 

громадсько-політичних організацій: Південноросійського обласного бюро 

соціалістів-революціонерів, друкарні Єлисаветградської комунальної 

народної фракції «Цеіре-Ціон», Єлисаветградського парткому, робітничого 

кооперативу «Просвіта». 

Обґрунтовано, що важливу роль у становленні видавничої справи 

Єлисаветграда відіграли товариства та гуртки. Це Єлисаветградське медичне 

наукове товариство (видало чимало книг і брошур), Єлисаветградське 

благодійне товариство поширення грамотності і ремесел, а також 

українофільський гурток, який брав участь у підготовці збірника «Степ» 

(вийшов 1886 року в Петербурзі, містив поряд із російськомовними 

українськомовні твори).  

Простежено, що в Олександрії працювали друкарні Ф. Райхельсона 

(найбільша в місті), Ш. Фонберга, С. Сальмана. На початку ХХ століття 

видавалися газети «Известия Александрийского уездного земства» та 

«Александрийский театральный листок». Олександрія, як і Єлисаветград, 

була повітовим центром, тому тут видавнича справа розвивалася активніше, 

ніж в інших малих містах краю.  

У Новомиргороді були друкарні Б. Лінецького й І. Гутнера. Перша з 

них згодом була перевезена до Златополя, де, крім неї, діяли друкарні 
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Я. Ниренберга  і Л. Бєляєва. У Златопільській чоловічій гімназії гурток 

прихильників письменства видавав збірник «На пути к искусству», 

у підготовці якого брав участь М. Зеров. Про Бобринець відомо найменше. 

До нас дійшла лише одна книга з друкарні Я. Фільгуса.  

3. За видо-типологічними ознаками друковану продукцію, яка 

видавалася на аналізованій території, поділено на такі групи.   

Офіційні видання. Цей сегмент був важливим джерелом прибутку для 

багатьох, адже різноманітні звіти, кошториси, бухгалтерські та інші книги 

для записів, бланки – це те, що видавали міська та повітова влада й інші 

організації постійно, незважаючи на різні соціальні та політичні віяння. У 

більшості випадків, аби отримати право на друк такої продукції, необхідно 

було виграти відповідні торги, а для цього запропонувати найвигідніші 

умови: низьку ціну, стислі терміни виконання та високу якість продукції. 

Серед основних виконавців подібних замовлень були єлисаветградські 

друкарні М. Гольденберга, Д. Шполянського, Єлисаветградського повітового 

земства, братів Броунів, Ш. Левінзона та Г. Бурштейна, Ш. Бахмутського й 

А. Калужського, Х.  Немировського. В Олександрії – друкарня 

Ф. Райхельсона. 

Навчальні видання. Збільшення кількості видань зумовлювалося 

діяльністю навчальних закладів у Єлисаветграді й таких викладачів у них, як 

М. Крижанівський, М. Гоняєв, М. Марков, Г. Близнін та інші. Переважно це 

були книги друкарень А. та М. Гольденбергів, братів Шполянських, 

П. Зеленого, Єлисаветградського повітового земства, А. Болтянського, 

І. Лінцера; олександрійської друкарні Ф. Райхельсона. 

Наукові видання. Наукові праці з’являлися завдяки діяльності 

Єлисаветградського наукового медичного товариства, різноманітних 

навчальних закладів. Їх друкували в Гольденбергів, братів Броунів, 

А. Болтянського. 

Науково-популярні видання, що друкувалися в Єлисаветградському 

краї, були присвячені питанням медицини, ветеринарії, сільського 
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господарства, географії. Вони умовно відокремлені від наукових видань за 

тематикою, яка могла бути цікавою відносно широкому колу читачів. 

Виготовлялися в друкарнях Гольденбергів, П. Зеленого, І. Лінцера. 

Видання релігійного спрямування. Якщо у видавничих організацій міст 

Єлисаветградського краю був загальний репертуар, то вищезазначені книги і 

брошури друкувалися переважно в Д. Шполянського.  

Художні видання, зокрема прозові чи поетичні збірки на злободенні 

теми, видавалися в друкарнях Гольденбергів, Шполянських, П. Зеленого, 

Єлисаветградського повітового земства, А. Болтянського. Друкарня 

А. Вітліна відзначилася друком книги, призначеної для дітей, що було 

рідкісним явищем для Єлисаветграда. 

Інформаційні та довідкові книги й брошури виготовлялися в 

єлисаветградських друкарнях Гольденбергів, І. Лінцера, Х. Немировського,  

олександрійській друкарні Ф. Райхельсона. 

Видання рекламного спрямування – каталоги, де поряд з описами 

моделей запропонованого подавалися й зображення, що було можливо 

завдяки літографії, театральні та інші рекламні афіші, рекламні довідники, 

листівки тощо. Друкувалися в друкарнях Гольденбергів, Шполянських, 

Єлисаветградського повітового земства, І. Пікуса, І. Лінцера, 

електродрукарні «Труд» Л. Ровінського і З. Котляренка.  

Серед періодичних видань були щоденні, щотижневі, ті, які видавалися 

кілька разів на тиждень, двічі на місяць. Першим газетним виданням у місті 

був «Елисаветградский городской листок» (із 1874 до 1876 рр.). Потім 

щоденна газета «Елисаветградский вестник» (1876–1894). Разом із її 

розвитком зростав і рівень журналістики в центрі України. Важливим 

друкованим органом був і «Педагогический вестник» – перший в Україні 

педагогічний журнал, незалежний від Міністерства народної освіти.  

У перше десятиліття нового століття кілька років із перервами 

видавався щоденник «Елисаветградские новости». Найвизначнішим 

періодичним виданням початку ХХ століття став «Голос Юга» – щоденна 
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газета, яка висвітлювала новини міста, краю, країни й закордоння (мала 

власних кореспондентів як у різних містах Російської імперії, так і в інших 

державах) з 1904 по 1918 рік. Нові газети утворювалися після революції 1905 

року, але видавалися вони не довго (більшість із них – до року, деякі 

витримали всього кілька випусків; десять із таких газет були тимчасовими 

замінниками «Голоса Юга» і «Елисаветградских новостей»). Серед  

впливових можемо назвати «Елисаветградские новости» (1903–1908 

з перервами), «Новороссийский край» (1908–1911), «Труд» (1909–1911). 

Утворювалися нові видання й у період соціалістичної революції. 1918 року 

з’явилося українськомовне періодичне видання «Новий шлях» – «народна 

Українська соціалістична газета». Але і їй судилося коротке життя.     

Важливе місце у видавничому репертуарі посідали журнали, більшість 

яких були спеціалізованими (на медичну («Труды Елисаветградского отдела 

Русского общества охранения народного здравия»), господарську («Известия 

Елисаветградского общества сельского хозяйства»), технічну «Волшебный 

фонарь» (1901—1907); мистецьку («Бюллетень театра и музыки», «Музыкально-

литературный вестник») тематику).  

Простежено, що більшість єлисаветградських книг і брошур 

видавалися російською мовою (хоча в деяких траплялися вкраплення 

українських текстів, як у «Ежегоднике «Голоса Юга»). Першою книгою, 

виданою українською, була збірка «Дещо із перекладів і самостійних творів 

І. Гриненка» (1875). Інші вийшли на початку ХХ століття. Серед них 

переважно художні видання Діда Миколи (псевдонім М. Пулевича), 

С. Єнохіна, М. Левитського, П. Голоти. Деякі з українськомовних брошур 

пропагандистського чи просвітницького характеру надруковані вже у 

революційні часи («Рішеннє земельного питання» В. Качинського, «Провідна 

зірка кооперації» Т. Біланенка, «Правила регістрації кооперативних 

товариств» тощо).   

4. Відтворено мережу книгорозповсюдження Єлисаветграда. 

Підраховано, що в місті наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. діяло 
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дванадцять закладів, які займалися продажем книг. Згідно з інформацією 

тогочасних довідкових видань, у цей час було дев’ять книгарень. Переважна 

більшість із них розміщувалася на центральних вулицях міста. За офіційними 

відомостями в цей час в Олександрії працювало п’ять книгарень. Діяв 

книжково-паперовий магазин у Новомиргороді. Крім того, газети й деякі 

книги можна було придбати в конторах редакцій газет чи їх відділеннях в 

інших населених пунктах. 

5. Досліджено рекламну сферу Єлисаветрада. Конкуренція 

стимулювала поширення реклами у пресі, тому у газетах знаходимо рекламу 

друкарень, періодичних видань, фотомайстерень тощо. Доведено, що свою 

нішу в інформаційній сфері завойовувала зовнішня реклама. Стежили за тим, 

щоб оголошення не клеїли в непристосованих для цього місцях (у цьому 

були зацікавлені як влада, що мала підтримувати благоустрій міста, так і 

орендарі тих стендів і тумб, для яких це було основним джерелом прибутку). 

1910 року в Єлисаветграді з’явилася світлова реклама.  

Зроблено висновок, що становлення видавничої справи 

Єлисаветградського краю наприкінці ХІХ та на початку ХХ століть 

гальмували заборони  українського слова, цензурні утиски, виїзд частини 

інтелігенції з міста (зокрема й через заслання). Сприятливими факторами 

були економічне зростання та здорова конкуренція, розвиток міської 

інфраструктури, системи освіти, внесок місцевої інтелігенції в утвердження 

культури, поштовхом до відкриття багатьох видань та до активності 

працівників друкарських організацій стала революція 1905 року.  

Отже, є всі підстави стверджувати, що тривала в часі й результативна 

діяльність друкарень, редакцій газет і журналів, видавництв, товариств і 

гуртків забезпечить Єлисаветградському краю гідне місце в історії 

української видавничої справи. Необхідно наголосити на тому, що лише 

завдяки вивченню видавничої діяльності в окремо взятих містах можна 

дослідити весь розвиток національного книговидання.  
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ІМ. Д. І. ЧИЖЕВСЬКОГО 
 
Паровая Типо-Литографія Гольденберга 
Ветеринарный отчетъ по Елисаветградскому уѣзду за 1904 годъ / составленъ 

ветеринарнымъ отдѣленіемъ при Елисаветградской Земской Управѣ. — Типографія 
М. А. Гольденберга въ Елисаветградѣ, 1905. — 32, 72 с.  

Енохинъ С. А. На вику, – якъ на довгій ныві. — Елисаветградъ : Типографія 
М. А. Гольденберга, 1903. — 39 с. 

Журналы засѣданій Елисаветградскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія XLI очередной 
cессіи 1905 года (Cъ приложеніемъ докладовъ управы и комиссій). —  Елисаветградъ : 
Паровая типо-литографія М. А. Гольденберга, 1905. — Х, 388 с. 

Журналы засѣданій очереднаго Елисаветградскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія, въ 
сентябрѣ 1906 года (cессія XLVIІ). Cъ приложеніемъ докладовъ управы и комиссій. —  
Елисаветградъ : Паровая Типо-Литографія М. А. Гольденберга, 1906. — VII, LV, 204 с. 

Земская медицина и санитарное состояніе Елисаветградскаго уѣзда Херсонской губ. 
за 1897 годъ : Медико-санитарный обзоръ / составленъ земскимъ санитарнымъ врачемъ 
В. В. Хижняковымъ. — Елисаветградъ : Паровая Лито-Типографія М. А. Гольденберга, 
1898. — 2, 118, 81 с.   

[Земская медицина и санитарное состояніе Елисаветградскаго уѣзда Херсонской губ. 
за 1898 годъ]  : [медико-санитарный обзоръ]. — [Елисаветградъ] : [Паровая Лито-
Типографія М. А. Гольденберга], [1899]. — IV, 134, 155 с.  (У КОУНБ книжковий блок 
цієї книги вшитий в одну палітурку з оглядами за 1897 і 1899 роки, шукати під титулом 
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М. А. Гольденберга, 1898. — 2, 118, 81 с.)    
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1909).  — Елисаветградъ : Паровая Лито-Типографія М. А. Гольденберга, 1909. — 90, 25 с. 

Народное образованіе въ Елисаветградскомъ уѣздѣ въ 1898 году. — Елисаветградъ : 
Паровая Типо-литографія М. А. Гольденберга, 1899. — 171 с. 

Народное образованіе въ Елисаветградскомъ уѣздѣ въ 1903–1905 г. — 
Елисаветградъ : Паровая Типографія М. А. Гольденберга, 1904–1906. — 107, ІІ, 101, 23, 6, 
94, 142, LI с. 

Народное образованіе въ Елисаветградскомъ уѣздѣ Херсонской губерніи въ 1906 
году / составлено школьнымъ бюро Елисаветградской Уѣздной Земской Управы. — 
Елисаветградъ : Типографія М. А. Гольденберга, 1908. — ІV, 69, 143, 49 с.  

Народное образованіе въ Елисаветградскомъ уѣздѣ Херсонской губерніи въ 1906–
1907 / составлено школьнымъ бюро Елисаветградской Уѣздной Земской Управы. — 
Елисаветградъ : Типографія М. А. Гольденберга, 1908. — ІV, 69, 143, 49, ІV, 78, 54 с. 

О народном образованіи: Докладъ Елисаветградской Земской Управы Очередному 
Земскому Собранію сессіи 1898 года / Изданіе Елисаветградскаго Уѣзднаго Земства. — 
Елисаветградъ : Паровая Типо-Литографія Гольденберга, [1898]. — 32, 86 с.  

Общій отчетъ Елисаветградской Уѣздной Земской Управы за 1888 годъ.  — 
Елисаветградъ : Русская скоропечатня Гольденберга, 1889. —XXXXVII, 383 с. 
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Елисаветградъ : Типографія Гольденберга, 1891. — XXXVI, 471 с. 

Общій отчетъ Елисаветградской Уѣздной Земской Управы за 1891 годъ.  — 
Елисаветградъ : Типографія Гольденберга, 1892. — 419 с. 

Общій отчетъ Елисаветградской Уѣздной Земской Управы за 1894 годъ.  — 
Типографія Гольденберга въ Елисаветградѣ, 1895. — ІI, 471 с. 

Общій отчетъ Елисаветградской Уѣздной Земской Управы за 1896 годъ.  — Паровая 
Лито-Типографія М. Гольденберга въ Елисаветградѣ, 1897. — ІV, 432 с. 

Общій отчетъ Елисаветградской Уѣздной Земской Управы за 1898 годъ.  — 
Елисаветградъ : Паровая Лито-типографія М. А. Гольденберга, 1899. —V, 500, 28 с. 

Отчетъ о деятельности Елисаветградскаго общества сельскаго хозяйства за первый, 
1899, годъ. Съ приложеніемъ докладовъ и протоколовъ годичнаго общаго собранія. —
Елисаветградъ : Паровая Лито-Типографія М. А. Гольденберга, 1900. — 68 с.   

Отчетъ Правления Елисаветградскаго Общества взаимнаго отъ огня страхованія за 
1883 годъ. — Елисаветградъ : Печатано въ типографіи А. М. Гольденберга, 1884. — 32 с. 

Приложенія къ проекту смѣты расходовъ Елисаветградскаго Уѣзднаго Земства на 
1907 годъ. — Елисаветградъ : Лито-Типографія М. А. Гольденберга, 1907. — 285 с. 

Протоколы засѣданій Елисаветградскаго Медицинскаго Общества за 1893/4 и 4/5 
годы. — Годы ХХVI и XXVII. — Елисаветградъ : Паровая Типографія М. Гольденберга, 
1896[7]. — 93 с. 

Рябковъ П. З. Краткій историческій очеркъ Елисаветградскаго Общества 
распространенія грамотности и ремеселъ. 1873–1898 г. / Рябковъ П. З. ; изданіе 
вышеназваннаго Общества. — Елисаветградъ : Паровая Лито-Типографія 
М. А. Гольденберга, 1898. — 42 с. 

Систематическій сборникъ постановленій Елисаветградской городской думы за 
1871-1903 г. г. — Томъ 1 / составилъ Л. К. Брейеръ ; изданіе Елисаветградской городской 
управы. — Типографія М. А. Гольденберга в Елисаветградѣ, 1905. — 2, VII, 773 с. 

