
Місто при фортеці Святої Єлисавети - адміністративний,
тороговельний культурний центр 
кінця XVIII - початку XIX століття.

Вже наступного року пiсля заснування фортецi у поселеннi при нiй було запроваджено магiстрат,
що вiдав адмiнiстративними, господарськими, полiцейськими, фiнансовими та судовими
справами.

В цей час переселенцям продовжували надавати пiльги та грошову допомогу. Переселенцi-
iноземцi отримували одноразову допомогу по 30 карбованцiв кожен, росiяни та українцi з
Польщi - по 12 карбованцiв. Вербувальникам платили за iноземця по 5 крб., а за українця чи
росiянина - по 1,5 крб. Особлива увага придiлялася переселенню сюди купцiв, ремiсникiв та
фабрикантiв. Тут уряд iмперiї йшов на вельми рiшучi заходи. Скажiмо, у Новоросiї було
дозволено селитись навiть розкольникам та євреям, якi зобов`язувалися займатися торгiвлею.
Нерiдко при цьому видавалися i "пiдйомнi" ( 150 карбованцiв ) на заснування своєї справи.

Заходи уряду давали результати. Головним з них було те, що економiчна активнiсть населення
зросла. Посилився приплив населення на землi Новоросiї. 1784 року у Єлисаветградi вже
мешкало 4170, а 1787 року - 4746 чоловiк у 1062 будинках.

З 1787 року в Єлисаветградi почали обирати мiську думу - орган мiсцевого самоврядування. До
неї входили шiсть гласних. Мiський голова обирався, як правило, з купцiв. Щодо останнiх, то, за
нацiональним складом, вони були переважно росiянами. Близько 60% з них - розкольники.

Серед купцiв була досить значна група великих на той час торговцiв, якi зосереджували у своїх
рукахдержавнi пiдряди i вiдкупи. Єлисаветградськi ж купцi Красноглазов та Андрiй Сушилiн у
серединi 1760-х рокiв займали перше мiсце з цього виду пiдприємництва у всiй Новоросiї.

Крiм торговельних справ, купцi заводять промисловi пiдприємства. Так 1785 року купець
Масленников побудував у Єлисаветградi один з перших ( а за деякими джерелами - перший в
iмперiї ) цукровий завод. У мiстi також був шкiряний завод купця Мануїла Поповича.
Єлисаветградським купцям у мiстi належали паперова фабрика, цегельнi та близько 35 вiтрякiв.
А найбiльш вартим уваги є те, що на купецьких пiдприємствах працювали найманi робiтники,
що свiдчить про розвиток у Єлисаветградi капiталiстичного укладу майже з моменту заснування
мiста.

Вже 29 червня 1754 року бiля фортецi, що будувалася, вiдбувся перший ярмарок. На нього
прибули, крiм українських купцiв, гостi з центральної Росiї, Польщi, Молдавiї, Криму,
Туреччини. Торгували тут продуктами землеробства, тваринництва, а також полотном,
парусиною, шерстю, винами тощо. А вже з 80-х рокiв у мiстi влаштовувались по чотири ярмарки
щорiчно.

Мiсто росло. I в останнiй третинi 18 столiття "ступило" на лiвий берег Iнгулу. Але тут же
постаралися архiтектори. Вулицi Подола - нинiшнього центру й досi, неважаючи на iнколи
руйнiвний вплив сучасної архiтектурної думки, зберiгають красу "червоних лiнiй" та людяний,
не спотворений гiгантоманiєю масштаб невеликого мiста.

Архiтектори 18 столiття прагнули реалiзувати мрiю своїх колег епохи Ренесансу про створення
iдеального мiста - вiльного вiд недолiкiв тiсного, з покрученими вулицями й масою гiгiєничних



проблем мiста епохи середньовiччя.

Але старi мiста - вiд Парижа до Києва - виросли якраз на середньовiчному грунтi. Й тiльки у
нових мiстах - Петербурзi i Фiладельфiї, Одесi, Катеринославi, Херсонi, Новому Амстердамi (
Нью-Йорку ), Миколаєвi та й Єлисаветградi деякi з цих iдей реалiзували.

Що ж це за iдеї?

По-перше, мiсто добре захищене фортифiкацiями, але з простором для росту ( згадаймо, як у
старих мiстах пiд час їх зростання обороннi споруди зносили - й тiльки вулицi носили їх назви -
Ярославiв вал, наприклад ).

По-друге, регулярнiсть кварталiв сприяє хорошiй циркуляцiї повiтря, iнсоляцiї, швидкому руховi
транспорту.

По-третє, чiтко роздiлено цитадель-фортецю, адмiнiстративний центр, житловi квартали,
промисловi райони, мiсця розташування лiкарень та кладовищ.

Закладенi у плануваннi 18 сторiччя iдеї дали свої результати i пiзнiше. Згадаємо Єлисаветград
кiнця 19 сторiччя. Мiська дума, банки, навчальнi заклади - в центрi, навколо - житло. Трошки
далi - вiйськовий комплекс на Ковалiвцi. Великi лiкарнi - мiська, єврейська, Св.Анни, заводи
Ельвортi, Шкловського, цегельнi, млини - теж не в центрi. Зони рекреацiї (мiський сад, сад
"Альгамбра", сад Лайєра ), вокзал, заводи зручно з`єднанi з центром та житловими околицями, де
мешкали дрiбний торговий люд, мiщани, робiтники за допомогою трамвайних лiнiй, що
хрестоподiбно пройшли по Перспективнiй та Успенськiй вулицях.

