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історії”, що знайшов своє продовження в форматі Другої Міжнародної 
наукової конференції “Джерела локальної історії” з тематичним спряму-
ванням “Культурний побут городян XVIII – першої половини XX ст. 
(29-30 травня 2012 року). У її роботі взяли участь фахівці з Києва і 
регіональних українських наукових центрів (Донецька, Житомира, Льво-
ва, Луцька, Рівного, Тернополя, Харкова, Чернігова), вчені з дослідницьких 
установ Білорусі та Російської Федерації1.

Підчас конференції 29-30 травня 2012 року пройшла апробація 
представлених у збірнику наукових статей, які були заслухані у формі 
доповідей, відбулося їх обговорення. Матеріали збірника присвячені 
низці проблемних вузлів, тем, напрямків дослідження джерел локальної 
історії, а саме: джерелознавство й історична урбаністика; історія міста 
та міське середовище в науковій і художній свідомості епох; культурний 
побут: норми та цінності, ідеальне й реальне, культурні взаємодії; 
інтимне, приватне, публічне в культурному побуті городян; сімейна 
історія в фамільному архіві; експансія культурних практик дозвілля та 
вільного часу, естетичне освоєння міського середовища.

Більшість статей написані в річищі соціальної історії та культурної 
антропології на підставі оновлення дослідницьких пріоритетів тради-
ційної вітчизняної історіографії, засвоєння зарубіжного досвіду. Упо-
рядники збірника виходили з того, що локальність, не будучи елементом 
соціальних структур, утворює ряд репрезентацій в публічному просторі, 
за допомогою яких набуває значення і виявляється. Локальність 
виступає як місце, в якому переважно відбуваються соціальні процеси 
і взаємодії. Коли дослідження стосуються жорстких соціальних струк-
тур – держави, громад, у взаємодії з локальними соціокультурними 
групами, перші зазнають істотних трансформацій. Локальність поєднує 
особистість з соціальним контекстом її існування,різноманітними 
структурами і формами, приводить у взаємодію максимально автоном-
ний рівень приватного з рівнем публічного, з’єднуючи їх в унікальній 
соціокультурній конфігурації.

П е р е д м о в а
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Автори зазначають, що масштаби науково-історичних досліджень 
не відповідають масштабам історичного та культурного потенціалу міст. 
Повсякденне життя мешканців міст перебуває на периферії уваги 
дослідників. Зазначене повною мірою характеризує ситуацію щодо 
вивчення та використання джерел особового походження XVIII – першої 
пол. XX ст. Ці джерела за своїм призначенням здатні заповнити лакуни 
для дослідження «мікросвіту» городянина, ціннісних орієнтирів міської 
культури та самоідентифікації соціуму, зрештою – для розуміння міста 
як зосередження різноманітних культурних порядків (мереж), соціокуль-
турного простору діалогу. У збірнику такі можливості демострують 
дослідження: Ольги Солодянкиної про образ Москви і її мешканців за 
враженнями англійської гувернантки Клер Клермонт; Валентини Шан-
дри щодо форм дозвілля і культурні запити чиновників українських міст 
(ХІХ – поч. ХХ ст.), зафіксованих у спогадах сучасників; Татьяни 
Ананьєвої про «дитячий погляд» гімназистки на культурний побут го-
родян кінця XIX ст.; Карине Амбарцумян, яка за спогадами Юлії Трау-
бе висвітлює репрезентацію сімейного повсякдення початку XX ст. в 
джерелах особового походження.

На жаль у багатьох випадках, урбаністичні дослідження в Україні 
обмежуються роботами описового характеру, що спираються на коло 
хрестоматійно відомих джерел. Цей збірник напротивагу являє приклад 
міждисциплінарного дослідження соціокультурного феномену міста.
Колориту виданню додає те, що в ньому представлені різні міста та 
регіони пострадянського простору. Збірник відкриває теоретична розвідка 
Ярослави Вірменич «Соціокультурні параметри урбанізаційних процесів 
в Україні: теоретико-методологічні проблеми». В рамках головної теми 
– культурний побут городян XVIII – перш. пол. XX ст. – в статтях автори 
оперують поняттями міської культури, урбанізації і руралізації, традицій-
ності та модернізації, соціально-культурної модернізації. Остання, в ході 
урбанізації Російської імперії, була обмеженою за соціально-майновою 
ознакою (передусім поширювалась серед привілейованих заможних верств), 
виявляючи негативний бік щодо нижчих соціальних прошарків городян.