Систематическій сводъ постановленій Елисаветградскаго Уѣзднаго Земскаго 
Собранія за 1865-1895 годы / составилъ Е. И. Борисовъ ; изданіе Елисаветградскаго 
Уѣзднаго Земства.  — Елисаветградъ : Типографія Гольденберга, 1895. — 13, ХХІ, 897 с. 

Смѣты расходовъ и доходовъ Елисаветградскаго Уѣзднаго Земства на 1904 годъ. — 
Елисаветградъ : Типо-Литографія М. Гольденберга, 1903. — 362 с. 

Счастливый день. Иванъ Петровичъ Зноевъ, или Загубленная жизнь : Изъ жизни 
алкоголиков : 2 чтенія для народа и народных аудиторій / составилъ Н. А Пашковскій ; 
изд. журнала «Волшебный фонарь», Елисаветградъ, Херс. губ; Ученымъ Комитетом 
М.Н.П. допущено въ безплатныя народныя читальни и библіотеки и для публичныхъ 
народныхъ чтеній. — Елисаветградъ : Типо-Литографія М. А. Гольденберга, 1901. — 
24 с. — Цѣна 15 коп.  

Тезяков Н. Земскія школы Елисаветградскаго уѣзда въ санитарномъ отношении. 
Приложение къ отчету Земской Управы за 1894 годъ / Н. Тезяков. — Елисаветградъ : 
Типографія Гольденберга, 1895. — 99 с. 

Труды и протоколы Елисаветградскаго Медицинскаго Общества за 1901/02 г. — 
Елисаветградъ : Паровая Лито-Типографія М. А. Гольденберга, 1902. — 63 с. 

Уставъ Елисаветградского Общества Сельскаго Хозяйства.  — Елисаветградъ : 
Паровая Типографія М. А. Гольденберга, 1899. — 16 с. 

Типографія Д. М. Шполянскаго 
Левитський Микола. Сироти України / Микола Левитський. — Єлисаветград : 

Спілка ; друкарня Д. М. Шполянського, 1918. — 24 с. — Ціна 30 к. 
Медико-санитарный обзоръ по Елисаветградскому уѣзду, Херсонск. губерн. за 1899 

годъ. Земская медицина, заболѣваемость и смертность неселенія / составленъ земскимъ 
санитарнымъ врачемъ Т. В. Шверинымъ ; изданіе Елисаветградскаго Уѣзднаго Земства. —  
Лито-Типографія Д. М. Шполянскаго въ Елисаветградѣ, 1900. — 187 с. 
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Отчетъ правления Елисаветградскаго Общества взаимнаго страхованія имуществъ 
отъ огня за 1913 годъ: Общество открыто 15 сентября 1882 года. — Елисаветградъ : 
Типографія Д. М. Шполянскаго, 1914. — 48 с. 

Протоколы общества Елисаветградскихъ врачей за 1888/89, 1889/90 и 1890/91. — 
Елисаветградъ : Типографія Бр. Шполянскихъ, 1891. — 104 с. 

Типографія И. Темкина 
Протоколы и труды общества Елисаветградскихъ врачей 1886 и 1887 гг. — 

Елисаветградъ : Печатано въ типографіи И. Темкина, 1887. — 102 с. 
Лито-Типография Н. Ш. Сейдера 
Памяти Г. Я. Близнина / издание Елисаветградскаго Земскаго Реальнаго 

Училища. — Елисаветградъ : Лито-Типография Н. Ш. Сейдера, 1902. — 80 с.  
«Экономическая Типографія» Г. Рѣзникова и М. Финкеля 
Отчетъ о дѣятельности Елисаветградской Общественной Библіотеки и состояніи ея 

въ 1900 г. — Елисаветградъ : «Экономическая Типографія» Г. Рѣзникова и М. Финкеля, 
1901. — 20 с.  

«Южно-Русская»  Лито-Типографія А. І. Болотянскаго 
Осипчукъ П. Д. Свистящее удущье у лошадей (параличъ гортани, Hemiplegia 

laryngis) и борьба съ нимъ / П. Д. (Петръ) Осипчукъ, ветеринарный врачъ и преподаватель 
Елисаветградскаго Кавалерійскаго Училища. — Издание автора. — Елисаветградъ : Лито-
Типографія А. І. Болотянскаго [Не раніше 1908 року, є посилання за статтю на цей рік, 
швидше за все, 1909]. — 55 с.  

Лито-Типографія Ш. Бахмутскаго и А. Калужскаго 
Отчетъ о дѣятельности Елисаветградской Общественной Библіотеки въ 

1902 году. — Елисаветградъ : Лито-Типографія Ш. Бахмутскаго и А. Калужскаго, 1903. — 
20 с. 

Отчетъ о дѣятельности Елисаветградской Общественной Библіотеки въ 
1903 году. — Елисаветградъ : Типо-литографія Ш. Я. Бахмутскаго, 1904. — 34 с. 

Отчетъ о дѣятельности Елисаветградской Общественной Библіотеки въ 
1904 году. — Елисаветградъ : Лито-Типографія Ш. Я. Бахмутскаго, 1905. — 33 с. 

Типографія газеты «Новороссійскій край» 
Отчетъ Елисаветградской Уѣздной Земской Управы о дѣятельности 

агрономическаго отдѣленія за 1907 годъ. — Елисаветградъ : Типографія газеты 
«Новороссійскій край», 1908. — 24 с.  

Типографія И. К. Линцера 
Каталогъ Елисаветградской Общественной Библіотеки. 1910 г. — 2-е изд. — 

Елисаветградъ : Типографія И. К. Линцера, 1910. — 194 + ХХ + 1 с. — Цѣна 50 коп. 
Отчетъ Елисаветградской Общественной Библіотеки за 1909 годъ. — 

Елисаветградъ : Типографія И. К. Линцера, 1910. — 32 с. 
Отчетъ Елисаветградской Общественной Библіотеки за 1910 годъ. — 

Елисаветградъ : Типографія И. К. Линцера, Ивановская улица домъ Зархе, 1911. — 23 с. 
Отчетъ Елисаветградской Общественной Библіотеки за 1911 годъ. — 

Елисаветградъ : Типографія И. К. Линцера, Ивановская улица, домъ Зархе, 1912. — 24 с. 
Отчетъ Елисаветградской Общественной Библіотеки за 1912 годъ. — 

Елисаветградъ : Типографія И. К. Линцера, Ивановская улица, домъ Зархе, 1913. — 34 с. 
Отчетъ Елисаветградской Общественной Библіотеки за 1913 годъ. — 

Елисаветградъ : Типографія И. К. Линцера, Ивановская улица, домъ Зархе, 1914. — 36 с. 
Отчетъ Елисаветградской Общественной Библіотеки за 1914 годъ. — 

Елисаветградъ : Типографія И. К. Линцера, Ивановская улица, домъ Зархе, 1915. — 40 с. 
Отчетъ за 1908 годъ. Елисаветградская Общественная Библіотека. 1898–1908. — 

Елисаветградъ : Типографія И. К. Линцера, 1909. — 31 с. 
Отчетъ о дѣятельности Елисаветградской Общественной Библіотеки за 1906 и 1907 

годы. — Елисаветградъ : Типографія И. К. Линцера, 1908. — 32 с. 
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Типографія Елисаветградскаго Уѣзднаго Земства 
[Варунъ-Секретъ С. Т.] Докладъ Херсонскому Очередному Губернскому Земскому 

Собранію гласнаго С. Т. Варунъ-Секрета / С. Т. Варунъ-Секретъ. — Елисаветградъ : 
Типографія Елисаветградскаго Уѣзднаго Земства, 1912.  — 88 с. 

Ветеринарный отчетъ по Елисаветградскому уѣзду за 1909 годъ / составленъ 
ветеринарнымъ отдѣленіемъ при Елисаветградской Земской Управѣ. — Елисаветградъ : 
Типографія Елисаветградскаго Уѣзднаго Земства, 1910. — 113 с.  

Ветеринарный отчетъ по Елисаветградскому уѣзду за 1912 годъ / составленъ 
ветеринарнымъ отдѣленіемъ при Елисаветградской Земской Управѣ ; отчетъ по 
животноводству за 1912 годъ составилъ ветеринарный врачъ С. А. Добротинъ. — 
Елисаветградъ : Типографія Елисаветградскаго Уѣзднаго Земства, 1913. — 73, 164 с.  

Ветеринарный отчетъ по Елисаветградскому уѣзду за 1912 годъ / составленъ 
ветеринарнымъ отдѣленіемъ при Елисаветградской Земской Управѣ. —  Елисаветградъ : 
Типографія Елисаветградскаго Уѣзднаго Земства, 1913. — IV, 71, 164 с. 

Движеніе населенія по Елисаветградскому уѣзду за 1915 годъ (по свѣдѣніямъ 
священниковъ). — Елисаветградъ : Типографія Елисаветградскаго Уѣзднаго Земства, 
1917. — 83 с.  

Денежный Отчетъ Елисаветградской Уѣздной Земской Управы за 1908 годъ. — 
Елисаветградъ : Типографія Елисаветградскаго Уѣзднаго Земства, 1909. — ХХXІХ, 336 с.  

Денежный Отчетъ Елисаветградской Уѣздной Земской Управы за 1909 годъ / И. Е. 
Марьяновичъ. — Елисаветградъ : Типографія Елисаветградскаго Уѣзднаго Земства, 
1910. — LXVII, 618, VIII, 269 c. 

Денежный Отчетъ Елисаветградской Уѣздной Земской Управы за 1911 годъ. — 
Елисаветградъ : Типографія Елисаветградскаго Уѣзднаго Земства, 1912. — LXІ, 486 c. 

Журналы засѣданій Елисаветградскаго очереднаго Уѣзднаго Земскаго Собранія, 
происходившаго въ февралѣ и мартѣ 1918 года (LIII cессія) (съ приложеніемъ докладовъ 
управы и комиссій). —  Елисаветградъ : Типографія Елисаветградскаго Уѣзднаго Земства, 
1918. — 71,217 с. 

Журналы засѣданій Елисаветградскаго очереднаго Уѣзднаго Земскаго Собранія, 
происходившаго въ сентябрѣ и октябрѣ 1913 года (ХLIХ cессія) (съ приложеніемъ 
докладовъ управы и комиссій). —  Елисаветградъ : Типографія Елисаветградскаго 
Уѣзднаго Земства, 1913. — XVI, 498 с. 

Журналы засѣданій очереднаго Елисаветградскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія, въ 
Октябрѣ 1910 года (XLVI cессія) (Cъ приложеніемъ докладовъ управы и комиссій). —  
Елисаветградъ : Типографія Елисаветградскаго Уѣзднаго Земства, 1910. — Х,  418 с. 

Каталогъ земледѣльческихъ машинъ и орудій складовъ Елисаветградскаго Уѣзднаго 
Земства. — Елисаветградъ : Типографія Елисаветградскаго Земства, [б. г.]. — 66 с. 

Крыжановскій М. Памяти Алексѣя Васильевича Кольцова : (По случаю столѣтней 
годовщины со дня рожденія) / М. Крыжановскій ; Прилож. Къ «Новор. Краю», № 500. — 
[Елисаветград] : Типографія Елисаветградскаго Земства, 1909. — 66 с. 

Медико-санитарный обзоръ Елисаветградскаго уѣзда, Херсонской губерніи за 1915 
годъ. Съ приложеніемъ отчетовъ: Земскаго аптечнаго склада А. Н. Тимофѣева. 
Елисаветградской земской Пастеровской станціи Р. Г. Додиной / Санитарное Отдѣленіе 
Елисаветградской Уѣздной Земской Управы . —  Елисаветградъ : Типографія 
Елисаветградскаго Уѣзднаго Земства, 1916. — 106, 8, 16 с. 

Медико-санитарный обзоръ Елисаветградскаго уѣзда, Херсонской губерніи, за 
1913 г. / составленъ земскимъ врачемъ В. Е. Покровскимъ и санитарнымъ врачемъ 
К. Ф. Станкевичемъ ; Эпидеміи и мѣропріятія в уѣздѣ – очеркъ санитарнаго врача-
эпидеміолога В. C. Цвѣтаева. —  Елисаветградъ : Типографія Елисаветградскаго Уѣзднаго 
Земства, 1914. — 199, 23, 30. 274 с. 

Народное образованіе въ Елисаветградскомъ уѣздѣ Херсонской губ., въ 1910 году / 
составлено школьнымъ бюро Елисаветградской Уѣздной Земской Управы. — 
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Елисаветградъ : Типографія Елисаветградскаго Уѣзднаго Земства, 1911. — VІІІ, 80, 231, 
127 с. 

Народное образованіе въ Елисаветградскомъ уѣздѣ Херсонской губерніи, въ 1912 
году / составлено школьнымъ бюро Елисаветградской Уѣздной Земской Управы. — 
Елисаветградъ : Типографія Елисаветградскаго Уѣзднаго Земства, 1913. — VІІІ, 68, 50, 
338, 76. 40 с. 

Народное образованіе въ Елисаветградскомъ уѣздѣ Херсонской губерніи за 1914 
годъ / составлено школьнымъ бюро Елисаветградской Уѣздной Земской Управы. — 
Елисаветградъ : Типографія Елисаветградскаго Уѣзднаго Земства, 1915. — VІІІ, ІІ, 73, 58, 
407, 78, 191 с. 

Народное образованіе въ Елисаветградскомъ уѣздѣ, Херсонской губ. въ 1913 году / 
составлено школьнымъ бюро Елисаветградской Уѣздной Земской Управы. — 
Елисаветградъ : Типографія Елисаветградскаго Уѣзднаго Земства, 1914. — VІІІ, 92, 66, 
395, 86, 48 с. 

Основной каталогъ центральной библіотеки для земскихъ служащих. — 
Елисаветградъ : Типографія Елисаветградскаго Уѣзднаго Земства, 1912. 

Отчетъ Елисаветградскаго Общества Потребителей за пятнадцатый операціонный 
годъ (съ 1-го іюля 1915 года по 1-ое іюля 1916 года. — Елисаветградъ : Типографія 
Елисаветградскаго Уѣзднаго Земства, 1916. — 48 с. 

Отчетъ Елисаветградской Уѣздной Земской Управы объ исполненіи постановленій 
собранія за 1909 годъ. — Елисаветградъ : Типографія Елисаветградскаго Уѣзднаго 
Земства, 1910. — 62 с.  

Отчетъ о дѣятельности Елисаветградскаго Общества Сельскаго Хозяйства за 1908 
годъ. — Елисаветградъ : Типографія Елисаветградскаго Уѣзднаго Земства, 1909.  — 51 с. 

Отчетъ торгового отдѣленыя с.-х. бюро при Елисаветградской Уѣздной Земской 
Управѣ за 1908 годъ. — Елисаветградъ : Типографія Елисаветградскаго Уѣзднаго Земства, 
1909. — 71 с.  

Приложеніе къ врачебно-санитарному обзору по Елисаветградскому уѣзду, 
Херсонской губерніи за 1911 годъ. — Выпуск второй.  —  Елисаветградъ : Типографія 
Елисаветградскаго Уѣзднаго Земства, 1912. — 153, 75 с. 

Смѣта расходовъ и доходовъ Уѣзднаго Сбора Елисаветградскаго Уѣзднаго Земства 
на 1917 годъ. — Елисаветградъ : Типографія Елисаветградскаго Уѣзднаго Земства, 
1916. — 270 с. 

Списокъ учрежденій Елисаветградскаго Земства къ 1911 году. —  Елисаветградъ : 
Типографія Елисаветградскаго Уѣзднаго Земства, 1911. — 48 с. 

Статистико-экономическій обзоръ по Елисаветградскому уѣзду, Херсонской 
губерніи за 1914 годъ / составленъ статистическимъ отдѣленіемъ. —  Елисаветградъ : 
Типографія Елисаветградскаго Уѣзднаго Земства, 1915. — 74 с. 

Уставъ Союза служащихъ Елисаветградскаго Земства. —  Елисаветградъ : 
Типографія Елисаветградскаго Уѣзднаго Земства, 1918. — 8 с. 

