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ВСТУП 

 

 

 

Преса становить великий пласт історичної інформації, вона фіксує і 

передає події того чи іншого міста, регіону певного часу. Періодика як 

різновид описових джерел є важливим джерелом краєзнавчих 

досліджень. Преса є обличчям свого, вона віддзеркалює риси 

сучасності, певні прояви минулого. Преса не існує як окремий елемент, 

вона розвивається і функціонує в межах суспільно-економічних, 

політичних і культурних обставинах певного періоду.  Тому вона 

зберігає багато фактичних даних з історії країни, регіону, міста, області.  

 За територіальним поширенням періодика буває центральна, 

урядова. Місцева, провінційна. Саме провінційній пресі приділяється 

найменша увага у дослідженнях з історії української журналістики, 

тому особливого значення  набуває вивчення основних рис 

функціонування провінційної преси.  

Перші провінційні газети були невеликого формату, мали суто 

комерційний характер розповсюдження. Згодом до комерційної 

інформації став додаватися передрук матеріалів зі столичних газет, 

потім – публікації місцевих авторів, громадських, культурних діячів, 

повідомлення, пов’язані з цікавими подіями місцевого характеру, 

рекламні повідомлення, оголошення. Таким чином формувалася 

провінційна преса, що була розрахована на широке коло читачів. 

Здебільшого такі видання мали широку кваліфікацію типу «літературна, 

комерційна, суспільно-політична, економічна газети». Певним чином 

формувався читацький склад таких видань: спочатку це були 

комерсанти, купці, торговці, підприємці, а згодом – люди різних 

професій, які мала бажання ознайомитися з останніми новинами та 

подіями з життя рідного міста, столиці та світу.  
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Місцева преса мала ще свої специфічні риси, що були обумовлені 

особливостями певного регіону, складом населенням, адміністрацією. 

Як свідчить практика, провінційна преса була тісно пов’язана з 

органами місцевого самоврядування, прияла популяризації та 

поширенню нових знань, тим самим підвищувала освітній та 

культурний рівень місцевого населення. На сторінках цієї преси читачі 

впізнавали людей, з якими разом працювали, жили, тобто вони 

відчували себе учасниками подій регіону.   

Сьогодні  преса стала невід’ємною частиною повсякденного життя 

людини, її постійним джерелом інформації, яка відображає суспільні 

процеси та історичні події. Тому важливим завданням є розвиток та 

покращення функціонування преси на Херсонщині. А для цього 

потрібно вивчити саме  витоки і функціонування преси у губернії у 

дореволюційний і  післяреволюційний періоди. Це й обумовлює 

актуальність теми дослідження. 

Пресу Херсонської губернії вивчали та досліджували Д. Бєлий 

(«Пётр Иванович Соколов: легенды и были», «Петро Соколов – рідному 

місту Херсону»), А. Захаров («Пресса далекая и близкая»), Н. 

Шушляннікова («Про створення та життя преси в Херсонській губернії», 

«Щодо поповнення списку періодичних видань півдня України ХІХ – 

поч. ХХ ст.»), Л. Зелена («Видано в Херсоні: 1842 – 1942: Кат. Місцевого 

друку»).  

Метою роботи було здійснити структурно-тематичний аналіз, 

вказати на жанрову своєрідність публікацій херсонської суспільно-

політичної, літературної газети «Херсонское утро» (1919 р.). 

Для досягнення поставленої мети передбачено розв’язання таких 

завдань: 

1) окреслити історичні й суспільно-політичні умови розвитку 

Херсонщини на початку XX століття; 

2) охарактеризувати особливості зародження та розвитку видавничої 
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справи в Херсонській губернії та появи газети «Херсонское утро»; 

3) здійснити структурно-тематичну характеристику видання; 

4) окреслити рубрики та характер матеріалів, вказати на жанрові 

особливості публікацій; 

5) зробити висновки та узагальнення проведеного дослідження. 

Об’єктом дослідження є особливості побудови та жанрово-

тематична специфіка періодики Херсона початку XX ст. 

Предметом дослідження є газета «Херсонское утро» як суспільно-

політичне і літературне видання початку XX століття. 

Джерельною базою дослідження слугували номери газети 

«Херсонское утро» за 1919 рік, які зберігаються в архівах фонду 

рідкісних та цінних видань у Херсонській обласній універсальній 

науковій бібліотеці ім. Олеся Гончара. 

Для реалізації поставлених завдань застосовано історико-

джерелознавчий, проблемно-тематичний, порівняльний, хронологічний, 

традиційний описовий та кількісні методи дослідження. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше 

комплексно проаналізовано періодичне видання Херсонщини першої 

половини ХХ століття «Херсонское утро», здійснено тематичну 

характеристику інформаційних повідомлень, визначено їхні види, 

з’ясовано жанрові особливості.  

Практичне значення роботи полягає в тому, що її матеріали 

можуть використані при подальших розвідках з питань розвитку 

періодичних видань Херсонщини першої половини ХХ століття, а також 

при підготовці студентів до семінарських занять з курсу «Історія 

української журналістики», для написання курсових робіт.  

Структура роботи. Дослідження складається зі вступу, двох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, що нараховує 29 

найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ  

ГАЗЕТИ «ХЕРСОНСКОЕ УТРО» 

 

 

 

1.1. Загальна характеристика видавничої справи на 

Херсонщині к. ХІХ - п. ХХ ст. 

Випуск провінційних газет у Росії починається у перші 

десятиліття ХІХ ст. З 1838 р. в усіх регіонах Росії, в тому числі і на 

Півдні, стали видаватися «Губернські відомості» - щоденна газета, 

накладом від кількох сотень до двох тисяч, яка була офіційним 

виданням, засобом проведення урядової політики на місцях. Публікації 

політичного характеру на шпальтах «Губернських відомостей» не 

друкувалися [4].  

Газета складалася з двох частин: офіційної, що містила передруки 

з центральних газет, оперативної інформації, та неофіційної, яка 

включала три відділи: 

а) місцеві відомості; 

б) оголошення; 

в) матеріали краєзнавчого характеру з історії, етнографії та 

статистики краю.  

«Губернські відомості» представляли собою справжню «хроніку 

місцевогo життя». В південних регіонах Росії видавалися 

«Катеринославські губернські відомості», «Таврійські губернські 

відомості» та «Херсонські губернські відомості» [28, с.80]. 

Як наголошує дослідниця Н. Шушдяннікова, історія преси на 

Херсонщині зазнала три хвилі піднесення: 

1) 20-30 рр. ХІХ ст. характеризуються виникненням 

адміністративних видань; 
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2) 70-80 рр. Х1Х ст. - період появи видань «загальнодоступного 

читання»; 

3) 90 рр. ХІХ - поч. ХХ ст. - епоха слеціалізованих видань 

наукового, літературного, суспільнo-політичногo профілю [27, с.35]. 

