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арівний світ старих фотографій… Хто з нас не відчував їх впливу, тримаючи в руках світлини 
сторічної давнини? З них на нас дивляться люди, яких вже давно немає, і в їх очах читаєш німе 
питання: «Як ви там без нас, справляєтесь? Ви дійсно живете краще за нас?»
Саме зворушливій темі старих фотографій та їх авторів – фотографів міста Єлисаветграда (нині 
– Кропивницького) кінця ХІХ – початку ХХ століття і присвятив свою нову книгу відомий фале-
рист, власник галереї «Єлисаветград» і патріот свого міста Микола Цуканов. Працюючи багато 
років над темою єлисаветградської фотографії, автор розглядає її у контексті розвитку самого 
міста в кінці ХІХ – початку ХХ століття, національного, професійного та соціального складу його 
населення. Вивчаючи роботи єлисаветградських фотографів, розшукуючи сторінки їх біографій 
автор робить цікаві дослідження та відкриття. Дане видання, результат кропіткої дослідницької 
роботи Миколи Цуканова, можна вважати енциклопедією фотосправи в Єлисаветграді почат-
ку ХХ століття. Автор прикрасив свою науково-популярну роботу численними фотографіями з 
особистої колекції старих фотографій.
Видання буде цікаве історикам, краєзнавцям, всім любителям історії рідного краю.
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Сину Глєбу, який захоплюється 
історією рідного краю та України, 

присвячую

ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ

...Ідея написання книги про єлисаветград-
ських фотографів виникла в липні 2014 року, 
коли нас із сім’єю несподівано запросили в 
гості до колекціонерів з Одеси – подружжя 
Анатолія Дроздовського і Олени Краснової.

Про Дроздовського я чув дуже багато відгуків від моїх друзів-колекціоне-
рів – Вадима Юрлова з Миколаєва і Юрія Тютюшкіна з Кропивницького. Але те, 
що ми побачили в квартирі, де вони живуть, викликало у мене культурний шок 
і справило неймовірне враження.

Квартира нагадувала музейні зали із сотнями артефактів, що пов’язані з іс-
торією Одеси, розміщеними на полицях і стінах. Ми провели в «музеї Дроздов-
ського-Краснової» кілька годин, гортаючи альбоми з фотографіями і листів-
ками, вивчаючи підписи столітньої 
давнини на баночках, табличках, 
пляшках, переглядаючи карти, таріл-
ки, різноманітні предмети, виготов-
лені одеськими майстрами у 18-20 
століттях. Потім на стіл лягли альбо-
ми «Одеса на старих листівках», «Ста-
ра Одеса. Торгівля і промисловість», 
а також виданий 2013 року третій 
альбом – «Стара Одеса. Фотографи і 
фотографії».

Альбом про фотографів зацікавив 
мене найбільше. В ньому було пред-
ставлено 1500 фотознімків, зроб-
лених у 1860-1945 роках в 150 фо-
тосалонах Одеси. Гортаючи сторінки 
історії, ми дізнавалися інформацію 
про ту чи іншу фотокартку, як кажуть, 
із перших уст – від колекціонерів-ви-
давців. 

Зустріч з А. Дроздовським в Одесі.
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У той момент мені стало прикро, що ця зустріч із цікавими людьми відбулася 
так пізно, а моє бажання повторити у нашому місті те, що вони роблять в істо-
ричному плані в Одесі, запізнилося на десятки років. Про це я сказав Анатолію 
Олександровичу. На що Дроздовський відповів суто по-одеськи: «Я теж шко-
дую, що пізно почав. Лише 50 років тому...».

Саме Анатолія Олександровича я по праву вважаю тією людиною, яка підштовх-
нула мене до вивчення історії нашого міста за допомогою старих фотографій 
і листівок. А фраза, яку він вимовив, підштовхнула до написання книги - «Нама-
гайтеся все, що ви зібрали, описувати і публікувати. Тоді шанси втратити історичні 
факти будуть мінімальними. Не бійтеся помилятися. Історія виправить».

Зерно впало у благодатний грунт і я почав збирати по крихтах усе, що пов’я-
зане з історією нашого міста. Особливо захопився колекціонуванням (уже 8 
років) фотографій, зроблених єлисаветградськими фотографами. 

Працюючи над книгою, переді мною постало питання: кого я бачу читачем 
цього видання? Я не експерт у фотомистецтві, але захопившись вивченням іс-
торії міста, мені вдалося зібрати цікавий матеріал, який доповнив інформацією 
з архівів і інших джерел про фотографів, які працювали в нашому місті, про 
людей, зображених на світлинах. Тому одразу відмовився давати «сухий» ма-
теріал, розрахований суто на фахівців, оскільки зажди критично ставлюся до 
власних текстів, адже розумію, що не завжди володію достатніми знаннями у 
тому чи іншому питанні.

Аби професійно описати навіть найпростішу фотокартку столітньої давності, 
потрібні точні архівні відомості і глибокі знання про цей матеріал.

Одразу вирішив писати, орієнтуючись на широке читацьке коло, якому буде 
цікаво поринути в минуле, познайомитися з предметами, характерними для 
минулої епохи, дізнатися частину історії Єлисаветграда. Писати з емоціями, які 
часто мене переповнювали, коли я вдивлявся в нову знайдену чи придбану 
фотографію.

Вихід книги про фотомайстрів, які працювали в Єлисаветграді більш як сто-
ліття тому, ще один крок для збереження історії рідного міста, як і книги, видані 
раніше, до яких я маю безпосереднє відношення - «Щоденник Марії Плахоті-
ної», «Колекціонер Ільїн. 20 років потому», «Колекціонер Ігор Бабанський. Істо-
рія одного життя», «Фотолітопис Василя Ковпака».



5

«Що мені подобається у фотографіях, так це те, 
що вони фіксують момент, який зник назавжди, 
який неможливо повторити»

Карл Лагерфельд, дизайнер

СВІТЛИНИ – ЦЕ СВІДКИ НАШОГО БУТТЯ

У швидкозмінному світі технологій практично кожен має можливість із до-
помогою смартфона, фотоапарата, відеокамери зафіксувати ту чи іншу подію. 
Це стало буденною справою.

Фотозйомка настільки міцно увійшла в наше життя, що ми навіть не замис-
люємося над питанням – коли ж була зроблена перша у світі фотокартка. Для 
багатьох із нас вона існувала завжди.

Але що про це каже історія? Перше закріплене зображення зробив 1822 року 
француз Жозеф Нісефор Ньєпс, але воно не збереглося до наших днів. Найста-
ріша відома нам фотографія - «Вид із вікна в Ле Гра», зроблена Ньєпсом у 1826 
році за допомогою камери-обскури на пластині, вкритій тонким шаром бітума. 
Експозиція тривала вісім годин при яскравому сонячному світлі. Важко навіть 
уявити – вісім годин тривала експозиція, яка сьогодні займає долю секунди! 

Не заглиблюватимуся в історію створення першої фотографії і подальший стрім-
кий розвиток її технології до сьогодення. Про це фахівці написали дуже багато.

Повернуся на пів століття назад. Саме тоді, у 13-річному віці, мені на день 
народження подарували фотоапарат «Смена-8». У той час це був найдоступні-
ший за ціною і найпопулярніший у країні фотоапарат. Загалом зі «Сменою-8» їх 
випустили понад 21 мільйон екземплярів.

Для мене, як і для всього мого покоління, сам процес фотографування був 
цілою подією. Фотоапарат був дуже простим у технічному плані, але навчитися 
ним користуватися у той час, було як сьогодні освоїти окремі функції смартфона.

Але головне, що тоді натиснути кнопку фотокамери було замало, щоб отри-
мати фотознімок.

Сьогодні, коли молодь приходить у галерею «Єлисаветград» на екскурсію і 
знайомиться з колекцією фотоапаратів 30-80-х років ХХ століття, дехто навіть не 
здогадується, що без плівки і подальшої її обробки неможливо було отримати 
зображення. А деякі фотоапарати, наприклад, такі як ФТ-2 (фотоапарат Токарєва), 
який є в й колекції, за зовнішнім виглядом 
навіть важко назвати фотоапаратом.

У ньому відсутній фотооб’єктив, міцно 
закріплений всередині барабана, який 
обертається під час зйомки від пружин-
ного двигуна на кут у 120°, а експонуван-
ня зображення здійснюється через щі-
лину, що утворюється у діафрагмі. 
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Та повернуся до розповіді про моє знайомство з фотографуванням. Про-
цес проявлення плівки і безпосередньо друк фотокарток у той час забирав 
чимало часу і вимагав багато знань і досвіду. Щоб отримати більш-менш 
хороші фотографії і результати, мені доводилося витрачати багато часу, і на 
перших порах я «примудрявся» викидати в кошик практично кожен другий 
знімок. Але тоді мені здавалося, що зображення, які у мене виходили, це – 
шедеври, і, як багато початківців, був у захваті від свого першого досвіду 
фотографування. 

Сьогодні процес фотозйомки й отримання зображення значно спростився. 
Світом поширилася «епідемія» селфі і фіксування миттєвостей людського жит-
тя, на мою думку, має більше розважальний характер. Роль фотографії змісти-
лася від збереження важливих подій до створення власного іміджу і зміцнення 
соціальних зв’язків. Якось в інтернеті натрапив на інформацію, що тільки в ін-
стаграм щодня викладають понад сто мільйонів фотографій і відео. 

Так чи інакше, але з появою цифрової фотографії більшість людей обмежу-
ються, у кращому випадку, збереженням зображень на електронних носіях, а 
виготовлення паперових фотокарток стало великою рідкістю. Знімки перегля-
дають на екрані комп’ютера чи смартфона. Важко підрахувати, скільки «гине» 
незбережених світлин. Коли я показую альбоми, сімейні книги з паперовими 
фотокартками, котрі зберігаються протягом багатьох років, багато хто дивуєть-
ся, а дехто вважає це архаїкою. Але у мене про це своя думка. Фотографія – це 
історія нашої родини, нашого життя, яка не повториться, як і зафіксована на 
фотокартці мить. Таким чином ми документуємо свою маленьку історію для 
наступних поколінь. 

Ще одна, на мою думку, фатальна помилка, яку ми робимо, як і сто років тому 
– знеособлюємо фотографію. За той час, коли я почав цікавитися фотознімками, 
через мої руки пройшло кілька тисяч карток ХІХ-ХХ століть із лише 3-5% і них мали 
якісь помітки, вказані дати, події, інформацію про зображених на них людей.

Але ж фотографія – це, здебільшого, пам’ять і спогад. Як сказала англійська 
письменниця Алі Сміт, «фотографія фіксує вічність і є доказом того, що все є 
лише короткою миттю в очах вічності».

По кілька разів переглядаючи фотокартки, які в різні роки робили єлисавет-
градські фотографи, вдивляючись в обличчя людей, інтер’єр, у якому відбува-
лася зйомка, у мене виникало особливе відчуття: ці невідомі мені люди жили в 
моєму місті, вони – мої земляки!

Саме ці люди ходили тими ж міськими вулицями, якими сьогодні ходжу я. Це 
відчуття викликає велике бажання дізнатися, чим жило наше місто, побачити, у 
що були вдягнені дорослі, діти, які предмети їх оточували, які зачіски, прикра-
си вони носили. Великою мірою це бажання дізнатися про спосіб життя містян 
задовольнять світлини тих років, які зберегли для нас образ того міста.

Тому, думаю, буде доречно приділити увагу опису міста, в якому працювали 
фотографи. У різних джерелах, які збереглися до наших днів, знаходимо багато 
розвідок на цю тему. За приклад узяв видання, яке зберігаю у власній бібліо-
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теці, під редакцією М.З.Шабадаша «Довідкова і адресна книга «Весь Єлисавет-
град на 1910 рік». Цей довідник вийшов у світ у друкарні Х.Ш Немировського. 
Також публікую статистичні дані за деякі інші роки, знайдені в архіві, а також 
фотокартки центральних вулиць міста, зроблені фотографами на початку ХХ 
століття, з власної колекції.

ПОВІТОВЕ МІСТО

«Елисаветград расположен в северо-западной части Херсонской губернии 
между Одессой и Харьковом, в 15 час. езды от обоих этих городов.

Весь город лежит в огромной котловине, по основанию которой протекает 
река Ингул, разбивающая городскую территорию на две части, из которых 
большая представляет центр с предместьями Ковалевкой и Балкой, а мень-
шая - предместья Быковое, Пермское и Кущевку. 

…Город Елисаветград в центральной своей части распланирован довольно 
удачно. Улицы, за малым исключением совершенно прямые и повсюду пересе-
каются под прямым углом. Ориентироваться можно очень легко. Некоторые 
улицы отличаются значительной протяженностью. Таковы, Московская, 
Нижне-Донская. Б.-Перспективная и друг. 

Главными улицами считаются Дворцовая и Большая Перспективная. На 
Дворцовой ул. имеется много торговых заведений, но доминирующее поло-
жение в торговом отношении принадлежит Б.-Перспективной, на которой 
расположены все крупнейшие торговые дела Елисаветграда. Местом гулянья 
служит главным образом Дворцовая и часть Б.-Перспективной.

…Большая Перспективная ул. перпендикулярна по отношению к Дворцо-
вой, пересекая последнюю в самом её начале, возле городского бульвара - этот 
пункт пересечения и считается центральной, если так можно выразиться, 
точкой города.
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…Параллельно Дворцовой и Верхне-Донской, выше них лежит Петровская, 
на которой находятся женская и мужская гимназии и земская управа, Алек-
сеевская и Бериславская, дальше - Ярмарочная площадь; ниже - Московская, 
Нижне-Донская, Успенская с продолжением Беспоповской (Гоголя), Преображен-
ская, Покровская, Болотная (у большого моста).

Параллельно Б.-Перспективной выше её лежат: Невская (Пашутинская), Алек-
сандровская, Михайловская, Архангельская, Карабинерная, Клинцовская и Но-
во-Одесская, а ниже Ивановская, Ингульская, Миргородская, Театральный пер.

Из городских окраин наиболее значительными по размеру занимаемой пло-
щади являются Балка, Кущевка и Ковалевка, затем следуют Быковое и Пер-
мское. По количеству населения главнейшие окраины идут приблизительно в 
таком порядке: Кущевка, Пермское, Ковалевка, Быковое и Балка». 
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«Елисаветград является весьма значительным заводским центром по 
изготовлению сельскохозяйственных машин … – один завод Эльворти, за-
нимавший в последнее время первенствующее место по выработке с.-х. ма-
шин, сбывает ежегодно несколько тысяч молотилок и сеялок. Только маши-
ностроительных рабочих насчитывается в городе 3 тысячи человек. Кроме 
того Елисаветград занимает очень видное место на Юге … как мукомольный 
центр, сбывавший до 4-х миллионов пудов муки ежегодно на внутренние рынки, 
Польшу, Кавказ. В широких размерах ведется и хлебное дело. В городе имеется 
много очень крупных мануфактурных и галантерейных складов, снабжающих 
товарами весь тяготеющий к Елисаветграду район.

Показателем культурного состояния города может служить большое чис-
ло учебных заведений, библиотек и др. просветительных учреждений. В городе 
насчитывается 8 средних школ, больше 10 библиотек, три газеты.

В смысле благоустройства Елисаветград может претендовать на солид-
ное место среди южных городов. Трамвай, электрическое освещение, водопро-
вод - все это присоединяет его к общей культуре крупнейших … центров, с 
которыми он соединен железной дорогой».

Дуже цікава інформація про підприємства, які працювали у місті, щоправда 
у більш ранньому періоді, є в Державному архіві Кіровоградської області. Це 
відомості про кількість ремісників, які працювали у Єлисаветграді на 1 січня 
1887 року, де вказано, що в місті трудилися майстри різноманітних ремесел: 
кравці, модистки, капелюшники, картузники, чоботарі, шевці, кожухарі, під-
бирачі хутра і навіть спеціалісти не дуже зрозумілої нам сьогодні професії – 
шмуклера (заст. - бахромник, позуметник (майстер, який виготовляв бахрому, 
шнури, кисті з тясьми)). В місті на той час працювали, наприклад, 24 кравці, 18 
модисток. Вражає кількість майстрів-шевців (125) і чоботарів (76).

Майстрам допомагали підмайстри. Вони не мали права відкривати власну 
справу, навіть якщо досконало володіли своїм ремеслом. Нижче підмайстрів 
були учні, яких віддавали до майстра на навчання і платили їм гроші. Напри-
клад, у 24 міських кравців працювали 178 підмайстрів і 105 учнів. 

На початку ХХ століття в місті працювало багато різних заводів, фабрик, май-
стерень. Профіль багатьох із них сьогодні може викликати нерозуміння і по-
смішку. Але в ті роки існувала велика потреба в таких заводах, як салотопний (4 
заводи), свічносальний (2 заводи), миловарний (3 заводи), кістковипалюваль-
ний, кишковий, спиртоочисний (2 заводи), канатний.

Працювали й фабрики – фруктових і шипучих вод (5 фабрик), прянично-цу-
керних (5 фабрик), 8 фабрик фарб. Також у місті працювали близько 30 меблевих 
майстерень, 40 кузень, 13 екіпажних майстерень. На 13 цегельних заводах, для 
прикладу, в 1900 році було виготовлено 7500000 штук цеглин, а на миловарнях – 
10000 пудів мила (понад 163 тис.кг). П’ять квасних закладів виготовили 30 тисяч 
відер квасу, 4 ковбасні заклади – 6 тисяч пудів ковбасних виробів і шинки. Ін-
формація, що наведена вище та приклади реклами дозволяють більш ретельно 
поглянути на минуле нашого міста.
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У «Ведомостях о фабриках и заводах, промышленных и кустарных заведе-
ний в Елисаветграде» в 1903 році відмічено, що в місті працювало 10 майсте-
рень, які виготовляють золоті і срібні вироби. Вражає кількість кравецько-кар-
тузних і капелюшних – 34 і 20 так званих модних майстерень. Головні убори у 
дітей і дорослих настільки різноманітні, що і сьогодні викликають захоплення 
своїм видом і формами. Більша частина майстерень знаходилася у середмісті, 
по сусідству із фотомайстернями.

Тому можемо припустити, що клієнти модних і капелюшних майстерень по-
спішали зафіксувати нову деталь туалету у місцевих фотографів, чиї заклади 
були поблизу.

Сподіваюсь, буде цікавим також глянути на склад населення Єлисаветграду 
за віросповіданням у 1909 році (дані взяті все з того ж щорічника).

«…Полицейские сведения, разработанные в местных частях, представля-
ются в следующем виде на 1-ое января 1909 г.: всего жителей – 81.959, из них: 
мужчин – 40.577, женщин – 41.382.

По вероисповеданиям население, по сведениям полиции, распределяется так:
православн.  49.458
евреев   30.404
католиков  1.122
лютеран  292
караимов  232
раскольников 196
штундистов 105
магометан  75
армян-грегор. и др. 75
Всего:   81.959 чел
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ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКІ ФОТОГРАФИ  
НА СТОРІНКАХ ВИДАНЬ

Та повернуся до основної теми.
Треба віддати належне і сказати, що тема єлисаветградських фотографів про-

тягом останніх 30 років періодично висвітлювалася в місцевих засобах масової 
інформації, друкованих виданнях, публікувалася на офіційних сайтах краєзнав-
чого музею, обласної універсальної наукової бібліотеки імені Чижевського.

Так у 1991 році у виданні міської ради «Вечірня газета» (№49) вийшла стаття 
журналіста Романа Любарського «Прогулянки по Єлисавету», в якій автор від-
значає, що на розі вулиць В.Перспективної і Дворцової в будинку, що належав 
Гольденбергу, міщанин Лев Штейн винаймав кілька кімнат, де розміщувалася 
його Центральна фотографія.

На інформаційному сайті «Дозор» декілька років тому журналістка Ольга 
Степанова опублікувала статтю «Старі фотографії на стіл поклади»:

«...На початку ХХ століття у нашому повітовому містечку було більше 
двадцяти фотосалонів! Тільки в ательє Давида Харлаба за рік робили вісім ти-
сяч знімків. У фотографії Еммануїла Плетцера – чотири тисячі. Власне, саме 
завдяки цьому фотографічному буму початку минулого століття ми сьогодні 
і маємо стільки чудових фото нашого міста і наших земляків. А ще, мабуть, 
завдяки відносній доступності портретної фотографії, адже у того самого 
Плетцера фото коштувало 1 рубль, у Харлаба – 80 копійок. Порівняйте з ці-
нами на проїзд, наприклад: трамвайний квиток коштував 5 копійок, проїзд на 
візнику від центра міста до вокзалу – 25 копійок».

Зацікавило журналістку приватне життя наших фотографів, а саме Ізраїля 
Леонтійовича Бріля. «Його будинок, збудований ще в 1840-х роках, відшукав на 
вулиці Нижньо-Донській краєзнавець Володимир Поліщук. Не полінуйтеся про-
йти два квартали від Великої Перспективної і подивитися на дім № 57. Адже 
він цікавий не тільки тим, що в ньому жив Бріль. Цей старий будинок почав 
руйнуватися більше ста років тому через будівництво сусіднього дому (на що 
мешканці постійно скаржилися в міську управу), проте стоїть і досі. А перед 
ним і сьогодні збереглися кам’яні стовпчики, до яких прив’язували коней».