Хозяйственный и административный отчетъ Елисаветградской Уѣздной Земской 
Управы Очередному Земскому Собранію сессіи 1916 года (Согласно 97 ст. Положенія о 
Земскихъ Учрежденіяхъ).  —  Елисаветградъ : Типографія Елисаветградскаго Уѣзднаго 
Земства, 1916. — 48 с. 

Хозяйственный и административный отчетъ Елисаветградской Уѣздной Земской 
Управы Очередному Земскому Собранію сессіи 1912 года (Согласно 97 ст. Положенія о 
Земскихъ Учрежденіяхъ).  —  Елисаветградъ : [Типографія Елисаветградскаго Уѣзднаго 
Земства], [1912–1913]. — 34 с. 
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Типографія и переплетная Х. Ш. Немировскаго 
Горошковъ Дмитрій. Изъ прошлаго нашего земства (Очерки и справки). (Отдѣльные 

оттиски изъ Ежегодника Голоса Юга). — Елисаветградъ : Типографія Х. Ш. 
Немировскаго, 1913. — 47 с. 

Ежегодникъ «Голоса Юга»: Адресъ-календарь и справочная книга 
по г. Елисаветграду и уѣзду, съ діаграммами, рисунками, портретами и шаржами / изданіе 
редакціи газеты «Голосъ Юга». — Елисаветградъ : Голосъ Юга ; [Типографія 
Х. Ш. Немировскаго], 1913.  

Смѣта доходовъ и расходовъ города Елисаветграда на 1911 годъ. — Елисаветградъ : 
Типографія и переплетная Х. Ш. Немировскаго, 1911. — 14, 338, 695 с. 

Типографія І. Х. Пикуса 
Труды Съѣзда представителей учрежденій мелкаго кредита Елисаветградскаго и 

Александрійскаго уѣздов, состоявшагося въ гор. Елисаветградѣ, 14–16 февраля 1910 года. 
— Елисаветградъ : Типографія І. Х. Пикуса, 1910. — 122 с.  

Лито-типографія Бр. Броунъ 
Отчетъ Аджамской С.-Х. опытной станціи Херсонскаго губернскаго земства за 1914 

годъ. Полеводственный отдѣлъ / составили Н. И. Ирликовъ и Г. Е. Мордовскій. — 
Елисаветградъ : Лито-типографія Бр. Броунъ, 1915. — 129 + 76 с. 

Типографія «Порядокъ» Г. И. Бурштейна и Ш. Д. Левинзона 
Отчетъ Городского Лекціоннаго Бюро о народных чтеніяхъ и дѣтскихъ площадкахъ 

за 1914-1915 годъ [Отчетъ Лекціоннаго Бюро съ октября 1914 г. по 4 мая 1915 г.]. — 
Елисаветградъ : Типографія «Порядокъ» Г. И. Бурштейна и Ш. Д. Левинзона, 1915. — 
69 с. 

Елисаветградскій Биржевой Комитет. Отчет за 1912 годъ. — [Елисаветград] : 
[«Порядок»?], [1913]. — 64 с : 2 л. табл. 

Без видавництва (пошкодження титульної сторінки або видавництво не 
зазначено) 

Журналъ засѣданія 1917 г.[ Журналъ  засѣданія Елисаветградского уѣзднаго 
чрезвычайнаго земскаго собранія 1917 г.]. — [Елисаветградъ] : [б. и.], [1917]. — 4, 71, 
11 с.  

Очеркъ деятельности Елисаветградскаго Общества Распространинія Коммерческаго 
Образованія за первое пятилѣтіе. — [Елисаветградъ] : [б. и.], [1913?]. — 338 c.  

Прейсъкурантъ съ иллюстраціями запасныхъ частей къ слѣдующимъ машинамъ 
Эльворти: сѣялкамъ разброснымъ и рядовымъ, жаткамъ, молотилкамъ, приводамъ, 
вѣялкамъ, млынкамъ, просорушкамъ, мельницамъ, вальцамъ, фалевкамъ, жаровнямъ, 
прессамъ маслоб. — Изданіе ІІІ / Акц. Общ. Р.и Т. Эльворти. Заводъ земледѣльческихъ 
машинъ въ г. Елисаветградѣ, Херс. губ. — [Елисаветградъ] : [б. и.], 1914. — 137 с. 

Приложенія къ смѣтѣ расходовъ Елисаветградскаго Уѣзднаго Земства на 1918 
годъ.— [Елисаветградъ] : [б. и.], [б. г.]. — 671 с.  

Смѣты Елисаветградской Уѣздной Управы доходовъ и расходовъ торговыхъ 
предпріятій и спеціальныхъ средствъ на 1918 годъ. — Елисаветградъ : [б. и.], [1918]. — C. 
197–269. 
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Додаток Б 
 

КАТАЛОГ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИХ ВИДАНЬ (КНИГИ ТА БРОШУРИ)  
ІЗ ВІДДІЛУ РІДКІСНИХ ДОКУМЕНТІВ  

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ 

ІМ. Д. І. ЧИЖЕВСЬКОГО 
 
Типографія Ф. Х. Райхельсона 
Александрійское Уѣздное Земское Собраніе L очередной майской сессіи 1914 года. 

Доклады управы. Журналы собранія. Протоколы смѣтно-ревизіонной  комиссіи. — 
Александрія : Типографія Ф. Х. Райхельсона. Тел. № 39, 1914. — 11 + XСІІІ + 387 c. 

Александрійское Уѣздное Земское Собраніе XLVI очередной сессіи 1910 года. 
Доклады управы. Журналы собранія. Доклады  комиссіи. — Александрія : Типографія 
Ф. Х. Райхельсона, 1910. — 4 + XХIV + 290 c. 

Александрійское Уѣздное Земское Собраніе чрезвычайной сессіи 2-го октября 1913 
года. Доклады управы. Журналы собранія. Доклады  комиссіи. — Александрія : 
Типографія Ф. Х. Райхельсона, 1913. — 3 + XVIII + 83 c. 

Журналы засѣданій Александрійскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія Майской  
ХХХVІІІ очередной cессіи 1902 года съ приложеніемъ докладовъ управы и комиссій. — 
Александрія : Типографія Ф. Х. Райхельсона, 1902. — VIII + XXХI + 157 c. 

Журналы засѣданій Александрійскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія Херсонской 
губерніи Іюньской ХХХVІ очередной cессіи 1900 года съ приложеніемъ докладовъ 
управы и комиссій. — Александрія : Типографія Ф. Х. Райхельсона, 1900. — 4 + XXIV + 
211 c. 

Земская медицина и заболѣваемость населенія Александрійскаго уѣзда Херсонской 
губерніи въ 1906 году. Годовой обзоръ / составилъ земскій санитарный врач 
А. Л. Смидовичъ. — Александрія : Типографія Ф. Х. Райхельсона, 1908. — 41 + 115 c.  

Земская медицина и заболѣваемость населенія Александрійскаго уѣзда Херсонской 
губерніи. Медико-санитарный отчетъ за 1897 годъ / составленъ земскимъ санитарнымъ 
врачемъ К. Н. Спѣвачевскимъ ; съ приложеніемъ отчета о хирургической дѣятельности 
Александрійской больницы, составл. врачемъ Г. Г. Сокальскимъ. — Александрія : 
Типографія Райхельсона, 1898. — 91 c.  

Земская медицина и заболѣваемость населенія Александрійскаго уѣзда Херсонской 
губ. въ 1905 году. (Годовой обзоръ) / составилъ земскій санитарный врач 
А. Л. Смидовичъ ; съ приложеніемъ краткаго отчета о хирургической дѣятельности 
Александрійской земской больницы, сост. врачемъ Г. Г. Сокальскимъ. — Александрія : 
Типографія Ф. Х. Райхельсона, 1907. — 202 c. 

Земская медицина и заболѣваемость населенія Александрійскаго уѣзда, Херсонской 
губерніи въ 1903 году. (Годовой обзоръ) / составилъ земскій санитарный врач 
М. М. Какуринъ ; съ приложеніемъ краткаго отчета о хирургической дѣятельности 
Александрійской земской больницы, сост. врачемъ Г. Г. Сокальскимъ. — Александрія : 
Типографія Ф. Х. Райхельсона, 1905. — 159 c. 

Земская медицина и санитарное состояніе Александрійскаго уѣзда Херсонской 
губерніи въ 1901 году / составилъ земскій санитарный врач Г. Л. Гарь; съ приложеніемъ 
краткаго отчета о хирургической дѣятельности Александрійской земской больницы, сост. 
врачемъ Г. Г. Сокальскимъ. — Александрія : Типографія Ф. Х. Райхельсона, 1902. — 
130 c.  

Общій отчетъ Александрійской Уѣздной Земской Управы за 1900 годъ. І. О 
положеніи земскаго хозяйства. ІІ. Статистико-Экономическій Обзоръ. — Александрія : 
Типографія Ф. Х. Райхельсона, 1901. — ІІ + 103 + 73 c. 
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Общій отчетъ Александрійской Уѣздной Земской Управы за 1912  годъ. І. О 
положеніи земскаго хозяйства. ІІ. Статистико-Экономическій Обзоръ. — Александрія : 
Типографія Ф. Х. Райхельсона, 1913. — ІІ + 81 + 96 c. 

Общій отчетъ Александрійской Уѣздной Земской Управы за 1914  годъ. І. О 
положеніи земскаго хозяйства. ІІ. Статистико-Экономическій Обзоръ. — Александрія : 
Типографія Ф. Х. Райхельсона. Телеф. № 39, 1915. — ІІІ + 103 + [159+] c. 

Отчетъ Александрійской уѣздной земской управы о положеніи земскаго хозяйства за 
1893 годъ. — Александрія : Типографія Ф. Х. Райхельсона, 1894. — 193 + 201 c. 

Отчетъ Александрійской уѣздной земской управы о положеніи земскаго хозяйства за 
1891 годъ. — Александрія : Типографія Э. І. Райхельсона, 1892. — 167 c.  

Отчетъ Александрійской уѣздной земской управы о положеніи земскаго хозяйства за 
1890 годъ. — Александрія : Типографія Э. І. Райхельсона, 1891. — 109 + 79 c. 

Отчетъ строительнаго отдѣленія Александрійской Уѣздной Земской Управы по 
постройкѣ и ремонту дорожныхъ и гражданскихъ сооруженій. Прилагается списокъ 
дорожныхъ сооруженій. За 1914 годъ.  — Александрія : Типографія Ф. Х. Райхельсона. 
Телефонъ № 39, 1915. — 190 c. 

Протоколы и доклады перваго совѣщанія фельдшеровъ при Александрійской 
Уѣздной Земской Управѣ. 26-го марта 1907 года. — Александрія : Типографія 
Ф. Х. Райхельсона, 1907. — 49 с.  

Протоколы и доклады совѣщанія врачей при Александрійской Уѣздной Земской 
Управѣ. 1907 годъ. ІІ и ІІІ. — Александрія : Типографія Ф. Х. Райхельсона, 1907. — 86 с.  
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Додаток В 
 
ВСТУПНА СТАТТЯ ДО ВИДАННЯ «СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СБОРНИК ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

ЕЛИСАВЕТГРАДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ЗА 1871-1903 Г. Г. — ТОМ 1»,  
ВИДАНИЙ ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОЮ МІСЬКОЮ УПРАВОЮ  І НАДРУКОВАНИЙ У МАРКА 

ГОЛЬДЕНБЕРГА 
 
«…Комісія та управа дійшли висновку, що найбільш доречно і бажано видати 

повний систематичний збірник, програма якого, як основна і капітальна робота,  може 
бути розроблена тільки укладачем. Міська дума погодилася із таким висновком й 
уповноважила особливу комісію й управу запросити для редагування збірника певну 
особу. 

1 березня 1904 року, за пропозицією управи й комісії, я почав попередню роботу і за 
місяць була представлена й ухвалена програма «Систематичного збірника постанов 
Єлисаветградської міської думи за 1871–1903 роки», в основу якої покладена програма 
подібного збірника Одеської думи.  

Під час укладання збірника бралося до уваги: 1) щоб він міг слугувати довідковою 
книгою для товаришів гласних і міської управи і   2) щоб систематизовані за три 
десятиліття постанови, з детальними мотивами і суперечками,  дали  б картину розвитку 
суспільного господарства відповідно до потреб міського населення. Щоб не збільшувати 
розмірів збірника та не ускладнювати користування ним, визнано за можливе вилучити 
деякі постанови, не потрібні для довідок і які не мають на сьогодні ваги. Усі інші 
постанови ввійшли до збірника і викладені цілком детально, залежно від важливості 
питання або винятковості обставин, за яких вони зроблені. 

З огляду на те, що суперечки гласних є цікавими, оскільки виражають думки різних 
груп міського населення стосовно завдань і цілей міського господарства, у збірнику вони 
подані майже дослівно, так як викладені і в журналах засідань думи. На жаль, у цьому 
плані в журналах помітні значні пропуски, особливо це варто зазначити відносно перших 
років діяльності думи. […] 

Останнім часом журнали думи ведуться детально і в них вносяться не тільки 
дискусії, але й доповіді управи та комісій повністю, що й уможливило повніший виклад 
постанов у збірнику. 

При викладі постанов я намагався триматися якомога ближче до оригіналів, 
скорочуючи, звісно, їх для редакторських виправлень. Резолюційні частини постанов 
наведені дослівно. 

Л. Брейєр.  
Єлисаветград, 26 квітня 1905 року». 
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Додаток Г 
 

ДОГОВІР МІЖ  М. А. ГОЛЬДЕНБЕРГОМ 
ТА ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОЮ МІСЬКОЮ УПРАВОЮ 

 
Тисяча дев’ятсот дванадцятого року вісімнадцятого лютого ми, що підписалися 

нижче, власник друкарні в місті Єлисаветграді Марк Абрамович Гольденберг і 
Єлисаветградська міська управа, уклали цей договір про те, що Гольденберг узяв 
друкарські роботи із виготовлення протягом тисяча дев’ятсот дванадцятого року 
необхідних для роботи міської управи, лікарні і сирітського суду книг, бланків, грошового 
звіту, карток, оголошень та ін. на таких умовах. Перше) Гольденберг протягом терміну дії 
договору зобов’язаний виконувати усі наявні роботи із друкування грошового звіту, книг, 
бланків і т. п., які будуть необхідними протягом нинішнього року, а також завчасно 
виготовить замовлення книг і бланків у річній пропорції, необхідній на майбутній 1913 
рік, а саме: виконає: а) друк та брошурування грошового звіту за тисяча дев’ятсот 
одинадцятий рік, б) друк бухгалтерських, касових, конторських, квитанційних та інших 
книг і зошитів із нумерацією і, де потрібно, проколюванням, за наданим управою зразком 
у необхідній кількості і на папері вказаної в замовленні якості, в) друк призовних списків, 
обкладинок для справ, облаток, різних бланків звернень, оголошень, повісток, 
зобов’язальних постанов, карток і взагалі всього того, що необхідне для діяльності 
управи, лікарні, сирітського суду, міського повіреного і міських лікарів. Друге) Грошовий 
звіт має друкуватися за наявними в управі зразками, тобто таким самим шрифтом, 
набором, на такому самому папері і вестися з таким самим розрахунком й успіхом, аби 
щодня було відкоректовано не менше одного друкованого аркуша (шістнадцять сторінок). 
Надрукований звіт має бути якісно зброшурований у цупку палітурку і зданий управі в 
кількості ста примірників не пізніше як через три дні після закінчення друку. Третє) При 
виконанні друкарських робіт коректура відповідного замовлення належить до обов’язків 
Гольденберга, а ревізійна остання – до обов’язків управи, але так, щоб така була 
повернена не пізніше як на третій день. Четверте) Річне замовлення книг і бланків, 
необхідних на наступний тисяча дев’ятсот тринадцятий рік, має бути взяте й виконане 
настільки завчасно, щоб здати в управу не пізніше першого жовтня нинішнього тисяча 
дев’ятсот дванадцятого року. Друкарські ж роботи, необхідні для нинішньої діяльності, 
мають бути виконані обов’язково в терміни, визначені на ордерах. П’яте) Плата за роботи 
буде здійснюватися за такими цінами [перелік розцінок]. Шосте) Виплата грошей за 
виконані роботи буде здійснюватися таким чином: а) нинішні роботи – після закінчення 
кожного місяця, б) за друк звіту і брошур – не раніше як після остаточної здачі цих робіт у 
завершеному вигляді і в) за виконання робіт із виготовлення книг і бланків, необхідних на 
наступний тисяча дев’ятсот тринадцятий рік, не раніше як після затвердження кошторису 
витрат Херсонським губернатором на тисяча дев’ятсот тринадцятий рік. Сьоме) Для 
забезпечення виконання цього договору у касі управи зберігається завдаток Гольденберга 
на суму двісті рублів, який повертається йому після закінчення терміну договору і 
ретельного його виконання. Восьме) У випадку неохайного або несвоєчасного виконання 
будь-якого замовлення, міська управа може передати його виконання в іншу друкарню 
навіть за вищу плату, перевитрати віднести на рахунок завдатку Гольденберга. За 
несвоєчасне або неохайне виконання друку звіту Гольденберг, крім цього, зобов’язаний 
виплатити різницю за визначенням міської управи розміром до ста рублів, яка 
утримається від завдатку і наступних платежів Гольденбергу, а за відсутності таких – із 
його власності. Дев’яте) Термін дії цього договору визначається з вісімнадцятого лютого 
до першого січня тисяча дев’ятсот тринадцятого року. Десяте) Гербова марка в 1 рубль 25 
копійок для оплати цього договору при його укладанні і наступна оплата гербового збору 
пропорційно сумі виконуваних за договором платежів належить до обов’язків і на рахунок 
Гольденберга.  
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Додаток Д 
 