Тижневим виданням першого періоду, яке мало офіційно- 

адміністративний характер, були «Херсонські губернські відомості»  

(1838-1917).  Газета друкувала офіційні урядові повідомлення, дані про 

 переміщення службовців, купівлю-продаж рухомого та нерухомого 

майна, матеріали про розвиток промисловості та сільського 

господарства, діяльність навчальних закладів у краї; історико-краєзнавчі 

дослідження.  

3 1846 р. у «Херсонських губернських відомостях» стає постійною 

рубрика «Дані про Херсон і Херсонську губернію». Газета виходила 2-3 

рази на тиждень, редакторами у різний час були Н. Ейсмокт, Н. Марков, 

К. Ханацький. В. Білойоцький, Ф. Мойсеєв, В. Башкевич, І. Пащенков, 

В. Григор’єв, Г. Гроп’янов [27, с.54]. 

70-90 рр. ХІХ ст. характеризувалися певними успіхами у розвитку 

періодики Херсонщини. Саме у цей період виникає періодика (газета, 

журнал) «загальнодоступного читання», яке містить різноманітну 

політичну, комерційну, наукову інформацію. В цей період збільшується 

чисельність видань, що сприяло зростанню кількості читачів (як 

правило, у місті), рішення фінансових питань, зменшення вартості 

преси. Рекламодавці починають активно вкладати кошти у друковані 

видання.  

Характерною рисою періодики цього часу є поява видань, статей, 

кореспонденцій, автори яких мають «власну думку», «приватний погляд 

на події», що описуються. Ці зміни у характері видань і публікацій були 

пов'язані із зростанням громадської свідомості [21]. 

Важливу роль у розвитку преси Херсона відіграв В.І. Гошкевич. 3 

1898р. він починає редагувати і видавати науково-літературну, 
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політичну, сільськогосподарську і комерційну газету  «Югъ». У цілому 

газета мала ліберальний характер, але в ній досить часто друкувалися 

матеріали демократичного змісту. Журналістська діяльність  

В.І. Гошкевича сприймалася офіційною владою як «неблагонадійна». У 

1905 р. за публікацію в газеті «Югъ» матеріaлів, присвячених 

революційним подіям, він був звільнений з посади секретаря 

статистичного комітету, а також згодом було припинено видання газети. 

У численних виданнях 70-90-х рр. ХІХ ст. друкувалися краєзнавчі 

матеріали, присвячені історії, етнографії, побуту, звичаям, культурі 

мешканців Херсонщини. 

Кінець ХІХ - початок ХХ ст. ще один період, котрий 

характеризується успіхами в розвитку періодики на Херсонщині. У цей 

період передрук столичних статей значно обмежується і на сторінках 

газет та журналів з’являються місцеві новини та матеріaли [27, с.67]. 

На зламі століть у провінції з'являються люди, які спеціально 

займаються газетною справою. Найвідомішими серед них були А. 

Арсеньєв, Н. Бунаков, Ю. Стрембо, П. Хотимський, В. Герасименко та 

ін. У цілому  їхня діяльність свідчить про появу та утвердження в 

провінції професії журналіста.  

Характерною рисою місцевої періодики Херсонщини на зламі 

ХІХ-ХХ ст. стала спеціалізація видань, що була пов’язана із 

популяризацією знань, зростанням рівня освіти та культури населення 

провінції. У цей час видаються журнали та газети вузької тематики, 

наприклад, «Театр» (1896 р.), «Південноруська медична газета» (1892 

р.). На сторінках численних видань наукові знання подаються у 

популярній формі [28, с.81]. 

Найбільш активно процес спеціалізації видань на Херсонщині 

відбувається у Миколаєві, де видавалося кілька галузевих журналів. 

Появу науково-популярного журналу «Астрономічний огляд» слід 

пов'язувати з успішною роботою Миколаївської астрономічної 
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обсерваторії, утвореної у 1827 р. Журнaл виходив шість разів на рік і 

мав такі постійні рубрики: «Новини науки», «Праці любителів 

астрономії», «Практичні поради», «Небесні явища», «Бібліографія».  

Основним завданням численних спеціалізованих видань у 

провінції були популяризація знань (технічних, історичних, 

природничих, медичних, з історії театру, кінематографа тощо) та 

підвищення інтелектуального рівня населення. Живий і різноманітний 

контакт цих видань з читачами (про що свідчать цікаві рубрики) є 

прекрасною історичною замальовкою того часу, тобто рівня 

світосприйняття та освіченості провінціала на рубежі століть. У цілому 

орієнтована на обивателя, періодика Херсонщини к. ХІХ - поч. ХХ ст. 

вирішувала дві основні задачі: поширення різноманітної (наукової, 

технічної, практичної) інформації та загальне піднесення рівня культури 

та освіти жителів краю [28, с.82]. 

За видами пресу Херсонщини можна було поділити на три групи: 

1) газети («Херсонські губернські відомості», «Одеський вісник», 

«Херсонські новини», «Южанин», «Відомості Сідеського 

градоначальства»);  

2) журнали, альманахи, збірники («Фізик-любитель», «Електрика і 

життя», «Південь», «Щоденник провінціала», «Південноукраїнський 

альманах»);  

3) наукові видання («Записки Одеського товариства історії та 

старожитностей», «Записки Новоросійського університету») [27, с.76]. 

За місцем видання можна назвати газети і журнали, які видавалися 

у Херсоні: «Вечірні новини», «Копійка», «Херсонська пошта», «Літопис 

музею»); Одесі: «Одеський вісник», «Театр», «Одеська газета», 

«Одеські Новини», «Новоросійський телеграф»; Миколаєві: 

«Миколаївський вісник», «Південна Росія», «Керамічний огляд», 

«Астрономічний огляд»; Олександрії: «Відомості Олександрійського 

повітового земства» [27, с.79].  
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На Херсонщині видавалося багато іншомовних видань: 

еврейською мовою «Der UD», німецькою – «Unzer-Leben», польською –

«Zicie polskie», французькою – «Journal д'Odessa, Messager de la Russie 

Meridionale, on feuile commerciale, publice qves Lautorisation du 

government» [27, с.79]. 

 

1.2. Особливості зародження газети «Херсонское утро»  

Як зазначає дослідник А. П. Животко, з початком війни 1914 р. 

українську пресу було заборонено. На 1915 р. пощастило залишитися 

лише двом легальним часописам, два часописи почали виходити 

наново, а три виходили нелегально. Отже, з 17 часописів, що виходили в 

1914 р., легальних органів було лише 4 [5, с.16]. 

Лютнева революція 1917 р. в Росії принесла свободу друкованого 

слова. Протягом уже перших місяців українська преса стала на шлях 

широкого розвитку. Відроджується в українських містах, появляється в 

різних провінціальних осередках, народжується в найдальших кутках 

української землі і, врешті, охоплює собою українські колонії, частину 

фронту тощо. 

З кожним днем шириться її мережа, поширюється її об'єм і 

завдання. З шести органів, що виходили напередодні революції, зростає 

вона до 106 органів, досягаючи на 1918 р. 212 пресових органів [5, с.17]. 