Цікаву інформацію про фотографів ми знаходимо в книзі «Зроблено в Єлиса-
ветграді» Володимира Поліщука (2014):

«…У якому році у Єлисаветграді з’явилося перше фотоательє і хто був його 
власником – поки що не встановлено. Відомо лише, що це сталося до 15 травня 
1893 року. Цього дня в Єлисаветграді відбулися урочистості з нагоди відкриття 
водогону. Банкет тривав майже чотири години. А «когда гости выходили из клу-
ба, в витрине фотографа Тираспольскаго уже красовался фотографический сни-
мок торжества освящения водопровода». Вражаюча оперативність з огляду на 
те, якою недосконалою була у ті часи фототехніка, та якими складними процес 
зйомки і технологія виготовлення знімків. Це єдина згадка про місцевих фотогра-
фів в «Историческом очерке г. Елисаветграда» Пашутіна, виданому у 1897 році».
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У своєму матеріалі Володимир також приділив увагу історії виникнення фо-
тоательє в сусідньому Бобринці.

Краєзнавець Олена Класова теж не оминула своєю увагою тему єлисавет-
градських фотографів: «…У Єлисаветграді існувало близько 20 відомих великих 
фотосалонів і декілька невеличких. Деякі приватні підприємці, які володіли фо-
тосправою, мали фотозаклади не тільки в Єлисаветграді, а й в інших містах. 
Так, наприклад, Броніслав Шиндель володів фотоательє в Єлисаветграді, Ми-
колаєві та Одесі. Фотографії Вітліна були в Єлисаветграді і Кременчуці, фото-
графії Е.Р. Плетцера – в Єлисаветграді, Миколаєві та Бердянську».

Старими фотографіями зацікавилася і журналістка Лара Гуріна, яка написала 
більше десятка статей, об’єднаних темою «Єлисаветград. Погляд з минулого».

І все ж, на мою думку, питання, пов’язане з роботою, біографією, життям фо-
тографів Єлисаветграда, недостатньо вивчене, розкрите і висвітлене.

На це є і об’єктивні причини. Через сто років все важче знаходити фотогра-
фії, особливо хорошої якості. Фотокартки доводиться купувати, обмінювати не 
тільки в межах нашої країни, але й за кордоном.

ФОТОГРАФІЯ. ПЕРШІ КРОКИ

До ухвалення Закону про друк у 1865 році немає офіційних даних про фото-
графічні заклади і їхніх власників, які працювали у нашому місті. Скоріше за все 
фотографи в Єлисаветграді могли відкривати заклади без отримання свідоцтва.

Із прийняттям відповідного закону діяльність фотографічних закладів поча-
ла регламентуватися у двох напрямках. По-перше, вони підлягали реєстрації і 
цензорському контролю з боку держави. По-друге, її власник зобов’язувався 
платити відрахування в казну.

Свідоцтво на право роботи, яке отримував фотограф, давало можливість по-
чати працювати за вказаною у ньому адресою протягом двох років. Якщо про-
тягом встановленого терміну заклад не відкривався, свідоцтво анулювалося і 
потрібно було отримувати нове.

Із різних джерел, а також із наявних фотокарток вдалося скласти більш 
повну картину роботи фотографів у нашому місті та відмовитись від устале-
ної кількості у 20 місцевих фотомайстрів в кінці ХIX – початку ХХ століття, яка 
неодноразово звучала в різних джерелах до виходу данного видання. Мною 
встановленно, що за шістдесятилітній період з 1864 по 1924 рік у Єлисавет-
граді працювали не менше 36 професійних фотографів. Слово «професійних» 
у цьому випадку є ключовим, оскільки в ці роки почали з’являтися фотогра-
фи-любителі, які займалися фотографією для власного задоволення, на відміну 
від фахівців, чий основний дохід складали заробітки від фотозйомок.

Такими фахівцями були Бауер, Белінський М., Бриль І., Броун, Вайнштейн Г., 
Вальтер П., Вітлін А., Вітлін Г., Вітлін З., Вітлін Я., Геллєр, Гескіс В., Глікман І., Гольден-
берг Г., Гольштейн Г., Горельников С., Дубинський Я., Зайденварг І., Зінгер І., Кірда-
новський Ф., Лупал В., Майер, Москальов М., Музиканський А., Немировський  С., 
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Плетцер Е., Подольський Б., Попков А., Тираспольський Л., Тираспольський Н., Ти-
распольський Я., Вінкель І., Харлаб Д., брати Шиндель, Штейн Л., Ейхлер А.

Можна припустити, що фотокартки з написами «Кабінет-портрет», «Ві-
зит-портрет» без зазначення імені фотографа, які були куплені у жителів нашо-
го міста і колись зберігалися в їхніх альбомах, зробили фотографи-любителі, 
для яких виготовлення фотокарток не було джерелом доходу. А таких знеособ-
лених світлин трапляється чимало.

Фотографічні заклади розміщувалися, як правило, на центральних вулицях 
міста, в людних місцях. Більшість із них працювали в орендованих приміщен-
нях, сплачуючи за це чималі кошти.

Для наочності на карті міста 1913 року вирішив позначити місця фотографіч-
них закладів Єлисаветграда за 60 років (1864-1924) за інформацією, взятою з 
паспарту і рекламних оголошень (див. карту з таблицею на стор. 16-17 ). 

Уже згадував про те, що до сьогодення дійшло не так багато фотографій кін-
ця ХІХ – початку ХХ століть. Це сталося з різних причин: позначилися переїзди, 
війни, смерть власників фотокарток. Хтось дбайливо зберігав сімейний архів, а 
хтось, не задумуючись, викидав їх у макулатуру.

З часом фотокартки псувалися, втрачали первісний вигляд, вигорали. Мені 
вдалося зібрати понад 400 фотографій, більшість із яких представлені в цій 
книзі. Далеко не всі з них у гарному стані, але кожна з цих світлин, як я зазначав 
раніше, несе в собі інформацію і є частинкою нашої спільної історії.

Переглядаючи старі фотографії, мене завжди вражали деталі. Перш за все, 
висока якість і майстерність оформлен-
ня. І справа, на мій погляд, не тільки в 
конкуренції, яка змушувала працювати 
над оригінальністю виробу. Добротно 
і гарно оформлюючи фотографію, май-
стер дбав про свою репутацію. Навіть 
через роки багато знімків, хоч і мають 
механічні дефекти, не втратили якість 
друку.

За весь час трапилося лише кілька фо-
токарток, у яких розшарувався картон 
паспарту на окремі аркуші, настільки ви-
сокою була якість клею і самої роботи. Ви-
кликає захоплення й надзвичайно ідеа-
льна (у більшості) поклейка фотознімка.

На багатьох фотокартках, які представ-
лені в книзі, є «персональні» паспарту з 
фірмовими малюнками, на яких вказане 
прізвище фотографа, адреса майстерні, 
а іноді – телефонний номер закладу. 



Орієнтовне розташування 
фотографічних закладів Єлисаветграда наприкінці ХІХ-початку ХХ ст.
 1 – територія Фортеці
 2 – Єлисаветградське кавалерійське училище
 3 – театр
Об’єкти 1-3 дані для орієнтування.

4
«Рафаель» (бр.Шиндель) Велика Перспективна/Нижньо-Донська, буд. Томпакова, навпроти 

нотаріуса Якубовського
І.Зайденварг Велика Перспективна/Нижньо-Донська, буд. Томпакова

5
І. Бриль Велика Перспективна, буд. Шкловського, навпроти бульвару
І. Бриль Велика Перспективна, буд. Барського, поряд з Держ.Банком

6
Нова загальнодоступна фотографія Велика Перспективна, буд. Капоне, навпроти собору
І. Бриль Велика Перспективна, буд. Капоне, навпроти собору

7 А. Вітлін Московська, буд. Ходоровського, навпроти Великої синагоги

8 С. Горельников
Дворцова
Дворцова, буд. Бромберга, навпроти міського бульвару
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І.Глікман Іванівська, буд. Музиканського, біля Дворцової
Берлінська (кол. Глікмана) буд. Музиканського (?)
Б. Подольский Дворцова/Іванівська, буд. Музиканського
«Рембрандт» Дворцова/Іванівська
А. Музиканський Іванівська, власний будинок
Д. Харлаб (кол. Берлінська Глікмана) Іванівська, буд. Музиканського

10 Д. Харлаб Дворцова, буд. Гунькіної

11
Ф. Кірдановський Дворцова, 16, буд. Перімонда
Я. Тираспольский буд. Перімонда (Дворцова) (кол. Кірдановського)
Е. Плетцер Дворцовая, 16, буд. Перімонда

12 Я. Дубинський Велика Пермська, буд. Собіневського, навпроти Депо трамвая
13 Центральна фотографія Л.Штейна Дворцова/Перспективна, буд. Гольденберга
14 З. Вітлін на розі Перспективної і Петровська, буд. Міського товариства

І. Бриль (кол.Берлінська) Дворцова, буд. Бардаха
«Комета» Дворцовая, буд. нащадків Бардаха
«Модерн» Броуна Велика Пермська

Г. Вайнштейн
Преображенська, буд.Загути
Преображенська, буд. Собіневського, поряд з маг. Аківи Когона

П. Вальтер
А. Вітлін Велика Перспективна, буд. Кунакова
Г. Вітлін
Я. Вітлін Дворцова
Р. Геллер Дворцова, буд. Гюнтера
В. Гескес
Г. Гольденберг
Г. Гольдштейн
Ейхлер и Бауер
А. Ейхлер буд. Стацевича
І. Зінгер Дворцова, буд. Хмелевського
В. Лупал Дворцова
А. Майер
М. Москальов Успенська, буд. Рибчинської
С. Немировський
А. Попков Велика Перспективна, буд. Плотникова
Новоросійська фотографія

Велика Перспективна, буд. КовалевськогоНоворосійська фотографія
Л. Тираспольського
С.-Петербургська фотографія
Я. Вітліна
Художня фотографія І.Фінкеля
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На звороті паспарту нерідко можна було побачити зображення медалей з 
портретами піонерів фотографії: Нісефора Ньєпса, Луї Дагера, Вільяма Генрі 
Фокс Тальбота. Це, зазвичай, робилося, щоб додати престижу ательє.

Часто на паспарту зазначалося, що «негативи зберігаються». Зберігати нега-
тиви почали лише у 80-ті роки ХІХ століття. Це давало можливість знову зро-
бити відбитки за бажанням клієнта, щоб не повторювати трудомісткий процес 
фотографування. Негативи зберігали на скляних пластинках протягом бага-
тьох років.

Спочатку я був певен, що паспарту необхідне для того, щоб тонкий папір 
фотокартки не скручувався і не псувався. Але знайшов і іншу причину вико-
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ристання паспарту. Ухвалення Закону про друк, про який згадувалося раніше, 
зобов’язував «...оголосити під підпис усім власникам фотографічних закладів, 
щоб вони, зважаючи на відповідальність перед законом, не випускали б у своїх 
закладах твори світлопису без зазначення фірми фотографії і, по-друге, щоб 
знімки з картин і естампів друкували не інакше, як з цензурного дозволу».

Більшість єлисаветградських фотографів замовляли паспарту в літографіч-
ному закладі одеського купця Йосипа Покорного, а також на його фабриці в 
Лібаві (до 1918 р., зараз Лієпая, Латвія). Крім Покорного, замовлення робили і в 
інших містах: в Одесі – в «фотографічному депо» Моріца Фішелеса (1890-1900-х 
рр.), в літографії Міранського, літографії Адама Тайрера, в закладі А. Кюльпе; в 
Москві – у відомого літографа Михайла Волокітіна (1870-ті роки); у Варшаві – в 
Оттона Флека (O. Fleck) в 1890-ті рр.; у Вільне (до 1918 р., зараз Вільнюс, Литва) – 
в товаристві «ТАЛЬБОТ», власником був Йосип Клембацький (Клембоцький). 
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Найпопулярнішим за ціною і зручністю був формат «візит-портрет». Розмір 
таких карток складав чверть фотографічної пластини. Вони не завжди співпа-
дали за розмірами, хоча за стандарт можна взяти 10,5х6,5 см.

Оформлення візиток було різним. Якщо паспарту були не іменними, то зде-
більшого на лицьовому боці друкувався напис - Visit Portrait. 

Зустрічався напис «Візитний портрет». 
У колекції є візитки без будь-яких написів на лицьовому боці. 
Візитні фотокартки замовляли дюжинами (давня міра однорідних предме-

тів, яка дорівнювала дванадцяти) і дарували родичам та друзям.
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Також такі знімки зазвичай використовували в особових справах після закін-
чення навчання в гімназіях, училищі, а також вони були своєрідним посвідчен-
ням особи. Наприклад, на одній фотокартці є напис: «Особу смілянського мі-
щанина Якова Наумовича Кагана підписом і прикладанням печатки посвідчую. 
2 листопада 1916 р. Пристав 1 частини м. Єлисаветграда (підпис)».

На візит-портретах зустрічаються різні зображення – погрудні, поколінні, у 
повний зріст і групові.

У багатьох джерелах зазначається, що на початку 1870-х років візит-пор-
трети витіснив кабінетний портрет. Але в цій колекції є багато візит-портретів, 
зроблених і після 1900 року.



Досить рідкісна фотографія, що не відноситься до єлисаветградських фотографів,  
але дуже промовисто свідчить про ще один спосіб використання «візит-портретів».

Приклади використання «візит-портретів» для документів під час вступу до навчальних 
закладів та в якості посвідчень.
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Кабінетний формат використовували частіше, щоб повісити фотокартку на 
стіну, або поставити в рамці на столі. Саме вони збереглися до наших днів у 
хорошому стані.

У зібранні є паспарту кабінет-портрета з поширеним варіантом підпису на 
лицьовому боці  «Cabinet Portrait».
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В колекції кабінетні портрети зустрічаються до 1920-х років, після чого більш 
популярним став формат – поштова карточка.
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Серед колекціонерів дуже цінуються жанрові фотографії, серед яких особливе місце 
займають фото з зображенням людей в національному одязі.
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Розмір 14,2 х7,8 см

Розмір 6,5х6,5 см

Розмір 11, 2х4,7 см

За даними Фотографічного календаря на 1891 р. до 1890 використовувалися 
наступні формати паспарту (бланків) для фотографій (через / вказується роз-
мір фотографії): 

Міньйон      40х78/36х70 мм;
Візитний, або «Вікторія»   62х101/54х92 мм;
       65х105/56х94 мм;
       82х127/70х105 мм; 
Кабінетний (Кабінет-портрет)  108х166/100х137 мм;
       110х170/100х137 мм;
Променадний     105х210/93х200 мм;
Будуарний     135х220/123х189 мм;
Імперіал      175х250/160х217 мм;
Панель      180х320 /160х300 мм.

Розмір 10,5х10,5 см



28

Микола Цуканов

Розмір 12х5 см

Розмір 7х5 см

Розмір 8х5 см

Розмір 18х8,5 см

Розмір 16,5х8 см Розмір 18х9 см



Розмір 21х10 смРозмір 21х10,5 см

Розмір 7,3 х7,3 см
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Розмір 17,5х6 см Розмір 21х11 см

Розмір 19х10 см

Розмір 15х7,5 см
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На жаль, жодна фотокартка з ко-
лекції не дає інформації про вар-
тість послуг фотографа. Але в інтер-
неті знаходимо відомості про це. 

Для порівняння цін з вартістю 
фотографій, наведу ціни на про-
дукти у лютому 1901 року:

Хліб пшеничний (1 сорт) за 
фунт (409,5 г) – 3,5 копійки, курка 
1 шт. - від 35 до 60 копійок, яйця 
(десяток) – 20 копійок, борошно 
пшеничне за 1 пуд (16,381 кг) – 1 
рубль 5 коп., сіль за пуд – 28 ко-
пійок, цибуля за пуд – 70 копійок, 
картопля за пуд – 40 копійок. 

Багато знімків із колекції 
по-своєму цікаві. Власники фото-
графічних закладів, які працювали 
в місті, облаштовували приміщен-
ня для фотографування різнома-
нітними декораціями, замовляли 
фон з різноманітними зображен-
нями, створювали ілюзію зйомки 
в парку, на околиці лісу, біля річки.
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Наприклад, на фотографії, зробленій в ательє Е.Плетцера, на передньому 
плані бачимо борт човна. Клієнтів «садили» в човен, давали в руки весло, ство-
рюючи таким чином сюжет.

Щоб мати на світлині гідний вигляд і підкреслити освіченість, клієнту нерід-
ко давали в руки книгу, газету чи штучні квіти. Це робилося також і для того, 
щоб зафіксувати руки клієнта під час тривалої зйомки.

Перші фотоательє облаштовували різноманітною бутафорією – балясинами, 
огорожами, штахетниками...
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Переглядаючи знімки, виникає ще одне запитання: чи були гендерні ролі чо-
ловіків і жінок під час фотозйомки? Довелося «покопатися», щоб його дослідити. 
Дійсно, часто в публікаціях про фотографію зустрічається твердження, що ко-
лись існувала традиція фотографуватися «чоловік сидить – жінка стоїть», і це 
пов’язувалося з гендерними ролями, які були абсолютно іншими, ніж сьогодні. 
Та чи насправді це так? На фотокартках, зроблених у перших ательє, бачимо, 
що підхід у кожному конкретному випадку був індивідуальним.

На першій фотографії зображені чоловік і жінка, очевидно подружжя, які по-
зують для портрета в гарно обладнаному фотографічному закладі Лупала. Чоло-
вік сидить в кріслі, а жінка стоїть поряд, спершись на книгу, що лежить на тумбі. 
На зворотному б оці чорнилами зазначена дата зйомки – 27 січня 1880 року.

На другій фотографії, у фотографа Федора Кірдановського, схожа манера – 
дівчина стоїть, поклавши руки на стілець, а чоловік невимушено сидить у кріс-
лі, схрестивши ноги. 
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Знімки, зроблені у фотоательє І. Бриля, під-
тверджують мою думку про індивідуальний під-
хід при зйомці. 

А ось Давид Харлаб вирішив пару, яка фото-
графувалася, посадити поряд. 

Фотограф Москальов на цей кшталт мав свою 
«рівність». 

Ці приклади наштовхують на висновок, що 
люди або самі вирішували, як їм сидіти і стояти, 
або фотограф розставляв їх під час зйомки на 
власний розсуд.

Працюючи над книгою, помітив, що в публіка-
ціях зустрічаються різноманітні назви закладів, 
у яких трудилися фотографи минулого століт-
тя – салон, майстерня, ательє та інші.

Усі ці заклади в кінці ХІХ початку ХХ століття 
називали просто - «Фотографія», хоча в наш час так прийнято називати «фото-
картку». Ось чому на звороті знімків читаємо - «Фотографія І. Бриль», «Фотогра-
фія М. Москальова», «Фотографія Ем. Плетцера», «Фотографія Д. Харлаба» або 
«Фотограф Д. Харлабъ». 

У деяких фотографів зустрічаємо такий напис: «Фотографічний заклад Д. Хар-
лаба», «Фотографічний заклад Тираспольського», «Фотографічний заклад Ф. 
Кірдановського».

У того ж Ф. Кірдановського знаходимо і таку назву: «Майстерня фотографа 
Федора Кірдановського». Зустрічається і «Художня фотографія І. Фінкеля».
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Для опису фотографій вирішив використовувати визначення – фотографіч-
ний заклад.

Проаналізувавши роки заснування фотографічних закладів, можна ствер-
джувати, що 80-ті і наступні роки ХІХ століття були періодом росту популяр-
ності фотомайстерності у Єлисаветграді. Цьому сприяло багато факторів. Фо-
тозйомка стала дешевшою і доступнішою, що впливало на збільшення кількості 
охочих сфотографуватися. Робили індивідуальні і групові портрети, знімали 
сімейні урочистості, фотографувалися не тільки міська інтелігенція і заможні 
люди, але й робітники, військові, селяни з навколишніх сіл.

У цей час у місті відкривається все більше фотографічних закладів. Крім фі-
нансових, організаційних труднощів, пов’язаних з необхідністю отримати доз-
вільні документи, пошуком приміщення, яке б підходило для закладу, не менш 
важливо було придбати необхідні для роботи фототовари. Їх потрібно було 
замовляти в губернських містах, де фотографія розвивалася швидше. Перелік 
матеріалів і обладнання, необхідних для роботи фотографа, був значним.