ДОВІРЕНІСТЬ, ВИДАНА В. ІЦКОВИЧЕМ М. ГОЛЬДЕНБЕРГУ 
 
Шановний добродію, Марку Абрамовичу! 
Цією довіреністю уповноважую Вас отримати гроші, призначені товариству 

друкарської справи М. А. Гольденбергу і В. Л. Іцковичу в Єлисаветграді, за виконання 
роботи Акціонерному товариству Р. і Т. Ельворті, Єлисаветградському громадському 
банку і Єлисаветградській міській управі, в отриманні грошей ви маєте право видавати 
про це розписки і квитанції, виконуючи все те, що вимагатиметься при отриманні 
зазначених грошей. Усьому, що Ви за цією довіреністю здійсните, я вірю, суперечити не 
буду. Місто Єлисаветград. 1912 року 12 березня. Довіреність ця належить 
єлисаветградському міщанинові Марку Абрамовичу Гольденбергу. 

Костянтиноградський міщанин Меєр-Вуяр Лейзерович Іцкович.   
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Додаток Е 
 

АКТ МІЖ М. ГОЛЬДЕНБЕРГОМ ТА БРАТАМИ БРОУНАМИ,  
УКЛАДЕНИЙ В ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОГО БІРЖОВОГО НОТАРІУСА М.  ЕЛЬБЕРТА 

 
Місто Єлисаветград. Тисяча дев’ятсот дванадцятого року, шостого липня. Я, що 

підписався нижче, єлисаветградський міщанин Марк Абрамович Гольденберг, видав цей 
акт братам міщанам: Янкелю й Іцці і купцю Арон-Хайкоелю Вольфовичам Бронам1 про 
те: 1) що цього числа продав їм, братам Бронам, у повну і спільну їхню власність увесь 
друкарсько-літографський і палітурний заклад, який належить мені і нині знаходиться в 
моєму власному приміщенні у місті Єлисаветграді на вулиці Іванівській, що полягає в 
різній рухомій власності, детально перерахованій в описі, прикріпленому до цього акту, а 
також в усьому, що не ввійшло в опис, і нині знаходиться у приміщенні типолітографії і 
палітурній майстерні і належить до виробництва. 2) Зазначений продаж здійснений мною, 
Гольденбергом, із тим, що я не маю права призупинити виробництво закладу до повної й 
остаточної передачі всього проданого у тому ж приміщенні, в якому воно знаходиться, 
передача має відбутися не пізніше п’ятнадцятого числа нинішнього місяця, до якого я 
повинен закінчити всю вже почату роботу; якщо ж до того часу певна робота залишиться 
незакінченою, то її вартість переходить у власність братів Брон, які мають право 
розрахуватися за неї безпосередньо із замовником. 3) Проданий друкарсько-літографський 
і палітурний заклад має бути переданий братам Брон на повній потужності і, відповідно, 
всі машини й апарати повинні мати всі складові і бути в повній справності. 4) За 
зазначений продаж я, Гольденберг, отримав від братів Брон умовлену між нами суму 
двадцять дві тисячі рублів, а решту десять тисяч рублів – векселями на різні суми і 
терміни за підписом братів Брон, цим отриманим я, Гольденберг, вважаю себе у цьому 
продажі цілком задоволеним, і 5) зазначену в акті власність нікому іншому не продано, не 
закладено, ніким за борги не арештовано і не описано, а у випадку, якщо з’ясується який-
небудь арешт на продану власність, то я зобов’язаний за першою вимогою братів Брон 
негайно від такого арешту власності звільнити, в іншому разі відповідатиму як у 
цивільному, так і в кримінальному порядках. Зазначене доповню, що маса, яка 
знаходиться на валиках друкарських машин має відноситися до матеріалів і 
виплачуватися мені братами Брон окремо за розрахунком двадцять два рублі за пуд, як і 
фарби, що знаходяться в коритах машин. Єлисаветградський міщанин Марк Абрамович 
Гольденберг. 
 
 

                                                 
1 У виданнях друкарні зазначено прізвище братів «Броун», а в договорі – «Брон».  
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Додаток Ж 
 

 
В Єлисаветградську міську управу 
Помічника присяжного повіреного  
Леоніда Марковича Гольденберга,  
який діє за довіреністю М. А. Гольденберга 
 і бр. Броун. 

 
Заява 

 
За дорученням мого вірителя маю честь заявити міській управі, що з 15-го н/м. його 

типолітографія, яка містилася в м. Єлисаветграді на вул. Іванівській у власному будинку, 
перейшла в повну власність бр. Броун, і зазначені власники виявили згоду перейняти на 
себе всі обов’язки із виконання робіт міської управи, що викладені в договорі мого 
вірителя з управою від 20 лютого 1912 року. Завдаток у сумі 200 руб., внесений моїм 
вірителем для забезпечення договору, належить перерахувати на ім’я нових власників, від 
яких в означеній сумі компенсацію отримав. 

 
Леонід Гольденберг. 
Єлисаветград, 22 липня 1912 року 
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Додаток З 
 

ДОГОВІР МІЖ БРАТАМИ БРОУН І ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОЮ МІСЬКОЮ УПРАВОЮ 
 
Третього січня тисяча дев’ятсот чотирнадцятого року ми, що нижче підписалися, 

власники типолітографії в м. Єлисаветграді брати Янкель, Іцко й Арон-Хайкель 
Вольфовичі Брони і Єлисаветградська міська управа уклали цей договір про те, що брати 
Брони взяли з підряду друкарські роботи із виготовлення протягом 1914 р. по 1 січня 1915 
року різних бланків, книг, списків, оголошень, зобов’язальних постанов, брошур та ін., 
необхідних для діяльності канцелярії управи, лікарні, водопровідно-електричного 
відділення й інших підвідомчих управі установ на таких умовах: 

1) Брати Брони зобов’язані виконати всі поточні друкарські роботи, що будуть 
необхідні протягом року, а також завчасно виготовити замовлення  книг і бланків у річній 
пропорції на наступний 1915-й рік. Роботи здійснюються за наданим управою зразком і 
формою у необхідній кількості і на папері вказаної в замовленні якості. 2) Річне 
замовлення книг і бланків, необхідних на наступний тисяча дев’ятсот п’ятнадцятий рік, 
має бути взяте не пізніше 1 липня і виконане настільки завчасно, щоб було здане в управу 
не пізніше першого жовтня  нинішнього тисяча дев’ятсот чотирнадцятого року. Друковані 
ж роботи, необхідні для поточної діяльності, обов’язково мають виконуватися з 
дотриманням термінів, назначених в ордерах. 3) Плата за роботи буде здійснюватися за 
такими цінами: а) друк бланків на папері «Сочевка» великого формату № 145, вага 
п’ятдесят сім фунтів за стопу, – дев’ятнадцять рублів, за півстопи – десять рублів 
п’ятдесят копійок і за чверть стопи – шість рублів, б) на папері «Сочевка» середнього 
формату № 143, вага тридцять шість фунтів, за стопу тринадцять рублів дев’яносто п’ять 
копійок, півстопи – вісім рублів шістдесят копійок і чверть стопи – шість рублів сімдесят 
п’ять копійок, в) на «Сочевці» малого формату № 142, маса двадцять сім фунтів, за стопу 
– дванадцять рублів вісімдесят копійок, півстопи – вісім рублів сорок п’ять копійок і 
чверть стопи – шість рублів десять копійок, г) бланків на папері для письма № 6 (шостій) 
вагою не менше одинадцяти фунтів стопа, рівному або лінійованому в аркуш, половину 
аркуша або чверть аркуша три рублі п’ятдесят п’ять копійок за стопу, ті самі бланки за 
півстопи – два рублі тридцять п’ять копійок і чверть стопи – один рубль шістдесят 
копійок, а якщо бланки ці будуть віддруковані на іншому № паперу, то плата 
збільшується або зменшується відповідно до вартості паперу; д) друк бланків і 
обкладинок на альбомному і мундштучному папері розміру аркуша для письма (вага 40 
фунт. стосу для письма) за стопу два рублі п’ять  копійок, е) карток в одну восьму 
друкованого аркуша на білому папері № 7 або кольоровому альбомному зі зворотом і без 
звороту один рубль тридцять п’ять копійок за тисячу, і на мундштучному папері – один 
рубль вісімдесят копійок тисяча. Ціни передбачені при замовленні до п’яти тисяч, а для 
замовлення понад п’яти тисяч робиться знижка у п’ять відсотків, ж) для повісток про 
засідання міської думи (сімдесят п’ять штук) три рублі сімдесят п’ять копійок, з) бланків 
на поштовому папері за стопу в чотириста вісімдесят аркушів великого формату (вага не 
менше двадцяти двох фунтів) – п’ять рублів і малого формату – три рублі десять копійок, 
и) оголошень про визнання новобранців на службу на чотирьохаркушевому папері, 
афішному, за триста штук тридцять вісім рублів, к) облаток для пакетів за тисячу два 
рублі і л) конвертів глянцевих за сотню великого формату дев’яносто копійок і середнього 
формату (пакетні) один рубль, конвертів на звичайному папері пакетних за тисячу штук 
три рублі двадцять п’ять копійок і за зміну адреси двадцять п’ять копійок, м) оголошень і 
зобов’язальних постанов на папері № 7 (сьомому), за комплект у сто двадцять 
примірників на цілому аркуші чотири рублі сімдесят п’ять копійок, на половині аркуша – 
два рублі двадцять копійок і чверті аркуша – один рубль, при наступних комплектах 
(понад 120 штук) робиться знижка у п’ятдесят відсотків, н) книги для каменоломень і 
скотобійні розміром в одну восьму аркуша по сто аркушів кожна з переплетенням і 
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нумерацією по двадцять три копійки за штуку, о) різні брошури, незалежно від складності 
набору, по шістнадцять рублів за друкований аркуш (16 сторінок) книжкового формату за 
100 примірників, наступні комплекти зі знижкою 50 %. 4) Виплата грошей за виконання 
потокової роботи буде здійснюватися в міру виконання робіт, а за виготовлення книг і 
бланків на наступний дев’ятсот п’ятнадцятий рік – не раніше як після затвердження 
кошторису губернатором на тисяча дев’ятсот п’ятнадцятий рік. 5) Для забезпечення 
належного виконання цього договору в касі управи зберігається застава братів Брон у сумі 
200 рублів, яка повертається їм після закінчення терміну цього договору і належного його 
виконання. 6) У разі неохайного або невчасного виконання замовлення, міська управа має 
право стягнути з Бронів різницю в розмірі до двадцяти п’яти рублів за кожен випадок 
неналежності, а роботу передати в іншу друкарню, навіть і за більшу платню, 
компенсуючи  всі можливі переплати і збитки із застави і наступних платежів братів Брон. 
7) Гербова марка в 1 р. 25 к. для оплати цього договору при його укладанні і наступна 
оплата гербового збору пропорційно сумі виконуваних за договором платежів належить 
до обов’язків братів Брон.   
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Додаток И 
 
ДОГОВІР МІЖ Д. М. ШПОЛЯНСЬКИМ І ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОЮ МІСЬКОЮ УПРАВОЮ 

 
Вісімнадцятого лютого тисяча дев’ятсот дванадцятого року ми, що підписалися 

нижче, власник друкарні Давид Мардохейович Шполянський та Єлисаветградська міська 
управа уклали цей договір про те, що Шполянський взяв з підряду друк кошторису 
міських прибутків і витрат на тисяча дев’ятсот дванадцятий рік з усіма до нього 
додатками і додатків до грошового звіту м. Єлисаветграда за тисяча дев’ятсот 
одинадцятий рік на таких умовах: Перше. – Кошторис і додатки до звіту мають 
друкуватися за наявним в управі зразком, тобто таким самим шрифтом, набором і на 
такому самому папері і здійснюватися із таким розрахунком і успіхом, аби щодня було 
відкоректовано не менше одного друкованого аркушу (шістнадцять сторінок). 
Віддруковані видання мають бути гарно зброшурованими у цупку палітурку і здані управі 
в кількості ста примірників кошторису і ста примірників додатків до віту. Друге. – При 
виконанні друкарських робіт коректура належить до обов’язків Шполянського, а 
ревізійна, остання, до обов’язків управи, але з тим, щоб вона була повернена не пізніше як 
на третій день. Третє. – Плата за друк кошторису у кількості ста примірників з 
обкладинкою і брошуруванням, визначається по шість рублів дев’яносто копійок за 
друкований аркуш (шістнадцять сторінок) і буде видаватися в міру виконання роботи, а 
кінцевий розрахунок після віддачі управі всієї роботи. Якщо кількість примірників 
кошторису або додатків до звіту знадобиться більше ста, то за зайву кількість 
виплачується 50 % установленої ціни відповідно до розрахунку за наявну кількість 
примірників. Четверте. – Для забезпечення належного виконання цього договору 
Шполянський вніс заставу у сумі сімдесяти рублів, який повертається йому після 
остаточного розрахунку. П’яте. – У випадку неохайного або несвоєчасного виконання 
робіт міська управа має право передати їх в іншу друкарню, навіть за більшу плату, а 
перевитрати віднести на рахунок Шполянського. Шосте. – Гербовий збір для оплати цього 
договору належить до рахунку Шполянського.  



