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Юрій Митрофаненко, 

старший викладач кафедри  

теорії і методики середньої освіти  

Комунального закладу  

«Кіровоградський обласний інститут  

післядипломної педагогічної освіти  

імені Василя Сухомлинського»,  

кандидат історичних наук 

 

ЄЛИСАВЕТСЬКИЙ КОНТЕКСТ СПОМИНІВ  

ОЛЕКСАНДРА СЕМЕНЕНКА «ХАРКІВ, ХАРКІВ…» 

«Я вчора покинув Єлисавет – місто на березі Інгула, де я родився, кінчив 

гімназію. На станції Єлисаветград зідхнув-зойкнув паротяг, вдарив третій 

дзвінок і потяг пішов на північ – на Знаменку, Користівку. Далі ніби 

буденний, такий собі звичайний Крюків і берег Дніпра. Залізничні крюківські 

майстерні, от і все. Та не зовсім буденно мені у вагонному гуркоті. Завжди, 

як переїздив я Дніпро, щось струшує, будить оспалого пасажира – встань і 

дивись. Правобережжя – Лівобережжя, не просто собі два береги – тут 

історія, тут душа наша», – так починається книга-спомин Олександра 

Семененка «Харків, Харків», яка побачила світ у 1977 р. англійською мовою 

та вперше була перекладена українською в 1992 р. 

Олександр Семененко народився в Єлисаветграді у 1898 році. Закінчив 

Єлисаветградську класичну гімназію у 1915 році. Дружив з Євгеном 

Маланюком. Навчався на юридичному факультеті Одеського університету. 

Під час Української революції 1917-1921 рр. повернувся до Єлисавета. У 

1918 році був головним редактором газети Єлисаветської Керовничої Ради 

«Новий шлях». Під час революційної веремії деякий час жив в Одесі (1919), 

знов повернувся до рідного міста, яке покинув, за його словами, «у якийсь 

день серпня 1922 року», переїхавши до Харкова. Перші враження від 

Харкова не обійшлися без згадки про Єлисавет: 
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«Тут у набитому новими пришельцями великому будинку є один земляк з 

Єлисавету. З тих часів знайомий, коли я в 1918 році бадьоро редагував там 

українську газету. У 1919 році він пережив григор’ївський погром».  

Незважаючи на назву «Харків, Харків…», книга тісно пов’язана з 

історією Єлисаветграда кількома контекстами. Тому метою статті є їхній 

аналіз та визначення подальших перспектив цієї проблематики.  

Отже контекст перший. Контекст перейменувальний. О. Семененко не 

оминув увагою проблему перейменування в своїй книзі, звернувши на це 

увагу такими рядками:  

«З живими був клопіт. Наш степовий Єлисаветград дістав назву 

Зінов’євська: на честь голови Комінтерну і близької до Леніна людини. 

Зінов’єв, що його мої старші земляки пам’ятали, коли він ще звався Гріша 

Радомисльський і працював у мануфактурній торгівлі Кулаковського, там 

таки в Єлисаветграді. Ну й поспішили революційні ентузіасти. Але 

скоренько, як Гріша вскочив у неласку, вони, не червоніючи ні трошки, 

зробили знову Єлисаветград. Коли найшовся через якийсь час інший 

кандидат на вічність, перейменували місто на Кіровоград». 

Як би відреагував Олександр Семененко на останнє перейменування 

2016 року? Припускаю, що підтримав би. Що дає підстави так думати? 

Думки самого Олександра Семененка, який вважав Єлисавет містом з 

потужними українськими традиціями та з величезною повагою ставився до 

Кропивницького та його театру корифеїв. 

Тому другий контекст книжки – урбаністичний, тобто погляд на 

Єлисавет, як на українське місто. Невеличкий відступ  – тут існує прямий 

перегук з книжкою Леоніда Куценка «Народу самосійні діти… Українська 

доля Дикого поля», який вперше після О. Семененка аргументовано, з 

використанням біографічного та мікроісторичного підходів доводив 

українські витоки нашого міста. Але найкраще про український Єлисавет 

написав все-таки Олександр Семененко: 
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«Крім тихої Бикової, крім далекої піщаної Кущівки, цей Єлисавет-

Єлисаветград мав у собі багато неповітового. Для 80 тисяч мешканців дві 

щоденних газети, десяток великих парових млинів, завод Ельворті з двома 

тисячами робітників, велику торгівлю – центр багатої округи. 

Ну й тут, звичайно, напрошується наш плаксивий, заяложений 

трафарет: зрусифіковане українське місто. Справді – трохи чиновників, суд, 

адвокати, євреї-комерсанти, так би мовити, загальноросійське воно. 

Але тут починається «але». 

Це тут Ніщинський, учитель Духовного училища, вперше поставив свої 

«Вечорниці», і тоді в хорі співало багато юнкерів Єлисаветградського 

юнкерського училища, серед них і син Варфоломія Шевченка, приятеля 

Тарасового.  