Щоб уявити, наскільки трудоємким був процес фотографування, вирішив 
розмістити інформацію, яка наочно демонструє складність фотографування і 
скільки, крім фотоапарата, потрібно було мати різноманітних компонентів і ма-
теріалів. (http://fototikon.blogspot.com/2017/05/Gross-list.html#more)

«Фотографическіе приборы и другие принадлежности.
1. Объективъ двойной для портретовъ.
2. Объективъ простой для видовъ.
3. Камера съ двумя шасси.
4. Треножникъ.
5. Три дюжины стеколъ въ деревянномъ ящикѣ.
6. Приборъ для чистки стеколъ.
7. Ванна вертикальная или горизонтальная.
8. Крючекъ гутта-перчевый для погруженія стеколъ.
9. Переводный шасси.
10.  Металлическій треножникъ, употребляемый для приведенія стеколъ въ 

горизонтальное положеніе.
11. Три кюветки из гутта-перчи.
12. Три кюветки изь стекла или фаянса.
13. Вѣсы съ разновѣсками французской мѣры.
14. Двѣ стеклянныя мензурки съ делѣленіями на граммы.
15. Высокій флакон для отстоя коллодіона.
16. Три стеклянки съ притертыми пробками в 1/4 фунта.
17. Двѣ стклянки двухфунтовыя, изъ темнаго стекла
18. Шесть стклянокъ въ одинъ фунтъ.
19. Шесть воронокъ различной величины.
20. Спиртометръ или волчекъ для испытанія крѣпости эфира и алкоголя.
21. Мензурка безъ дѣленій въ 100 граммовъ.
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22. Спиртовая лампа.
23. Бристольской бумаги для наклейки рисунковъ – 12 листовъ.
24. Позитивной – 24 листа.
25. Негативной – 24 листа.
26. Альбюминной – 24 листа.
27. Восченой – 12 листовъ.
28. Протекной – 6 дестей.
29. Нѣсколько рисовалыныхъ кистей.
30. Бѣлую или черную краску для ретуши на стеклахъ съ негативами.»

Працю фотографів у цей час значно спростило відкриття в Єлисаветграді 
у 1898 році Г. Голденбергом складу фотографічного приладдя, де фотографи 
могли придбати фотопапір, хімічні реактиви та інший відповідний реманент. 

Аби залучити більше клієнтів, фотографи почали приділяти увагу рекламі. В 
друкованих виданнях почали з’являтися відомості про фотографічні заклади і 
послуги, які там надавали.

Популяризації фотосправи сприяла й поява фотографічних товариств. У 1881 
році виникло фотографічне товариство в Одесі, а в Єлисаветграді таке створили 
в кінці 1900 року. На жаль, немає відомостей, за чиєю ініціативою воно з’яви-
лося. Але у словнику-довіднику Анатолія Попова «Российскі фотографи (1839-
1930 рр.)» знаходимо інформацію про деяких громадян, які входили до правління 
товариства. Першим головою єлисаветградського фотографічного товариства 
5 грудня 1900 року обрали Сухих. Членами правління були обрані Гусєв, Лися-
ков, Нікольський, Гангедлав (дообраний 1905 року), Н.Бракер, автор статті «Виго-
товлення червоного скла для темної кімнати» в журналі «Фотографічні новини».

Без відповіді залишається питання, чи були професійними фотографами 
члени правління Гусєв, Лисяков, Нікольський, Гангедлав та інші, чи це були фо-
тографи-любителі, а, можливо, й особи, яких увели в склад правління товари-
ства, щоб зробити його престижнішою.

Так, наприклад, в правління товариства входив видавець і редактор журна-
лу «Чарівний ліхтар» Пашковський М.А.

Педагог і журналіст Микола Афанасійович Пашковський – засновник жур-
налу «Чарівний ліхтар», перший номер якого побачив світ у січні 1901 року. 
На сторінках журналу висвітлювалися найновіші наукові розробки й удоскона-
лення чарівних ліхтарів (прототипів сучасних проекційних приладів). Журнал 
виходив до 1907 року. Його редакція знаходилася у Єлисаветграді на вулиці 
Миргородській.

Але повернуся до фотографічного товариства. Головною метою створення 
Єлисаветградського фотографічного товариства було сприяння розробці і роз-
повсюдженню художніх, наукових і технічних знань, що стосувалися фотографії.

Членом товариства міг стати кожен охочий, хто цікавився фотографією і міг 
сплатити разовий вступний внесок 2 рублі, а також підтримувати діяльність то-
вариства щорічним членським внеском у 5 рублів. 
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ВОНИ БУЛИ ПЕРШИМИ

За даними, знайденими в архівних документах, різноманітних довідниках, за 
паспарту і написами на фотокартках, а також із інформації експертів, які вивча-
ють фотографії середини ХІХ – початку ХХ століть, вдалося визначити фотогра-
фів, які першими почали працювати у нашому місті. Це певним чином маленька 
сенсація, адже вдалося встановити початок роботи першого фотографічного 
закладу в нашому місті і знайти одного з перших фотографів, який працював 
у Єлисаветграді, змістивши часовий проміжок, порівняно з попередніми відо-
мостями, майже на 20 років.

Фотограф Август Майер

Одним із перших фотографів, чиї знімки є в колекції, вважаю фотографа Ав-
густа Майера, пруського підданого, який працював у Єлисаветграді приблиз-
но в 1860-65 рр. На фотографії, яку зробив Август Майер і яка збереглася до 
наших днів, зображений заможній чоловік «у повному розквіті років» у кріслі. 
В правій руці у нього ціпок, у лівій – сигара. Золотий (скоріш за все) ланцюжок 
для годинника, краватка того часу видають рівень матеріального достатку цієї 
людини. За зовнішнім виглядом – купець. Дослідження крою піджака на фото 
вказує, що ця модель притаманна кінцю 50-х початку 60-х років ХІХ століття.

На звороті фотокартки є паперова наклейка, на якій вказано прізвище фото-
графа і місце зйомки. Майстерню (якщо така існувала), де працював фотограф, 
з’ясувати не вдалося. Ця фотографія датується 1864-1865 рр.
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Фотограф А. Ейхлер

Першою фотомайстернею в Єлисаветграді, за дослідженням, був заклад, що 
належав австрійському підданому А. Ейхлеру. Дозвіл він отримав 3 лютого 1865 
року. Дозвіл на відкриття виданий Міністерством внутрішніх справ Російської 
імперії (РДІА, Ф. 776, оп.11, 1873 р., с.106, ІІ від). Фотомайстерня працювала з 
1865 по 1873 рік і знаходилася в будинку Стацевича.

Фотографи Ейхлер і Бауер

В колекції дві цікаві фотокартки, на 
паспарту яких вказано, що належать 
вони фотомайстерні Ейхлер і Бауер. 
Втім відомостей про людину з прізви-
щем Бауер не знайшов.

Дослідження цього знімка показа-
ло, що зроблений він приблизно після 
1870 року, оскільки до кінця 1860-х ро-
ків фон фотокартки було чистим, або 
на ньому був лише стілець, невеликий 
столик чи інший предмет. Приблизно 
з 1870 року фотографи почали вико-
ристовувати декорації і реквізит.
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Фотографія, на якій сфотографована невідома жінка, виконана також у фото-
графічному закладі Ейхлера та Бауера. Імовірно, зроблено фотографію на по-
чатку 80 років ІХ століття.
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УЧНІВСЬКА МОЛОДЬ МІСТА

Пошук інформації про наявні в колекції фотографії учнів дав свої позитивні 
результати. На багатьох з них вдалося знайти цінні данні про місце народжен-
ня та навчання. Особливий інтерес викликають візит-портрети з колекції, на 
яких зображені учні навчальних закладів Єлисаветграда. Такі фотографії, як я 
зауважував раніше, були потрібні для оформлення особових справ при вступі 
в навчальний заклад.

Під час дослідження таких знімків з колекції, а також фотографій з особових 
справ учнів, що зберігаються в обласному державному архіві, з’ясувалося, що 
більшість студентів і гімназистів фотографувалися в фотоательє Давида Харла-
ба. Значно рідше зустрічаються фотокартки учнів, зроблені в майстернях Ема-
нуїла Плетцера, Ізраїля Бриля, братів Шиндель.

Цінність деяких фото у тому, що вони були придбані з документами (свідо-
цтва, атестати), які дають можливість дізнатися імена, особисті дані людей, які 
на них зображені, і, що не менш важливо, знайти більше інформації про цих 
людей. 

Микола Валетто

В одного харківського колекціонера придбав документи на ім’я Миколи 
Лео нардовича Валетто. Це фотографія, зроблена в майстерні Давида Харлаба, 
а також атестат про закінчення ним Єлисаветградського земського реального 
училища. Земське реальне училище було першим закладом середньої освіти в 
місті, існувало з 1870 року до кінця 1920-х років. (Сьогодні в будівлі ЄЗРУ розмі-
щується Кропивницький інженерний коледж Центральноукраїнського націо-
нального технічного університету). Згідно з уставом училища, в цьому закладі 
навчалися діти різних статків, рангів і віросповідання. 
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З документів стало відомо, що Микола Валетто, православного віроспо-
відання, народився у Єлисаветграді Херсонської губернії 6 січня 1880 року. 
В серпні 1890 року вступив до земського реального училища, яке закінчив у 
червні 1899 року. На звороті фотографії є запис, у якому вказано рік закінчен-
ня училища, який не співпадає із вказаним у атестаті. Очевидно, напис на фото 
зроблений значно пізніше, ніж видача атестата. 

Подальший пошук інформації про Миколу Валетто дозволив дізнатися бага-
то цікавих фактів із його біографії. Його батьком був Леонард Дмитрович Валет-
то, підданий грецького королівства, комерсант. Разом із дружиною Теофілою 
Матвіївною і дітьми Митрофаном, Василем, Софією, Оленою жив у власному 
будинку на вулиці Миргородській. Микола Валетто в 1880 році був охрещений 
в Успенському соборі Єлисаветграда. В Російському державному історичному 
архіві зберігається прохання від 3 січня 1903 року грецького підданого Валет-
то Миколи Леонардовича, 23 років, студента 2-го курсу Харківського техноло-
гічного інституту про зарахування його до російського підданства, яке було 
схвалене в липні 1904 року. Також знаходимо інформацію, що Микола Леонар-
дович закінчив інститут 1909 року, отримав спеціальність інженера-техноло-
га. Після 1912 року він переїхав до Катеринослава (нині Дніпро), де працював 
помічником механіка у Катеринославських майстернях Катериненської заліз-
ниці. Пізніше працював викладачем Всесоюзного заочного індустріального ін-
ституту (ВЗІІ) на факультеті підвищення кваліфікації ІТР (1937). В 30-ті роки був 
репресований. Подальша його доля невідома. 

В колекції також є фотографії і документи інших випускників навчальних закла-
дів: комерційного училища, земського реального училища і чоловічої гімназії.

Микола Гірський

Гірський Микола Якович,1870 року народження. Закінчив механічне відді-
лення Харківського практичного технологічного інституту в 1897 році у званні 
інженера-технолога. Служив на Поліській залізниці. Потім у 1909-1911 роках 
працював начальником Катеринославських майстерень управління Катери-
ненської залізниці, з 1913 року – штатним по Міністерству шляхів сполучення 
інженером VI класу. В 1915-1917 роках працював 4-м заступником начальника 
залізниці і рухомого складу при Управлінні Катериненської залізниці. 

Почесний блюститель 1-го Катеринославського 2-класного залізничного 
училища. Голова Товариства споживачів службовців Катериненської залізниці 
(1915).

Нагороджений за відмінну службу орденом св. Станіслава 2-го ступеня 
(1915), орденом св. Анни 2-го ступеня (1916). Учасник Громадянської війни у 
складі Збройних сил Півдня Росії. Емігрував у 1920 року в Югославію. Подаль-
ша його доля невідома.
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Фотографія невідомого фотографа.

У зібранні (бувають же в житті приємні несподіванки!) знайшовся документ 
(атестат) молодшого брата Миколи Гірського – Сергія, який пішов стопами 
старшого, хоча життя його закінчилося значно трагічніше. 

Гірський Сергій Якович, православного віросповідання, син міщанина, на-
родився в селі Захарівка Єлисаветградського повіту в 1877 році. У 1887 році 
вступив і в 1898 році закінчив Єлисаветградське земське реальне училище. 
Сайт Харківського технічного університету доповнює його біографію. В1901 
році Сергій Гірський вступив на механічне відділення Харківського техноло-
гічного інституту ( у подальшому – університет). Закінчив інститут в 1912 році у 
званні інженера-технолога. 

Під час Першої світової війни служив в армії за призовом, прапорщик запасу. 
В 1921 році розстріляний за «участь у підпільній білогвардійській організації 

і підготовку до збройного повстання з метою повалення радянської влади».

Єхієль Гуревич

Гуревич Єхієль Нафтулович народився в 1895 році. В 1913 закінчив єлиса-
ветградське комерційне училище. В 1915 році вступив на механічне відділен-
ня Харківського технологічного інституту. Ймовірно, інститут не закінчив. По-
дальша його доля невідома. 
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Фотографія невідомого фотографа.

Ізраїль Клярфельд

Клярфельд Ізраїль Ноєвич, іудейського віросповідання, син міщанина, наро-
дився 16 березня 1872 року (місце народження невідоме). З серпня 1890 по 
червень 1891 року навчався у сьомому класі Єлисаветградського земського 
реального училища. Подальша доля невідома.

Фотографія 
Давида Харлаба.
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Олександр Коробко

Коробко Олександр Косьминович, православного 
віросповідання, син купця другої гільдії, народився в 
селі Коротяк Єлисаветградського повіту в 1894 році. 
В серпні 1904 року вступив, а в червні 1913 закінчив 
Єлисаветградське земське реальне училище.

Подальша доля невідома.

Фотографія 
Давида Харлаба.

Яків Турчин

В колекції є дві фотографії, на яких зображений Яків Турчин. На одній із них збе-
реглася сургучева печатка Єлисаветградського земського реального училища. На-
пис на звороті знімка дає можливість дізнатися, що в 1909 році Яків Турчин склав 
іспит при Єлисаветградському земському реальному училищі за шостий клас. 

Додаткову інформацію вдалося знайти на сайті «Історія Росії в документах». 
Тут опубліковано свідоцтво №378 про закінчення повного курсу додатково-

го класу, видане Я. А. Турчину 13 червня 1910 року. Із свідоцтва дізнаємося, що 
Яків Аврумович Турчин, іудейського віросповідання, народився в Єлисавет-
граді 8 січня 1893 року і отримав початкову домашню освіту. Друга фотографія 
зроблена в 1912 році в Єлисаветграді в майстерні «Рафаель» братів Шиндель, 
на ній Яків уже старший на три роки. На жаль, на звороті знімка, крім року його 
видачі, ніякої додаткової інформації немає. Подальша його доля невідома.
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Іван Біркін

В майстерні Емануїла Плетцера зроблено фото юнака Івана Андрійовича Бір-
кіна. Він народився у Новогеоргієвську Олександрійського повіту Херсонської 
губернії 8 жовтня 1890 року. Син міщанина. У вересні 1908 року вступив до 
Єлисаветградського комерційного училища, яке закінчив у 1911 році. Подаль-
ша його доля невідома.

Василь Дубовський 

Також у колекції є фотографія і документи, які 
належали Василю Васильовичу Дубовському, си-
нові надвірного радника, який народився 11 квітня 
1875 року в Миколаєві Херсонської губернії. Згід-
но з атестатом про освіту №584, виданго 11 червня 
1895 року, Василь Дубовський навчався 11 років у 
Єлисаветградській гімназії. Цей документ має істо-
ричну цінність, оскільки на ньому є підпис почесно-
го опікуна гімназії міського голови Єлисаветграда 
(1878-1905) Олександра Пашутіна. 

Подальша його доля невідома.

Фотографія невідомого фотографа.
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Сергій Ратушев

Ратушев Сергій Володимирович, 1886 року народження. Народився в місті Єли-
саветград, син міщанина. Екстерном закінчив Єлисаветградську гімназію і вступив 
до Харківського технологічного інституту в 1906 році. Вчився на механічному від-
діленні. В 1913 році – студент 14 семестру ХТІ. Подальша його доля невідома.

Фото невідомого фотографа.

Володимир Вихляєв

Вихляєв Володимир Васильович, 1896 року народження. Уродженець Єлиса-
ветградського повіту Херсонської губернії, син купця. Після закінчення Єлисавет-
градськго земського реального училища вступив у 1915 році на механічне відді-
лення Харківського технологічного інституту. Подальша його доля невідома.

Фото Давида Харлаба.
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Олександр Брудницький

Брудницький Олександр Михайлович, 1891 року народження. Уродженець 
Єлисаветградського повіту, спадковий почесний громадянин. Після закінчення 
Єлисаветградського реального училища в 1909 році вступив до Харківського 
технологічного інституту. З 1912 року – строк виконання військового обов’яз-
ку. Подальша його доля невідома.

Фотографія Давида Харлаба.

Феофіл Носальський

Носальський Феофіл Антонович, 1882 року народження. Народився в Уман-
ському повіті Київської губернії, син селянина. Екстерном закінчив Єлисавет-
градське реальне училище і вступив до Харківського технологічного інституту 
в 1906 році. Вчився на механічному відділенні. Подальша його доля невідома

.
Фотографія Емануїла Плетцера.
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Григорій (Лев) Блюмкін

Блюмкін Григорій Лев Іцкович, 1896 року народження. Уродженець Єлиса-
ветграда. Після закінчення Єлисаветградського реального училища в 1915 
році вступив до Харківського технологічного інституту. Вчився на механіч-
ному відділенні. В 1917 році вибув на військову службу. Подальша його доля 
невідома.

Фотографія Давида Харлаба.

Михайло Косюра

Косюра Михайло Якович, православного віроспо-
відання, з дворян, народився 14 травня 1895 року у 
Єлисаветграді. В серпні 1904 року вступив, а в 1912 
році майже навідмінно закінчив Єлисаветградське 
земське реальне училище. З додаткових джерел 
вдалося дізнатися, що Михайло Косюра після закін-
чення училища в 1913 році вступив до Харківського 
технологічного інституту. Навчався на механічному 
відділенні. Ймовірно, інститут не закінчив, оскільки 
стало відомо, що з 1916 року пішов виконувати вій-
ськовий обов’язок. Подальша доля невідома.

Фотографія невідомого фотографа.



На фото І. Філіпов – справа.
Фотографічний заклад  

братів Шиндель «Рафаель»
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Йосип Новицький

Новицький Йосип Станіславович, 1881 року народження. Народився в Анань-
ївському повіті Херсонської губернії, дворянин. Після закінчення Єлисаветград-
ського реального училища в 1900 році вступив до Харківського технологічного 
інституту. Вчився на механічному відділенні. Подальша його доля невідома.

Фотографія Айзіка Музиканського. 

Шкільна форма

Серед «шкільних» фотографій, що є в колекції, найбільший інтерес виклика-
ють знімки, на яких зображені діти в шкільній формі.
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Шкільна форма в країні офіційно була введена в 1834 році. Зовнішній вигляд 
форми в ХІХ столітті змінювався кілька разів, але вона зберігалася аж до ре-
волюції 1917 року. В жіночих гімназіях шкільна форма з’явилася тільки в 1886 
році, коли жіноча освіта почала розвиватися більш активно. В основному це 
була класична форма державних жіночих гімназій: плаття коричневого кольо-
ру і чорний фартух.

Приватні гімназії мали вільний вибір кольору форми, а також могли вико-
ристовувати кольорову градацію для різного віку. Святкова і буденна форма 
різнилися невеликими деталями – білим мережевним комірцем і фартухом. 
Крім того, згідно з уставом, можна було пошити будь-яке додаткове плаття.

Святковий варіант форми складався з білого фартуха, кольорова гама фор-
ми могла відрізнятися залежно від навчального закладу. 

В кінці ХІХ століття повсякденна форма гімназистів, як і більшості учнів се-
редніх навчальних закладів імперії, складалася з сукняної сорочки синього 
кольору з вертикальною застібкою на трьох срібних опуклих гудзиках, без ки-
шень (пізніше з однією нагрудною кишенею) підперезана чорним лакованим 
ременем (поясом) зі срібною пряжкою (бляхою), на якій були вигравіювані і 
зафарбовані чорною фарбою ті ж букви і цифри, що й на емблемі головного 
убору, але без гілок. Особливим шиком вважалося начищати пряжку до яскра-
вого блиску. Брюки у гімназистів були чорні або темно-сині, без канта. Чере-
вики чорні, на шнурівці. Влітку гімназисти носили «полегшене обмундируван-
ня» – тепер його основою стали гімнастерки зі срібними гудзиками. В деяких 
гімназіях, зазвичай у південних губерніях, уставом дозволялися блузи і штани 
сірого кольору.

Старшокласники і гімназисти старшого віку на рубежі ХІХ-ХХ століть ходили 
не в блузах-сорочках чи гімнастерках, а в спеціальних кітелях із комірцем-сті-
кою без галуна, без нагрудних кишень, які своєю конструкцією нагадували 
мундир. Але були вони трохи коротшими, простішими у виготовленні й корис-
туванні, зазвичай, з потаємною застібкою на гачках, а не на гудзиках, і з дешев-
шою підкладкою.
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З ФОНДІВ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

При підготовці книги мені довелося багато часу провести у фондах держав-
ного архіву, де я знайомився з документами, газетами, статистичними матері-
алами, пов’язаними з періодом, що описується. Велику допомогу в цьому мені 
надавала директор архіву Лілія Маренець.

Переглядаючи документи фондів кінця 19 - початку 20 століття, пов’язаних 
з навчальними закладами міста, мене здивувала велика кількість особових 
справ учнів, в яких були фотографії та свідоцтва. Не міг перебороти бажання 
розмістити в цій книзі частину зображень учнів та інформацію про дати їх на-
родження та навчання у нашому місті. Адже планую розмістити книгу у відкри-
тому доступі в інтернеті, що дасть можливість комусь знайти своїх близьких і 
рідних. Всього розміщена 51 фотографія.