 

 

203

Додаток К 
 

КОНТРАКТ, УКЛАДЕНИЙ МІЖ Д. М. ШПОЛЯНСЬКИМ І ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОЮ 

МІСЬКОЮ УПРАВОЮ ПРО ДРУК ГАЗЕТИ «ВЕДОМОСТИ ЕЛИСАВЕТГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ» 
 
Тисяча дев’ятсот третього року, двадцять п’ятого листопада, Єлисаветградська 

міська управа й утримувач друкарні в м. Єлисаветграді єлисаветградський міщанин Давид 
Мардохейович Шполянський уклали між собою цей контракт у наступному: 
Шполянський бере на себе обов’язок друкувати у своїй друкарні дозволену п. Міністром 
внутрішніх справ до видання міському управлінню газету під назвою «Ведомости 
Елисаветградского Городского Общественного Управления», яка виходитиме тричі на 
тиждень, а саме: щонеділі, щовівторка та щочетверга, за винятком тих із зазначених днів, 
що будуть наступними після свята. 2) Газета повинна друкуватися Шполянським таким 
розміром, яким вона друкувалася в нинішньому 1903 році, і шрифтом цицеро № 5, але 
якщо знадобиться за вимогою редакції віддрукувати деякі статті шрифтом цицеро № 4, то 
Шполянський зобов’язаний виконати це беззаперечно, не вимагаючи за це особливої 
доплати. 3) Папір, чорнила, шрифти та інші необхідні матеріали, а також набірники і 
метропаж мають бути Шполянського, до того ж папір має бути найкращої якості і в 
жодному разі не гіршим від того, на якому друкувалася газета в нинішньому 1903 році, як 
і того самого розміру, тобто довжиною не менше 12,5 вершка і шириною 17,5 вершка 
розгорнутого аркуша, чорнила мають бути такими, що швидко сохнуть і не мазкі, а 
шрифти цілком чіткі. 4) Першу коректуру виконує редакція газети, друга ж належить до 
обов’язків Шполянського, так само до обов’язків Шполянського належить слідкувати за 
тим, щоб газета на вигляд та за коректурою була цілком пристойною і розбірливою, із 
правильним розподілом друкованого матеріалу, лінійок, рядків, віньєток і без помилок і 
друкарських помилок; при цьому кожен номер на титульному аркуші повинен мати чітко 
надрукований герб міста Єлисаветграда, модель якого має бути зроблена Шполянським за 
його рахунок і зберігатися завжди у цілковитому порядку. 5) Брати в набір номерів 
Шполянський зобов’язаний лише матеріал із дозвільним написом пана міського голови, як 
відповідального редактора газети, або за його відсутності того, хто виконує обов’язки 
міського голови, як і оголошення установ та приватних осіб, замовлення на які будуть 
отримувати виключно в міській управі. 6) Кожен номер газети після реакційної коректури 
і зробленої помітки міським головою Шполянський має представити п. цензору (нині п. 
Єлисаветградському поліцмейстеру) із таким розрахунком часу, щоб вона могла бути до 
закриття установи, тобто другої години дня, відкоригована і пропущена цензурою, і після 
отримання від нього процензурованого аркуша газети терміново почати тиснення 
необхідної кількості примірників з таким розрахунком, щоб газету здали в управу 
уповноваженій особі під розписку не пізніше сьомої години вечора у переддень виходу 
номеру. 7) Якщо газета з провини друкарні не буде видана вчасно або ж видана, але 
неохайною, тобто будуть порушені пункти четвертий і шостий цього контракту, то на 
Шполянського у першому викладу накладають штраф на користь міста розміром двадцять 
п’ять рублів щоразу, а у другому – десять рублів щоразу. 8) Шполянський зобов’язаний  
друкувати газету для виходу в кількості не менше двохсот примірників, за що міська 
управа сплачує йому, враховуючи і плату за зіпсований папір та використані на коректуру 
аркуші, по десять рублів і п’ятдесят шість копійок за повний випуск у двісті примірників; 
при виході газети у половинному розмірі – шість рублів і двадцять сім з половиною 
копійок за випуск у двісті примірників; за умови випуску у кількості понад двісті 
примірників, Шполянський отримує за кожну наступну сотню повного номеру два рублі і 
двадцять дев’ять копійок; за півсотні один рубль п’ятнадцять копійок, або ж усього 
чотирнадцять рублів за випуск у триста п’ятдесят примірників; якщо номер газети вийде у 
половинному обсязі, то плата розраховується наступним чином: за кожну зайву сотню 
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повного номера (понад двісті примірників) по одному  рублю і тринадцять і три чверті 
копійки, за півсотні – шістдесят три і три чверті копійки або всього вісім рублів і п’ять 
копійок за випуск у триста п’ятдесят примірників. 9) Цю плату міська управа видає 
Шполянському щомісяця, при цьому розрахунок робитиметься не за кількістю днів, 
призначених для випуску газети, а за кількістю днів її фактичного виходу, тобто за 
кількістю випусків. 10) Якщо буде дозволено друк у газеті телеграм, то Шполянський 
обов’язаний друкувати такі без особливого винагородження за це, а про час виходу газети 
із друкарні, передбаченого § шостим цього контракту Шполянський може підписати 
відповідне про це погодження із міською управою. 11) Термін дії цього контракту один 
рік, з першого січня тисяча дев’ятсот четвертого року до першого січня тисяча дев’ятсот 
п’ятого року. 12) Крім усього зазначеного Шполянський зобов’язаний підпорядковуватися 
всім вимогам закону, викладеному в уставі про цензуру і друк. 13) Гербовий папір для 
написання цього контракту і витирати по його  виконанню відносяться на рахунок 
Шполянського і тому він зобов’язаний після закінчення року, коли визначиться сума, 
визначена йому за друк газети, виконати доплату гербового в казну збору пропорційно тій 
сумі. 14) Контракт цей з обох сторін має бути виконаним в точності, у цьому 
підписуємося: (далі підписи Шполянського, міського голови Пашутіна та членів управи).    
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Додаток Л 
 

ПРО ЗЕМСЬКУ ДРУКАРНЮ 
 
На початку травня нинішнього року робітники земської друкарні висунули вимогу 

до земської управи про збільшення розміру зарплатні. Незважаючи на пропозицію 
земської управи, яка хотіла винести питання на розгляд земських зборів, робітники 
перестали працювати напередодні земських зборів. 

Висунену робітниками земської друкарні вимогу про збільшення їм коштів загалом 
на 92 %, беручи до уваги і надбавку на дороговизну, управа повідомила зборам і 21 травня 
виконала. Після цього працівники друкарні, отримавши винагороду і за дні страйкування, 
приступили до роботи. 

Згідно із прийнятими управою розцінками, при восьмигодинному робочому дні, 
праця складачів (робітників) оплачується щомісяця 75–135 р., 140 і 200 р., складачів 
(півробітників) від 50 до 70 руб., учнів від 15 до 40 р. і друкарів (робітників) – 40–60 і 150 
рублів.  

28 липня спілка працівників друкарської справи висунула управі нові вимоги: 
1) Усім робітникам з 1 серпня підвищити зарплату: для тих, хто отримує до 50 р. на 

місяць на 60 %, від 50 до 100 р. – 50 %, від 100 р. – 40 %. 
2) Понаднормова робота має оплачуватися у подвійному розмірі, при цьому ділячи 

місяць на 25 днів. 
3) Жоден робітник не може бути прийнятий без дозволу спілки. 
4) Розрахувати працівника можна лише через миротворчу камеру. 
5) Учні, як не досягли чотирнадцятирічного віку, не можуть прийматися. 
6) Усі пункти вимог, висунутих у травні н. р., за винятком розцінок, які тепер 

змінюються, залишаються чинними. 
3 серпня земська управа, розглянувши висунуті вимоги, винесла постанову: беручи 

до уваги 1) що працівникам друкарні у травні попередню зарплатню збільшено в 
середньому на 92 %; 2) що встановлена після цього підвищення зарплата цілком 
задовільна, оскільки з часу її введення робітники постійно відмовлялися виконувати 
наднормові роботи, навіть попри те, що відмова від цього затримала виконання 
термінових робіт державної важливості (зокрема друкування бланків для проведення 
виборів у волосні земства); 3) що з огляду на підвищення однією із приватних друкарень 
заробітної платні на 25 %, управа, задля уникнення недобросовісних звинувачень змушена 
погодитися на таке підвищення (тобто в розмірі 25 %), постановила: підвищити зарплатню 
на 25 %, при цьому повідомивши представнику професійної спілки, який з’явився в 
управу за уповноваженням як спілки, так і робітників земської друкарні, що у випадку 
страйкування і невиконання робітниками невідкладних замовлень управи на бланки для 
виборів у волосне земство, управа залишає за собою право звільнити усіх робітників 
друкарні, розрахувавшись із ними до дня припинення ними роботи за старими розцінками 
і широко сповістити населення повіту, що з огляду на брак бланків своєчасно провести 
вибори у волосне земство неможливо винятково через антигромадську поведінку спілки і 
працівників земської друкарні. 

22 серпня від професійної спілки у відповідь на таку постанову управи надійшла 
така заява: «10 серпня правління спілки отримало від завідувача земською друкарнею 
копію постанови земської управи від 3 серпня з приводу страйкування робітників у 
земській друкарні. Вважаючи постанову управи докорінно несправедливою відповідаємо 
на неї по суті: 1) якщо у травні зарплата робітникам  була збільшена, це не означає, що 
цілком задовільно, як сказано в постанові управи, бо предмети першої необхідності 
щоденно дедалі більше дорожчають і навіть останні вимоги не відповідають 
пропорційності дороговизни життя; 2) від наднормових робіт працівники не відмовлялися, 
лише у перший день, як непідготовлені просили розпочати виконання цих систематичних 
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понаднормових робіт із завтрашнього дня, але наступного дня уже сам завідувач не 
захотів, щоб роботи виконувались; 3) підвищення заробітної платні однієї із приватних 
друкарень на 25 %, як вказує управа, фактично неправильно, оскільки ця приватна 
друкарня задовольнила на третій день страйкування усі повністю вимоги робітників; 4) 
про те, що управа заявляє, що робітники за умови припинення роботи призупинять 
терміновий друк бланків для виборів у волосні земства, а тому залишає за собою право 
звільнити всіх працівників і широко сповістити населення повіту про антигромадську 
поведінку спілки: ми вважаємо, що це прийом підприємців іще старого режиму і не 
залякуванням повинна займатися громадська управа, оскільки це і є антигромадський 
вчинок по відношенню до професійної спілки і зокрема до робітників земської друкарні. 
Ми вважаємо, що затримка у виконанні необхідних друкарських робіт повністю лягає на 
земську управу, яка продовжує опиратися задоволенню вимог робітників, тоді як майже 
всі місцеві друкарні такі вимоги виконали повністю. Правління спілки пропонує земській 
управі подібно до інших власників друкарень задовольнити вимоги, висунуті спілкою, і 
робітники негайно пристануть до роботи, або ж вирішити це питання через миротворчу 
камеру, до якої мають увійти два представники від спілки, два представники від земської 
управи і нейтральний представник. За умови згоди на миротворчу камеру просимо 
сповістити нам негайно». 

Того ж 22 серпня спілка сповістила управу: «Центральне бюро професійних спілок 
м. Єлисаветграда в засіданні від 20 н. м. стосовно питання про конфлікт між спілкою 
робітників друкарів і земської друкарні, постановило: запропонувати повітовій земській 
управі перенести розгляд конфлікту в миротворчу камеру при спілці. Доводячи до вашого 
відання про нашу постанову, ми просимо прислати трьох своїх представників на засідання 
миротворчої камери, що має відбутися 24 н. м. о 8 годині вечора у приміщенні спілки 
друкарів (В.-Донська, д. Олінської).  

У відповідь на це управа повідомила спілці, що питання про стан справи буде 
винесено на розгляд земських зборів.  

Звертаючись до суті висунутих нині союзом звинувачень, управа вважає за 
необхідне дати зборам наступні пояснення: 1) твердження спілки про те, що дорожнеча з 
травня по серпень збільшилася більше ніж на 50 % управа вважає абсолютно самовільним; 
2) відмова від виконання понаднормових робіт є не такою тимчасовою, як це змальовує 
спілка. Незадовільне виконання замовлень змушувало управу звертатися до приватних 
друкарень для друку бланків для с.-г. перепису та ін.  

Управа вважає, що робітники, за умови свідомого ставлення до справи, ніколи не 
затримали б виконання суспільно необхідних робіт і не дозволили б собі у розпал роботи 
по виборах, с.-г. перепису і т. ін. встановити  двотижневі відпустки для половини 
працівників одночасно. 3) Страйкування друкарень почалося 3 серпня, тобто у день 
прийняття управою зазначеної вище постанови. Вимоги спілки були задоволені 
приватними друкарнями (та й то не всіма) через три дні, тобто 6 серпня, як це правильно 
зазначає спілка. Відповідно, у момент прийняття рішення управа цілком правильно 
посилалася на збільшення заробітної плати лише однією друкарнею на 25 %; 
4) сповіщення населення повіту за допомогою оголошення конфлікту, що виник, управа 
вражає єдиним припустимим громадським прийомом і вважає, що той моральний осуд дій 
спілки і робітників, який вона хоче отримати від земських зборів, не має нічого спільного 
із «залякуванням» і прийомами «підприємців старого режиму», які зверталися саме не до 
громадської думки, а до сили матеріального примусу (локаути, поліційне втручання). 

З огляду на викладене управа просить збори: 
1) Визнати, що невиконання понаднормових робіт із замовлень загальнодержавного 

значення, а також залишання таких робіт у найскладнішу пору, як і оголошений земству 
бойкот, що полягає у забороні друкарням виконувати навіть замовлення управи з 
виборчого продукування, є вчинками явно шкідливими й антигромадськими з погляду 
інтересів населення. 
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2) З огляду на крайню необхідність для населення термінового виконання замовлень 
із друку виборчих бланків і неможливості цього без послуг друкарні, дозволити управі 
запросити нових працівників, а у випадку неможливості запрошення звернутися до 
воєнного відомства із клопотанням про відрядження для роботи державного значення 
воєннозобов’язаних робітників друкарів на загальних умовах, на яких такі працівники 
призначаються на роботи в громадські заклади. 

 
 
 
Рішення Надзвичайних повітових земських зборів від 29-31 серпня 1917 року 
 
«Про конфлікт, який виник між земською управою і робітниками земської друкарні 

звітує член управи Г. А. Барковський. Під час дискусії з приводу цього питання гласний 
тягай звернувся до управи із запитанням: «Хто друкував необхідний матеріал для виборів 
у волосне земство під час страйкування робітників земської друкарні?». На це член управи 
п. Вербовський: «А вам що до цього?». Голова робить із цього приводу зауваження 
п. Вербовському, а збори голосуванням визначили некоректну відповідь п. Вербовського 
записати у протокол; п. Вербовський попросив вибачення та забрав свої слова, що 
вичерпало інцидент.  

Після дебатів голосуванням приймається пропозиція погодитися із вимогою 
працівників друкарні про надбавку від 40 % до 60 % до їх платні, при цьому робітникам 
повинні заплатити повністю і за час страйкування.  

Пропозиція управи про постанову на голосування питання про морально 
неприпустиму поведінку працівників друкарні зборами відхилено». 
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Додаток М 
 

ДОГОВІР МІЖ Ш. Д. ЛЕВІНЗОНОМ, Г. С. БУРШТЕЙНОМ  
І ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОЮ МІСЬКОЮ УПРАВОЮ 

 
Третього січня тисяча дев’ятсот чотирнадцятого року, ми, що нижче підписалися, 

власники друкарні «Порядок» міщани  Шмуль Давидов Левінзон і Гдаль Срулевич 
Бурштейн і Єлисаветградська міська управа уклали цей договір про те, що Левінзон і 
Бурштейн взяли з підряду друк кошторису прибутків і витрат м. Єлисаветграда на 1914 
рік і грошового звіту Єлисаветградської міської управи за 1913 рік на таких умовах: 
1. Кошторис і звіт мають друкуватися за вказаними управою зразками, тобто таким самим 
шрифтом, набором і на такому самому папері і здійснюватися із таким розрахунком і 
успіхом, аби щодня було відкоректовано і надруковано: кошторису не менше трьох 
друкованих аркушів (48 сторінок книжкового формату), а звіту не менше двох аркушів 
поштового формату (тридцять дві сторінки). Віддруковані видання мають бути гарно 
зброшурованими у цупкі палітурки і здані управі у кількості двохсот примірників. 2. При 
виконанні друкарських робіт коректура входить до обов’язків Левінзона і Бурштейна, а 
ревізійна – остання, остаточно вже друкарнею виправлена, до обов’язків управи, з тим, 
щоб вона була повернена не пізніше як на третій день. 3. Плата за друк кошторису у 
кількості двохсот примірників із обкладинками і брошуруванням визначається по 
шістнадцять рублів за друкований аркуш (шістнадцять сторінок) книжкового формату, а 
грошового звіту в кількості двохсот примірників по двадцять вісім рублів за друкований 
аркуш 16 сторінок поштового формату і видаватися в міру виконання роботи, а 
остаточний розрахунок – після здачі управі всієї роботи. Якщо кількість примірників 
кошторису і звіту буде необхідна менше двохсот, то плата здійснюється за наявною 
кількістю отриманих примірників. Якщо буде необхідно понад двісті, то за решту 
виплачується 50 % установлених цін відповідно до розрахунку за наявну кількість 
примірників. 4. Для забезпечення вдалого виконання цього договору Левінзон і Бурштейн 
внесли завдаток у сумі ста сорока рублів, який повертається їм після остаточного 
розрахунку. 5. У разі неохайного або невчасного виконання робіт, міська управа має право 
стягнути з Левінзона і Бурштейна різницю у розмірі до двадцяти п’яти рублів за кожен раз 
несправності, а роботу передати в іншу друкарню навіть за більшу платню, повертаючи 
всі можливі при цьому переплати і збитки із завдатку і наступних платежів. 6. Гербовий 
збір для оплати цього договору відноситься на рахунок Левінзона і Бурштейна. 
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Додаток Н 
 

СУДОВА ХРОНІКА. НАКЛЕП У ДРУЦІ 
ГАЗЕТА «ГОЛОС ЮГА» (1908, №№ 10–13) 

 
Наклеп у друці 

10 січня місцевий окружний суд розглядав справу по обвинуваченню 
М. А. Гольденберга редактором «Елисаветградских новостей» Лапідусом у наклепі в 
друці. 