Тут секретар повітової поліції Іван Тобілевич виріс на драматурга 

Карпенка-Карого. Тут виросли Кропивницький, Саксаганський, Садовський. 

Тут скінчив гімназію Винниченко. Тут після заслання жив і працював для 

людей лікар-чоловіколюбець Опанас Іванович Михалевич, член «Старої 

київської громади». 

Маланюк не брав участи в аматорських українських виставах, він не 

носив вишиваної сорочки. За його часів у реальній школі не було таємних 

українських гуртків. Але була Україна. Вона була в традиціях українських 

родин. Навколо була природа, віковий хід якої так прекрасно відбивався в 

наших християнських святах. 

Чорноморський степ підходив аж до центру цього міста, ступаючи 

владно через незнищені всеросійською нівеляцією околиці – Мотузянку, Балку, 

Забалку, Кузні, Закузнями, Чечору». 

Третій аспект – своєрідне єлисаветградське коло, тобто влучні 

характеристики відомих особистостей Єлисавета, що творили українську 

ауру міста на Інгулі. На сторінках книжки Семененка перед нами постають 

образи загально та менш відомих персоналій, таких як: артільний батько 

Микола Левитський, що привіз до Єлисаветграда перший синьо-жовтий 
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прапор; учитель історії Улезко, який першим у місті давав публічні лекції 

українською мовою та переклав «Фавста» Гете. Проте найбільше уваги 

О. Семененко приділив корифеям українського театру: 

«Дитиною  якихсь семи років мене взяли до театру в Єлисаветі. Я мало 

розумів, але знаю, що то були «Пошилися в дурні» і грав Кропивницький. 

З гордістю включаю в свій формуляр театрала цей дитячий спогад про 

переповнений театр, особливу піднесеність в душній залі і що особливо 

запам’ятала  дитина – надзвичайно м’які  інтонації,  таку велику простоту, 

таку  природну  мову Кропивницького. Потім  вже  дорослим я зрозумів, яка 

це тяжка річ – бути простим. Станіславський багато років, уже бувши 

зрілим актором довго учився, поки навчився простоти. А мої старші  

земляки Тобілевичі  і Кропивницький  здається  мали  її  природжену, як 

бувають природно поставлені голоси. 

Я, певно, хворію на місцевий патріотизм. Але той куток доволі 

одноманітного  степового  краю, де я виріс, таки був багатий на 

театральні  таланти. Біля цього Єлисаветграда і сусіднього «заштатного 

города» Бобринця вродило їх нівроку. Карпенко-Карий, Садовський, 

Саксаганський, Садовська-Барілотті – ціла сім’я, а там Кропивницький з 

племінниками Мар’яненком і Петляшенком, добре сопрано Петляш, чув її в 

Одеській опері, ще ліричне сопрано М. Коваленко – Наринський Театр в 

Петербурзі, велике драматичне сопрано Леоніда Балановська – «Большой» 

театр у Москві. Майбутній драматург Винниченко закінчив 

єлисаветградську гімназію». 

Схвально писав автор, наголошуючи з гордістю на земляцтві, про 

П. Саксаганського – «геніальний актор»; про М. Садовського – 

«монументальність нашого театру». Не оминув увагою О. Семененко й ще 

одного бобринчанина, відомого на весь світ Льва Троцького, помітивши 

вплив театру й на цю непересічну одіозну особистість:  

«Коли вже взявся говорити про цю театральну родючість, треба 

згадати ще про один персонаж. Наші актори почули б себе ніяково в його 
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товаристві і не признали б у ньому колеги. Але театральний стихійний 

елемент грає скрізь велику роль і з цього уродженця Бобринецької околиці, 

крім політика, був певно й великий актор на великій революційній сцені. 

Саме там, де набиралися стихійної соковитості мови з нашої землі 

Кропивницький і Карпенко-Карий, який тоді ще був повітовим писарем 

Тобілевичем — саме там у цій українській глушині родився і виріс добре 

відомий Лев Троцький. 

Думаю тільки, скільки ж то згодом Троцький упакував театральних 

здібностей у свою особистість, щоб з великим успіхом проявити їх на 

чутливих слухачах масових революційних сцен. Треба було попрацювати 

перед дзеркалом і вивчати роль народного трибуна, щоб від обпльованого 

мундирчика дійти до будьоновки наркомвоєна. 

Отакі несподівані думки спадають у голову, як думаю про театральну 

родючість мого краю». 

Як висновок зазначу, що це далеко не всі єлисаветградські аспекти 

книжки О. Семененка. На наступні читання залишаємо сюжет дружби та 

листування Олександра Семененка та Євгена Маланюка, якого відкрив 

Україні та світу Леонід Куценко.  
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