1919 рік був в Україні надзвичайно складним. Періодами наступав 

політичний і економічний хаос. Шість основних політичних військових 

сил діяли в українських землях: українські на чолі з Директорією, 

радянські, Антанти, білогвардійські, польські, анархістські. 

Взимку 1919 р. на переважній частині України було встановлено 

радянську владу. У травні на територію України вторглися полчища 

генерала А. Денікіна. Білогвардійський окупаційний режим тривав в 

Україні з літа до осені 1919 р. Запеклий поборник «єдиної та 

неподільної Росії» Денікін жорстоко придушував національно-
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визвольний рух, будь-які прояви українського національного життя, 

заборонив українську мову, відновив поміщицьке землеволодіння. 

З 13 серпня 1919 р. Херсон перейшов під контроль військ 

Добровольчої армії Півдня Росії під командуванням генерала Денікіна. 

Він розумів, що преса є  могутнім органом впливу на суспільство. Саме 

з того часу цим органом на Херсонщині стає щоденна, суспільно-

політична і літературна газета «Херсонское утро» [4]. 

У Російській імперії в XIX столітті участь провінції у видавничій 

діяльності була досить незначна. Книга, розрахована на масового читача 

й широкий збут, у провінційних містах, до яких відносився й Херсон, не 

видавалася, тому що не витримувала конкуренції в книжковому 

виробництві. Поліграфічна промисловість концентрувалася в столицях і 

деяких культурних і торговельно-промислових центрах - Петербурзі, 

Москві, Казані, Києві, Одесі, Харкові, де книги друкувалися великими 

тиражами, завдяки чому були дешевше місцевих видань [21, с.24]. 

У пореформений період межі поліграфічної промисловості 

поступово розширилися до губернських, а згодом - до повітових міст. 

На початку XIX століття при Херсонському губернському 

правлінні була заснована перша друкарня в місті. Точну дату її 

заснування зараз встановити складно. Ось про що довідуємось з 

повідомлення військового губернатора   А.Г. Розенберга від 17 травня 

1809 р.: «в Херсонской и Таврической губ. типографий никаких не 

имеется, кроме одной в г. Николаеве, но она в ведении Черноморского 

адмиралтейства и сведения о ней без разрешения морских сил получить 

нельзя было». Цей документ дає підставу стверджувати, що перша 

друкарня в Херсоні з'явилася не раніше 1809 р. [27, с.102]. 

Спочатку друкарня Губернського правління перебувала в правому 

флігелі будинку, де розташовувалося правління (зараз - вул. Суворова, 

«іменний» будинок Суворова). Після реконструкції в 1822 р. її перевели 
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у великий флігель, де раніше розміщувалася повітова присутність (кут 

вулиць Суворовської і Говардовської, зараз - пр. Ушакова). 

Друкарня Губернського правління не була самостійним 

промисловим підприємством. Її основне завдання полягало в 

задоволенні канцелярських потреб правління й виконанні замовлень 

адміністративних установ. Згодом, у друкарні стали друкувати 

«Губернские ведомости» та інші офіційні видання Губернського 

правління. В 1842 р. була надрукована брошура «Положение об 

учебных фермах». Дотепер у фондах бібліотек міста вона не збереглася. 

Відомостей про більш ранні видання губернської друкарні немає. 

В 1863 році в друкарні Губернського правління були надруковані 

«Труды Херсонского губернского статистического комитета». Вони 

стали першим херсонським книжковим (тобто більше 48 cтop.) 

виданням. «Труды...» складалися з двох частин. У першу ввійшли 

історико-краєзнавчі й довідково-статистичні матеріали; у другу - 

«Губернский адрес-календарь и другие справочные сведения» [12]. 

Крім друкування офіційних видань Губернського правління 

друкарня досить активно виконувала замовлення різних установ і 

приватних осіб. Тут надруковані перші зразки художньої літератури 

«легкого» жанру: твори Ге Г.М. - комедія «Жена» (1868) і опера 

«Ганнуся» (1870), роман Бермана I.A. «Счастливый брак» (1896), а 

також перший у Херсоні збірник віршів Діакова Н.К «Плоды фантазии» 

(1880) [12]. 

Херсонське губернське правління було єдиною державною 

установою, що мала свою власну друкарню. Всі інші херсонські 

друкарні, засновані до 20 квітня 1919 р. (тобто до націоналізації), були 

приватними. 

Приватні друкарні найчастіше були і видавцями і книготорговцями. 

Вони друкували за свій рахунок, виконували замовлення державних 
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установ і приватних осіб. Замовлення гарантували стабільну 

завантаженість друкарських верстатів.  

Перша в місті приватна друкарня Н.Й. Ващенко відкрилася в 1856 

р. В 1886 р. її власником став М.К. Аспер, а після його смерті в 1888 p. -          

А.М. Ходушин (керувала справами друкарні його дружина О.Д. 

Ходушина). Після націоналізації на базі друкарні спадкоємців О.Д. 

Ходушиної - С.Н. Ольховикова та С.А. Ходушина був створений 

великий поліграфічний центр - Народна друкарня № 2 [27, с.123]. 

Крім вищевказаних поліграфічних підприємств, починаючи з 80-х 

років XIX ст. і до 1919 р. У Херсоні працювали друкарні: Горбунова і 

Чулакова, «Русская» (згодом К.Д. Шрейбера), А.І. Заранкіна, М.І. 

Ковальова, «Юг» В.І. Гошкевича), Б.А. Фукса, «Порядок» Спозіто, 

«Экономия» (Б. Фукса і Ф. Наровлянського), Георгіївських кавалерів, 

художньо-електрична друкарня С.В. Поряденка, І. Дорфмана, С. 

Блюмкіна та Р. Дорфмана та ін. Майже всі вони знаходились в 

центральній частині міста. Деякі друкарні за роки свого існування 

неодноразово змінювали адреси, власників, здавалися в оренду [12]. 

У післяреволюційний період у Херсоні працює видавництво 

«Южная Русь», де протягом 1919 року видавалася щоденна суспільно-

політична і літературна газета «Херсонское утро». Редакція 

розміщувалася за адресою – «Херсонъ. Потемкинская ул. д. бывш. 

Дворянскаго собранія» [4]. 

Редактором і видавцем був О. С. Панкратов. Виходила на 

чотирьох полосах, форматом 44Х32 см. Коштувала «два рубля». 

Як і в попередньому виданні мова газети – російська, 

використовувалася дореволюційна орфографія (тобто використання 

літер i, ѣ, ѳ, ѵ). 

Газета спеціалізувалася на друку подій Херсонської губернії, 

Російської імперії, новини з-за кордону, та літературно-художні 

матеріали. 
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Але в цей рік владу захопив генерал А. І.  Денікін, тому це видання 

було пропагандиським, і більшість його матеріалів закликали 

підтримати його владу.   

Майже у всіх рубриках відсутні автори, лише в: «Въ наши дні» -               

Сл. Лонскій, «Мой фейлетон» - Уленспигель, «Театр и музыка» - А. П. 

Але всі матеріали, які не входили до рубрик завжди підписувалися 

авторами, або зазначався псевдонім чи криптонім.  