Сутність справи полягає в наступному: 
23 серпня 1906 року, пан М. А. Гольденберг помістив у газеті «Новая волна» 

відкритий лист до п. Лапідуса такого змісту: 
«У літературному світі, як мені вдалося дізнатися, є свого роду сторонні бариші, 

або так звані сторонні сполучення із чужими кишенями. В Одесі, кажуть, є такі 
літератори, які, отримуючи по 2–3 копійки за рядок, роз’їжджають на рисаках і гумових 
шинах. Причини такого швидкого збагачення, як мені пояснили, полягають у такому: 
зайде, наприклад, літератор у гастрономічний магазин і попросить собі товару рублів на 
25 у кредит. Власник торгівлі, не розуміючи, у чому справа, відмовляє йому в цьому, а на 
завтра в газеті читає: «Вчора в магазині N було куплено один фунт шинки, яка виявилася 
гнилою». Здогадавшись, у чому суть, власник мчить з усіх ніг до літератора і мириться за 
договірну ціну. Таким, очевидно, способом п. Лапідус планує боротися із типографами. 
Пройшовши одеську школу він гадає, що досить комусь із клієнтів пригрозити 
рецензіями, аби отримати оголошення чи друкарське замовлення, когось із артистів 
настрахати, аби отримати безплатні місця для чад і домашніх, а когось із типографів 
просто спересердя «ошельмувати», аби правити на типографському ринку. Вільно, звісно, 
вам, п. Лапідусе, використовувати всілякі засоби в ім’я високих ідеалів конкуренції, але 
навіщо вам в останньому номері вашої газети знадобилося моє ім’я для ваших 
«кишенькових мотивів»? Чи в погоні за гостроязикістю ви ні до чого іншого не могли 
додуматися? Я порадив би вам для ваших літераторських прогулянок подалі вибрати 
куточок, і кажучи про хлопчиків-письменників спробувати виплатити, передусім, гонорар 
за ті рядки, які молоді люди посилали вам у ваш «орган». 

На завершення я дещо розширю горизонти вашої думки. Як є хлопчики-
письменники і письменники-хлопчики, так само є письменники-шантажисти і 
шантажисти-письменники. 

Марк Гольденберг»  
У цьому відкритому листі, особливо в його частині, де мовиться: «пройшовши 

одеську школу він гадає, що досить комусь із клієнтів пригрозити рецензіями, аби 
отримати оголошення чи друкарське замовлення» і т. д., Лапідус помітив посягальний на 
його честь наклеп і за це притягнув Гольденберга до суду. 

На суді голова перед початком розбору запропонував сторонам, з огляду на те, що 
справа виникла через приватне звинувачення, помиритися. 

П. Лапідус погодився, за умови, що пан Гольденберг визнає свій відкритий лист 
несправедливим. Гольденберг відмовився.  

Потім повірений п. Лапідуса, Покрасов, а з ним і Лапідус, порушив клопотання, аби 
Гольденбергу, що сидить на лаві підсудних, дозволили сісти поряд із захисником. 
Гольденберг відмовився. 

Суд переходить до слухання справи. Присяжний повірений Покрасов порушує друге 
клопотання: про допит двох нових свідків: Файнермана і Гейзлера.  

Присяжний повірений Гросфельд висловлюється проти цього.  
Оголошується приватна скарга п. Лапідуса, а потім і лист, який призвів до скарги.  
На запитання голови п. Гольденберг визнає, що лист написаний ним, але винним 

себе не вважає.  
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Викликаються свідки до допиту. 
Першим допитується співробітник «Одесского листка» п. Ліщинський.  
Близько чотирьох років тому він деякий час був співробітником газети Лапідуса 

«Елисаветградские новости», але за поміщення статті плати не отримував, хоча 
вважалося, що його статті платні.  

На запитання захисника, присяжного повіреного Гросфельда, чи знає свідок про інші 
випадки, коли співробітники «Елисаветградских новостей» не отримували гонорару, 
свідок каже, що знає про один випадок. Кореспондент «Елисаветградскх новостей» із 
Мюнхена за свої кореспонденції, поміщені в «Елисаветградских новостях», не отримав 
гонорару і тому звернувся до свідка Ліщинського з проханням про допомогу. Свідок 
послав у редакцію «Елисаветградских новостей» листа із цього приводу. У відповідь на 
лист свідок отримав запрошення з’явитися в редакцію. В редакції свідок говорив із 
Лапідусом, який пояснив, що кореспонденції із Мюнхена він поміщав як безплатні і тому 
не вважає себе винним заплатити 35 рублів, які вимагає кореспондент. Після цього свідок 
отримав від кореспондента із Мюнхена копію листа в редакцію «Елисаветградских 
новостей» з приводу його кореспонденції і знову послав редакції «Елисаветградских 
новостей» лист із отриманою копією листа редакції. Свідка знову запросили в редакцію, 
але він туди не з’явився, а через деякий час редакція повідомила йому, що сумнівається у 
достовірності листа, копію з якого прислали свідкові. 

До показань свідка щодо того, що він за свої поміщенні у «Елисаветградских 
новостях» статті не отримав гонорару, захисник повертається для з’ясування питання про 
те, чи було якесь попереднє погодження між свідком і Лапідусом щодо участі в його газеті 
і винагороди за це.  

Свідок показує, що Лапідус запросив його працювати у «Елисаветградских 
новостях» і прислав йому лист, у якому зазначав, що йому рекомендували його в Одесі.  

Після цього він отримав листа, де повідомлялися умови співпраці в 
«Елисаветградских новостях», при цьому свідок пам’ятає у цьому листі (циркулярі)  
фразу, що редакція за праці співробітників платить гонорар «за прикладом провінційних 
газет».  На цій підставі свідок вважав, що його статті мають бути оплачені. Коли ж потім 
з’ясувалося, що Лапідус за них не платить, свідок відразу припинив співпрацю з цією 
газетою. 

Лапідус із приводу показань свідка пояснює, що розрахунок зі співробітниками він 
здійснює за прикладом провінційних і навіть петербурзьких газет. А ці газет мають дуже 
багато безплатного матеріалу. Особливо рідко оплачуються кореспонденції, які часто 
присилають за газету. Такий спосіб винагороди існує у багатьох редакціях. Крім того, 
безплатними вважаються і статті, які прислали без зазначення умов. На підтвердження 
цього звичаю п. Лапідус представив суду газети «Петербургский листок», «Бессарабскую 
жизнь» і «Голос Самары» із проханням про залучення до справи.  

Захисник п. Гросфельд погоджується на доручення їх до справи, при цьому 
підкреслює, що Лапідус для характеристики петербурзьких традицій і звичаїв посилається 
на «Петербургский листок». (Сміх у публіці). 

П. Лапідус заявляє, що він випадково взяв цю газету і міг би представити масу 
інших.  

Свідок Єнохін. Він помістив кілька статей у «Елисаветградских новостях», але потім 
відмовився від співпраці, оскільки йому не платили гонорар. А це для нього було не 
вигідно. Про випадки, коли іншим співробітникам не платили гонорару, він не знає, але 
чув від співробітника Мирського, що праця редакцією оплачується досить погано. Пані 
Файнерман у приватній бесіді також говорила йому, що з її чоловіком розраховуються в 
редакції неточно.   

 Потім свідок розповідає, що коли він ще завідував статистичним відділом у земській 
управі, прийшов до нього репортер «Елисаветградских новостей». Секретар йому заявив, 
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що є постанова управи, аби «Елисаветградским новостям», з огляду на помічені часто 
викривлення фактів, жодних відомостей не повідомляти. 

Захисник Лапідуса присяжний повірений Покрасов протестує проти того, що свідку 
ставлять питання про нові обставини, які не стосуються справи. Так само пан Покрасов 
вважає неприпустимим, аби свідок говорив про Файнерман, тоді як клопотання про допит 
Файнермана через небажання захисту відхилено судом.  

Захисник п. Гросфельд зазначає, що  мовиться не про п. Файнермана, а про його 
дружину. Її ж не пропонували допитати як свідка.  

Показання про викривлення фактів важливі для цієї справи як характеристика 
літературної діяльності п. Лапідуса з огляду на заяви про його 25-річне незаплямоване  
служіння на журналістській ниві.  

П. Лапідус з приводу показань свідків каже, що в переговорах працівників із 
редакцією про гонорари і про співпрацю із «Елисаветградскими новостями» загалом він 
участі не брав. Переговори велися секретарем редакції п. Білина-Білиновичем, який 
деякий час був секретарем газети «Одесский листок» і керувався тими звичаями, що 
установилися в Одесі. 

Наступний свідок – колишній коректор «Елисаветградских новостей» І. Рохович.  
За його словами, він при читанні статті, яка передувала інкримінованого 

Гольденбергу листа, звернувся до редактора п. Лапідуса з пропозицією зняти статтю з 
огляду на те, що привід, який став її основою (друкарська помилка), надто мізерний для 
породження полеміки, а зміст статті принизливий для Гольденберга і для редакції «Новой 
волны». 

Але п. Лапідус цієї статі не зняв. 
Далі свідок розповів, як п. Лапідус, запросивши читати його ревізійну коректуру за 

30 рублів на місяць, запропонував йому читати і першу за додаткову плату у 20 рубів, але 
коли свідок, пропрацювавши таким чином півмісяця, став вимагати оплати додаткових 10 
рублів, п. Лапідус від платежу відмовився, запропонувавши свідку звернутися для 
отримання цих грошей до п. Гольденберга. Свідок до останнього не звернувся, не 
вважаючи себе у праві це робити, і грошей цих досі не отримав. Потім п. Рохович розповів 
про обставини, які супроводжували його прихід на службу до Лапідуса коректором. 
Дізнавшись, що найближчим часом у Єлисаветграді почнуть видавати газету і що 
редактором її є Лапідус, свідок звернувся до останнього із пропозицією своїх послуг. 
Редактор «Елисаветградских новостей» відповів, що йому справді потрібен коректор, але з 
огляду на те, що до виходу газети ще далеко (2 місяці), запропонував свідкові заходити в 
редакцію, при цьому Лапідус щодня давав йому якусь роботу, наприклад, підписувати 
адреси на конвертах із рекламами про видання, які вони розсилали. Попри те, що Лапідус 
знав, що сідок у скрутному положенні, він за весь цей час не дав жодної винагороди. 
Нарешті, за 2-3 дні до виходу газети він оголосив йому, що вирішив обійтися узагалі без  
коректора, і йог послуг не потребує. Лише після виходу першого номера газети п. Лапідус 
запросив свідка читати коректуру. 

На закінчення свідок розповів епізод, який характеризує п. Лапідуса як підприємця, 
який нічим не гребує, аби видавити зі службовця зайвий рубль.  

Свідок захворів і прохворів 5 днів.  Повернувшись опісля  до виконання своїх 
обов’язків, і ставши вимагати у Лапідуса зарплатні (було 16-те число), він дізнається, що 
Лапідус вирахував із нього 7 рублів 50 копійок, таку суму, за його словами, він заплатив 
особі, яка замінювала його протягом п’яти днів хвороби.  

Через кілька днів, зустрівшись із тим, хто його заміняв, на запитання, скільки він 
отримує зарплатні, свідок відповів, що отримує 40 рублів і що п. Лапідус вирахував із 
нього 7 рублів 50 копійок. З’ясувалося, що п. Лапідус заплатив тому, хто заміняв 
коректора, лише 5 рублів, запевнивши його, що саме стільки передбачається свідку за 
пропущений ним час. 
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Свідок потім став вимагати зайві 2 рублі 50 копійок і пану Лапідусу довелося їх 
повернути. 

Пан Лапідус із приводу цього пояснює, що за першу коректуру за контрактом із 
Гольденбергом, який тоді друкував його газету, мав платити Гольденберг.  

Стосовно неправильно утриманих 2 рублів 50 копійок Лапідус пояснює, що їх 
віддали управителю друкарнею, оскільки він допомагав коректору.  

Пан Покрасов намагається з’ясувати, що можливо, п. Лапідус навіть не знав про 
розмір вирахуваного, зробленого його конторою. П. Рохович стосовно цього пояснює, що 
у більшості випадків сам Лапідус видавав йому гроші, а про це вирахування він говорив 
безпосередньо Лапідусу.  

 
*** 
Типограф Болтянський свідчить наступне: уже протягом 7-8 років оголошення 

виступаючих у міському саду труп друкувалися у його друкарні. У 1906 році утримувач 
саду разом з управителем прийшли до нього і здали йому друкування анонсів й афіш. 
Потім, зовсім неочікувано для нього, афіші почали друкувати у друкарні Лапідуса. За 
поясненням причини цього свідок звернувся до управителя садом.  

Останній довго відмовлявся пояснювати свідку причину, яка примусила його 
передати друк оголошень Лапідусу, заявляючи, що це таємниця. 

– Можливо Лапідус у вас бере за друк афіш менше, ніж я? – запитав свідок і отримав 
відповідь, що Лапідус за оголошення бере дорожче.  

– Так чому ж? – губився у здогадках свідок і, зрештою, отримав роз’яснення. 
З’ясувалося, що із «Елисаветградских новостей» до управителя прийшла людина і 

настирливо вимагала, аби друк афіш було передано у друкарню Лапідуса, погрожуючи в 
іншому разі обливати брудом трупу саду в газеті.  

Обурений таким учинком, свідок написав листа в редакцію газети «Новая волна», 
але газета не захотіла того друкувати, а Гольденберг попросив його завірити це листом на 
його ім’я. Захист демонструє суду лист Болтянського і вказує, що в листі вказано «під 
загрозою Лапідуса», а не службовця. Тому він просить свідка встановити, чи справді сам 
Лапідус погрожував адміністрації саду обливанням брудом у газеті.  

Свідок каже, що такі справи не робляться через сторонніх осіб, і безсумнівно, це 
зроблено якщо не самим Лапідусом, то за його дорученням. 

Захисник пр. повірений Гросфельд. А чи довго оголошення саду друкувалися в 
Лапідуса? 

Свідок. Незабаром управитель саду знову прийшов до мене і передав друкування 
оголошень. На запитання, чому він перестав друкувати їх у Лапідуса, управитель відповів, 
що Лапідус бере дорожче, а між іншим, у своїй газеті ні хороших, ні поганих відгуків не 
розміщує.  

Показання свідків дуже хвилюють п. Лапідуса. Він кілька разів дає з приводу цих 
показань пояснення, намагаючись довести, що він зовсім нічого про це не знав. Він 
заперечує загалом весь інцидент із погрозами, при чому вказує, що в «Елисаветградских 
новостях» жодних заміток як хороших, так і поганих про сад не було розміщено ні до, ні 
після того, як оголошення стали друкуватися в його друкарні. Коли йму стало відомо, що 
оголошення міського саду друкувалися раніше у Болтянського, він відразу відмовився 
друкувати їх у своїй друкарні.  