Якість представлених фотографій відповідає якості оригіналів.

Сімеон Мороз-Колесников, 19 липня 
1899 р.н., син селянина, у 1910 році 

зарахований до Єлисаветградської 
чоловічої класичної гімназії. 

Ф. 59, оп.1, спр.32, арк. 2а

Марія-Апполонія Антонівна 
Жарневич, 30 жовтня 1898 р.н., донька 
германсько-підданого, з 1911 по 1916 
рік навчалась у Єлисаветградському 

2-му комерційному училищі.
Ф. 58, оп.1, спр.88, арк. 7

Георгій Василевський, 21 лютого1899 
р.н., син спадкового почесного 

громадянина, у 1914 році зарахований 
до Єлисаветградської чоловічої 

класичної гімназії.
Ф. 59, оп.1, спр.31, арк. 25а

Анета Іосевна Заславська,  
22 вересня1899 р.н., донька міщанина, 

з 1911 по 1917 рік навчалась 
у Єлисаветградському 2-му 

комерційному училищі.
Ф. 58, оп.1, спр.105, арк. 264 зв.

Микола Герасимович Певний, 23січня 
1888 р.н., син селянина, з 1908 по 1911 
рік навчався у комерційному училищі 

В.В. Бонч-Бруєвича у м. Єлисаветграді.
Ф. 57, оп.1, спр.9, арк. 116

Михайло Йосипович Тартаковський, 
21 липня 1891 р.н., син міщанина, 

у1909 році зарахований до 
Єлисаветградського громадського 

комерційного училища. 
Ф. 358, оп.1, спр.26, арк. 6 а.
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Рейзя Толчинська, 24 лютого1888 
р.н., донька міщанина, у1906 році 

зарахована до Єлисаветградського 
громадського комерційного училища.  

Ф. 358, оп.1, спр.26, арк. 7 а.

Лев-Іцхок Поволоцький,  
16 жовтня 1891 р.н., син купця, учень 

Єлисаветградського земського 
реального училища.

Ф. 60, оп.1, спр.225, арк. 57.

Аврум Іцхак Нусонов Рєзніков,  
09 січня 1891 р.н., міщанин, учень 
Єлисаветградського земського 

реального училища.
Ф. 60, оп.1, спр.225, арк. 55.

Петро Ткаченко, 09 грудня1895 р.н., 
у 1919 році закінчив п’ять класів 

Єлисаветградського  
реального училища.

Ф. 358, оп.1, спр.26, арк. 95 а.

Х. Верховський, 10 жовтня 
1891 р.н., син міщанина, учень 

Єлисаветградського земського 
реального училища.

Ф. 60, оп.1, спр.225, арк. 58.

Арон Рабінович, 12 квітня 
1902 р.н., син міщанина, учень 

Єлисаветградського громадського 
комерційного училища.

Ф. 358, оп.1, спр.24, арк. 70 б.

Микола Рєзніков,  
15 серпня 1892 р.н., онук купця, у 1906 

році здав вступні іспити у 3-й клас 
Єлисаветградської гімназії.

Ф. 358, оп.1, спр.24, арк. 2 б.

Герш Хаімович Островський,  
23 січня 1890 р.н., син міщанина, 

учень Єлисаветградського земського 
реального училища.

Ф. 60, оп.1, спр.225, арк. 125.

Людвиг Циппер, 19 березня 1893 р.н., 
син австрійсько-підданого, учень 

Єлисаветградського земського 
реального училища.

Ф. 60, оп.1, спр.225, арк. 56.
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Шльом Йосипович Мексін,  
16 травня 1888 р.н., син міщанина, 

учень Єлисаветградського земського 
реального училища

Ф. 60, оп.1, спр.225, арк. 127

Андрій Федорович Іщенко, 19 серпня 
1894 р.н., селянин, у 1915 році отримав 

свідоцтво №810 про проходження 
іспитів в Єлисаветградському 
земському реальному училищі.

Ф. 60, оп.1, спр. 285, арк. 62 а.

Андрій Хрижанівський, 20 жовтня 1897 
р.н., спадкового почесний громадянин, 

у 1915 році пройшов іспити в 
Єлисаветградському земському 

реальному училищі.
Ф. 60, оп.1, спр. 285, арк. 21 а.

Мордхо Шулімов Силін,  
07 вересня 1889 р.н., син міщанина, 

учень Єлисаветградського земського 
реального училища

Ф. 60, оп.1, спр.225, арк. 129.

Олександр Миколаєвич Чуднов, 
22 жовтня 1891 р.н., міщанин, 
у 1915 році пройшов іспити в 

Єлисаветградському земському 
реальному училищі.

Ф. 60, оп.1, спр. 285, арк. 64 а.

Володимир Євгенович Афросимов, 
15 травня1896 р.н., дворянін, 
у 1915 році пройшов іспити в 

Єлисаветградському земському 
реальному училищі.

Ф. 60, оп.1, спр. 285, арк. 14 а.

Бенʼямін Янкелев Разумовський, 
11 квітня 1898 р.н., міщанин, 
у 1915 році пройшов іспити в 

Єлисаветградському земському 
реальному училищі.

Ф. 60, оп.1, спр. 285, арк. 3 а.

Антон Іванович Лопотов,  
13 липня 1888 р.н., міщанин,  

у 1915 році пройшов іспити в 
Єлисаветградському земському 

реальному училищі.
Ф. 60, оп.1, спр. 285, арк. 77 а.

Микола Гайдамаченко, 10 грудня 
1896 р.н., міщанин, у 1915 році пройшов 

іспити в Єлисаветградському 
земському реальному училищі.

Ф. 60, оп.1, спр. 285, арк. 44 а.
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Іван Іванович Сліпченко, 21 вересня 
1898 р.н., селянин, у 1915 році отримав 

свідоцтво №884 про проходження 
іспитів в Єлисаветградському 
земському реальному училищі.

Ф. 60, оп.1, спр. 285, арк. 108 а.

Микола Гаврилович Степанюк, 
04 грудня 1894 р.н., селянин, у 
1915 році пройшов іспити в 

Єлисаветградському земському 
реальному училищі.

Ф. 60, оп.1, спр. 285, арк. 137 а.

Василь Болгаров, 02 січня 1896 р.н., 
міщанин, у 1915 році отримав 

свідоцтво №880 про проходження 
іспитів в Єлисаветградському 
земському реальному училищі.

Ф. 60, оп.1, спр. 285, арк. 126 а.

Олександр Степанович Слюсарев, 
07 березня 1890 р.н., селянин, 
у 1915 році пройшов іспити в 

Єлисаветградському земському 
реальному училищі.

Ф. 60, оп.1, спр. 285, арк. 116 а.

Тихон Васильович Сковорода, 
15 червня 1888 р.н., селянин, 

у 1915 році пройшов іспити в 
Єлисаветградському земському 

реальному училищі.
Ф. 60, оп.1, спр. 285, арк. 180 а.

Григорій Бабков, 13 лютого 1886 р.н., 
міщанин, у 1915 році пройшов іспити 

в Єлисаветградському земському 
реальному училищі.

Ф. 60, оп.1, спр. 285, арк. 124 а.

Михайло Гончаренко, 23 травня 1898 
р.н., селянин, у 1915 році отримав 
свідоцтво №881 про проходження 

іспитів в Єлисаветградському 
земському реальному училищі. 

Ф. 60, оп.1, спр. 285, арк. 119 а.

Іван Голев, 27 січня 1897 р.н., солдат 
дострокового призову 1918 року, 

учень фельдшера Єлисаветградського 
місцевого лазарету.

Ф. 60, оп.1, спр. 300, арк. 1 а.

Василь Зінчук, 22 березня 1888 р.н., 
селянин, у 1915 році пройшов іспити 

в Єлисаветградському земському 
реальному училищі.

Ф. 60, оп.1, спр. 285, арк. 128 а.
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Микола Опанасович Лохматов, 06 
грудня 1895 р.н., у 1918 році учень 
фельдшера Єлисаветградського 

місцевого лазарету.
Ф. 60, оп.1, спр. 300, арк. 5 а.

Григорій Павлович Гаркушенко, 09 
січня 1893 р.н., у 1917 році отримав 
свідоцтво №743 про проходження 

іспитів в Єлисаветградському 
земському реальному училищі.

Ф. 60, оп.1, спр. 300, арк. 99 а.

Мирон Лаврентійович Гордієнко,  
16 серпня 1898 р.н., у 1917 році учень 

фельдшера Єлисаветградського 
місцевого лазарету.

Ф. 60, оп.1, спр. 300, арк. 24 а.

Никифор Іовлевич Павлов,  
08 лютого 1895 р.н., у 1918 році учень 

фельдшера Єлисаветградського 
місцевого лазарету.

Ф. 60, оп.1, спр. 300, арк. 12 а.

Артемій Леонтійович Клименко,  
20 жовтня 1895 р.н., у 1917 році 

пройшов іспити  
в Єлисаветградському земському 

реальному училищі 
Ф. 60, оп.1, спр. 300, арк. 111 а.

Хаім Бєров Рабкін, у 1917 році учень 
фельдшера Єлисаветградського 

місцевого лазарету.
Ф. 60, оп.1, спр. 300, арк. 18 б.

Вульф Гіршов Вайсман,  
17 вересня 1894 р.н., у 1918 році учень 

фельдшера Єлисаветградського 
місцевого лазарету.

Ф. 60, оп.1, спр. 300, арк. 17 а.

Петро Минович Дикий,  
25 листопада 1895 р.н., у 1917 році 

учень фельдшера Єлисеветградського 
місцевого гарнізону.

Ф. 60, оп.1, спр. 300, арк. 114 а.

Степан Віссаріонович Волченко,  
01 квітня 1901 р.н., у 1917 році пройшов 

іспити в Єлисаветградському 
земському реальному училищі.

Ф. 60, оп.1, спр. 300, арк. 82 а.
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Григорій Голенко, 1895 р.н., у 1917 році 
отримав свідоцтво про проходження 

іспитів в Єлисаветградському 
земському реальному училищі.

Ф. 60, оп.1, спр. 300, арк. 126 а.

Костянтин Лукашевич, 6 травня 
1890 р.н., потомствений дворянин, 

у 1913 році пройшов іспити в 
Єлисаветградському земському 

реальному училищі.
Ф. 60, оп.1, спр. 268, арк. 77.

Володимир Васильович Барчан, 
30 липня 1896 р.н., син селянина, у 
1915 році отримав свідоцтво про 

закінчення Єлисаветградського 
семикласного комерційного училища. 

Ф. 358, оп.1, спр. 9, арк. 252 а.

Фрейда Гершовна Баграш, 15 березня 
1899 р.н., у 1917-1918 роках слухачка 

1-х Єлисаветградських вечірніх 
загальноосвітніх курсів,  

заснованих В.І.Харцієвим.
Ф. 358, оп.1, спр. 9, арк. 49 а.

Герш Золотарьов,  
05 серпня 1899 р.н., у 1918 році слухач 

1-х Єлисаветградських вечірніх 
загальноосвітніх курсів,  

заснованих В.І.Харцієвим.
Ф. 358, оп.1, спр. 16, арк. 79 а.

Рейзя Аврумівна Бєлопільська,  
24 грудня 1891 р.н., у 1918 році 

слухачка 1-х Єлисаветградських 
вечірніх загальноосвітніх курсів,  

заснованих В.І.Харцієвим.
Ф. 358, оп.1, спр. 9, арк. 202 а.

Мойша Гершович (Гершкович) 
Бєлоцерковський, 15 вересня 1899 р.н., 

син міщанина, у 1918 році  
закінчив Єлисаветградське  

2-ге комерційне училище.
Ф. 358, оп.1, спр. 9, арк. 157 зв.

Вацлав Адамський, 12 червня 1892 р.н., 
син міщанина, у 1907 році отримав 
свідоцтво про успішне складання 
іспитів для вступу до 4-го класу 

Єлисаветградської гімназії.
Ф. 358, оп.1, спр. 7, арк. 42 зв.

Зусь Сруль-Шльомович Халфен,  
12 травня 1901 р.н., у 1917 році слухач 

1-х Єлисаветградських вечірніх 
загальноосвітніх курсів,  

заснованих В.І.Харцієвим.
Ф. 358, оп.1, спр. 29, арк. 70 зв.
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НА ФОТО – ДІТИ

Діти на фотокартках завжди викликають щиру цікавість, особливо коли мова 
йде про знімки столітньої давності. В колекції є фотографії дітей різного віку, які 
дозволяють подумки зазирнути в минуле і подивитися, у що вони були вдягнені, 
які носили головні убори і взуття. А також дитячі зачіски того періоду, іграшки…

Фотографувати дітей, особливо маленьких, у той період було доволі важко. 
Техніка була не досконалою, а зйомка тривалою. Тому, щоб зображення вийш-
ло чітким, фотографам доводилася прикладати значні зусилля. Але це вдава-
лося не завжди, і сьогодні, через багато років розглядаючи фотокартки, можна 
знайти так звані «фотоляпи», затемнення або висвітлення в місцях, де були фі-
гури тих, хто підстраховував і підтримував дитину.

На фотографії Ізраїля Бриля, наприклад, придивившись, можна побачити за-
ретушовану руку дорослої людини.

А на цьому знімку того ж фотографа видніються пальці одного з турботливих 
батьків. 
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Давид Харлаб застосовував затемнення і висвітлення для того, щоб сховати 
дорослого, який стояв поряд.
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На цьому фото виразно видно «по-
довжену» руку мами, яка тримає свою 
дитину.

А на знімку Е. Плетцера зовсім юну 
Олену Смотренко (2 роки) тримають 
позаду, сховавши руки під дитячим 
одягом (1913 р). 
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На цьому знімку В. Вітліна зобра-
жений хлопчик, який тримає в руках 
обруч.

На початку ХХ століття турис-
ти, які подорожували Європою, ча-
сто зустрічали в різних містах ді-
тей, які грали в серсо (гра з обручем).

Про гарну ляльку мріяли багато ді-
вчаток. Ляльки коштували дуже доро-
го, їх берегли і передавали з покоління у 
покоління. Часто вбрання ляльок було 
схоже на вбрання їхніх власниць.
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На фотографії 1907 року, зробленій 
у майстерні І.Бриля, - хлопчик Боря з 
велосипедом. Придивившись, можна 
помітити, що велосипед – бутафор-
ний, бо на ньому відсутня одна пе-
даль, а використовували його як один 
із атрибутів у фотоательє. 

На початку ХХ століття дитяча 
коляска вважалася предметом замож-
ності і мали її небагато людей. У нашій 
колекції є фотографія Е. Плетцера, на 
якій зображене дитя, що сидить у пле-
теній колясці на колесах.
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Не менше цікавості викликає дитяче взуття того часу. З середини ХІХ століт-
тя на зміну шовковим черевикам прийшли зручні і практичні шкіряні чобітки, 
з’явилася шнурівка і застібки. 

Коли придивитися до взуття дитини на лівому фото, мимоволі посміхнешся.
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Популярним дитячим одягом протягом ХІХ- початку ХХ століття був ма-
троський костюм. Такі костюми носили хлопчики, починаючи з трирічного віку 
і до юнацтва з шортами і брюками, як на фото І. Музиканського. Часто їх обрам-
ляли мереживом, як на знімку І.Бриля.
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ФОТОГРАФІЇ З ІСТОРІЄЮ

Андрій Воліковський

Зібравши і зберігши фотографії, з’явилася можливість «відкривати» нові іме-
на, знаходити інформацію про людей, зображених на знімках.

Іноді доля «зводить» цікаві артефакти, які, доповнюючи один одного, відкри-
вають нову сторінку про ті чи інші історичні події.

Наведу приклад, який яскраво ілюструє цю тезу. 12 років тому я придбав у 
одного колекціонера два десятки листів, які з Єлисаветграда К. М. Дворжицька 
написала Андрію Костянтиновичу Воліковському. 
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Вони так і припадали б пилом в архівах нашого невеликого музею, якби не 
сила інтернету, завдяки якому вдалося відшукати інформацію про Андрія Кос-
тянтиновича. Воліковський народився у Єлисаветграді в 1882 році, закінчив 
Гірничий інститут, став інженером-гірником, директором «Донвугілля», був ре-
пресований за шахтарською справою в 1927 році.

У результаті подальших пошуків вдалося дізнатися про одну з далеких родичок 
Воліковського – Людмилу Даценко, киянку, яка зараз мешкає у Монреалі (Канада). 
Людмила поділилася цікавою інформацією. З’ясувалося, що Андрій Воліковський – 
двоюрідний брат її бабусі Надії Миколаївни Воліковської. Людмила допомогла нам 
глибше розібратися у листуванні Андрія і Діни (Клавдії Дворжицької). 

Надія Миколаївна
Воліковська

Андрій Костянтинович Воліковський

Ба більше, Людмила надіслала нам фотокартку самого Андрія Костянтинови-
ча, зроблену в фотосалоні Е. Плетцера.

Василь Харцієв

Вдалим придбанням вважаю фотокартку, куплену 
в Одесі на Старокінному ринку, на якій зображений 
чоловік у форменому сюртуці. Знімок зроблений у 
майстерні Е. Плетцера, в кабінетному (Cabinet Portrait) 
форматі.

Досліджуючи знімок, прийшов до цікавого вис-
новку. На фото зображений Василь Іванович Харцієв, 
педагог, мовознавець і літературний теоретик. Фото-
картку зроблено приблизно в 1908-1915 роках.

В енциклопедичному словнику Ф. А. Брокгауза та 
І. А.Єфрона (1903, том ХХХVII, с.92) є інформація про 
нього: «Харцієв (Василь Іванович) – педагог; народ. у 



77

Єлисаветградська фотографія. Погляд у минуле

1866 р.; навчався у Катеринославській гімназії і Харківському університеті на 
історико-філологічному факультеті, викладач російської мови у Харківському 
реальному училищі, активний член Харківського товариства грамотності, у 
«Працях» якого опублікував ряд педагогічних статей. Розбирав рукописи О. О. 
Потебні після його смерті і редагував ІІІ т. його «Записок».

Після закінчення університету в 1891 році Василь Іванович Харцієв отримав 
посаду викладача російської мови і літератури в Харківській жіночій гімназії.

З 1904 по 1907 рік працював у Катеринославі, де викладав у жіночій гімназії 
і комерційному училищі.

У 1908 році він переїхав у Єлисаветград, де став одним із засновників Єли-
саветградського громадського комерційного училища (1908-1919), а також ви-
кладав у реальному училищі (1912-1916).

В комерційному училищі, за ініціативи В. І.Харцієва, в 1911 році відкрилися 
вечірні торгові класи для дорослих, а в 1913 – торгова школа з 3-річним кур-
сом навчання. У школі готували прикажчиків, конторників, бухгалтерів.

Після того, як улітку 1918 року наркомат освіти України ухвалив постанову 
про єдину семирічну школу, внаслідок чого гімназії, реальні і комерційні учи-
лища припинили існування, Харцієв викладав на різних педагогічних курсах, 
які готували вчителів для сільських, здебільшого початкових, шкіл. Ці курси 
постійно реформувалися – вищі трирічні педагогічні курси (1921– 1924) – пе-
дагогічний технікум (1927) – Інститут соціального виховання (1929), де Василь 
Іванович став першим професором цього вишу. З 1933 року викладав теорію 
літератури, загальне мовознавство, українську мову і методику викладання в 
Кіровському вчительському інституті.

В.І. Харцієв у колі учнів-учасників художньої самодіяльності
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У Зінов’євську в 1926 році разом із учителем Дмитром Кучмою заснував пер-
ше науково-краєзнавче товариство.

В. І. Харцієв зробив вагомий вклад у філологію і педагогіку, був блискучим 
знавцем творчості свого університетського вчителя Олександра Потебні (мо-
вознавця, літературознавця, філософа, першого крупного теоретика лінгвісти-
ки в царській Росії; його ім’я носить Інститут мовознавства НАН України.).

Харцієв перебував у полі зору чекістів з початку 1930-х років, а в 1936 році 
його заарештували, кілька місяців він перебував під слідством у тюрмі у надзви-
чайно важких умовах. У в’язниці у нього загострилася хвороба нирок і шлунку, 
його перевели в лікарню. Після операції, у важкому стані відпустили додому. 
За кілька днів Василь Іванович Харцієв помер. В Українській радянській енци-
клопедії вказано, що сталося це 29 листопада 1937 року в Харкові. Похований 
імовірно у Кірово (нині Кропивницький) на Биківському кладовищі.

В колекції є й інші фотографії, що мають відношення до Василя Харцієва.

Мати Василя Івановича Василь Харцієв  
у студентські роки

Владислав Яскульський

Поляк Владислав Яскульський (імовірно австро-угорський підданий) при-
їхав у Єлисаветград у 1878 році з Галичини і спочатку працював робітником у 
млині, пізніше відкрив невелику механічну майстерню на вулиці Петровській 
(нині – вулиця Шевченка), а потім – власний завод на вулиці Вокзальній. На 
заводі працювали слюсарний, токарний, ливарний, столярний цехи і кузня, ос-
новна продукція – сільськогосподарські машини і механізми.