Серед авторів матеріалів: А. Панкратов (статті «Святые люди»), 

професор Плетневъ (статті з закликами «Что даетъ крестьянину 

Добровольческая армія»), В. Палецкій (статті), Зин.Л. («О Лиге Націй»), 

Е. Томашевская («В палате   св. Ольги»), професор А. Ладіженскій 

(«Задачи русскаго національного самосознанія»), А. Лисовскій («Жизнь 

въ Сибири»), В. Кашкаровъ («Замыслы Германіи»), Юрій Калугинъ 

(«Атаманъ Струкъ»), Василий Федоровъ (вірші – «Москва»), Вл. 

Лонскій (вів рубрику і писав статті – «Милліонка»), Л. Спорыш 

(«Памяти проф. Г. А. Семеки-Максимовича»), Николай Юдин 

(розповідь «Встреча»), В. Деловъ («Звериное царство»), Волгинъ («И 

мы смотрели на них и не видели»), Ив. Наживинъ («Три селедки»). 

Багато друкувалося під псевдонімами та криптонімами:  

Р. («Комуннистическій рай»),  Кси («літературні матеріали і статті 

– «Приказчики «Книгарни»), Т. («Самостійные дипломаты»), Е. Т. 

(«Наши беседы»), Х. («Къ предстоящимъ выборамъ»), Каппа («Путь к 

богатству»), Н.Б. («В. В. Брянскій о моменте»), кореспондент В. Д. 

(«Бронепоездъ «Коршунь»), Е. («Кто могъ Знать?»), Ъ («В стане 

разбойниковъ»), И. Н. («Городскіе выборы»), А. П. (це псевдонім 

редактора – «Сценка в книгарне»). 

Таким чином, кінець XIX - початок XX ст. - період, котрий 

характеризується успіхами в розвитку періодики на Херсонщині. Цей 

період, ознаменувався бурхливим розвитком економіки, громадської 

свідомості, культурного життя. Розвивалася журналістика, яка 
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відходила від примітивних передруків столичних видань до 

використання ресурсів власних авторів. І хоча тиск влади все ще був 

присутній і в пресі, але можна помітити, що видання намагалося, окрім 

встановленої інформації, подавати цікаві новини нашого краю і 

просвітлювати культурними новинками. Тобто тим самим піднімати 

культурний рівень населення.     
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РОЗДІЛ 2 

СТРУКТУРНО-ТЕМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ВИДАННЯ  «ХЕРСОНСКОЕ УТРО» 

 

 

 

2.1. Оформлення газети «Херсонское утро» та різноманітність її 

рубрик 

Газета друкувалася форматом А3 на 4 полосах. Розповсюджувалася 

за ціною – «два рубля». Детально розглянемо сторінки видання. 

I шпальта. Вона оформлювалася наступним чином: на колонтитулі 

зазначають календарні відомості (зліва - №, справа – день тижня, дата, 

рік), які оформлюються рядком (наприклад, «№ 95   Вторникъ 1 октября 

1919 года»). Ця інформація виділяється напівжирним шрифтом, і 

відбита від назви напівжирною товстою лінією.  

Під календарними відомостями розміщували назву видання, вона 

друкувалася великими літерами напівжирним шрифтом, в один рядок. 

Таке розміщення дуже вигідне для площі, адже майже ціла сторінка 

залишається вільною для заповнення матеріалів.  

На відміну від сучасних газет, які  зазвичай під календарними 

відомостями друкують як вони себе позиціонують, то «Херсонское 

утро» відмовилось від цього, і взагалі не вміщувала такої інформації. 

Хоча з історії ми знаємо, що це була щоденна, суспільно-політична і 

літературна газета. Редактор - Редакційна колегія, видавець - 

Видавництво «Южная Русь». З 3 жовтня 1919 р. - редактор-видавець 

А.С. Панкратов.  

Панкратов Олександр Савич (7 серпня. 1872 у м. Чобітки, 

Рязанська Губернія - 2 січня. 1922 в Л.) - письменник-публіцист, 

журналіст. В 1909-1910 роках зустрічався з Л. Н. Толстим, автор 

кореспонденції про нього. Також є автором «Ті, хто шукає Бога» 
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(нариси сучасних релігійних пошуків і настроїв). Псевдоніми: А. П.; А. 

С. П.; П.; Пан-ъ, А.; Пан..., А. С.; Пан-в, А.; П-в, А.; Пан, А. С.; Р.; Рос., 

Ал.; Россов; Россов, А.; Россов, Александр; Саввич, А.; Свій [4]. 

Інформацію про типографію та редакцію видавець розміщував під 

назвою видання у формі невеликої таблички. Вона відбивалася від назви 

тонкою лінією і ділилася на два стовпчики. В лівому в три рядки 

розміщували: «Редакция и контора. Херсонъ. Потемкинская ул. д. 

бывш. Дворянскаго собранія. Объявленія въ конторе принимаются съ 9 

до 3 ч. дня. Плата за строку петита: впереди текста 3 руб., сзади 2 

рубля. Ищущих труда скидка». В правому стовпчику  вказувалася ціна 

за номер: «Два рубля». Ця інформація відбивалася знову напівжирною 

лінією, а далі редактор розміщував матеріали.  

Номер сторінки вказувався у верхньому кутку напівжирним 

шрифтом і ставилася крапка.  

Перша шпальта була заповнена по різному від номера в номер. В 

основному тут були розміщені об’яви, афіші і матеріали, але в деяких 

номерах більше половини займали оголошення, а в один стовпчик з 

лівого краю друкували матеріал, а в інших випусках вони були 

рівноправними, і тоді сторінка ділилася навпіл. А взагалі перша 

сторінка, окрім заголовної частини, ніколи не була сталою, і щодо 

поділу місця між матеріалом та оголошеннями, то завжди розміщення 

було хаотичне, верстка ламана, а подеколи зустрічалася верстка 

«чобітком», що майже неможливо побачити в сучасних газетах. Хоча 

треба все-таки зробити скидку на рік видання.  

Щодо об’яв на першій шпальті, то цьому ми відведемо окремий 

розділ, а зараз зупинимося на матеріалах. В цьому місці завжди 

розміщувалася стала рубрика «Херсон, дата» (наприклад, «Херсон, 1 

октября»). В ній подавалися різні політичні події, що стосувалися 

нашого міста. Також після, або до цієї рубрики розміщували різні 

накази (наприклад «Приказ Ген. А. И. Деникина»)  та матеріали від 
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професорів, які несли в собі заклик до прийняття армії, вступу в неї, або 

допомоги від населення (наприклад, «Что даетъ крестьянину 

Добровольческая Армія»). Такі матеріали періодично повторювалися у 

виданні. 