Теми, пов’язані з соціокультурними «аномаліями» розглянули: 
Мирон Капраль в дослідженні про товариське життя шевців Львова на 
стику XVII – XVIII ст; Світлана Потапенко в розвідці «… И Изюмская 
провинциальная канцелярия со всем строением, письменными делами 
и прочим сгорела…» (про міську пожежу в Ізюмі Слобідсько-Української 
губернії 11 квітня 1766 р.)»; Тетяна Воронич у статті, присвяченій історії 
проституції в містах Білорусі другої пол. XIX – поч. XX ст.

У фокусі уваги авторів збірника – стилі культурного споживання й спосо-
би проведення дозвілля, формування груп, клубів, об’єднань, товариств, які 
утворювали городяни, поява міських мистецьких суб’єктів – письменників, 
художників, акторів та способів самовираження – преси, театру, видавничої 
справи – які у сукупності формували соціокультурну інфраструктуру міст. 
Зокрема, литературі «другого плану» як джерелу історії міської локальної 
спільноти присвячена стаття ставропольської дослідниціТамари Булигіної; 
Сергій Любичанківський з Оренбургу на материалах уральских міст 
розглядає феномен народних Будинків і культурне дозвілля городян по-
чатку XX ст.; Любов Шара за подорожніми нотатками аналізує враження 
київського журналіста про Чернігів початку ХХ ст.

Окрему увагу приділено ролі традиції, ідеологічної системи, інститутів 
як механізмів, що відтворюють і закріплюють певний стиль життя (напр., 
демонстративне дозвілля, демонстративне споживання). Такий підхід до 
змістовного наповнення поняття «вільний час» дозволяє розглядати дозвілля 
не стільки як релаксацію, скільки як наповнений соціокультурним змістом 
простір діяльності; власне культурні практики (читання, художня творчість, 
відвідування театрів, виставок тощо); форми зовнішнього самовираження, що 
відображають ідентифікацію індивіда з певним соціальним цілим (групою, 
класом) або субкультурою, в тому числі самовираження через предметне сере-
довище (імідж, одяг, аксесуари); життєві стандарти, орієнтації, диспозиції. Зо-
крема, Людмила Посохова розглянула місце православних колегіумів України 
у міському ландшафті XVIII – поч. ХІХ ст.; Сергій Посохов окреслив профе-
сорський стиль життя як складову міської культури в Росії першої пол. ХІХ ст.; 
Вікторія Іващенко розглянула феномен “професорської” родини Харкова на поч. 
ХІХ ст.; Євгенія Меньшикова простежила трансформацію практик дозвілля 
жінки-купчихи провінційної Росії в 1860–1890-х рр. (на прикл. Курської і 
Воронезької губ.); Володимир Окаринський дослідив формування 
українофільських нонконформістських народницьких течій у культурному 
просторі міст України до поч. 1860-х рр.; Діана Аверіна-Лугова розглянула 
дозвілля міського населення Криму др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.; Ольга Рябчен-
ко виокремила соціокультурні норми і контрасти дозвілля студентів, а Алла 
Киридон простежила культурні практики артикуляторів атеїзованого соціуму 
міста Радянської України у 1920 – 1930-ті роки.

Підчас розгляду питань ідентичності містян автори у різних пло-
щинах локальноісторичних досліджень фіксують амбівалентність, 
неструктурованість, одночасну присутність різних типів цінностей та 
ціннісних орієнтацій, зі своїми відносно автономними системами 
символів та значень й відповідними культурними практиками дозвілля. 



14 15

Найбільш рел’єфно зазначені моменти висвітлені в статтях Андрія Фе-
лонюка «Резиденція та щоденне життя магната у Львові середини XVIII 
ст. (на прикладі Міхала Радзивілла)»; Наталії Черкаської «Архіви – скла-
дова садибної культури магнатерії Правобережної України (XVIII – поч. 
ХІХ ст.)»; Інни Соркіної «Святкова культура містечок Білорусі кін. XVIII 
– поч. XX ст.»;  Олега Мальченка «Історичні гармати як елемент міського 
середовища ХІХ ст.»; Ірини Фролової «Естетичне освоєння столичного, 
губернського та повітового міст дворянами Новгородської губернії в XIX 
ст.». Одяг як культурний маркер містян представлено в розвідках Оксани 
Косміної «Одяг заможних городян Гетьманщини XVIII ст. за писемними 
джерелами» та Тамари Косміної «Вбрання волинських міщан ХІХ ст. 
в колекціях Російського етнографічного музею (до проблеми спадку-
вання історичних форм та взаємовпливів із сільським одягом)».

Питанням міської топоніміки як культурного явища присвячені 
статті Олександра Гостева і Віталія Корнелюка та Тетяни Себти. 