Присяжний повірений Покрасов доводить, що Лапідус особисто у всьому цьому 
інциденті жодної участі не брав  

Свідок Бродський. Років зо три тому свідок мав намір відкрити в Єлисаветграді 
комерційне бюро. У цей час в газеті «Елисаветградские новости» за підписом «Член 
біржового комітету» з’явився лист, який спаплюжував свідка і його задумане бюро, при 
цьому свідкові відомо, що лист був написаний таким-собі Ямпольським, який насправді 
не був членом біржевого комітету. Свідок з цього приводу написав заперечення, 
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намагаючись фактами довести значення листа Ямпольського. Однак Лапідус заперечення 
у вигляді листа в редакцію надрукувати відмовився. Замість цього він запропонував 
свідкові пустити заперечення стороннім повідомленням і став вимагати за це 50 рублів. 
Свідок не хотів стільки платити і після переговорів Лапідус взяв із нього15 рублів.  

Пан Лапідус пояснює, що зміст листа був незручним для редакції і редакція не могла 
пустити його під свою відповідальність. За пропозицією секретаря редакції – юриста, 
Лапідус запропонував помістити лист стороннім повідомленням.  

Свідок Рихтер. Він був управителем ковбасної фабрики Гейзлера. Одного разу в 
газеті «Голос Юга» з’явився лист у редакцію, де вказано, що приміщення ковбасної 
фабрики містить антисанітарію. З огляду на те, що фабрика ця завжди утримується у 
зразковій чистоті, свідок написав заперечення і відніс в редакцію «Елисаветградских 
новостей». Лапідус за поміщення цього листа запросив з нього 50 рублів, потім 30 р. 
Оскільки власника фабрики в місті не було, і свідок не мав його дозволу, він не міг 
платити і звернувся в редакцію «Голоса Юга», можливо, у нього візьмуть дешевше за 
розміщення заперечення. Однак, за його образним показанням, на запитання, скільки 
візьмуть за друк, на свідка подивилися як на божевільного і пояснили, що такі листи 
редакція друкує безплатно.  

Лапідус. Замітка стосовно Гейзлера була офіційною, з протоколу, і доводити 
зворотне він не мав права. Тому, аби не брати на себе відповідальності за розміщення 
листа, він запропонував свідкові розмістити його у формі оголошення.  

Викликають наступного свідка – Тарловського. Він службовець у друкарні 
Гольденберга.  

Років зо три тому імпресаріо трупи Орленева звернувся письмово до п. Гольденберга 
із пропозицією випустити анонс про майбутні гастролі Орленева і відкрити у себе 
попередній продаж квитків. Наступного дня у друкарню з’явився Лапідус і запропонував 
Гольденбергу передати продаж квитків йому, оскільки це необхідно для престижу газети. 
Гольденберг погодився. Коли ж почалися спектаклі Орленева, свідок зайшов увечері у 
касу театру для отримання за друк афіш грошей і застав там імпресаріо і Лапідуса, які 
сперечалися, при чому імпресаріо п. Кіселевич із піднятими погрозливо руками у бік 
Лапідуса кричав: 

– Я вас добре пам’ятаю із Одеси!  
А Лапідус зі свого боку також кричав про те, що він його знає. Побачивши 

Гольденберга, Кіселевич звернувся до нього і розповів, що Лапідус утримав із нього 50 
рублів комісійних із продаж квитків у конторі газети. У подальших власних свідченнях 
свідок у загальних рисах підтверджує свідчення попереднього свідка п. Рихтера стосовно 
інциденту із запереченням антисанітарного стану ковбасної Гейзлера.  

Пан  Лапідус заявляє, що заперечення було написане в рекламному дусі.  
Захисник ставить свідкові запитання, чи пам’ятає він зміст заперечення Рихтера.  
Свідок. – Він ішов із Рихтером у редакцію газети для розміщення листа. Пам’ятає, 

що він зовсім не ніс рекламного характеру.  
Лапідус. З узятих у Киселевича 50 рублів лише 10 були призначені як винагорода 

службовцям, решту 40 він узяв як плату за оголошення, оскільки в газеті 
«Елисаветградские новости» були поміщені анонси про гастролі Орленова.  

Наступний свідок Добровольський у 1904 році звернувся в редакцію 
«Елисаветградских новостей» із проханням розмістити відкритий лист присяжному 
повіреному Погребецькому. Редактор визнав форму «відкритого листа» незручною і 
запропонував помістити його як стороннє повідомлення за плату. Стороннє повідомлення 
було розміщене, але свідок відмовився заплатити гроші.  

Лапідус. – Лист мав особистий діловий характер і він розмістив його як оголошення.  
Свідок Ф. Шрейтель (є членом Червоного Хреста). У 1904-1905 рр. товариство 

Червоного Хреста збирало пожертвування, при цьому прізвища тих, хто їх надавав, 
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друкувалися в газеті «Елисаветградские новости». Після закінчення збору Лапідус 
виставив рахунок за друк списків жертводавців у 600 р. 

На запитання захисника, враженого цією цифрою, чи була виплачена сума повністю, 
свідок заявляє, що рахунок був оплачений із великою знижкою.  

Лапідус. – Рахунок був виставлений не за друк списків жертводавців, а 
різноманітних оголошень, які протягом трьох-чотирьох місяців розміщувалися в газеті. 
Тому страшна для захисника цифра насправді не є такою страшною. Рахунок був 
виставлений за таксою лише за оголошення і потім зменшений. На доказ того, що в газеті 
розміщувалися повідомлення Червоного Хреста, п. Лапідус передав суду газетну папку 
«Елисаветградских новостей» за місяць із оголошеннями Червоного Хреста. 

Захисник запитує свідка, чи було в представленому рахунку окремо зазначено суму 
за друк прізвищ жертводавців.  

Свідок. – Ні. Рахунок був загальним на все, що друкувалося в газеті 
«Елисаветградские новости».  

Захисник. – А в інших місцевих газетах списки друкувалися за плату? 
Свідок. – Списки друкувалися ще в газеті «Ведомости городского управления», але 

цілком безоплатно.  
Захисник. – Чи були виплачені кошти Лапідусу гроші відразу чи через деякий час? 
Свідок. Кілька разів Лапідус звертався до нього з вимогою по рахунку, але свідок 

відповідав, що грошей немає. Потім Лапідус звернувся до голови п. Ревуцького й останній 
запропонував йому заплати частину.  

Лапідус. – Протягом 2–3 років я грошей не отримав, і лише після війни мені 
заплатили.  

Потім викликають ряд свідків, які дають свідчення по справі, які не мають великої 
цінності для справи, але певною мірою характерні.  

Під час збору грошей на допомогу одній сім’ї в конторі «Елисаветградских 
новостей» зникло близько 200 рублів. Лапідус звинуватив у зникненні свого управителя і 
запропонував йому компенсувати втрату. У нього грошей не було і він звернувся до 
Гольденберга, аби той врахував його вексель. Банк вимагав іще поручительного листа, 
який було видано Лапідусом і власником табачного магазину Златопольським. Коли 
настав час проплати, Лапідус і Златопольський не вважали себе зобов’язаними 
оплачувати, тому Гольденберг був змушений заплатити за векселем за службовця 
Лапідуса.  

Показання свідків з’ясовують деталі справи.  
З огляду на допит усіх свідків судове слідство оголошується закінченим й 

оголошується перерва на дві години. 
Після перерви починають дебати сторін. 
 
*** 
До шостої з половиною години вечора зал судового засідання знову переповнений 

публікою, серед якої багато дам. У залі присутні більшість місцевих юристів і деякі 
представники прокуратури.  

Присяжний повірений Покрасов просить суд додати до справи представлену ним 
вирізку із газети.  

Присяжний повірений Гросфельд, ознайомившись зі змістом цієї «вирізки» заявляє, 
що не має нічого проти прикріплення її до справи.  

Починаються дебати сторін.  
Слово надається п. Лапідусу.  
Вказуючи на власну бездоганну 26-річну журналістську діяльність, спочатку як 

телефоніст «Одесского листка», а потім завідувач редакцією «Одесских новостей» і 
редактор власної газети, п. Лапідус запевняв, що він став жертвою злого наклепу. 
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Коли я, –  каже обвинувач, – для потреб газети придбав власну друкарню, то місцеві 
друкарні в моїй особі чомусь побачили небезпечного конкурента, тому немає нічого 
дивного в тому, що вони намагалися всіляко дискредитувати мене для громадськості, 
передусім як журналіста.  

Що стосується показань свідка Ліщинського, приватний обвинувач заявив, що жодна 
провінційна газета не оплачує власних закордонних кореспондентів, а лише посилає їм як 
нагороду безплатний примірник газети. Перейшов далі до свідчень панів 
Добровольського, Бродського й управителя ковбаснею Гейзлера, які встановили на суді 
факти вимагання грошей за розміщення «листів у редакцію», п. Лапідус заявляє, що листи 
були такого змісту, що розмістити їх у тексті він не міг. Відкритий лист 
п. Добровольського був направлений проти персони присяжного повіреного 
Погребацького і містило такі висловлювання, які могли стати основою для звинувачення 
його, редактора. За зміст же «сторонніх повідомлень» він не відповідає. Лист п. 
Бродського був саморекламного характеру. Що стосується заперечення управителя 
ковбасною фабрикою Гейзлера, то він не міг розмістити його, оскільки воно було 
направлене проти даних поліційного протоколу. 

Потім виголосив промову присяжний повірений Покрасов.  
– Я, – каже Покрасов, – виступив на захист п. Лапідуса як його хороший друг, який 

знає його протягом більш ніж п’яти років. Я навіть тепер, після того, що тут було сказано, 
ні на хвилину не сумніваюся в його чесності. Перед вами, панове судді, людина, яка 
пройшла складну школу життя, чесний трудівник, який шляхом складних випробувань, 
отримав собі скромне, але шанобливе становище редактора газети. Він є головою 
місцевого органу друку і керує громадською думкою. До створення власної газети 
п. Лапідус, як ви вже чули, головував у таких великих виданнях, як «Одесский листок» і 
«Одесские новости». Його фельєтони за підписом Lapis вирізнялися сердечністю та 
щирістю й були успішними. Честь його як журналіста нічим не була заплямована. І 
держава, на прохання Лапідуса дозволити йому видавати в Єлисаветграді газету під його 
редакторством відповіло погодженням прохання. А між тим, коли ви пам’ятаєте, дозволи 
на видання газет давалися у ті часи надзвичайно скупо і лише особам, нічим не 
заплямованим. І ось, після 25 років чесної, бездоганної журналістської діяльності, 
п. Лапідус стоїть перед вами, із наклепом, чекає відновлення свого доброго імені. Я 
сподіваюся, панове судді, що ви знімете з нього пляму наклепу… 

Потім п. Покрасов переходить до аналізу свідчень. 
Він, як і його довіритель, вважає, що скромні провінційні видання не можуть 

оплачувати кореспонденції із якогось Мюнхена, який не є цікавим для Єлисаветграда. Що 
стосується свідка п. Роховича, то п. Лапідус, як редактор, не може відповідати за справи 
контори, яка здійснює платежі. Загалом, каже Покрасов, ми не можемо надавати 
особливого значення таким свідченням, оскільки особи, які постраждали, свого часу 
могли звернутися до суду і суд би задовольнив їхні претензії, звісно, коли б знайшов їх 
вагомими. Це єдиний правильний спосіб вирішення питань суспільних спорів. Перед нами 
нині постало питання про «сторонні повідомлення»… Ви, панове судді, уже чули з уст 
самого В. С. Лапідуса, що листи добродіїв Добровольського, Бротського і Ріхтера не 
могли бути розміщені, оскільки п. Лапідус не міг взяти на себе відповідальності за зміст 
цих листів… 

Присяжний повірений Покрасов повторює майже дослівно пояснення свого 
довірителя про причини, які змусили його відмовити у друці «листів у редакцію». 
Пропозиція розмістити їх «сторонніми повідомленнями» продиктована виключно 
бажанням позбавити себе від відповідальності за їх зміст. 

Потім п. Покрасов  каже, що оголошення – єдине суттєве джерело прибутків для 
газети, яка уроздріб коштує усього 2 копійки. Тираж не може покрити колосальних 
витрат, які часом досягають 200-300 рублів на день. Він не допускає, що людина, у якої в 
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руках стотисячне підприємство, могла вчинити з погляду журналістської етики негожий 
вчинок з метою покласти у власну кишеню таку дріб’язкову суму, як 95 рублів.  

Свою промову п. Покрасов закінчив так:  
– Панове судді, ми прийшли сюди відновити заплямовану честь скромного 

трударя… Ми чекаємо від вас звинувачувального вироку,  згідно з яким Гольденберг був 
би визнаний наклепником. Покарання нас не цікавить. 

Потім слово було надано захиснику М. А. Гольденберга – присяжному повіреному 
Гросфельду. 

 
*** 
Промова присяжного повіреного Гросфельда 
Повірений приватного обвинувачувача своєю промовою вніс деяку двоякість у 

процес.  
Складається враження, з одного боку, цілком звичної історії: у маленькому містечку 