Також у свої матеріалах, газета відкрито вела боротьбу з Петлюрою 

та махновцями, про що не раз прямим текстом заявляла у своїх статтях, 

і підтримувала «Добровольческую Армію», а тому дуже багато по всіх 

шпальтах (від першої до останньої) друкувала невеличкі заклики про 

пожертви. Наведемо деякі з них: «Поддержите слабыхъ! Жертвуйте 

на благотворительныя учтрежденія», «В нашихъ руках жизнь сиротъ 

и стариковъ! Дайте имъ жить! Жертвуйте на благотворительныя 

учредженія!», «Наступили холода, въ окопах сыро, а Добровольцы, 

оставивши свои семи и детей по домамъ, въ тяжеломъ положеніи, 

нуждаются в тепломъ платье и белье. Помогите!». Цих закликів було 

дуже багато і вони розміщувалися, навіть, по декілька разів на одній 

сторінці.  

II і III шпальти. Вони обидві були повністю заповнені 

матеріалами, розміщених в хаотичному порядку.  Газета друкувала 

інформацію в 4 колонки, кожна відділялася лінійкою, а кожна рубрика-

матеріал відділялася одна від одної напівжирною подвійною лінією.  

Щодо хаотичності, то вона була присутня як в верстці, так і в 

змістовому наповненні. Рідко коли можна було зустріти одну і ту ж 

рубрику (наприклад, «На фронтах») на своєму місці, бо його просто не 

було. Вона могла відкривати другу шпальту, або розміщувалася внизу, 

чи на третій сторінці. І вони не були постійні, тобто, коли надходила 

інформація, то рубрика з’являлася, а при відсутності, на її місце ставили 

щось інше (що також не мало постійного місця). 

Те ж саме стосувалося й інформаційного наповнення. Повної чіткої 

структури тут відмітити важко, але проглянувши декілька номерів 

можна визначити деякий принцип розміщення інформації. Редактор 
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намагався вміщувати політичні матеріали, які стосувалися країни, на 

другій шпальті, політичні і кримінальні матеріали, що стосувалися 

міста, на третій. Літературні твори не мали сталого місця, хоча усі 

прозові розповіді, видавець розміщував у підвалах на другій та третій 

сторінці. А вірші «блукали» по шпальтах, хоча  помітно, що намагалися 

їх ставити ближче до розвороту.  

Назви рубрик друкувалися також не однаково, і з першого погляду 

їх сприймеш лише як назви матеріалів. І тільки погортавши декілька 

номерів, починаєш розуміти, де рубрика, а де поодинокий матеріал. 

Хоча дещо все-таки їх відрізняло: усі рубрики друкувалися великими 

літерами, а заголовки більшості матеріалів лише починалися великою 

літерою. Хоча зустрічалися й такі, які були оформлені як назва рубрики.  

Також дивує те, що в кінці кожної назви, редактор ставив крапку, 

що зовсім не припустимо в сучасних виданнях. Усі назви друкувалися 

напівжирним шрифтом.  

Як зазначалося раніше, на розвороті також вміщували дуже багато 

закликів до пожертв, які розташовували в хаотичному порядку, часто по 

дві на одній шпальті.  

IV шпальта. Вона продовжувалася матеріалами, які розміщували 

по лівому краю,  а все інше відводилося під об’яви та оголошення.  

Усі ці матеріали підбивалися товстою напівжирною лінією. А знизу 

на всю шпальту друкувалося: «Херсонъ, типографія пріеми. О. Д. 

Ходушной».  

Отже, можна зробити висновок, що, з погляду нашого часу, верстці 

газети ще далеко до досконалості. Адже рубрики не мають постійного 

місця, а  для того, щоб відрізнити їх від матеріалів потрібно погортати 

не один номер. Те, що перша сторінка, заповнена оголошеннями та 

афішами, не дуже привертає увагу сучасного читача, а точніше навпаки 

змусила б його відмовитися від покупки.  
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Ще недоречно, що ця газета не позиціонує себе на першій сторінці, 

і про її зміст можна дізнатися, тільки купивши. Також була відсутня 

інформація про підписку, а можливо її взагалі не було.  

Хоча можна відмітити і позитивні моменти. Наприклад, назва 

видання розміщена дуже вдало. Вона не загубилася серед інших 

матеріалів на першій шпальті, але і не займає багато місця, що звільняє 

велику кількість площі. Хоч структура газети все ж таки не стала, але 

вона чітко проглядаються. Все-таки редактор намагався притримуватися 

певних встановлених для себе правил. І, на нашу думку, це було зручно 

й для нього. Адже, коли знаєш, що в певному місці в тебе повинно вже 

стояти певний матеріал чи рубрика, набагато легше верстати газету. 

Як зазначалося раніше, рубрики, хоч і розміщені хаотично і не 

завжди відрізнялися своїм оформленням від матеріалів, все-таки були. 

Їх не можна назвати сталими, з’являлися через номер, або декілька, але 

все ж виділити їх можна.  

Перша шпальта була заповнена об’явами, оголошеннями та 

афішами. Вони часто змінювалися, хоча можна виділити низку 

постійних: 

 «Потемкенскій бульваръ» - розміщали інформацію про народні 

гуляння.  

 «Городское собраніе» - оголошення про різні збори. 

 «Городской театръ» - у вигляді афіш подавалися різні театральні 

спектаклі. 

 «Кино-Бомондъ» - також у вигляді афіш презентувалися різні 

кінопрем’єри.  

Ці постійні оголошення редактор намагався розміщувати з лівої 

сторони, або по центру. Окрім них, у хаотичному порядку, 

розміщувалися інші приватні об’яви.  

З «Суббота 12 октября 1919 года» на першій полосі почали 

друкувати рубрику «Оффиціальный отдел», де були вміщені політичні 
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звернення (наприклад, «Воззваніе ген. Шиллинга къ офицерамъ русской 

арміи, находящімся на службе у Петлюры», «Обращеніе штаба 

Главнокомандующаго»).  

Також на першій сторінці розташовувалися інформаційні рубрики:  

«Херсонъ, дата» - вміщувалися різні політичні події за вказаний 

день (про махновців, комуністів і т.д.) без підпису автора. 

«Приказъ» - подавалися різні накази (від Денікіна, начальника 

гарнізону і т.д.)  

Окрім цього з лівої сторони в один стовпчик розміщували 

некрологи. Оформлювалися вони в чорному напівжирному квадраті, а в 

лівому кутку – чорний хрест:  

- «4-го октября въ 40-й день кончины Елены Альбертовны 

Волохиной въ Городскомъ Успенскомъ соборе будет отслужена 

заупокойная литургія и последняя панахида» 

- «Александръ Осиповичъ Мерпенъ глубоко скорбитъ о 

преждевременной кончине сотрудника и друга профессора Ивана 

Андреевича Пальчикова»    

Розворот (II і III шпальти) відрізнявся насиченістю різних рубрик: 

 «На фронтахъ» - подавалися різні воєнні події з усієї країни у 

вигляді невеликих інформацій, відбитих тонкою неповною лінією, а в 

підзаголовках вказувалося місце, де сталася подія: «Подъ 

Черниговомъ», «Полтава», «Бомбардировка Кронштадія». 

 «Телеграммы (Телеграфныхъ агенствъ: «Руссагентъ», 

«Прессбюро», «Юр па» и наших корреспондентовъ» - розміщувалися 

різні короткі повідомлення з підзаголовками (наприклад, «Махно и 

Петлюра», «Въ Туле», «Французскіе войска», «Надеются на Китай». 