У 1908 році Владислав Альбертович Яскульський – землевласник у Єлиса-
ветградському повіті.

Помер Владислав Яскульський у 1911 році.
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Альфред Юнгман

На знімку член правління і директор-розпорядник акціонерного товариства 
«Роберт і Томас Ельворті» Альфред Джеймс Борисович Юнгман – англієць, який 
кілька десятиліть працював у Єлисаветграді.

Акціонерне товариство в 1908-1917 роках було одним із найкрупніших у га-
лузі виробництва агрономічної техніки в усій Подніпровській Україні і сьогодні 
відоме як «АТ « Ельворті». АТ «Роберт і Томас 
Ельворті» виробляло землеробні знаряддя, 
молотилки, просорушки, сівалки, обладнан-
ня для млинів і підприємств харчової про-
мисловості.

Юнгман був довіреною особою Ельворті і 
фактично керував заводом «Роберт і Томас 
Ельворті», відправляв Роберту Ельворті в Ан-
глію звіти і листи.

Юнгман не тільки займався виробництвом, 
але й був одним із засновників футбольного 
гуртка «Ельворті», який став прабатьком на-
шої футбольної команди «Зірка», був суддею 
всіх перших єлисаветградських футбольних 
матчів. Рефері на всіх міських та цехових 
матчах також був керівник заводу Альфред 
Джеймс Юнгман.
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На початку Першої світової війни, як пише краєзнавець Павло Босий, цей ан-
глієць змінив російськомовне написання свого прізвища на Іонгмен. На почат-
ку 1920-х років емігрував в Австралію, де помер незадовго до початку Другої 
світової війни. За іншими даними, Альфред Джеймс Янгмен (Юнгмен) помер в 
Австралії в 1959 році у 81-річному віці.

Футбольна команда заводу Ельворті
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Панас Саксаганський

Серед фотографій в колекції є портрет Па-
наса Саксаганського (Тобілевича), який, як і де-
які інші, про яких йде мова в цьому розділі, має 
історичне значення. 

Панас Карпович Тобілевич (псевдонім Сак-
саганський) (3(15) травня 1859–17 вересня 
1940) – визначний український актор, режи-
сер, драматург і педагог школи Марка Кро-
пивницького, один із корифеїв українського 
професійного театру. Рідний брат І. Карпен-
ка-Карого, М. Садовського, М. Садовської-Ба-
рілотті.

Народився в с. Кам’яно-Костувате Бобри-
нецького повіту (нині Братський район Мико-
лаївської області) в сім’ї збіднілого дворяни-
на, управителя панського маєтку. Початкову 
освіту здобув у Бобринецькій початковій шко-
лі та Єлисаветградському реальному учили-

щі, яке закінчив у 1877 році. Почав виступати на сцені в аматорському гуртку 
М. Кропивницького з 1875 року, навчаючись у старших класах.

З 1878 року на військовій службі (Одеська юнкерська школа, 58-ий Празький 
піхотний полк у Миколаєві).

З 1883р. на професійній сцені. Грав у трупах М.Старицького (1883-1885), 
учень і послідовник М.Кропивницького (1885-1888), М.Садовського (1888-
1890), утримував власні трупи (1890-1910).

У 1918 р. заснував у Києві Народний театр, на базі якого 1922 р. було утворе-
но Український драматичний театр (з 1923 р. – ім. М. Заньковецької, нині Львів-
ський драматичний театр ім. М. К. Заньковецької).

Працював у театрах ім. М. Заньковецької, ім. І. Франка, Харківському народ-
ному театрі (1927-1931). Як режисер поставив понад 260 п’єс.

У 1936 р. удостоєний звання народного артиста СРСР.
Створені ним сценічні образи стали класичними зразками акторської техні-

ки й майстерності перевтілення. Відомий і як талановитий режисер (поставив 
понад 260 п’єс), він першим на українській сцені став створювати партитури 
ролей і вистав, тобто започаткував власну систему попередньої роботи над 
роллю.

Фотографія зроблена, ймовірно, у другій половині 70-х років ХІХ ст. (фото-
граф невідомий).
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Любов Соколова-Бородкіна

Любов Сергіївна Соколова-Бородкіна, донька дворянина, поміщика, видат-
ного єлисаветградського земського діяча – Сергія Кириловича Соколова-Бо-
родкіна.

Любов Сергіївна  
Соколова-Бородкіна

Григорій Олександрович 
Барковський

Сергій Кирилович народився 2 травня 1854 року, помер у 1906 році. Перша 
дружина – Прохорова Любов Іванівна (1854-1882), другий шлюб з Варварою 
Іванівною Прохоровою (1864-…). Сергій Кирилович Соколов-Бородкін засну-
вав кілька лікарень і навчальних закладів у нашому місті. Народився у Єлиса-
ветграді, помер у Лейзені (Швейцарія).

Дід Любові Сергіївни – Кирило Васильович Соколов-Бородкін (1816-…) на-
родився у селі Федорівка Єлисаветградського повіту Херсонської губернії, 
виходець із дворян Бобринецького повіту Херсонської губернії. Був право-
славним вірянином. Відомо, що його батьки в Бобринецькому повіті мали 
9000 десятин землі і 300 душ селян чоловічої статі. Костянтин Васильович 
був єлисаветградським повітовим предводителем дворянства, брав участь у 
багатьох благодійних комітетах, працював у земстві. Засновник перших зем-
ських закладів у Єлисаветградському повіті, у тому числі першої класичної 
гімназії у Єлисаветграді.

Любов Сергіївна Соколова-Бородкіна народилася у Єлисаветграді 3 лютого 
1881 року у другому шлюбі Сергія Кириловича з Варварою Іванівною Прохоро-
вою. Померла 29.06.1968 року.

Заміжня за Григорієм Олександровичем Барковським (…-1926).
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Пулевичі

Що спільного між цими двома молодими людьми, зображеними на фото-
картках Василя Лупала й Емануїла Плетцера? Знімок, на якому зображена ді-
вчина, я придбав п’ять років тому у Києві. Другу світлину, на якій зображений 
учень одного з навчальних закладів міста, купив на початку 2022 року у хер-
сонського колекціонера. 

Об’єднує їх не тільки те, що обоє - жителі Єлисаветграда, а й те, що вони 
тезки – Пулевичі. Чи родичі вони – стверджувати складно. Адже про дівчину 
інформація дуже скупа, яку залишила на звороті паспарту якась О. Фролова. 
Вказана також дата – липень 1884 року. За змістом вірша стає зрозуміло, що це 
дата смерті Віри Пулевич.

  
Памяти Веры Пулевич
  Полная надеждой,
  Молодостью, силой
  Ты взята из мира
  Раннею могилой.
  Не успев изведать
  На земле участья,
  Ты на небе верно
  Отыскала счастье.
  Отчего ж мне снится,
  Будто с неба глазки
  На земле с тоскою
  Ищут прежней ласки.
                  О.Фролова 1891 р.
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Про юнака вдалося дізнатися трохи більше.
На фото – Олексій Пулевич, один із синів відставного майора, голови Єли-

саветградського міського сирітського суду Михайла Арсентійовича Пулевича.
Олексій Михайлович Пулевич, дворянин, народився у Єлисавтеграді 26 квіт-

ня 1885 року, закінчив реальне училище. В 1908 році закінчив Олександрівське 
військове училище. З січня 1909 р. служив у 109-му піхотному Волзькому пол-
ку, підпоручик. Дослужився до полковника артилерії. З 1922 року емігрував у 
Югославію. Помер імовірно після 1960 року в Аргентині. 

Павло Цюрупа

Павло Дмитрович Цюрупа увійшов в історію міста не завдячуючи родинним 
зв’язкам із похованим під кремлівською стіною старшим братом Олександром, під 
керівництвом якого продзагони «воєнного комунізму» забирали у селян хліб на 
потреби більшовиків і довели українські села до першого голодомору 1921 року. 
На відміну від родича, він працював у місті на Інгулі фельдшером у міській лікарні.

Як вказано у «Свідоцтві про освіту» за травень 1891 року, дев’ятнадцятиріч-
ний Павло Цюрупа пройшов «курс фельдшерських наук» у земській фельд-
шерській школі при Херсонській губернській земській лікарні, де й «удостоївся 
звання фельдшера з усіма правами».

Фельдшерству він присвятив усе своє трудове життя, більшу частину яко-
го провів у Єлисаветграді-Зінов’євську-Кіровому-Кіровограді і, за свідченням 
очевидців, був освіченим медиком, а у фаховості не поступався лікарям. 

Залишилися спогади уродженця Єлисаветграда і випускника Одеської ме-
дичної академії Якова Камінського «Минуле проходить переді мною…».

«…Голод був не єдиним ворогом людей. Їх косив тиф, інші інфекційні хвороби, 
жахливих обсягів набувала дитяча смертність. Напівбосими, у подраних ши-
нелях ходили від будинку до будинку лікар Камінський із фельдшером Цюрупою, 
рятуючи від смерті дітей і дорослих».
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Микола Кремповський

На початку 30-х років ХХ-го століття занепад сільського господарства в СРСР 
необхідно було якось пояснювати, потрібно було терміново шукати винних. Ці 
«вороги» не тільки знайшлися зі службовців ряду сільськогосподарських за-
кладів та викладачів сільськогосподарських вузів України, але вони й прийня-
ли на себе вину за всі невдачі та злочини влади у сільському господарстві, які 
привели до загибелі з голоду багато тисяч людей. При цьому головний тягар 
провини був покладений на професора одеського сільськогосподарського ін-
ституту І. В. Балашова та його 23-х засуджених колег. 

Серед них і Кремповський (у матеріалах справи – Кремпковський) Микола 
Миколайович. Під тиском вони «зізналися», що завдали шкоди сільському гос-
подарству країни. Їх звинуватили у створенні «Контрреволюційної повстан-
ської організації», що вилилося у 31 том кримінальної справи. Кінцевою метою 
Контрреволюційної організації, за даними слідства, було повалення Радян-
ської влади шляхом збройного повстання всередині країни та встановлення 
Буржуазно-демократичної республіки. Одеську філію ліквідували в 1933 році.

Кремповський Микола Миколайович, народився у Єлисаветграді на Сухум-
ському провулку, 7 у 1890 році. З потомственних почесних громадян Одеси. 
Мав двох братів і двох старших сестер-близнючок. Отримав вищу освіту. Ко-
лишній прапорщик, земський агроном, референт із огородництва в одеському 
обласному земельному управлінні. 

14 серпня 1933 року судова трійка винесла вирок: вища міра покарання – 
розстріл 6 осіб, у тому числі Кремповського Миколу Миколайовича (матеріали 
справи, том 5, 6).

24 березня 1958 року прийнята Постанова Президіуму Одеського обласно-
го суду, згідно з якою, за відсутністю складу злочину, постанову судтрійки ГПУ 
України від 14 серпня 1933 року стосовно Кремповського М. М. – припинено. 
(Використані матеріали видання «Смирнов В.А. Реквием ХХ века. В пяти частях 
с эпилогом. Ч.4. Одесса, «Астропринт», 2017», с.159-182).
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Яків Паученко

На одному з українських інтернет-аукціонів вдалося придбати фотографію, зро-
блену в 1904 році в майстерні єлисаветградського фотографа Давида Харлаба.

На знімку зображений відомий архітектор, автор проектів значної кількості бу-
дівель у Єлисаветграді в кінці ХІХ - початку ХХ століття Яків Васильович Паученко.

Формат фотокартки – кабінетний (Cabinet Portrait). Фотографія збереглася 
до наших днів без пошкоджень, у дуже гарному стані.

Варто відзначити, що фотографу вдалося створити чудовий студійний пор-
трет. Гарне освітлення, композиція, чіткість. Дуже виразний погляд Якова Па-
ученка. Вишуканий костюм, капелюх, клатч-портмоне, годинник на ланцюжку 
підкреслюють елегантність.

Цей знімок має велике історичне значення, оскільки до нашого часу зберег-
лося небагато фотографій, на яких зображений Яків Паученко. На звороті світ-
лини він власноруч зробив напис: «Від архітектора халамидника Паученка».

Яків Паученко народився 21 березня 1866 року в Єлисаветграді в родині 
Степаниди Дмитрівни і Василя Семеновича Павученка (з часом прізвище тран-
сформувалося в Паученко).

Вчився у вечірніх рисувальних класах П. А. Крестоносцева при Єлисавет-
градському земському реальному училищі, потім продовжив навчання в ху-
дожньому училищі живопису, скульптури й архітектури Московського Худож-
нього Товариства. Після закінчення повернувся в Єлисаветград, де головною 
справою життя обрав архітектурну творчість в рідному місті.
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Яків Паученко - рідний дядько відомого художника-авангардиста Олек-
сандра Осмьоркіна (1892-1953). Разом із батьком художника (чоловіком 
рідної сестри) були власниками іконописної, іконостатної і позолотної май-
стерні, яку успадкував від батька. У цій майстерні писалися ікони для Успен-
ського собору Єлисаветграда і Вознесенського собору Бобринця, багатьох 
інших будівель.

Якову Васильовичу Паученку судилося стати одним із тих зодчих, які ство-
рили неповторний модерновий архітектурний ансамбль історичного цен-
тру Єлисаветграда. За його проектами збудовано багато будинків у місті. 
Понад 20 документально зафіксованих об’єктів побудував архітектор за 48 
років життя. Ось що писала єлисаветградська газета «Голос Юга» в некроло-
зі про Якова Паученка: «…цілий ряд зведених ним будівель яскраво гово-
рять про нього, як про талановитого художника-архітектора. …Без сумніву 
заслугою … є те, що він першим у нашому місті створив зразки художньої 
архітектури».

Помер Яків Васильович Паученко 29 жовтня 1914 року і був похований на 
Петропавлівському цвинтарі (нині не існує) у Єлисаветграді.

Невідомі з сімейного альбому

На цих трьох фотографіях, зроблених у фотографічних закладах «Рембрант» 
та Давида Харлаба зображені дві сестри в різні періоди життя. Але, на преве-
ликий жаль, подальша доля цих дівчаток нам невідома.

Колишній власник фотографій, у якого мені довелося купити їх, не зміг дати 
будь-яку інформацію про них, повідомивши лише, що всі вони були взяті з од-
ного сімейного альбому. Тому цим фотографіям призначена особлива доля: 
звільнення від повсякденності та перехід в іншу, музейну, реальність.
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Фотосесія маленької Жені

Завдяки цим двом фотографіям, де зображене миле дівча, ми маємо уявлен-
ня, як понад сто років тому фотограф проводив фотосесію. Фотосесія і сьогод-
ні – не така вже й легка процедура, як може здатися на перший погляд, а в ті 
роки вона була ще й обумовлена багатьма технічними труднощами.

І яким би не був привід цієї фото сесії, професійний фотограф Емануїл Плет-
цер фахово провів зйомку у своїй студії, результатами якої, я впевнений, рідні 
дівчинки та й вона сама, могли насолоджуватися довгі роки. Адже фотографії – 
це момент, надрукований у вічності. І нам по можливості потрібно зберігати 
якнайбільше своїх миттєвостей!

Вірменська родина

Протягом сотні років фотографії, як і люди, мігрували по всьому світу. Історія 
шести фотографій, розміщених нижче, по-своєму цікава. Їх я придбав у столиці 
Вірменії Єревані під час нашої подорожі до цієї прекрасної країни. Я не міг на-
віть уявити, що на «блошиному ринку», за тисячі кілометрів від дому у одного з 
торговців побачу фотографії, виконані у фотографічних закладах Єлисаветгра-
да – Я. Тираспольського, Ф. Кірдановського, Д. Харлаба, Е. Плетцера. Фотогра-
фії дуже добре збереглися, хоч і відносяться до кінця ХІХ-початку ХХ століття.

За версією продавця, всі фотографії були у старому альбомі і належали одній 
вірменській сім’ї, а глава сімейства носив прізвище Степанянц. Чи це так, не 
беруся судити. Але особливість цих фотографій у тому, що вони беззаперечно 
доводять, що Єлисаветград був багатонаціональним містом.
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* * *
Розповідь Ольги Протасової

Розкажу про одну унікальну фотографію, пов’язану з нашим містом, про яку 
мені розповіла колишня землячка – Ольга Михайлівна Протасова, яка нині 
мешкає закордоном. Але для початку кілька слів скажу про саму Ольгу Михай-
лівну і про те, що пов’язує її з нашим містом.

Її предки жили в Єлисаветграді з ХVIII століття, що підтверджують архівні до-
кументи. Ольга Протасова зібрала багато інформації в різних архівах.

Її польський прадід, який жив у Єлисаветграді і був австрійським підданим, 
у 1889 році після прохання отримав російське підданство. Прадід працював 
майстром-зброярем у Єлисаветградському юнкерському кавалерійському 
училищі, а пізніше на інженерній посаді у Роберта Ельворті.
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Батьки Ольги Михайлівни були працівниками культури. Її дівоче прізвище 
Кубрянська. Батько Михайло Кубрянський 20 років працював директором Кі-
ровоградського обласного Будинку народної творчості, а потім був керівником 
Будинку художньої самодіяльності, начальником відділу культури профспілок 
області. Мати Софія Кубрянська, у дівоцтві Стоберська, була хореографом. У 
50-ті роки вона була керівником танцювального колективу заводу «Червона 
зірка», потім працювала хореографом в театрі з відомим режисером Михай-
лом Донцем. З рідного міста Ольга Михайлівна поїхала у 18-річному віці. І до 
цього часу не розірвала зв’язки з містом і його жителями.

В особистому сімейному архіві Ольги Протасової зібрано багато фотографій, 
зроблених єлисаветградськими фотографами. Спочатку була ідея опублікува-
ти частину з них у цій книзі, але війна розпорядилася інакше.

Та все ж скористаюся інформацією, якою поділилася Ольга Михайлівна, і 
розповім про одне групове фото, яке зберігається в архіві заводу «Ельворті».

На знімку в центрі, у верхньому ряду Роберт Ельворті. В середньому ряду 
його дружина Мері з маленькою дівчинкою. Праворуч, поряд із Мері, дама 
в чорному капелюсі – сестра прабабусі Ольги Протасової – Кароліна Вальде 
(Вальдова, як тоді казали). Поряд із Кароліною ще одна дама в темному – пра-
бабуся Ольги Михайлівни – Марія Юліївна Стоберська, у дівоцтві Helm, писали 
прізвище Гельм. У верхньому ряду, де стоять чоловіки, другий праворуч – поль-
ський прадід Протасової – Яків Стоберський. У нижньому ряду, де чоловіки си-
дять на землі, другий ліворуч чоловік Кароліни – Георгій Вальде (Вальдов).
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Фотогалерея без імені

Коли багато місяців майже щодня розглядаєш фотографії, люди, зображені на них, 
стають тобі майже рідними або давніми знайомими: «щось цього давно не бачив», «а 
тебе, дівчино, я ж позавчора роздивлявся, а ти знову тут» і т. ін. 
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І тут уявіть моє здивування, коли серед придбаних нових фотографій я помічаю 
знайоме обличчя. Старий знайомий! З фотографії, що прийшла зовсім з іншого ре-
гіону України, на мене дивиться молодий чоловік, чиє весільне фото мені добре 
знайоме. Згодом ця людина вже фігурувала на шести світлинах фотографа Емануїла 
Плетцера. Але (що за прикрість!) жодного імені на обороті! І як посміх долі, знаходжу 
зображення цього молодика у зовсім іншого фотографа – Якова Тираспольського, 
але без підтвердження, що воно зроблене в нашому місті. Звичайно, не полишаю 
надію, що колись все ж таки взнаємо ім’я цієї молодої людини, адже це було б вкрай 
несправедливо: мати стільки світлин і не знати, хто на них зображений.
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АЛЬБОМ РОДИНИ БОШНЯКІВ
з колекції державного архіву Кіровоградської області

На цікаву знахідку натрапив у Кіровоградському обласному державному ар-
хіві. Директор архіву Лілія Маринець показала мені унікальний старовинний 
альбом, який належав відомій єлисаветградській родині Бошняків. 

Альбом в архів передала Ірина Ми-
хайлівна Бошняк (1905-1995), на фото – 
ліворуч. Ірина Михайлівна спадкова 
дворянка, дружила з Арсенієм Тарков-
ським і він присвячував їй свої вірші. 
Багато цікавого про неї і її родину я діз-
нався ще до того, як побачив альбом. 
Це сталося багато років тому, коли я 
із задоволенням на сайті кіровоград-
ського краєзнавця Олександра Чуд-
нова подивився відеозапис «В гостях у 
Ірини Михайлівни Бошняк».

Альбом привернув мою увагу тим, 
що багато фотографій з нього зробле-
ні у фотографічних закладах нашого 
міста, а також тим, що в моїй колекції 
є два знімки, які колись належали сім’ї 
Бошняків. 

Світлини з родини Бошняків є і в архівах обласного краєзнавчого музею. 
Сподіваюся, у подальшому краєзнавці нашого міста знайдуть більше цікавих 

фактів, пов’язаних із цією родиною, тому публікую практично всі фотокартки, 
що є в альбомі, у тому числі і зроблені не єлисаветградськими фотографами.