Що ж являли собою будинки 18 сторiччя? Одноповерховi, iнколи на кам`яних фундаментах,
критi соломою чи гонтом, дуже рiдко - черепицею або залiзом. Розташованi вони досить далеко
один вiд одного: необхiднiсть мати садочки, невелике населення мiста й протипожежнi
мiркування це визначали. Серед одноповерхової забудiвлi та "зеленого моря" - верхи дерев`яних
церков, якi розташувалися на тих же мiсцях, що i їх кам`янi нащадки зараз.Не збереглися саманнi
та дерев`янi будинки - згорiли, знесенi, перебудованi. Є лише декiлька.

* * *

Мiсто зростало, забудiвля ущiльнювалася й страшнi пожежi ( особливо 1798 та 1833-1834 рр. )
змусили владу стимулювати кам`яну забудiвлю. Вiд кам`яної забудови зламу 18-19 сторiччя
зберiглася цiкава пам`ятка ранньої класики - так званий "путевой дворец" - двоповерховий
житловий будинок навпроти Преображенської церкви. Нижнiй поверх - для прислуги,
природно, нижчий за панський бельєтаж, до якого, за пiвденною традицiєю, ведуть вiдкритi
"iталiйськi сходи". Крiм цього своєрiдного готелю для високих гостей є й iншi класицистськi
споруди першої половини 19 сторiччя. Як правило, це мiськi будинки помiщикiв, тому вони
зберiгають багато рис сiльського панського маєтку, вони формуються як замкнена територiя iз
великим садом та всiма службами, в тому числi кузнею та каретними сараями.Цiкавим
прикладом такого мiського маєтку є особняк Соколових-Бородкiних (їх вензель зберiгся на
парапетi парадних сходiв ) на розi вул. Двiрцевої та пров. Театрального, де тепер розмiщено
вiддiл мiлiцiї. Але найбiльш видатною пам`яткою раннього класицизму був величний
Успенський собор, побудований у 1798-1801 рр. замiсть дерев`яної церкви, що згорiла пiд час
пожежi 1798 р. разом з Преображенською церквою, "присутственными местами", жилими
кварталами. Собор височiв великою банею та дзвiнницею, смiливо поставлений по дiагоналi
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скверу на розi Перспективної та Успенської. За деякими стильовими ознаками його можна
вiднести до пiвденного напрямку класицизму, у якому багато будували в Українi архiтектори кола
I.Старова - школи ясної, простої лiнiї, легкої пiднесеної композицiї, вiдмови вiд надмiрних
декоративних ефектiв. На жаль, на зламi 40-50-х рр. 20 сторiччя собор зруйновано - на його
мiсцi зараз знаходиться мерiя, розмiщена у будинку колишнього обкому компартiї (
архiтектори В.Сiкорський, Л.Дворець, Л.Крейтор, О.Возний ).

До класичного напрямку вiдносяться й двi дуже гарнi єлисаветградськi церкви - Володимирської
iкони Божої Матерi, або Грецька ( нинi кафедральний собор ) та Преображенська, збудованi
вiдповiдно у 1812 та 1813 рр. на мiсцi дерев`яних храмiв. Соковитi деталi декору, виразна
композицiя об`ємiв, портикiв та бань, стрiмкi лiнiї дзвiниць - все це вiдрiзняє цi пам`ятки високої
класики.

Класичнi мотиви були дуже стiйкими в архiтектурi рiзних епох та стилiв. От i струнка та велична
Знам`янська церква, збудована комерсантом Д.Купченком на честь порятунку царської сiм`ї 17
жовтня 1888 р. вiд катастрофи, вiдрiзнялася напрочуд вдалим поєднанням класичних та
ренесансних традицiй. Високi дзвiнниця та банi цього храму, побудованного на високому
правому березi Iнгулу на мiсцi старої дерев`яної церкви, було видно далеко в мiстi. Як i iншi
кам`янi храми, Знам`янська церква була справжньою архiтектурною домiнантою на тлi рядової
забудови. На жаль, її знесено у варварськi 30-тi роки 20 сторiччя.

Iнший храм - Покрова Богородицi на Ковалiвцi, завершений 1849 р. за проектом архiтектора
К.Тона, витриманий у так званому росiйсько-вiзантiйському стилi, є своєрiдною згадкою про
церкви 17 сторiччя - з розiрваними фронтончиками над вiкнами, пелюсткоподiбним декорумом
закомар - ромашок, витими колонками... Невеликий, але монументальний, цей храм не просто
височiв над округою, але й гарно вписався до ансамблю вiйськового мiстечка, яке почали
будувати у 1847 р. як адмiнiстративний центр вiйськових поселень Новоросiї, при чому
церемонiю закладки палацу та штабних будiвель здiйснив сам iмператор Микола I, що якраз
перебував у Єлисаветградi на маневрах. В архiтектурi цар дуже полюбляв дещо сухуватий
стриманий варiант пiзньої класики ( його ще називають "миколаївським ампiром" ) - до цього
напрямку вiдноситься й комплекс вiйськового мiстечка - чи не останнiй класичний архiтектурний
ансамбль на Українi, споруджений з таким розмахом. Автор проекту - одеський архiтектор
Шумiлiн та виконавець - архiтектор Верлен зробили багато для того, щоб подолати надмiрну
стриманiсть стилю i за рахунок пiдкреслення деталей - карнизу, консолей пiд вiкнами, а також за
допомогою контрасного червоно-бiлого кольорового рiшення досягти сильного декоративного
ефекту. Ансамбль i справдi був не тiльки символом мiлiтарної могутностi держави, але й досi
створює атмосферу урочистостi, пiднесеностi, бадьоростi.
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