 «В Одессе (Телеграммі телеграфного агентства Юрпъ)» - 

також телеграммы, але з Одеси.  

 «По Днепру» - різні воєнні події у вигляді коротких інформацій із 

зазначенням місця у заголовках: «Вести их Каховки», «В Берилавъ». 
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 «Местная жизнь» - невеликі інформаційні замітки про побутові 

проблеми в місті, з підзаголовкам (наприклад, «Сельско-хозяйственное 

бюро», Управленіе уездными школами», «Керосинъ», «Сахаръ», 

«Эпидемия скарлатины» і т.д.).  

 «Происшествія» - подавалися різноманітні кримінальні, трагічні 

події у місті. Кожна відділялася маленькою лінійкою, без підзаголовка. 

 «Алешки» - газета відсилала кореспондента, який брав 

інформацію у якогось важливого чиновника, або описував подію, яка 

сталася в Олешках. 

«Голая Пристань» - друкувалися політичні події з Голої Пристані. 

«Бандитизмъ в уезде» - різні кримінальні події. 

«Въ наши дні» - це літературна рубрика, де вміщувалися короткі 

діалоги, вірші, або ж якісь кумедні листи. ЇЇ вів Сл. Лонскій. 

«Театръ и музыка» - подавалися об’яви концертів.  

«Маленький фельетон» - друкувалися фейлетони від 

Уленспигеля. 

«В последній часъ» - дуже коротка інформація, про події, отримані 

по телефону. 

«Письма въ редакцію» - різні прохання щось змінити у 

матеріалах, або помістити інформацію, без підпису відправника. 

«На родину» - короткі повідомлення з різних засобів масової 

інформації та міст країни (наприклад, «Московская Правда», «Науэнъ 

радіо», «Вашингтонъ», «Константинополь», «Феодосія»). 

«Собранія и лекціи» - подавалися дати зборів із зазначення місць. 

«Кооперативная жизнь» - інформація про все, що стосувалося 

кооперативів.  

«Списокъ» - друкували список прізвищ людей, які пожертвували 

на допомогу «Добровольческой арміи». 

«За границей» - повідомлення з-за кордону. 

«Въ уездахъ» - про події в повітах. 
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«Отчетъ» - різноманітні звіти. 

«Профессіональная жизнь» - інформація про працевлаштування. 

«Петлюровщина и Махновщина» - інформація кримінального 

плану про банди, напади. 

Отже, можна помітити, що попри непостійність та відсутність 

сталого місця на шпальті, існували чітко встановлені рубрики, а отже 

послідовність в розміщенні та тематика інформації, яка добиралася, 

була заздалегідь визначена редактором. 

 

2.2. Характеристика рекламних оголошень видання 

Усі об’яви та оголошення відбивалися лінійками, але були деякі, 

які оформлені по особливому і відрізнялися від загалу. Саме постійні 

афіші «Потемкеснскій бульваръ», «Городское собраніе», «Городской 

театръ» , «Кино-Бомондъ» були обведені спеціальною візерунчатою 

рамкою. А всі інші не відрізнялися одне від одного. Ще ми помітили, 

що кожне оголошення мало свою цифру, яка друкувалася в нижньому 

правому кутку, і якщо воно друкувалося в різних номерах, то вона 

ніколи не мінялася. Можливо це цифра, під якою оголошення записане 

в редакції, куди його принесли.  

Редактор виділяв в об’явах початкові слова, які привертали увагу і 

одразу пояснювали мету повідомлення: КУПЛЮ, ПРОДАМ, ИЩУ і т.д. 

Вони не виділялися напівжирним шрифтом, а лише друкувалися 

великими літерами.  

Оголошення були доволі різноманітного характеру, і дуже схожі на 

об’яви сучасного типу. Окрім типових - від ресторанів, театрів, 

магазинів («Магазинъ случайных вещей. Продажа и покупка 

всевозможныхъ вещей какъ-то: золотыхъ, брилліантовыхъ, мебели, 

одежды и проч. Тамъ же имеется въ продаже два стильныхъ гарнітура»), 

лікарів, були й приватного характеру: 

- «Сдается комната съ правомъ пользоваться кухнею» 
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- «Ищу место машинистки» 

- «Спешно продается кровать съ матрасом» 

- «Нужна няня къ двухмесячному ребенку. Без рекомендацій не 

приходить» 

- «Студентка готовитъ и репетируетъ во все классы средне-

учебныхъ заведений»  

- «Приблудилася 1 октября с.г. кошка. Владельца просять явиться 

по адресу» 

- «Акушерка пріезжая изъ Петрограда дает советъ и помощь 

беремен. секр. родильн. Иду на роды» 

- «Хочу купить кенгуров. Или козій мехъ для полушубка» 

- «Просятъ пожертвовать или продать костыли въ палату св. Ольги 

для раненыхъ Добровольцевъ». 

- «Желаю снять кафе, столовую или буфетъ въ аренду или войти в 

кампанію» 

- «Пожилая пріезж. одинокая женщина ищу подходящ. должности» 

- «Спешно продается дамській  новый ладъ» 

- «Складъ Аптекарскихъ и косметическихъ товаровъ химико-

фармацевтическаго товарищества ХИМФАТО открыть и нормально-

функціонируют» 

- «Въ Старо-Петроградскую гостиницу строчно требуется 

НОМЕРАНКА» 

- «Утеряно свидетельство за 7 классовъ, за №561, на имя Бориса 

Лунича Головченко. Прошу считать недействительном» 

- «Француженка интел. дама. Ищетъ уроки за комнату. Согласна 

жить въ именіи» 

- «Продается домъ и железная бочка» 

- «Требуется въ парикмахерскую опытный мастеръ на жалованье 

или проценты» 

- «Корова дойная, молодая продается по случаю»   
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- «Пропал кабанчикъ и свинка. Прошу вернуть за вознагражденіе» 

Але були й такі, які в своєму змісті містили погрозу: 

- «24 сентября с.г. ушла со двора немецкая КОРОВА приметы 

белая голова, белые ноги – на правой ноге буква «Ш» - доставившему 

приличное вознагражденіе. Ломоносовская д.26. владелецъ Литинской, 

за утайку буду преследовать по закону» 

Серед російськомовних об’яв знайшлося єдине на ламаній 

українській мові:  

- «В театр при Городской Аудиторіи потрібен сторож. Спитать 

завідуючого театром»  

Але окрім стандартних оголошень, ми помітили дещо дивне, як нам 

здалося, на той час. На останній шпальті друкувалося щось на зразок 

сучасних оголошення про допомогу від астрологів, якщо вислати гроші. 

Зміст був таким: «Теперь вы можете иметь действительно полный, 

подробный и точный анализъ характера, определенія прошлаго, 

настоящего и будущого, не за 6 рублей, а всего за 1 рубль. ПОЗНАИТЕ 

СЕБЯ, ПОЗНАИТЕ ДРУГИХ!». Це оголошення взято в рамку і окрім 

тексту було зображення обличчя «психо-френолога Х. М. Шиллеръ-

Школьника», на фоні півмісяця. 