  
Євгенія Макєєва (Бошняк), вихованка 

Одеського інституту благородних дівчат
Ліворуч – Євгенія Макєєва (Бошняк).

Обидва фото з колекції  Кіровоградського обласного краєзнавчого музею.
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Члени сім’ї Бошняків (в центрі – Євгенія Бошняк (Макєєва)

Віра та Євгенія Макєєви

В моїй особистій колекції також є два фотознімки, на яких зображена Євгенія 
Іполитівна Бошняк (Макєєва).



Ірина Михайлівна Макєєва, дружина 
почесного громадянина Іполита Макєєва

Євгенія Іполитівна Макєєва (Бошняк)

Євгенія Іполитівна Макєєва (Бошняк)



Спадковий дворянин Микола Бошняк Сестри Макєєви

Ірина Михайлівна Макєєва



Євгенія Іполитівна Макєєва (Бошняк)



Бошняк, Урняж Віра та Женя Макєєви



Євгенія Іполитівна Макєєва (Бошняк)Євгенія Іполитівна Макєєва (Бошняк)



Євгенія Миколаївна Бошняк



Євгенія Іполитівна Бошняк



Євгенія Іполитівна Бошняк

Микола Бошняк в Парижі



Сім’я Бошняк та мадмуазель Антуанет
на пляжі Алесіо, Генуя (Італія)
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ФОТОГРАФІЧНІ ЗАКЛАДИ 
ЄЛИСАВЕТГРАДА
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Фотографічний заклад М. Бєлінського

Інформацію про роботу фотографа М. Бєлінського знайдено у словнику-до-
віднику Анатолія Попова «Російські фотографи (1839-1930)». У довіднику за-
значено, що М. Бєлінський працював у Єлисаветграді у 1888 році. Адреса фо-
тоательє не встановлена. Знімки, зроблені Бєлінським, не знайдені.

Фотографічний заклад «Берлінська фотографія, колишня Глікмана»

Іноді в руки потрапляють дуже пошкоджені фотокартки, але для колекціонера 
вони важливі, оскільки іноді за ними можна дізнатися додаткову інформацію.

В колекції є лише дві світлини, зроблені в «Берлінській фотографії, колишній 
Глікмана». Одна з них збереглася у дуже поганому стані, але за нею вдалося 
встановити, що паспарту для фотографії виготовлялися в літографічному за-
кладі Адама Тайрера в Одесі. Друга фотокартка є у книзі.

За рекламою, розміщеною в «Адрес-календарі й довідковій книзі «Єлисавет-
град» за 1888 рік, стало відомо, що цей фотографічний заклад працював у бу-
динку Музиканського і знаходився 
на вулиці Іванівській.

Власником «Берлінської фото-
графії, колишньої Глікмана» з 1888 
року був Давид Харлаб, який пізні-
ше оформив ательє на своє ім’я і 
воно стало називатися «Берлінська 
фотографія, Д.Харлаба». Працював 
заклад до 1890 року. 



106

Микола Цуканов

 Фотографічний заклад І. Бриля

«Губернські відомості» свідчать, що міщанин Ізраїль Леонтійович (Лейбович) 
Бриль отримав дозвіл №2835 на відкриття одного зі своїх фотографічних за-
кладів у Єлисаветграді 16 липня 1884 року.

За інформацією, розміщеною на паспарту, дізнаємося, що І. Бриль у різний 
час був власником двох фотографічних закладів, що мали назви «Берлінська 
фотографія». Для них він винаймав приміщення на вулиці Велика Перспектив-
на. Це «Берлінська фотографія І. Бриля», що працювала до 1899 року по вулиці 
Велика Перспективна навпроти Собору, в будинку Капон, і «Берлінська фото-
графія І. Бриля», що працювала до 1899 року по вулиці Велика Перспективна 
навпроти бульвару, в будинку Шкловського.
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Ще один заклад з назвою «Берлінська фотографія І. Бриля» був на вулиці 
Дворцовій у будинку Бардаха.

У державному архіві Кіровоградської області зберігається «Журнал гене-
ральної повірки торгових і промислових підприємств по місту Єлисаветград» 
за травень 1898 року, у якому є запис за №291 про те, що на вулиці Дворцовій 
у будинку Бардаха фотограф Ізраїль Бриль винаймає приміщення і сплачує 450 
рублів на рік. Також вказано, що цим закладом керує сам Ізраїль Бриль, а на 
право здійснювати діяльність 4 травня 1898 року йому видано білет вартістю 
20 рублів.

Ще один фотографічний заклад І. Бриля був на Великій Перспективній у бу-
динку Барського, поряд із Державним Банком. Це ательє працювало з 1884 по 
1925 рік.

У довіднику «Весь Єлисаветград» за 1910 рік опублікована реклама фотоате-
льє І. Л. Бриля, розташованого на вулиці В. Перспективній у будинку Барського.

Фотограф отримав ряд нагород на різних виставках. Відзначений Золо-
тою медаллю в Ростові-на-Дону, Золотою медаллю, Почесним дипломом і 
Золотим Хрестом на міжнародній виставці економії і домашнього госпо-
дарства 1906 року в Бельгії, Великою срібною медаллю на Першій осінній 
виставці у 1903 році, отримав Золоту медаль на Анненській стрічці.

З різних джерел вдалося з’ясувати, що єлисаветградський міщанин Ізраїль 
Лейбович Бриль народився у 1857 році. До 1926 року жив і працював у Єлиса-
ветграді, а потім переїхав у Москву, де у 1926-1927 роках завідував фотографі-
єю акціонерного товариства «Пролеткіно», а в 1928-1930 роках мав приватне 
фотоательє. Помер 1934 року.

У Метричній книзі Єлисаветградської синагоги 8 листопада 1894 року зроб-
лено запис про шлюб Ізраїля Лейбовича Бриля (27 років) і старшої доньки єли-
саветградського міщанина Елія Краминського - Шендлі (24 років) (ф.185, оп.1, 
справа 57). 
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Шендля Краминська і її батьки: Елія і Ханна Краминські

Шендля Краминська народилася в сім’ї уродженця Златополя Елія Ошеро-
вича (Іллі Азаровича) Краминського і його дружини Ханни (Анни). В кінці 60-х – 
початку70-х рр. ХІХ століття родина жила у Вознесенську, а потім переїхала у 
Єлисаветград.

На фото сидять: Ізраїль Бриль, його тесть Елія Ошерович Краминський, донька Аня, 
дружина Шендля; стоять: сини Григорій, Віктор і Лейзер (Олександр).
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На фото: Ізраїль Бриль, 
дружина Шендля, сини 

Григорій, Віктор і Лейзер 
(Олександр), донька Аня 
(1908 року народження).

Шендля Бриль із синами 
Григорієм і Віктором

І. Бриль з дружиною 
Шендлею і одним із синів.

Сестри Сарра і Шендля. На фото в картатій кофтинці – Шендля Бриль,  
по інший бік біля батька – Сарра Бухбиндер.  
Позаду Краминського – його дружина Ханна.

Один із синів І. Бриля – Олександр (до 1919 року – Еліа-
зар (Лайзер) Бриль) народився 27 вересня 1901 року в 
Єлисаветграді і став радянським письменником-марині-
стом і літературним критиком Олександром Зоніним.

Закінчив комерційне училище в Єлисаветграді. До 1917 
року перебував у партії есерів. Член ВКП(б) з 1919 року. В 
1935 році його виключили з партії. В роки громадянської 
війни – комісар полку, редактор армійської газети. Був 
важко поранений під Новгород-Сіверським. Працював 
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начальником відділу друку політуправління республіканської Реввоєнради. З 
1923 року очолював воєнний відділ журналу «Молода гвардія», працював за-
ступником редактора журналу «Октябрь». В кінці 1930-х переїхав із сином у 
Ленінград. Служив на крейсері «Красний Кавказ»

.

Брав участь у радянсько-фінській (1939-
1940) і другій світовій (1939-1945) війнах. 
Отримав звання капітана 3-го рангу. В 1942 
році брав участь у поході підводного чов-
на «Л-3» Кронштадт-південь Балтійського 
моря-Кронштадт. Нагороджений двома 
орденами «Червоного прапора».

Заарештований у 1949 році за звинува-
ченням у троцькізмі, космополітизмі і кон-
трреволюційній пропаганді. В 1950 році 
засуджений до 10 років виправно-трудо-
вих таборів (ув’язнення відбував у Джез-
казгані, звільнений 1955 року).

Помер 21 лютого 1962 року. Урну з пра-
хом Олександра Зоніна, за заповітом пись-
менника, похоронили у водах Баренцево-
го моря.



Фотографії, зроблені в фотографічному закладі І. Бриля
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Фотографічний заклад Броуна

У Кіровоградському обласному архіві (фонд 78.1 за 1985 рік) є документи, у 
яких є інформація про родину Броунів. Знайдена реклама також свідчить про 
те, що брати Броуни були власниками фабрики конторських книг «Літо-Дру-
карня» у Єлисаветграді.

У зверненні до Міської управи від олександрійського міщанина Сосхара 
Лейбовича Броуна вказане прохання про зарахування його з родиною до єли-
саветградської 2-ї гільдії купців на 1885 рік. Перераховані всі члени його роди-
ни: С. Л. Броун - 49 років, дружина Мінька – 42 роки. Подружжя мало восьмеро 
дітей: сини Мойсей – 24 років, Яків – 24 років, Веніамін – 21 рік, Амшей – 13 ро-
ків, Йосип – 10 років, і доньок Шендля – 13 років, Хайна – 7 років і Ліза – 4 років.

Відповідно до прохання, надані два свідоцтва про належність до купецької 
родини синів Сосхара Лейбовича – Якова і Веніаміна, за що стягнуто 12 рублів. 
Можливо, саме Яків і Веніамін були власниками літографії.

Хто з братів Броунів був власником фотографічного закладу, достеменно не 
відомо. В колекції є дві фотокартки з паспарту на бланку «Художня майстерня» 
й одна фотолистівка без паспарту.

Судячи з відбитку гумового штемпеля 
на звороті, фотоательє знаходилося на 
Великій Пермській вулиці.

Цікавість викликає фото, на якому зоб-
ражені можливо брат і дві сестри. Брат, 
очевидно, служить в армії санітаром, 
можливо, в шпиталі. Рік фотографії при-
близно 1914-1916.
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Фотографічний заклад Г. Ванштейна

В історії фотоательє Ванштейна 
є певна плутанина. Різні джерела 
дають інформацію, що таке працю-
вало у Єлисаветграді. Так з рекла-
ми, розміщеній у довіднику «Весь 
Єлисаветград» за 1910 рік, відомо, 
що нова фотографія Г.А. Ванштей-
на працювала по вул. Преображен-
ській в будинку Собіневського (по-
ряд з магазином Аківи Когона).

Утім у довіднику Попова «Росій-
ські фотографи (1839-1930)» вказа-
но, що за цією адресою працювало 
фотоательє Ванштейна, але з ініціа-
лами «Г. М.».

Зрештою статистичні дані за 1915 
рік, знайдені в обласному архіві, свідчать, що на вулиці Преображенській пра-
цював заклад, що належав Ванштейну, але з ініціалами Г.Ю., і розміщувався він 
в будинку Загути.

Припускаю, що власник закладу із прізвищем Ванштейн – це або одна й та 
ж людина, але в ініціалах була допущена помилка, або це був родич Г.А. Ван-

штейна, інформація про якого 
вказана в рекламі. А ось влас-
ником будинку Собіневського 
за п’ять років міг стати Загута.

На жаль, знімків, зроблених в 
ательє загадкових Ванштейнів і 
які могли б допомогти розібра-
тися в цьому питанні, немає.

Оскільки я більше схиляюся 
до того, що мова йде про один 
і той же заклад, публікую ста-
тистичні дані за 1915 рік, згідно 
з якими тут виготовили 6000 
листівок і 800 фотокарток на 
загальну суму 2500 рублів.

Фотографічний  заклад 
Г.А. Ванштейна працював у Єли-
саветграді як мінімум з 1910 по 
1915 рік.
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Фотографічний заклад П. Вальтера

Дві фотокартки в колекції належать фотографу П. Вальтеру, який у 1894 році 
недовго працював у нашому місті.

Обидві світлини дуже цікаві. На лицьовому боці однієї вказане прізвище фо-
тографа «П. Вальтер», але на звороті паспарту використаний бланк фотографа 
Якова Тираспольського. З чим пов’язана така плутанина? Помилка літографіч-
ного закладу І. Покорного (Одеса) чи свідомий крок самого П. Вальтера: вико-
ристати бланк фотографа, якого добре знали у багатьох містах Півдня? Це один 
із випадків, коли купуючи «розкручене» фотоательє, нові власники ще довго 
зберігали у назві прізвище попередника. Так чи інакше, але історія зафіксувала 
такий факт.
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Друга світлина великих розмірів, з відбитком прізвища фотографа на лицьо-
вому боці і чистим зворотом.

Фотограф П. Вальтер, який певний час працював у нашому місті, це Павло 
Якович Вальтер. За наявною інформацією, у 1895 році він відкрив у Миколаєві 
фотографічний заклад на вулиці Великій Морській, будинок 29.

Також відомо, що П. Я. Вальтер – баденський підданий (Велике герцогство 
Баден – історична держава на південному заході Німецької імперії, що існува-
ла в 1806-1918 роках).

В Миколаєві фотографічний заклад П. Я. Вальтера працював лише два роки.

Фотографічні заклади Вітліних

Із цим прізвищем пов’язані кілька фотоательє, які працювали у нашому місті.

«Фотографія А. Вітліна»

Фотографічний заклад катеринославського міщанина Абрама Зельмано-
вича Вітліна отримав дозвіл на відкриття в Єлисаветграді у 1891 році (дозвіл 
№3097). Працювало ательє приблизно до 1912 року і розміщувалося на вулиці 
Московській у будинку Ходоровського навпроти Великої синагоги.

Реклама фотографічного закладу в довіднику «Весь Єлисаветград» за 1910 рік.
У тому ж архіві є документ, датований березнем 1911 року, про розміщення 

вітрин з фотокартками А. Вітліна на вул. В. Перспективній в будинку Іоффе.
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У деяких джерелах знаходимо інформацію про роботу фотографічного за-
кладу А. З. Вітліна з 1872 по 1899 рік по вул. Перспективна, б. Бунакової. Утім 
в обласному архіві зберігається «Журнал генеральної повірки торгових і про-
мислових підприємств» за березень 1898 року, в якому є інформація про фо-
тографічний заклад Аврума Вітліна на В. Перспективній, в будинку поміщика 
Кунакова. Це дає підставу вважати, що відомості про «будинок Бунакової» - по-
милка видавців.
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«Фотографія Г. Вітліна»

Фотограф Герш Вульфович Вітлін пра-
цював у Єлисаветграді в середині 1890-х 
років.

Герш – син відомого фотографа Во-
лодимира (Вульфа) Гідальовича Вітліна, 
який з початку 1870-х до початку 1890-х 
років мав фотоательє в Катеринославі й 
Олександрівську. Станом на 1871 рік його 
зараховували до купців, а вже з 1886 року 
він був міщанином.

Його четверо синів мали фотографічні 
заклади в різних містах:

Яків – у Кременчуці (до 1880-1910 рр.);
Абрам – у Катеринославі (1894-

1910 рр.);
Герш – у Єлисаветграді, Олександрів-

ську (середина 1890-х). Катеринославі 
(1898-1902);

Моісей (Мошей) – в Олександрівську (1895-1900 рр.).
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«Санкт-Петербурзька фотографія Я. Вітліна»

Власником цього закладу недовго був Яків Вульфович Вітлін, син фотографа 
Володимира (Вульфа) Вітліна. Фотоательє Якова Вітліна було в Єлисаветграді 
на вулиці Дворцовій. Сам Вітлін жив у Кременчуці біля міського театру і в своє-
му будинку також мав фотографічний заклад. Він був відзначений медаллю на 
виставці в Ліоні 1894 року, великою золотою медаллю Одеського фотографіч-
ного товариства, срібною медаллю від Полтавського сільськогосподарського 
товариства.

Зельман Якович Вітлін

Про нього у своїй книзі «Маленький Париж» згадує Віктор Петраков. Як він 
стверджує, фотографічний заклад міщанина Зельмана Яковича Вітліна знахо-
дився в будинку Міського товариства на розі вулиць Перспективної і Петров-
ська. Це все, що відомо про фотографа. Світлин з цього фотоательє в колекції 
немає.
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Фотографічний заклад Геллера

Згідно з довідником Попова, фотоательє Геллера працювало в будинку Пон-
тера, на розі Преображенської і Дворцової. Фотокарток, зроблених у закладі 
Геллера, не знайдено.

Фотографічний заклад В. Гескіса

Залишається заплутаною історія роботи у нашому місті фотографів В. Гескіса 
та І. Фінкеля.

На лицьовому боці єдиної фотокартки, яка є в колекції, зроблено відтиск - 
«Фотографія В. Гескіса». А на звороті паспарту інший напис - «Фотографія І. Фін-
келя п.у. В. Гескіса».

Також вдалося придбати фотокартку розміром 18 на 24 см, на паспарту якої 
є напис «Фот. Гескіс». Жодних інших написів на паспарту немає.

Фотограф із прізвищем Гескіс В.М. працював у Херсоні (вул. Ганібалівська, 
колишній будинок Беновича), а також в Одесі (вул. Московська, б. 17, Міл-
лера). Можливо, заїжджаючи в наше місто, В. Гескіс намагався закріпитися в 
одному з фотографічних закладів (припустимо в «Фотографії І. Фінкеля»), тож 
якийсь час його фотографія працювала під керуванням В. Гескіса з загадко-
вими літерами «п. у.».
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Фотографічний заклад Глікмана

Згідно з «Губернськими відомостями», Ізраїль Глікман отримав дозвіл на від-
криття закладу у 1885 році. Розміщувався він на вулиці Іванівській в будинку 
Музиканського. Але працювати Глікман розпочав, можливо, набагато раніше, 
оскільки на одному з паспарту вказано, що воно виготовлене у московського лі-
тографа Волокотіна. Літографія Михайла Волокотіна працювала з 1873 року. Та-
кож паспарту цього фотоательє друкувалися в Одесі в літографії Адама Тейрера.





131

Єлисаветградська фотографія. Погляд у минуле

Фотографічний заклад Г. Гольденберга

Інформація про роботу у нашому місті фотографа Гольденберга Г.А. (М.?) є в слов-
нику-довіднику Анатолія Попова «Російські фотографи (1839-1930)». Адресу фотоа-
тельє встановити не вдалося. Фотографій, зроблених Гольденбергом, також немає.

Цікавою є інформація про роботу в нашому місті Марка Абрамовича Голь-
денберга, колишнього власника друкарні. В Єлисаветграді друкарня працюва-
ла з 1862 по 1912 рік на вулиці Московській, 41. Можливо Марк Абрамович був 
родичем фотографу Гольденбергу.

Фотографічний заклад Г. Гольштейна

Відомості про фотографа Гольштена Г. Б. є в словнику-довіднику А. Попова, 
про нього згадує у своїй книзі «Маленький Париж» В. Петраков.

Адреса фотоательє не встановлена. Фотографії, зроблені Гольштейном Г. Б. 
не знайдені. 

Фотографічний заклад С. Горельникова

Згідно з «Губернськими відомостями», «Центральна фотографія» С. А. Горельни-
кова, слуцького міщанина (Слуцьк – місто в Білорусі), почала працювати в Єлиса-
ветграді у 1881 році. Інформація про роботу в нашому місті фотоательє Горельни-
кова є у виданні В. І. Срезневського «Довідкова книжка фотографа» (1881-1884).

ком42990 ФО11393
Фото з колекції  Кіровоградського  

обласного краєзнавчого музею.



132

Микола Цуканов

Портрет стильно вдягненої 
дівчини з капелюшком у 

руках.

На фотографії солідний літній 
чоловік з вусами, в костюмі і 

краватці-метелику.

На фото дама середнього 
віку позує для портрета в 
студії. Вона має нарядний 

вигляд у своїй темній сукні й 
оригінальному капелюшку.

Заклад Семена Горельникова розташовувався на вулиці Дворцовій напро-
ти Міського бульвару в будинку Бромберга. Викликає захоплення гарний стан 
і кількість збережених до сьогодні фотокарток, зроблених Горельниковим. 
Фотограф намагався покращити якість своїх світлин, вдосконалюючи не тіль-
ки зйомку, а й «товарний вигляд» фото. В колекції є кілька світлин, але бланки 
паспарту суттєво різняться.

Існує цікава інформація, що в кінці 1880-х років фотограф Семен Горельни-
ков (в офіційних документах – Шмуль Гуральник) тримав певний час фотоза-
клади в різних будинках на Дерибасівській в Одесі.

У біографічних даних радянського фотохудожника, майстра репортаж-
ної і потретної фотографії, педагога Якова Володимировича (Вульфовича) 
Штейнберга є згадка про його роботу в 1897-1900 р. «фотографом за най-
мом» у деяких фотоательє Одеси, у тому числі й у Шмуля Хаїмовича (Семена 
Якимовича) Горельникова, в будинку Хакаловської на Дерибасівській вули-
ці й у його власному будинку на розі Успенської вулиці й Олександрівсько-
го проспекту, 81.