Єлисаветграді посварилися милі Володимир Семенович і Марк Абрамович. З іншого боку, 
ніби вийшло по-особливому і неочікувано: заплямована честь редактора, який двадцять 
п’ять років тримав знамено російського журналіста, і кличка «наклепника» для 
посягнувшого на цю честь.  П. Лапідус моїм шановним противником підіймається на 
страшні висоти журналістської діяльності, зображується бездоганним «головою 
громадської думки», а скоромна людина – п. Гольденберг, який знеславив честь і добре 
ім’я «бездоганного» редактора, посаджений на лаву підсудних і йому пропонується 
кличка наклепника, яку він зобов’язаний носити спокійно, як цілком заслужено. Ви 
притягнули людину до суду, ви посадили її на лаву підсудних і вимагаєте для неї кари і 
відновлення заплямованої честі і доброго імені п. Лапідуса. Гаразд. Звернімося тепер до 
скарги самого п. Лапідуса. У ній ідеться, що в № 129 газети «Новая волна» був 
розміщений лист за підписом «Марк Гольденберг», який паскудить його нічим не 
заплямоване «ім’я». «Увесь лист має характер злого наклепу»… Таким чином 25 років  
чесної журналістської діяльності пана Лапідуса безсердечно опорочені п. Гольденбергом. 
Честь і добре ім’я – зганьблені. Однак, звернімося до самого листа. У ньому йдеться про 
те, що Лапідус був у Єлисаветграді у двох ролях – у ролі редактора газети і ролі власника 
друкарні. І ці дві діяльності пов’язалися між собою найнеочікуваніше. Як вони сплелися – 
мені говорити немає потреби. Про це досить яскраво і детально говорили свідки. Я прошу 
вас пригадати, наприклад, свідчення Болтянського. Він  пояснив нам, як отримувалися 
замовлення для друкарні п. Лапідуса. Чи цього недостатньо для характеристики прийомів, 
які використовує редактор для отримання друкарських замовлень? Невже свідчення 
п. Болтянського не доводять того, що було сказано у листі? Нам кажуть, що замовлення на 
друк афіш «фарсу» надійшло у друкарню «Елисаветградских новостей» не під тиском 
редактора, і що редактор, дізнавшись про це, добровільно відмовився від нього. Показання 
свідків переконують нас у зворотньому. Причини, які змусили Лапідуса взяти замовлення 
і потім знову повернути його Болтянському, досить точно з’ясовані і визначені. 
Замовлення отримали під впливом редактора і повернули Болтянському під тиском 
страху перед огласкою. П. Лапідус, дізнавшись, що ображений ним конкурент має намір 
оголосити у друці вельми неприємні для «бездоганного редактора» обставини, які 
супроводжували отримання замовлення, поспішив від нього відмовитися. Для нас роль 
«редактора» Лапідуса у справі отримання замовлень для друкарні «Елисаветградских 
новостей» цілком з’ясована. Перед нами дволикий Януш, який з одного боку, роздає 
чарівні посмішки своїм замовникам, з іншого – «суворий» редактор, «бездоганний голова 
суспільної думки». Погляньмо тепер як учинив Лапідус як редактор-журналіст. Він 
розміщував у своїй газеті так звані «сторонні повідомлення». Шановний мій опонент 
пояснив нам, що «сторонні повідомлення» – це не що інше, як оголошення, без яких 
газета існувати не може, а тим паче провінційна газетка, що коштує усього 2 копійки. «Що 
ж злочинного, – каже приватний обвинувач, – у тому, що п. Лапідус хоче отримати для 
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своєї газети платні оголошення?» Адже газети беруть гроші за друк оголошень». Так, 
беруть! Але газети не займаються вимаганням оголошень. І я ніколи не погоджуся з 
думкою мого добродушного опонента, що це своєрідне нечуване вимагання «сторонніх 
повідомлень» – це просте, яке практикується всіма газетами, отримання платних 
оголошень. Із цим ніхто не погодиться. Тепер погляньмо, як фабрикувалися «сторонні 
повідомлення» для «Елисаветградских новостей». Якийсь Бродський, людина комерційна, 
майже нікому не відома, забажала створити в Єлисаветграді «Комерційне бюро». 
«Елисаветградские новости», які стоять на сторожі суспільних інтересів, вирішили 
повідати про цю подію своїм читачам, і в замітці, присвяченій п. Бродському, було 
вказано, що бюро, яке він відкриває, безсумнівно внесе «світлий промінь у темне 
царство». Одначе, через кілька днів, у тій самій газеті з’являється лист якогось 
Ямпольського, з анонімним і неправильним підписом «Член біржового комітету», де 
висловлюються зовсім протилежні думки, а особа Бродського… вміло забризкується 
брудом. І коли п. Бродський наступного дня звертається в редакцію з проханням 
надрукувати заперечення, то «бездоганний редактор» відмовляє йому в цьому на основі 
того, що лист Бродського, на його думку, не є цікавим для громадськості,  а носить 
характер самореклами. «У тексті розмістити не можу. Був би радий, та не можна… Якщо 
хочете, лист ваш може бути розміщений на четвертій сторінці як «стороннє 
повідомлення» за 50 рублів». (У публіці сміх). Тож заплямувати людину можна було і в 
тексті, а відновити скривджену честь – лише у «сторонньому повідомленні» «на четвертій 
сторінці за плату». У такому самому становищі опинився й інший свідок 
п. Добровольський. Він хотів розмістити відкритий лист. Йому надрукували стороннє 
повідомлення і вимагали за це гроші. Потім, як відомо, свідчив тертій свідок – управитель 
ковбасною фабрикою Гейзлера. Простодушний німець з’явився у «Елисаветградских 
новостях», аби надрукувати заперечення замітці про антисанітарний стан ковбасної 
фабрики, поміщеній в іншій місцевій газеті «Голос Юга».  П. Лапідус надрукувати 
заперечення погодився, але… як «стороннє повідомлення» за 50 рублів. Так 
фабрикувалися у «Елисаветградских новостях» «сторонні повідомлення». Свідок Рихтер 
каже, що коли він за порадою знайомого відправився в «Голос Юга» і запитав, скільки з 
нього візьмуть за друк «заперечення», то на нього «подивилися, як на божевільного». А в 
«Елисаветградских  новостях», очевидно, вважають божевільними тих, хто відмовляється 
платити. Мій шанований опонент каже, що газетна справа – це свого роду торгівля. Не 
вірю. Можливо, він має рацію. Але не потрібно забувати, що мова йде про торгівлю 
газетами.  Адже нам у цьому випадку доводиться мати справу із «органом, який керує 
громадською думкою». Але для існування «Органу, що керує суспільною думкою, 
потрібні оголошення і «сторонні повідомлення» також (у публіці сміх). У справі 
добування платних оголошень п. Лапідус використовує весь свій вплив як редактора 
газети з метою отримати їх якомога більше. П. Лапідус придбав друкарню. Цілком 
природно, що в нього, як у власника друкарні, з’явилося бажання мати якомога більше 
друкарських замовлень. Але п. Лапідус – журналіст, а не друкар.  П. Лапідус, який 
«двадцять п’ять років чесно і бездоганно працює на журналістській ниві», користується 
званням журналіста і становищем редактора газети для отримання друкарських замовлень.  
Високе звання журналіста п. Лапідуса перетворюється у засіб для підвищення дохідності 
свого підприємства. Я стверджую це на основі свідчень свідків.  

Потім п. Гросфельд переходить до питання про стосунки п. Лапідуса зі своїми 
співробітниками.  

– Тепер я дозволю собі звернути вашу увагу на показання тих, хто намалював тут 
милу картинку «суспільних правовідносин» пана Лапідуса з його співробітниками.  Я 
буду говорити про розрахунок редактора Лапідуса, Лапідуса-журналіста, який двадцять 
п’ять років «чесно і бездоганно служив високим ідеалам світу», із журналістами, які 
працюють у його газеті. Тут давав свої свідчення Рохович – коректор. Дізнавшись про те, 
що Лапідус відкриває в Єлисаветграді газету, він з’явився до нього в надії отримати якусь 
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роботу. Йому запропонували посаду коректора,  а поки запропонували  приходити і 
«приглядатися» до справи. «Оглядини» тривали близько двох місяців. Протягом цього 
часу, за словами Роховича, він щоденно виконував різні роботи з організації справи. За 
кілька днів до виходу газети п. Лапідус заявляє пану Роховичу, що його послуг більше не 
потребує. На запропоноване Роховичу запитання, чи заплатив йому Лапідус за працю з 
організації справи, той відповідає: «Ні». Він, після двомісячної роботи, пішов від Лапідуса 
ні з чим, і тільки тому, що не з’явився до нього із судовим приставом, з виконавчим 
листком у руках, із цим єдиним засобом, що може змусити редактора Лапідуса платити 
бідним трудівникам за їх тяжку працю. А потім, при вирахуванні з Роховича 7 рублів 50 
копійок за час його хвороби обраховує його на 2 рублі 50 копійок. Нам кажуть, що 
свідчення свідків такої категорії не заслуговують на увагу, оскільки працівники, яким не 
було заплачено гонорар, мали можливість звернутися до суду і суд задовольнив би їх 
претензії, звісно, коли б він визнав їх правильними з погляду громадських провостосунків. 
Але ж, за словами Ліщинського, п. Лапідусу був запропонований суд, але цей коронний 
суд із виконавчою владою, а суд, який більше пасує для високого звання журналіста – це 
суд честі!.. Але журналіст Лапідус від цього суду відмовився.  

Є в цій справі, точніше – у тій постановці цієї справи, яку дав їй п. Лапідус іще один 
бік. Я прошу звернути увагу, що п. Лапідус не лише заперечує приписані йому дії, але 
розширює межі своїх заперечень до посилання на всю 25-річну діяльність. Він 
наважується посилатися на всю свою минулу діяльність, але чому ж його повірений тепер 
нас зупиняє, коли ми хочемо хоч трохи розсунути рамки цього процесу і торкнутися хоча 
б такої обставини, як закриття дверей різних закладів перед «Елисаветградскими 
новостями» через постійне перекручування фактів. Але нехай приватний обвинувачувач і 
його повірений заспокояться. Ми не вийдемо за рамки цього процесу. Коли б ми 
намагалися намалювати портрет Лапідуса як редактора, у повен зріст, ми б визвали таких 
свідків, які могли б багато чого тут установити. Тут би ожили тіні тих коней, на яких 
свого часу роз’їжджав Лапідус, тут би пролунав передзвін дзвіночків, який пронісся всією 
Росією. Ми б тут почули багато іншого. Але ми цього не зробимо. Для нашої мети 
достатньо того, що з’ясовано на суді. Ви з’явилися сюди як суворі обвинувачувані 
вимагати від нас відповіді. Наша відповідь буде короткою: все, що ми писали – усе тут 
підтвердилося, все це правда! 

Після цього сторони ще раз обмінялися промовами, потім присяжний повірений 
Покрасов говорив іще утретє. 

П. Гольденберг від свого останнього слова відмовився. 
Суд, як уже відомо нашим читачам, не побачив у листі Гольденберга наклепу і 

виправдав його. 
 
 



 

 

219

Додаток О 
 

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ М. ГОЛЬДЕНБЕРГА ДО В. ЛАПІДУСА 
ГАЗЕТА «ГОЛОС ЮГА» (1908, № 14) 

 
Моє останнє слово  
Відповідь п. Лапідусу 
(Лист у редакцію) 
 
Коли одного дикуна запитали, що він називає справедливістю, він відповів таке: 
«Якщо я викраду чужу дружину – це буде справедливо, а якщо викрадуть мою 

дружину – це буде несправедливо»… 
Приблизно такої моралі дотримуєтеся і ви, п. Лапідусе. Коли мова йшла на суді про 

моє засудження, ваш захисник закінчив свою патетичну промову таким призивом до 
суддів: «Так назвіть же його (мене) наклепником і поновіть незаплямоване ім’я чесного 
трударя (п. Лапідуса)!». 

Коли ж мені, який сидів на лаві підсудних, запропоновано було паном головою 
виголосити своє останнє слово, я від нього відмовився, оскільки свідчення свідків цілком 
з’ясували сутність справи, а мій захисник, згрупувавши всі показання,  охарактеризував 
цілком ясно той «наклеп», жертвою якого ви стали, п. Лапідусе.  

Тепер ви звертаєтеся до мене з відкритим листом, у якому продовжуєте 
стверджувати, що я навів на вас жахливий наклеп, що ви обурені свідченнями моїх свідків 
і запитуєте мене, чи дійсно я переконаний у тому, що все, у чому я вас звинувачував, 
правда, а насамкінець пропонуєте передати справу на неупереджений суд громадськості, 
якщо я відмовлюся допустити ваших нових свідків.  

На весь цей патетичний лист, який намагався бити по благородних струнах, я 
відповім моїм останнім словом.  

У вас, пане Лапідусе, був цілком вільний вибір у способах власної реабілітації. Ви 
могли відразу звернутися до суду громадськості, але вибрали інший шлях – шлях 
судового переслідування і протягом півтора року тримали мене під судом, посадили мене 
на лаву підсудних і тепер, коли на суді з’ясувалося, хто із нас має рацію, тепер ви 
починаєте виголошувати цілі тиради нікчемних слів про суд громадської думки. 

У той же час ви не зупиняєтеся перед тим, що кидаєте принизливу тінь на слова моїх 
свідків, людей, які користуються відомим суспільним положенням.  

Я не піду цим шляхом за вами і не торкатимуся того, яких свідків ви привели до 
суду, хоча мені для цього було б достатньо назвати вашого найближчого співробітника.  

Півтора року ви з одного боку стояли наді мною із дамоклевим мечем, а з іншого 
продовжували наклепи  і знущатися не лише над моєю діяльністю у друкарській сфері, але 
й над моєю зовнішністю, над моїми «сивими жмутами».  

Пригадайте, пане Лапідусе, статтю «Свій календар», що належить вашому 
шановному співробітнику п. Голосу, розміщену у номері від 30 червня 1907 року, через 
рік після того, як ви порушили проти мене кримінальне переслідування. 

Я поставився до ваших випадів із почуття зрозумілої огиди. 
Я чекав суду. 
Ви знаходилися під захистом не лише свого повіреного, але і друга (як п. Покрасов 

висловився на суді), який, певно, з особливим задоволенням намагався з одного боку вас 
реабілітувати, а з іншого – дати мені можливість пофілософствувати на самоті мінімум 
два, а максимум вісім місяців.  

Такий досвідчений юрист і друг, із яким ви нерозлучні, мав не 7 днів для свого 
користування, а стільки часу, скільки він його хотів.  

Ніхто не вимагав від вас подавати скаргу у певний термін. Щоб зробив я, коли б 
через незнання не викликав у законний термін свідків.  
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Але ж це так було! 
Коли б запізнився на 12 годин, то не встиг би довести у суді те, що довів. 
Ви, п. Лапідусе, хотіли суду! 
Він відбувся. Так підкоріться ж його рішенню! 
Слово було надано коронному суду, і він сказав його голосно. Суспільство прийняло 

його із повним задоволенням, – так преклоняйтеся ж перед ним, пане Лапідусе-людино, а 
не Лапідусе-конкуренте.  

Чи винен я в тому, що та жменя свідків, яку  встиг викликати, так атестувала вас? 
«Нічого пеняти на дзеркало, коли крива пика», каже руська приказка. 
Ви запитуєте, чи вірю я щиро в те, у чому звинуватив вас? – Не лише вірю, але також 

глибоко переконаний, що коли б суд керувався не лише формальними фактами, але дав 
би також можливість сконцентрувати ті невловимі з погляду формального, але цілком 
суттєві у вашій «двадцятип’ятирічній діяльності» штрихи і факти (C’est le ton, qui fait la 
masique) – портрет ваш видався б не таким блідим, яким він виявився на суді, а перед 
суспільством постав би справжній п. Лапідус – літературний хижак, дволикий Януш, 
який, за словами мого захисника, з одного боку посміхається, підлабузницькою пикою 
просить друкарське замовлення, а з іншого – пригрожує своєю редакторською владою, 
приспівуючи: «захочу – напишу, захочу – розпишу, я над серцем волю маю і т. д.». На 
жаль, перед формальним судом ваша яскрава фігура не могла вирости у повен ріст. 

Що ж вам іще потрібно? Ви і цим маєте бути задоволені! Не вся маска із вас знята.  
Мені залишається повторити класичний вислів Мольєра: «Tu  l’a voulu, George 

Dandin!» 
На закінчення скажу вам стосовно вашої обіцянки уступити мені дорогу: якщо ви 

станете винним, що поперек моєї дороги ви ніколи не стояли, а вашою дорогою, пане 
Лапідусе, я ніколи не піду. 

Ця моя відповідь вам, пане Лапідусе, – моє останнє слово. 
Марк Гольденберг. 
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Додаток П 
 

ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКІ ВИДАННЯ 
 
 

Додаток П1 
 

ПЕРШЕ ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКЕ ВИДАННЯ 
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Додаток П2 
 

ВИДАВНИЧА ПРОДУКЦІЯ ДРУКАРНІ А. ТА М. ГОЛЬДЕНБЕРГІВ 
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Додаток П3 

 
ВИДАВНИЧА ПРОДУКЦІЯ ДРУКАРНІ БРАТІВ БРОУН 
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Додаток П4 
 

ВИДАВНИЧА ПРОДУКЦІЯ ДРУКАРНІ БРАТІВ ШПОЛЯНСЬКИХ 
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Додаток П5 
 

ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКА КНИГА МИКОЛИ ЛЕВИТСЬКОГО  
(ВИДАВНИЧА ОРГАНІЗАЦІЯ НЕ ВІДОМА)  
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Додаток П6 
 

РЕКЛАМНИЙ ФУТЛЯР НА ПЛАТІВКУ З ДРУКАРНІ І. ПІКУСА 
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Додаток П7 
 
ВИДАВНИЧА ПРОДУКЦІЯ ДРУКАРНІ ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОГО ПОВІТОВОГО ЗЕМСТВА 
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Додаток П8 
 

СТОРІНКИ З «ЕЖЕГОДНИКА «ГОЛОСА ЮГА» (1913) 
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Додаток Р 
 

ВИДАННЯ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ СОВІТСЬКОЇ ДРУКАРНІ 
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Додаток С 
 

ЗЛАТОПІЛЬСЬКІ ВИДАННЯ 
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Додаток Т 
 

З ГАЗЕТИ «ГОЛОСА ЮГА»  
 

 

 
 

 
 



 

 

241

 
Додаток У 

 
РЕКЛАМА ДРУКАРЕНЬ ТА КНИГАРЕНЬ У ПРЕСІ І ДОВІДКОВИХ ВИДАННЯХ 
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Додаток Ф 
 

ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКІ КНИГАРНІ НА ЛИСТІВКАХ 
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Додаток Х 
 

РЕКЛАМНІ ТУМБИ В ЄЛИСАВЕТГРАДІ НА ЛИСТІВКАХ 
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Додаток Ц 
 

МОНТОВАНІ ЛИСТІВКИ 
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