Отже, можна відмітити, що газета за оголошеннями все більше 

наближалася до сучасного типу. Адже окрім афіш, різних побутових 

оголошень про продаж-купівлю, пошук роботи та пропонування послуг, 

ми зустрічаємо прототип викачування грошей через астрологічні 

підрахунки. Чого до речі зараз дуже багато як в друкованих ЗМІ так і на 

телебаченні. 

 

2.3. Аналіз інформаційних матеріалів газети 

Проаналізувавши газету, ми натрапили на декілька матеріалів, які 

зацікавили нас своїм змістом, або незвичністю. Хоч в газеті переважали  

інформації політичного плану, але крім цього шпальти були наповнені 
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різними і кримінальними матеріалами, і художніми. Розглянемо деякі з 

них, щоб краще зрозуміти специфіку написання того часу та й самі 

події, які відбувалися на Херсонщині. 

Незвичним нам видався матеріал «Пятница 4-го октября 1919 г. 

№37», який друкувався в літературній рубриці «Въ наши дні» і мав 

назву «Дети века». Автор – Сл. Лонскій - подав передісторію: було 

надруковано лист від 8-річної дівчинки, яка написала про благодійність, 

і після цього в газету почали присилати листи діти всього міста. 

Найцікавіші автор надрукував зі збереженням орфографії. Деякі хочемо 

представити: 

«Господинъ ледактолъ! Здрастуйте, скажите пожалуста, когда 

кончица леволюція? Няня мне сказали, что скоро будетъ конецъ света, 

а дядя Ваня мне сказалъ, что конецъ света не будетъ потому что 

плевозятъ въ Херсонъ много керосина. Когда были большевики, то 

ничего не было, а тепель есть молоко и хлебъ, и каска. Спасибо тому 

кто избавилъ нас отъ большевиковъ. – Коля Трубкинъ, 6 летъ)». 

Або ще одне: «Господинъ ледактолъ! Когда я вылосту больсой и 

буду залабатывать больсія деньги, я сделаюсь носильщикомъ и носить 

пианино, или извосциком и иметь пять тысяць в день, а мой папа еще 

до сихъ поль не извосцикъ, онъ просто уцитель и зарабатывает сто 

рублей. – Вася Пряниковъ, 3 летъ». 

Перш за все, нас здивувало, що діти в такому віці, особливо 3 роки, 

вже вміють писати, а особливо про такі речі і питання як більшовицька 

влада. Тому це трохи ставить під сумнів незацікавленість автора, або 

позиції газети. Хоча він вдався до дуже вдалий способу, використав 

дітей. Адже кажуть, що голосом дитини говорить істина. Отже, можна 

підсумувати, що таким цікавим і неординарним способом автор хотів 

донести потрібні істини. Або ж діти того часу і справді були 

вундеркіндами, які цікавилися політикою. 
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Ще одним матеріалом, який вигідно підкреслював позицію видання 

був «Впечатленія француза». Його суть така: один француз працював 

у Москві, але під певним приводом повернувся до Парижу, і коли газета 

«La Cause Commune» запитала як йому жилося в радянській Росії, він 

відповів: 

«Впечатленія нищеты и полнаго разоренія народа. Громадное 

количество дикретовъ издается только для того, чтобы быть 

прочитанными передъ интренаціональным пролетаріатомъ, 

дикретовъ, которые никогда не применяются въ исполненіе, потому 

что они невыполнимы. Все эти декреты являются только маской для 

прикрытія всего ничтожества и гнусности большевитской». 

Так як газета підтримувала Денікіна, який боровся з більшовиками, 

то звичайно їм було зручно вмістити матеріал, де іноземець висміює або 

критикує ту владу проти якої вони боролися на той час.     

Деякі матеріали несли в собі величезну пропаганду і зараз би 

мабуть образили будь-якого українця, який говорить на рідній мові. Це 

підтверджує матеріал, який нас дуже зацікавив, під назвою «Сценка въ 

книгарне». Як повідомляє автор А. П., а ми знаємо, що це криптонім 

редактора газети Панкратова Олександра Савича, до малоросійської 

книгарні зайшла російська жіночка, яка на російській мові запитала 

щось у продавця. До неї підійшов постійний покупець і сказав: «Когда 

вы перестанете говорить на вашем кацапскомъ языке?». Автор пише, 

що вона звісно образилася, але далі він майже не звеличує її, гідно 

відповіла: «А вы зачемъ говорите на своемъ петлюровскомъ языке? Я 

русская и горжусь своимъ языкомъ. А вы – австрийскіе холопы». 

Після цього автор постійно називає чоловіка «петлюрівцем» і 

ганебно розносить його за вчинок, називаючи його «шпіоном». Редактор 

наче з демократичної позиції пише, що якщо ці «идейники» будуть 

піклуватися про те, щоб з російської сторони була повага до 

малоросійської мови і літератури, то російська демократія підтримає їх. 
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Але далі тон перемінився: «А если мечты несутся дальше, то мы, 

русскіе должны предостеречь от такого сумастбродства.  

Россія, господа, для руських… Петлюровщине, соединившейся съ 

большевиками и ищущей піддержки у Германіи, в ней не место. 

Не забывайте, что мы ведем кровавую борьбу съ Петлюрой и 

агенты этого демамога, говорящіе въ русскомъ Херсоне о русскомъ 

языке съ пренебрижением наши заклятые враги». 

Цими словами завершувалася стаття. Отже, можна побачити 

сильний вплив, нав’язування певної ідеології, якій підкорювалася 

газета, і якій змушувала підкорюватися населення. І поглянути на 

становище української мови в той час і позицію російської держави 

щодо неї.  

Таких матеріалів-пропаганд було дуже багато. Наприклад, 

«Диктатура», де один кадет ледве не оспівує диктаторський режим як 

«манну небесну». Наведемо декілька його думок для кращого 

розуміння:  

«Россію объял пожаръ анархо-большевизма. Не только когда 

революціонный подаръ бушуетъ, но и пока еще въ кучахъ мусора и 

обломковъ еще тлеютъ и чадятъ головешки, при первомъ ветре вновь 

можетъ вспыхнуть пламя, т.е. не только после разгроме большевиковъ 

и ихъ военной силы, но пока не подавлены большевизмъ и очаги его в ъ 

глубокомъ тылу, - единочнвя власть диктатора необходима. 

Чем тверже будетъ диктатура, чем более общественныя и 

политическія силы подопрутъ ее теперь и облегчатъ своимъ трудомъ 

ея задачи, темъ скороее будет водворенъ будетъ въ обгореломъ зданіи 

Россіи ев подлинный хозяинъ – народъ руській, кторому предстоитъ 

черезъ своихъ избранников долго и упорно возстановлять 

обезображенную разрушительной стихій храмину».  