Фотографічний заклад Я. Дубинського

Фотографія Якова Мордкова (Мойсейовича) Дубинського знаходилася 
не в середмісті, як більшість таких закладів, а на вулиці Великій Пермській 
в будинку Собеневського, напроти трамвайного депо. Таку віддаленість від 
центру можна пояснити браком коштів на оренду приміщення в централь-
ній частині, де плата була значно вищою. Цю думку підтверджує і те, що Яків 
Дубинський не міг дозволити собі замовляти іменні паспарту, оскільки се-
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ред його фотокарток таких світлин дуже мало. Він виготовляв фотографії без 
паспарту. На звороті ставив чорнильний штамп «Фотографія Я. Дубинського» 
з адресою. При цьому, щоб залучити більше клієнтів, він замовляв рекламу у 
довіднику «Весь Єлисаветград» за 1910 рік. За рекламою, де вказано, що це 
нова відкрита фотографія, можна зробити висновок, що фотографічний за-
клад Дубинського відкрився за цією ж адресою уже в 1909 році.

Хоча фотоательє Дубинського знаходилося не в центрі міста, свої рекламні 
вітрини він виставляв на вулиці Великій Перспективній біля будинку Маршно-
вича, що підтверджують дані за березень 1911 року.

У відомостях за 1915 рік, які подавав власник у статистичний відділ Єлиса-
ветградської міської думи, вказано, що у фотоательє Дубинського на вулиці 
Великій Пермській працював один робітник, а заклад за рік виготовив 3500 
фотокарток на суму 850 рублів.
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Заклад Я. Дубинського працював у місті з 1909 по 1916 рік.
Цікавий знімок, на якому зображені троє чоловіків у формі.
Фотокартка приблизно 1914-1915 року. На ній – службовці однієї з дружин 

губернського ополчення. Їх називали також ратниками. В ополчення зарахо-
вували більшість чоловіків віком від 21 до 43 років, яких звільняли від служби 
в регулярній армії.

Перша світова війна 1914-1918 рр. тривала більше чотирьох років. Тоді ве-
лику увагу приділяли забезпеченню мобілізаційних ресурсів і надійного тилу. 
Ополченці перш за все несли гарнізонну і караульну службу, замінивши ча-
стини, які пішли на фронт. Ще одним призначенням дружин була підготовка 
особового складу для регулярної армії. Ополченців, які пройшли навчання, за-
раховували до запасних полків.

Фотографічний заклад І. Зайденварга

Фотоательє І. Зайденварга було в будинку Темникова на розі вулиць В. Пер-
спективна і Н. Донська. Роки початку й завершення його роботи невідомі, але 
можемо припустити, що фотографія І. Зайденварга відкрилася після 1916 року, 
оскільки до цього часу в цьому приміщенні працював фотографічний заклад 
братів Шиндель. Ательє працювало ще й у 1927 році.

На звороті фотокартки напис – «На добру і довгу пам’ять дорогій сестрі Фро-
сі від Міші і Стєші 2 лютого 1927 року».

Фотоательє виготовляло в основному фотокартки-листівки.
Прізвище Зайденварга на фотокартках зроблене методом тиснення на 

лицьовому боці. 
На прикладі фотокарток І. Зайденварга можна побачити, як із часом фото-

графія спростилася, а якість знімків погіршилася. Цьому є пояснення. В 1910-ті 
роки в суспільстві значно знизився попит на фотографію, що змушувало шука-
ти шляхи її здешевлення. Значно скоротилося виготовлення паспарту, замість 
бристольського картону почали використовувати більш дешеві сорти. Фото-
графічні бланки поступово почали зникати. Тираж фотокарток залежав від за-
мовника і складав від одного до кількох десятків екземплярів.
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Фотографічний заклад Й. Зінгера

Відомості про роботу в Єлисаветграді фотографа Й. Зінгера є в словнику-до-
віднику Анатолія Попова. Фотографічний заклад Йосипа Зінгера знаходився 
на Дворцовій в будинку Хмелевського. Фотокартки, зроблені Й. Зігером, не за-
найдені. 

Фотографічний заклад Ф. Кірдановського

Кірдановський Федір Федорович, згідно з «Губернськими відомостями», от-
римав дозвіл на роботу у Єлисаветграді у 1888 році. Заклад розташовувався на 
вулиці Дворцовій, 16.

В колекції є фотографії з різними назвами, вказаними на звороті паспарту – 
«Майстерня фотографа Федора Кірдановського», «Фотографія Ф. Кірданов-
ського», «Фотографічний заклад Ф. Кірдановського».

Проаналізувавши вказані на паспарту назви літографічних підприємств, 
припускаю, що Кірдановський почав працювати у Єлисаветграді набагато ра-
ніше, ніж отримав дозвіл. Бланки паспарту літографії Trapp & Munch, Wien у 
фотографів зустрічаються у другій половині 1860-х і першій половині 1870-х 
років. Літографія Eisenschiml & Wachtl (Vienne) працювала в 1882-1887 роках, а 
літографія Leopold Türkel, Wien - в 1870-1880-х рр.

У Кіровоградському обласному краєзнавчому музеї є фотокартка з майстер-
ні Федора Кірдановського, датована 1880 роком (стор. 142).

Федір Кірдановський спеціалізувався на театральному фото. Він фотогра-
фував окремих виконавців, а також сцени з вистав. У колекції є фотокартки, 
на яких зображені сцени, очевидно, з вистави Олександра Островського «Бід-
ність не порок».



Cцени в театрі



Cцена в театрі
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Штаб-офіцер у формі.
Штаб-офіцери – категорія 
старших офіцерських чинів 

у російських гвардії, армії і на 
флоті до 1917 року.

Жінка позує для портрета. 
Волосся заплетене в косу 

круг голови, зачіску доповнює 
прикраса. Її сукню з довгим 

рукавом прикрашають рюші, 
а комір – великий бант.

Жінка з сином у формі 
одного з навчальних 

закладів міста.

Син Федора Кірдановського, названий на честь батька, народився 6 червня 
1876 року. Закінчив Єлисаветградське кавалерійське училище 1893-1895. Згід-
но зі списком офіцерських чинів Російської імператорської армії (складений 
по 1 січня 1909 р.) Кірдановський Ф.Ф. - ротмістр 12-го уланського Білгород-
ського полку. Полк у 1895-1914 роках дислокувався в місті Проскурові (з 1954 
року – Хмельницький) (http://www.surnameindex.info/mil/12up.html).

На фотокартці зображена дівчина в національному костюмі 
з довгою косою, прикрашеною стрічкою. 
На шиї – «лускавки», прикраси з дутого скла, 
популярні в Україні в кінці ХІХ століття.

В студії зроблена декорація, що імітує 
відпочинок на узліссі.
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Обидва фото з колекції  Кіровоградського обласного краєзнавчого музею.
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Фотографічний заклад В. Лупала

Фотограф Василь Леонтійович Лупал, як зазначено у «Губернських відомо-
стях», отримав дозвіл на відкриття фотоательє в 1876 році. Заклад працював на 
Дворцовій вулиці. Паспарту фотограф замовляв у літографії Trapp & Munch, Wien, 
вони були поширені в другій половині 1860-х і першій половині 1870-х рр.

Фотограф зафіксував заможну жінку і 
маленького песика, що сидить поряд на 
столику. Можна припустити, що це по-
рода ши-тцу, що в перекладі означає «пе-
сик-красень», одна з найдавніших порід 
собак.

На овальній фотокартці-візитівці зо-
бражена жінка середнього віку. Її волосся 
акуратно зачесане, на вухах і шиї – при-
краси.
Фотографія приблизно 1876-1882 рр.
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На «візит-портреті» зображений невідомий чоловік із розлогою бородою. На 
звороті напис, датований 28 грудня 1881 року - «Напам’ять з істинною любов’ю 
і повагою до Вас». Підпис нерозбірливий.

Фотографічний заклад М. Москальова

Фотограф Максим Москальов утримував фото-
ательє на вулиці Успенській в будинку Рибчинської. 
Дозвіл на відкриття отримав у 1903 році.  Працюва-
ло ательє приблизно до 1912 року.

31 березня 1911 року М. Москальов отримав доз-
віл на встановлення рекламних вітрин з фотокарт-
ками на вулиці Дворцовій біля будинку Шатова.

В колекції є два види бланків паспарту Моска-
льова. На одному з них відсутні дані про літогра-
фічний заклад, в якому вони виконані. Можливо, ці 
бланки паспарту фотограф придбав раніше.

У подальшому паспарту друкувалися на фабри-
ці бристольського і глянцевого картону і фотогра-
фічних бланків Й. Покорного в Лібаві (почав свою 
роботу з 1904 року). На паспарту зображені тради-
ційні медальйони з профілями винахідників фото-
графії: Таболта, Ньєпса і Дагера. Паспарту 1903 року
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Паспарту після 1903 року

На бланку зроблений чорнильний напис друкованими літерами – «На добру пам’ять». 
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Фотографічний заклад М. Москальова працю-
вав і після бурхливих років революції і грома-
дянської війни. Фотографії, які зробив майстер, 
зустрічаються в кінці 1920-х років. Подальша 
доля фотографа, на жаль, невідома.
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Фотографічний заклад А. Музиканського

Історія родини Музиканських дуже цікава. У кількох джерелах знаходимо 
трьох фотографів із цим прізвищем. У книзі Віктора Петракова «Маленький Па-
риж» автор розповідає, що в місті працювали фотографи – Музиканський Ай-
зік Генріхович, Музиканський Ісаак і тимчасовий купець Генох Музиканський, 
власник будинку на вулиці Іванівській. Варто відзначити, що у тимчасові купці 
записувалися підприємці з інших суспільних прошарків: дворян, міщан, селян. 
Тимчасові купці купували торгові права, але при цьому не змінювали соціаль-
ний стан.

17 травня 1896 року тимчасовий купець Генох Музиканський звернувся в 
Міську управу Єлисаветграда з проханням дозволити встановити вітрину з 
фотокартками на розі вулиць Іванівська і Дворцова напроти будинку Варшав-
ського, неподалік від власного помешкання. У виписці засідання Міської думи 
від 20 травня цього ж року вказано, що надійшло прохання від Геноха Музи-
канського, який утримував колишнє фотоательє Давида Харлаба. Цей будинок 
на вулиці Іванівській подобався багатьом фотографам, які розміщували в ньо-
му свої заклади. Але про це розповім трохи далі, щоб не відволікатися від Му-
зиканських.

Отже, у 1896 році дозвіл на відкриття фотоательє отримав Айзік Генріхович 
Музиканський. Адреса та ж: вулиця Іванівська, власний будинок. Упевнено 
можна припустити, що Генох Музиканський був батьком Айзіка Музикансько-
го. Нюанси, пов’язані зі звучанням єврейських імен у Російській імперії, тра-
плялися часто. Прикладів таких знаходимо багато: Емануїл – Мендель, Ізраїль – 
Сруль, Рахель – Рухля, Ісаак – Іцько, Йосип – Йося. 

Беручи до уваги цей факт, стає зрозуміло, хто цей таємничий Ісаак Музикан-
ський, який, згідно з «Губернськими відомостями», отримав у 1905 році дозвіл 
на розміщення фотоательє у власному будинку. Адже Ісаак англійською чита-
ється як «Айзек» (Isaac). Щоправда з невеликим уточненням, у нашому випадку 
перший запис у документах про фотографа зроблено відповідно до тодішньої 
вимови через букву «і» – АйзІк (довідник Попова «Російські фотографи (1839-
1930)»).

Та повернімося до будинку Музиканських по вулиці Іванівській. Зібрані дані 
свідчать, що за вказаною адресою в різний час працювало 8 фотографічних 
закладів.

Одні з перших були пов’язані з іменем фотографа Ісаака Глікмана. Це «Бер-
лінська фотографія Глікмана», «Фотографія І. Глікмана» та «Колишня фотографія 
Глікмана», що працювали за цією адресою з 1888 по 1890 рік. Приблизно з 1890 
по 1895 рік тут працювало фотоательє Давида Харлаба, а з 1896 по 1903 – фо-
тографічний заклад Музиканських. У 1903 році тут заклад відкрив фотограф Б. 
Подольський (але працював не більше двох років).

У 1905 році Ісаак Музиканський знову отримав дозвіл на відкриття фотогра-
фії. Пізніше за цією адресою працював заклад «Рембрант». Хто був його власни-
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ком, на жаль, не відомо. Можливо, сам Айзік (Ісаак) Музиканський змінив назву 
на більш привабливу - «Рембрант», але, ймовірно, з якихось причин знову здав 
приміщення в оренду для розміщення фотоательє.

Перші паспарту Музиканський виготовляв у літографічному закладі Оттона 
Флека у Варшаві (працював у 1890-ті роки), пізніше замовляв у А. Кульпе та 
Й. Покорного.

У державному архіві Кіровоградської області зберігається цікавий документ 
за №12738 - «Справа Єлисаветградської Міської управи з питання дозволу вста-
новлення вітрин для виставок фотографічних карток», датовані 1886 роком. У 
справі є прохання фотографів Емануїла Плетцера і Геноха Музиканського доз-
волити розмістити вітрини з фотографічними картками. Плетцер просить до-
зволу на встановлення вітрини обабіч тротуару по вулиці Дворцовій напроти 
будинку Перримонда, який він винаймав. А Музиканський клопотав про роз-
міщення вітрини на розі вулиць Іванівської і Дворцової, навпроти будинку Вар-
шавського.

Міська управа, розглянувши прохання фотографів Е. Плетцера і вознесен-
ського купця Г. Музиканського, не побачила перепон, що заважають їх задо-
вольнити, і підготувала відповідне подання в Міську думу. При цьому Міська 
управа пропонувала Думі, якщо питання буде вирішене позитивно, передба-
чити, щоб вітрини «були гарної і витонченої архітектурної роботи, встановлю-
валися таким чином, щоб не заважали проходу публіки на тротуарах».

Однак на наступному засіданні Міської Думи 20 травня 1896 року, на якому 
головою був О. Пашутін, прохання фотографів відхилили. Головним аргумен-
том став виступ речника  Р. Е. Дериченка, який відзначив: «Зробивши виняток 
для фотографів, довелося б надавати дозволи на встановлення подібних віт-
рин для виставки товарів й іншим торговцям, а це вже буде дуже незручно».

14 червня цього ж року Генох Музиканський знову пише прохання, але вже 
до Міської Думи, в якому просить повторно розглянути його і дозволити вста-
новити вітрину по вулиці Дворцовій, відступивши при цьому три аршини від 



Клопотання Геноха Музиканського та Емануїла Плетцера до Єлисаветградської міської 
управи про видачу кожному з них права на оренду міської землі для встановлення  

вітрин зі зразками своєї продукції (фотографічних карток) (1896 рік).
З фондів Державного архіву Кіровоградської області (ф.78, оп.2, спр.32).

Креслення вітрини для демонстрації фотографічних карток у поданні Ем. Плетцера (1896 рік).
З фондів Державного архіву Кіровоградської області (ф.78, оп.2, спр.32).
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тротуару, що, на його думку, не заважатиме ні ходити, ні їздити вулицею. Фо-
тограф також пропонував за надання дозволу щорічну плату в сумі 75 рублів.

Це була доволі пристойна сума, оскільки ціни на товари першої необхідності 
в кінці ХІХ століття були такими: борошно пшеничне – 15 коп./кг, цукор коло-
тий – 40 коп./кг, яловичина 1 сорту - 40 коп./кг, курка - 50-60 коп./шт., за рубль 
можна було купити мішок картоплі. Хороша книга коштувала від 3 рублів.

Чим же закінчилася історія справи №12738? Міська Дума 14 липня (в місяч-
ний термін!) повторно розглянула прохання купця Геноха Музиканського і ви-
рішила відмовити у встановленні вітрини на вулиці Дворцовій. При цьому за-
пропонували йому встановити вітрину на міському бульварі, сплачуючи за це 
в дохід міста запропоновану ним суму 75 рублів.

На одній із фотографій хімічним олівцем написано рік – 1891, на іншій – чорнильний напис 
1890-1896.

Гарно вдягнена молода жінка і двоє її синів позують для сімейного портрета в майстерні 
Музиканського. Мама вдягнена в стильну довгу сукню з високою стійкою коміра. Діти з 
короткими стрижками, одягнені в білі сорочки з метеликами й однакові костюми. Взуті 
хлопчики у високі шкіряні чобітки.

На фотографії зображені троє маленьких дітей – два братики і сестричка з батьками. 
Дівчинка у світлій сукні з обручем на голівці. Хлопчики вдягнені в однакові матроські костюми, 
улюблений дитячий одяг протягом усього ХІХ століття і майже до кінця ХХ століття.
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Фотографічний заклад С. Немировського

Інформація про фотографа Соломона Ісааковича Немировського, який пра-
цював у нашому місті, є в інтернеті.

Фотографій, зроблених Немировським, в колекції немає.
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Нова загальнодоступна фотографія

В колекції є один знімок позначений як «Нова загальнодоступна фотогра-
фія». Ательє розміщувалося на вулиці Велика Перспективна в будинку Капоне. 
Світлина датується приблизно 1890 роком. Паспарту надруковане в одесько-
му літографічному закладі Покорного.

Хто був керівником закладу - невідомо, однак з 1894 року за цією адресою 
працювало фотоательє І. Бриля.

Фотографічний заклад  
«Новоросійська фотографія» 

Загадкою лишається фотографічний заклад 
«Новоросійська фотографія», яка розміщува-
лася на вулиці Велика Перспективна в будинку 
Ковалевського. Можна припустити, що це ате-
льє належало Л. Тираспольському, яке з 1892 
року розташовувалося за цією адресою. Цей 
висновок підтверджує і схожість паспарту.
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Фотографічний заклад Ем. Плетцера

Емануїл (Мендель) Рафаїлович Плетцер, єлисаветградський міщанин, був 
одним із найуспішніших фотографів нашого міста.

Фотоательє Плетцера знаходилося на вулиці Дворцовій в будинку Перимон-
да. В книзі «Маленький Париж» Віктор Петраков стверджує, що фотографічний 
заклад Е. Плетцера також був у будинку Ф. І. Шевакова, але підтвердження цьо-
му немає.

Згідно з повідомленням у «Губернських відомостях», фотоательє Е. Плетцера 
відкрилося у 1896 році і працювало приблизно до 1918 року. Після громадян-
ської війни згадок про Плетцера немає.

У повідомленні до статистичного відділу Міської управи за 1915 рік Ем. Плет-
цер вказує, що фотографічний заклад за рік виготовив 6000 листівок, 5000 
візитівок і кабінетних форматів і 
2000 портретів і групових знімків. 
Загальна чисельність виготовленої 
продукції склала 4000 рублів, у за-
кладі працювало троє людей.

В архіві також зберігається газе-
та «Голос Юга» за 1905 рік, в одному 
з номерів знаходимо інформацію 
про те, що «фотографія Плетцера 
на Дворцовій вулиці виготовляє 
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панам, які замовляють не менше дюжини кабінетних або візитних фотокарток, 
великий портрет із того ж знімка за доступною ціною». 

Емануїл Плетцер у 1899 році виконав дуже цікаве і відповідальне замовлен-
ня – фотографії для альбому «Krivoj Rog-Gdantzefka» про Гданцівський чавуно-
ливарний завод, побудований в 1890-1892 роках. Чавуноливарний (металур-
гійний) завод був збудований на березі річки Інгулець в Олександрійському 
повіті, біля містечка Кривий Ріг. Це був перший металургійний завод у Кривбасі 
для виплавки чавуна. На той час єдиний на Півдні Росії. В фотоальбомі «Krivoj 
Rog-Gdanтzefka 1899», що зберігається в фондах Національної бібліотеки 
Франції, двадцять п’ять унікальних фотокарток кінця позаминулого століття, 
які зробив фотограф із Єлисаветграда Емануїл Рафаїлович Плетцер і які зна-
йомлять із виробництвом, архітектурою промбудівель, видами і типами (людь-
ми) Гданцівського чавуноливарного заводу.
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Фотографії, зроблені в фотографічному закладі Ем. Плетцера













«Чи не Якову Васильовичу Паученку подарована ця фотографія?»



Всі фото з колекції  Кіровоградського обласного краєзнавчого музею.

 ком24239 ФО8549

ком39528 ФО10954 №11348 КВ42597

ком37895 ФО10841



164

Микола Цуканов

Фотографічний заклад Б. Подольського

Як зазначено у «Губернських відомостях», фотограф Подольський отримав 
дозвіл на відкриття закладу у Єлисаветграді на розі вулиць Двороцова й Іванів-
ська в будинку Музиканського у 1903 році. Паспарту друкувалися в літографіч-
ній майстерні Покровського в Одесі.

На паспарту є позначення, що фотограф отримав нагороду її імператорської 
величності імператриці Марії Федорівни, а також має відзнаку Російського тех-
нічного товариства.