Отже, автор категорично переконаний у необхідності диктатури і 

намагається переконати в цьому читачів. Звісно, що такі заклики 
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потрібні були для видання, яке підтримувало подібну позицію і 

друкувала схожі за закликами матеріали. 

На жаль, літературні матеріали не відрізнялися високим злетом 

думки, або цікавістю художніх форм. Вони також були політично 

заангажовані і несли в собі заклики. Наприклад, нас дуже зацікавив в 

цьому плані вірш Кси «Современный Мазепа». До нього йшла коротка 

передісторія, що вийшов наказ від українського міністра «народного 

просвещения» вийняти і спалити усі примірники твору Пушкіна 

«Полтава», в якому Мазепа змальований не як зрадник Росії, а як велика 

людина, яка шукала вихід із складної політичної ситуації. Звичайно це 

не влаштовувало владу і автор вилив це в своєму вірші, звинувативши 

самого Пушкіна, за створений ним образ: 

Ты виноватъ, россійскій геній! 

Зечемъ Мазепу вывелъ ты 

Среди изменъ и преступленій 

Въ лучахъ мятежной красоты. 

Да, надо сжечь твою «Полтаву» 

Твоихъ стиховъ державныхъ славу, 

Какъ клевету, какъ ложь забыть, 

Какъ въ духъ Мазупы могъ вложить 

ТЫ среди низостей безбожныхъ, 

Умъ, гордость, тайный смыслъ добра, 

Когда ничтожнее ничтожныхъ 

Его наследник – Петлюра! 

Можемо відмітити невисокий художній рівень поета, його 

заангажованість. І взагалі, шкода, що літературу експлуатували в 

політичних цілях, пропонуючи читачам лише одну дучку, а точніше 

нав’язуючи її у всіх своїх матеріалах.  

Серед незаангажованих і не заполітизованих літературних 

матеріалів виділяється лише один, це вірш Георгія Федорова 
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«Посвящается М.К. Заньковецкой», який хоч і написаний трохи 

ламаною і місцями незграбною, але все-таки українською мовою, де не 

має жодного натяку на агітацію. Можливо саме про такі поступки від 

російських демократів (дозвіл друкувати українською мовою) йшлося в 

«Сценка в книгарне». На жаль, подібний вірш був єдиним випадком 

таких поступів від газети «Херсонское утро».  

Політичний та економічний стан в країні диктував свої умови для 

життя людей. Тому на думку Вл. Лонского, автора «Старые 

пословицы на новый ладъ», деякі прислів’я доречно було б змінити:    

«- Кто въ «Совдепіи» не бывалъ – тотъ и страха не видалъ. 

- Векъ живи – векъ ищи учебники. 

- За двумя «зайцами» погонишься – «третій» въ театръ 

проскользнетъ. 

- Семь разъ отмерь – и после каждаго раза набавляй цену». 

Отже, здійснивши аналіз деяких матеріалів газети, можемо 

стверджувати, що вони, звичайно, ще далекі від норм та стандартів 

сучасних видань. Також не можна не звернути увагу на те, що газета 

заангажована, і в своїх матеріалах підтримує лише одну сторону, і тим 

самим нав’язує її іншим. Вона переповнена статтями на політичну та 

воєнну тематику, а також пропагандиськими лозунгами. Але варто 

відмітити, що вже навіть в такій заполітизованій пресі, автори 

намагалися шукати цікавий підхід до подачі матеріалів, як-то в «Дети 

века», або «Старые пословицы на новый ладъ». А отже можна 

припустити, що в свій час це видання користувалося попитом, а завдяки 

тому, що відображає політичний стан міста, цікава для історії та 

журналістики. 
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ВИСНОВКИ 

   

 

 

Газетна періодика XIX – початку ХХ ст. поступово 

перетворювалося на важливе громадське явище. Це явище міцно 

увійшло в життя суспільства і не тільки відображало його, а й було 

надзвичайно важливим чинником, що справляв істотний вплив на 

суспільно-політичний, духовний розвиток населення. 

У супереч негативним суспільно-політичним подіям початку XX 

століття преса на Херсонщині стрімко розвивалася. Масово почали 

з’являтися типографії, які окрім виконання замовлень адміністративних 

установ, почали друкувати періодичні видання.  

В 1919 р. у видавництві «Южная Русь» почала видаватися газета 

«Херсонское утро». Це була щоденна, суспільно-політична і літературна 

газета, редактором і видавцем якої виступив О. С. Панкратов. 

Виходила на чотирьох полосах, форматом 44X32 см. Коштувала 2 

рублі. Видавалася російською мовою, з дореволюційною орфографією. 

Хоча більшість матеріалів стосувалися політичного і воєнного стану 

країни, але велика увага надавалася і інформації з життя міста. 

Видання може похвастатися своїми сталими рубриками: «Херсон, 

дата», «Городской театръ», «Местная жизнь», «Происшествія», «Въ 

наши дні», «Театръ и музыка», «В последній часъ» та інші. 

На першій та останній шпальтах розміщувались рекламні 

оголошення та приватні об’яви. Їх зміст не сильно відрізнявся від 

попереднього видання і також був одним із основних доходів видання. 

Друга та третя шпальти відводилися під матеріали, які також були 

досить цікавими, а деякі навіть оригінальними. Така рубрика як 

«Профессіональная жизнь» вміщувала в собі інформацію про 

працевлаштування, що ми знаходимо як досить корисну. 
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Окрім інформаційних матеріалів та заангажованих, газета 

друкувала також літературні. І хоч звичайно їх кількість значно 

поступається новинам, але авторам вдалося зробити їх цікавими і навіть 

захоплюючими, ніж ті події, які траплялися в місті. Наприклад матеріал 

«Дети века» показав, що автор зумів знайти цікавий підхід і 

нестандартно показати ситуації, які люди спостерігали кожен день. І хоч 

в цьому ми також помітили політичну маніпуляцію, але такий 

винахідливий підхід все-таки робить честь автору.  

Для зворотно зв’язку з читачами існувала рубрика «Письмо в 

редакцію».  

Перш за все варто відзначити, що обидва видання позиціонували 

себе як щоденні, суспільно-політичні і літературні газети. А тому можна 

помітити, що вони дуже схожі за оформленням, мовою, структурою, 

розміщенням матеріалів. Але також відмітимо, що 6 років дуже 

позначилися на змісті видання. А тут можна вже розмірковувати про 

вплив історичних умов на формування самих видань. 

Перша газета видавалася у період Російських утисків, до революції. 

Тому можна відмітити російську мову та орфографію, наповнення 

новинами з імперії. Але й достатньо широке висвітлення подій губернії. 

А також важливо те, що газета не мала на меті широке пропагування 

певної ідеї, тобто вона не була яскраво виражена.  

Друге видання виходило у 1919 році. Це не тільки 

післяреволюційний період. В формуванні змісту та направленості газети 

найбільшу роль зіграло захоплення влади генералом Антоном 

Івановичем Денікіним. Тому одразу, з перших сторінок помітно, що 

газета вела активну пропагандистко-агітаційну місію, щодо насадження 

принципів та політики, яку запроваджував Денікін.  
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