Одеські колекціонери Єва Краснова й Анатолій Дроздовський згадують ім’я 
Бориса Подольського у своїй статті «Єврейські фотоательє старої Одеси». Вони 
стверджують, що в Одесі у будинку №12 на розі Дерибасівської і Гаванної, який 
належав родині Ісаковичів, недовго, до 1911 року, працював фотограф Б. По-
дольський.

Зважаючи на те, що в будинку Музиканського в 1905 році дозвіл на відкриття 
фотоательє отримав сам Айзік Музиканський, очевидно, що фотограф Подоль-
ський працював у нашому місті приблизно з 1903 по 1905 рік.

В колекції є лише одна світлина цього фотографа, на якій зображена учениця 
одного з навчальних закладів міста. На звороті паспарту є напис – Чернишова 
Параска Савівна.
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Фотографічний заклад А. Попкова

У словнику-довіднику Попова вказано, що фотоательє А. Попкова було роз-
ташоване на вулиці Велика Перспективна в будинку Плотнікова. Фотокарток, 
зроблених Попковим, не знайдено.

Фотографічний заклад «Рафаель» братів Шиндель

В «Губернських відомостях» вказується, що фотоательє «Рафаель» братів Шин-
дель отримало дозвіл на роботу у Єлисаветграді в 1912 році. Розташовувалося 
воно на розі вулиць Велика Перспективна і Нижньо-Донська в будинку Томпако-
ва навпроти нотаріуса Якубовського. Однак документ, знайдений в обласному 
архіві «Дозвіл на установку вітрин» від 31 березня 1911 року, дає підстави ствер-
джувати, що цей заклад почав працювати значно раніше. У ньому вказано, що 
рекламна вітрина цього ательє в цей час уже стояла на Великій Перспективній 
біля будинку Олинської і була заповнена фотокартками. 

У звіті, опублікованому у «Ві-
домостях про фабрики і заводи, 
промислові і кустарні заклади 
по Херсонській губернії» ста-
ном на березень 1915 року, 
вказано, що за даною адресою 
у фотографічному закладі пра-
цював один робітник, а річний 
оборот складав 2000 рублів. 

У тому ж документі йдеть-
ся, що брати Шиндель мали 
ще одне фотоательє на вулиці 
Дворцовій. Річний оборот цьо-
го закладу складав 2000 рублів 
і в ньому також працював один 
робітник. Однак знімків, на яких 
зазначене це фотоательє, в ко-

лекції немає. Загальний обсяг виготовленої продукції двома закладами склав 
7000 шт знімків за рік.

На паспарту, що є в колекції, вказана інформація про нагороди – золота ме-
даль у Відні 1906 року, Гран Прі в Парижі 1907 року.

В колекції є фірмовий конверт, виготовлений з дуже тонкого, але міцного 
папіросного паперу. В такі конверти вкладали готове замовлення. Він захищав 
фотокартки від механічних пошкоджень і одночасно рекламував заклад, бо на 
ньому вказувалися реквізити власника ательє й інформація про послуги. Ек-
земпляр, що зберігається в колекції, виготовлений на літографічному підпри-
ємстві Йосипа Покорного в Лібаві (сучасне місто Лієпає (Латвія)). 
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На фотографії зображене елегантно вдягнене подружжя, яке позує для свого портрета у 
фотографічному закладі «Рафаель». У чоловіка на правому лацкані піджака, а в жінки на сукні 
зліва прикріплені бутоньєрки (у перекладі з французької «квітка в петельці»). Зачіска жінки 
також прикрашена квітами. До якої події приурочена фотосесія – загадка.

На знімку – портрет невідомого чоловіка у 
званні старшого унтер офіцера, нижнього чину 
місцевого війська Російської імператорської армії. 
(Місцеві війська в РІА – військові формування в 1864-
1918, призначені для гарнізонної караульної служби 
в містах і фортецях, забезпечення внутрішньої 
безпеки держави).

Фотографія 1912-1915 р.р.



167

Єлисаветградська фотографія. Погляд у минуле

На фотографії зображена молода жінка. На її голові - світла хустка з легкої тканини. 
Можливо, це пов’язано з віросповіданням.

Фотографія 1912-1915 років.
Фотопортрет «Квадратний візит» – 6,5х6,5 см.

Фотографічний заклад «РЕМБРАНДТ»

Одним із найзагадковіших фотоательє міста залишається художня фотогра-
фія з модною у той час назвою «Рембрандт». Заклади з такими назвами були в 
багатьох містах. Історія приховує власника цього закладу в нашому місті. Не 
привідкрили завісу таємничості і наявні в колекції 11 фотокарток.

На звороті паспарту, крім назви закладу, є рекламна інформація про 
збільшення портрета до бажаного розміру. Блан-
ки паспарту виготовлялися у літографічному під-
приємстві Й. Покорного в Лібаві. Ці скупі дані да-
ють можливість звузити часовий пошук роботи 
фотоательє «Рембрандт» в нашому місті, оскільки 
відомо, що Йосип Покорний відкрив літографію в 
Лібаві в 1904 році. Публікація реклами в пам’ят-
ній книзі «Весь Єлисаветград» за 1910 рік, дозво-
ляє стверджувати, що ательє «Рембрандт» знахо-
дилося на розі Дворцової та Іванівської вулиць, 
в будинку Музиканського. У тому ж будинку, про 
який я згадував і в якому у різний час працювали 
заклади І. Глікмана, Д. Харлаба, А. Музиканського, 
Б. Подольського. Можливо власником фотоательє 
«Рембрандт» був хтось із цих фотографів.

У книзі «Маленький Париж» зазначено, що заклад 
«Рембрандт» в 1919 році працював у наново відре-
монтованій фотографії Я. М. Дубинського, яка знахо-
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дилася на вулиці В. Перспективна. Але це помилкова інформація, оскільки на 
В. Перспективній біля будинку Маршновича в 1911 році була тільки рекламна 
вітрина М.Я. Дубинського з фотографіями. Сам же заклад Якова Дубинського 
знаходився на Великій Перспективній в будинку Собіневського.

На фотографії, зробленій в ательє «Рембрандт», зображені невідомі молоді люди. Складно 
визначити зв’язок між цими людьми, можливо, це родичі.

На першому плані хлопець у вельветовій куртці. Одяг другого вказує, що це очевидно 
студент одного з навчальних закладів міста.

Дівчата одягнені скромно, в обох на лівій руці – персні. На шиї однієї – кулон і ланцюжок, 
можливо з годинником.
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На знімку невідомі молоді люди позують, сидячи в кріслах 
за столом, накритим скатертиною. На столі фотограф 
розклав зразки своїх виробів. Один чоловік тримає перед 
собою лист паперу. Привертають увагу акуратні зачіски 
хлопців. Можна припустити, що це учні одного з навчальних 
закладів міста.

Портрет невідомої молодої жінки, яка позує в студії «Рембрандт». На ній - оригінальний 
капелюшок, суконне двобортне пальто із хутряним коміром, підв’язане поясом. У руках – 
сумочка з ремінцем. На ногах – чобітки на високих підборах. 

«Візит-портрет» елегантно вбраного 
юнака з акуратною зачіскою і вусами. При-
вертає увагу незвичний комір білої сорочки 
з заокругленими краями і приспущена кра-
ватка. На жилеті видно затискач, який, 
можливо, тримав ланцюжок із годинником.

На «Візит-портреті» зображена гарно 
вбрана молода жінка, в чорній сукні з висо-
ким коміром. Ім’я жінки, як і фотомайстра, 
невідоме. 
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Санкт-Петербурзька фотографія «Компанії»

Виявляється у нашому місті працював фотографічний заклад із незвичною 
назвою Санкт-Петербурзька фотографія «Компанії».

На жаль, знімків, зроблених у цьому закладі, в колекції немає. А ось скан фото-
графії, зробленої там, яку публікую, люб’язно дала жителька Дніпра Ірина Бєляєва.

Фотографічні заклади Тираспольських

Родина фотографів Тираспольських із різними ініціалами зустрічається на 
паспарту фотографій багатьох міст – Одеси, Херсона, Полтави, Катериносла-
ва, Миколаєва, Воронежа, Варшави, Лодзя. Фотодіяльність родини Тирасполь-
ських відслідковується протягом 50 років.

Можна припустити, що їхня фото-
графічна історія у Єлисаветграді по-
чалася в час, коли Наум Леонтійович 
(Нохим (Нухом) Лейбович) Тирасполь-
ський перекупив фотоательє Ф.Кірда-
новського, яке знаходилося на вулиці 
Дворцовій. Наум Львович Тирасполь-
ський багато років тримав фотозакла-
ди в Херсоні і Катеринославі, де заслу-
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жив багато престижних нагород: Найвища нагорода Діамантовий перстень Його 
Імператорської Величності, Найвища вдячність Її Величності Королеви Велико-
британії Вікторії, Найвища вдячність Його Високості Великобританського Прин-
ца Уельського, Визнання за досконалість і артистизм у фотографічному мисте-
цтві від Лондонського комітету Філантропічного товариства в 1890 р., Почесна 
подяка від Великобританського Музеума в 1891 р., отримав срібну медаль на 
Губернській сільськогосподарській і промисловій виставці в Херсоні в 1890 р.

Батько сімейства Лейба Тираспольський приблизно з 1892 по 1894 рік був 
власником фотографічного закладу «Новоросійська фотографія» по вул. В. 
Перспективній у будинку Ковалевского.

Ще один син Лейба (Львовича) Тираспольського Яків Лейбович (Львович) 
також працював у Єлисаветграді. Його фотоательє було на розі вулиць В.Пер-
спективна і Н. Донська, а з 1889 року на вулиці Дворцовій, 16 (колишній фото-
графічний заклад Ф. Кірдановського).

У Російському державному архіві кіно і фотодокументів нам вдалося розшу-
кати дуже цікавий фотоальбом 
(архівний №620), у якому є 30 
фотокарток єлисаветградсько-
го фотографа Якова Тирасполь-
ського «Пам’ять про маневри на 
півдні Росії». На суперобкладин-
ці напис: «Єлисаветград, 1898 
рік». На фотографіях – імпера-
тор Олександр ІІІ, імператриця 
Марія Федорівна, син імперато-
ра вел. князь Микола Олександ-
рович і супроводжуючі особи.
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Фотографічний заклад І. Фінкеля

Художня фотографія Ісаака Фінке-
ля працювала місті з 1896 по 1898 рік. 
Де вона розміщувалася – невідомо. 
Паспарту у Гескіса і Фінкеля дуже схо-
жі за оформленням і виготовлялися в 
Одесі у літографії Й. Покорного.

Фотографії Ісаака Фінкеля зустріча-
ються в місті Вознесенську. 

На сайті Фототікон – «Херсон, Ми-
колаїв, Херсонська губернія | 1840 - 
1917  | Всі фотографи і фотоательє» є 
інформація про роботу у нашому мі-
сті в 1899 році фотографії Естер Хана 
Фінкеля, яка розміщувалася по вулиці 
Дворцовій в будинку Бардаха. Утім під-
твердження цього не знайдено.
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Фотографічний заклад Д. Харлаба

В колекції зберігається багато знімків зроблених одним із кращих фотогра-
фів Єлисаветграда Давидом Харлабом.

Давид Йосипович Харлаб, єлисаветградський міщанин, фотограф. Про його 
фотоательє «Берлінська фотографія, колишня Глікмана», власником якого Да-
вид Хардаб був з 1888 року, я вже розповідав. Його основний фотосалон був на 
вулиці Дворцовій в будинку купецької вдови Н. Д. Гунькиної-Кияницької (Кия-
ницький – прізвище її другого чоловіка). Заклад користувався великою попу-
лярністю у жителів міста. 

Він працював з 1893 по 1919 рік. Паспарту фотограф замовляв у літографіч-
них закладах «КЮЛЕ, МІКШЕ і ТЮРК» (Kühle, Miksche & Türk, Varsovie-Vienne), у 
Санкт-Петербурзі в Ернста Івановича Глейцмана (його літографія працювала з 
1872 по 1917 рік), а також на фабриках Покорного в Лібаві і в Одесі.

Знайдені свідчення, що в 1889 році Харлаб Дувід-Меєр Йосипович взяв шлюб 
з Мейтус Рухель-Лея Шльомова (ф.185, оп.1, справа 55, арх. 148). В родині було 
четверо дітей – Емануїл (1890 р.н.), Анна (1897 р.н.), Олена (1902 р.н.), Ніна (рік 
народження не встановлений).

Також в обласному архіві (фонд 78, опис 5, справа 253) є породинні спис-
ки міщан Єлисаветграда за 1900 рік. Там є запис: Харлаб Емануїл Давидович, 
вийшов із євреєїв і прийняв християнство за обрядом вірмено-григоріанської 
церкви. Живе в 2-й частині на Дворцовій вулиці.

Зі звітів, опублікованих у «Відомостях про фабрики і заводи, промислові і 
кустарні заклади Херсонської губернії» (дані за березень 1915 року) відомо, 
що у фотографії Харлаба на вулиці Дворцовій в будинку Гунькіної працювало 3 
людей, річний обсяг продукції – 8000 шт., річний оборот - 6000 рублів.

Якщо порівнювати з іншими фотографами, вказаними у звіті, то річний обсяг 
продукції Харлаба поступався тільки Е. Плетцеру (14000 шт.). При цьому у Плет-
цера сума річного обороту складала лише 4000 рублів. Це пояснюється тим, 
що Емануїл Плетцер у звітному році зробив більше «візит-портретів».
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Давид Харлаб був сімей-
ним фотографом родини 
Ельворті, власників одно-
го з найбільших підпри-
ємств 1908-1917 років з 
виробництва агрономічної 
техніки у всій Подніпров-
ській Україні. Акціонерне 
товариство «Роберт і Томас 
Ельворті» виробляло зем-
леробні знаряддя, молоти-
ли, просорушки, сівалки, 
обладнання для млинів і підприємств харчової промисловості. Давид Харлаб ви-
готовляв також перші рекламні проспекти продукції заводу. Про авторитет фо-
тографа свідчить і той факт, що протягом усього часу його роботи фотографом у 
фотосалоні був встановлений телефон. Спочатку №145, а потім №403.

В науково-краєзнавчому віснику «Між Бугом і Дніпром» за 2015 рік в статті 
Марини Долгих «Український композитор Ю.С. Мейтус і його родина у мате-
ріалах Державного архіву Кіровоградської області» є багато інформації про 
родину Давида Харлаба. Охочі можуть ознайомитися з публікацією. Вісник є 
у відкритому доступі https://dakiro.kr-admin.gov.ua/book/2015_Mizh_Bugom_i_
Dniprom_num4.pdf.

Я процитую лише невеликий уривок із даної публікації. 
«Із часом вдалий бізнес дав змогу Д. Й. Харлабу купити кілька власних бу-

динків, що здавалися підприємцям під магазини, контори, прибуткові квар-
тири. Зароблені орендою нерухомості кошти фотограф вклав у будівництво 
родинного будинку на розі вулиць Двірцевої та Інгульської, що відбувалося 
упродовж 1910-1915 рр. за проектом відомого єлисаветградського архітекто-
ра Я. В. Паученка».

Однак в інтернеті є лист Давида Харлаба до Марії Томасівни і Роберта Ельвор-
ті, датований 17 лютого 1923 року, який свідчить про вкрай скрутне матеріаль-
не становище фотографа після революції.



Фотографії, зроблені в фотографічному закладі Д. Харлаба
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Фотографічний заклад Л. Штейна

Згідно з «Губернськими відомостями», єлисаветградський міщанин Лев Мой-
сейович Штейн отримав дозвіл №393 на роботу «Центральної фотографії» в бу-
динку Гольденберга на розі вулиць Дворцової і Перспективної 12 січня 1887 
року. Рік завершення роботи закладу приблизно 1912.

В колекції краєзнавця Юрія Тютюшкіна є рідкісна листівка, на якій зображе-
на будівля з рекламою фотографічного закладу Льва Штейна на Дворцовій.

Паспарту Льва Штейна виготовлялися в одеських літографічних закладах 
Йосипа Покорного та Адама Тайрера.

На зворотах паспарту привертає увагу інформація, розміщена на одні із ме-
далей: «Фотографія Гулевича. Аккерман».

Що пов’язувало два фотографічні заклади – Льва Мойсейовича Штейна і Гер-
мана Варфоломійовича Гулевича, чиє ательє знаходилося на Кінній площі в 
будинку Шенера в Аккермані (нині Білгород-Дністровський Одеської області), 
залишається загадкою.

На деяких паспарту Штейна знаходимо бракований друк назви міста Єлиса-
ветград.

На знімку (стор. 190), зробленому в фотоательє Льва Штейна, зображені дві молоді жінки, 
одягнені у схожі за стилем костюми. У жінки у світлому вбранні на шиї намисто, на безіменному 
пальці лівої руки – перстень. Жінка в темному костюмі тримає в руці книгу, на шиї – мотузка, 
можливо, зі свистком (відомо, що свистки потрібні були вчителям початкових класів шкіл, 
пансіонів, гімназій під час прогулянок з дітьми). Припускаємо, що на фото – вчительки.
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На світлині групового сімейного портрета зображені п’ятеро людей. 
Можливо родина приїхала в Єлисаветград із села неподалік. Батько і старший 

син вдягнені у косоворотки (сорочка, на якій комір застібався збоку, а не посередині, 
як зазвичай на сорочкці; предмет російського народного костюма). Косоворотки 
підперезані шкіряними пасками. На ногах – чоботи зі збитими носками. Дорослі діти 
тримають у руках книги: можливо, молодший тільки пішов, а старший закінчує 
церковно-приходську чи сільську школу.

На візитівці – портрет 
службовця на залізниці, який 

не має класного чину.  
На фотографії напис:  

«На добру згадку Антоніні 
Феодосіївні Новицькій від  

Л. М. Скуратова.  
15 вересня 1905 року».
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На портреті зображені дві молоді 
жінки, очевидно, сестри і літній чоловік, 
можливо, їхній батько. Доньки вбрані у 
схожі за фасоном сукні, вони мають схожі 
обличчя і зачіски. Старша тримає в руках 
гарну стильну сумочку, а молодша  – 
розкрите віяло. Батько – солідно 
вдягнений чоловік з довгими вусами і 
борідкою.

На фотографії зображений юнак з 
акуратною зачіскою. Вдягнений у вишиту 
сорочку.

На цій візитній картці зображений 
молодий чоловік із чепурними вусами. 
Фотографія зроблена в студії Льва Штейна 
приблизно в 1887-1903 роках.
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Електро-фотографічні заклади

Приблизно у 1912-1916 роках у Єлисаветграді працювали два електро-фото-
графічні заклади, де виготовляли фотографічні листівки.

Електро-фотографія «Комета» працювала на вулиці Дворцовій у будинку 
нащадків Бардаха. Хто був власником закладу – невідомо. Раніше це приміщен-
ня орендували фотографи Фінкель (з 1897 р.) і І. Бриль (1904-1907 рр.).

В колекції є лише один знімок-листівка. На ньому зображений актор театру і 
кіно Володимир Максимов (справжнє прізвище Самусь).

На початку ХХ століття Володимир Васильович Максимов був одним із найпопулярніших 
акторів німого кіно і користувався неймовірною любов’ю глядача.

Очевидно листівка слугувала рекламою і її купували прихильники таланту В. Максимо-
ва. За іншою версією, знімок зробили під час гастролей, коли трупа виступала в Одесі, Хар-
кові, Єлисаветграді.

Електро-фотографія Р. Геллера знаходилася на вулиці Дворцовій в будин-
ку Гюнтера. В статистичному звіті за 1915 рік вказано, що у закладі, крім ви-
готовлення листівок, продавали папір, фотопластини, хімічну продукцію, соду 
звичайну. В салоні працювали двоє робітників. Обсяг виготовленої продукції 
за 1915 рік складав 800 рублів.
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Замість післямови

Старовинні чорно-білі фотографії є особливим жанром мистецтва, що й під-
штовхнуло мене, після 15 років вивчення живопису, перейти до фотографії. 
Крім того, колекціонування старовинних знімків стає все більш популярним в 
Україні. У кожного свої цілі у цьому. Хтось колекціонує світлини певної темати-
ки, хтось робить це заради комерційної вигоди. Мене старовинні фотографії 
приваблюють не лише своєю красою та оригінальністю сюжету, а ще й власною 
історією. За кожним знімком криється життя людей, зображених на ньому. Ви-
вчення подібних знімків дозволяє отримати чимало корисної та цікавої інфор-
мації про історичну епоху, в яку той чи інший екземпляр фото було зроблено.

Так, наприклад, нещодавно мені вдалося придбати на одному з аукціонів 
унікальну фотографію, яка має пряме відношення до історії нашого регіону. На 
ній зображений один із робочих моментів будівництва залізничного мосту в 
Новоукраїнському районі. Унікальність знімка ще й у тому, що згідно запису на 
звороті, нам стають відомі імена людей, зображених на фотографії. Тепер спра-
ва лишається за малим: дізнатися докладніше про людей та об’єкт будівництва.

Саме тому при колекціонуванні старих фотографій для мене головне – це 
знайомство з людьми на знімку, що дозволяє мені поринути у минуле на-
шого міста, України та зробити скромний внесок у вивчення історії нашої 
Батьківщини.
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