Офіційні документи та описово-статистичні джерела також були 
використані авторами для розгляду теми: Олена Прищепа розглянула звіти 
губернаторів (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) як джерело вивчення культурного 
побуту міських жителів Правобережної України; Оксана Маркевич за 
“Полным собранием законов Российской империи” проаналізувала станов-
лення Житомира губернським центром як фактор формування культурно-
го побуту його городян. Олексій та Інна Петрови окреслили значення 
військово-топографічних описів для реконструкції рівня життя населення 
україн-ських міст у ХІХ ст.; Валерій Бортніков та Тетяна Майко висвітлили 
проблеми благоустрою Луцька (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.).

Науковий збірник містить статті українською та російською мовами. 
Розвідки базуються на відомих та нововиявлених джерелах (писемних, 
візуальних, речових та ін.) і грунтуються на полідисциплінарному підході.

 Книга підготовлена у відповідності до плану роботи Відділу пам’яток 
духовної культури (наук. кер. член-кор. НАН України В.І. Наулко), за темою 
“Комплекси джерел до вивчення соціокультурної динаміки урбанізації 
українського суспільства: традицій-ний та інноваційний компоненти 
модернізації” в рамках цільової програми Відділення історії, філософії 
та права НАН України “Політико-правові, соціокультурні та цивілізаційні 
основи модернізації держави і суспільства в Україні”.

Чл.-кор. НАН України, д.і.н., проф. Всеволод НАУЛКО,
к.і.н., с.н.с. Наталія ЗІНЕВИЧ

Сучасна соціогуманітаристика перебуває у стані глибокого пере-
осмислення основоположних констант соціального буття людини. 
Домінуючий у ній донедавна економоцентризм з опорою на науково-
технічний прогрес виразно поступається місцем соціокультурним 
підходам, базованим на упевненості в тому, що саме соціальний досвід 
людини й глибина її занурення у сферу культури упродовж усієї історії 
людства виступали цивілізуючим чинником і визначали напрям розви-
тку. У цьому контексті помітних змін зазнають фундаментальні основи 
історичної урбаністики. Якщо раніше її цікавили переважно кількісні 
параметри економічного розвитку й відповідні мотиваційні стимули, 
то нині вона упевнено освоює сферу суспільства як субсистеми, що 
включає різні аспекти міського способу життя, включно з системами 
управління, культурних практик, повсякденного побуту тощо.

Відома російська дослідниця урбанізаційних процесів Л. Рєпіна, 
з якою активно співробітничає наш відділ регіональних проблем 
історії України Інституту історії України НАН України, виділяє в 
структурі історичної урбаністики п’ять відмінних підходів, умовно 
визначаючи їх як:

– порівняльно-типологічний (предмет дослідження – місто взагалі та 
його варіанти);

– еволюціоністський (універсалістський) (предмет дослідження – 
урбанізація);

– локальний (предмет дослідження – місто у його зв’язках з перифе-
рією, біографія міста і міських інститутів);

– соціально-контекстуальний (місто разом із своїм соціальним ото-
ченням розглядається як функція більшої соціальної системи);

– системно-структурний (місто розглядається як підсистема, що має 
власну розвинуту структуру – “міські мікроструктури”). 

УДК94(477):930.2
Ярослава ВЕРМЕНИЧ
(Київ, Україна)

Соціокультурні параметри
урбанізаційних процесів в Україні:
теоретико-методологічні проблеми
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Найбільш перспективними, з точки зору Л. Рєпіної, є два останні 
різновиди системного підходу у їхній взаємодоповнюваності. Тут місто 
розглядається як продукт розвитку більш складної системи – суспіль-
ства, і як динамічна система із власним темпоритмом розвитку. Саме ці 
два підходи стали в останній третині ХХ ст. теоретичною основою для 
формування “нової соціальної історії й соціології міста” (урбан-історії), 
засновником якої вважають британця Е. Бріггса [1; 16].

Здається, що саме соціально-контекстуальний та системно-
структурний підходи здатні вивести українську урбаністику на рівень, 
який би відповідав світовим стандартам “urban history”. Поки що 
вона лишається фрагментованою і залежною від економоцентризму в 
системах аналізу й репрезентації. Дослідників цікавлять насамперед 
віхи в економічному розвитку міст і їхні архітектурні та містобудівні 
особливості. Що ж до розгляду міста як соціальної системи, що забез-
печує специфічний спосіб життя, то істотним прирощенням наукових 
знань у цьому напрямі може похвалитися хіба що Львів. 

Певне відставання вітчизняної урбаністики має, зрозуміло, своє 
пояснення. Упродовж майже півстоліття – з 1920-х до 1970-х рр. – 
містознавство в СРСР по суті не мало самостійного наукового статусу, 
існуючи у вигляді одного з напрямів історії архітектури та своєрідного 
додатку до політичної, соціально-економічної історії та історії куль-
тури. Його роль зводилася переважно до постачання ілюстрацій до 
ходульних тез про “об’єктивні закономірності” розвитку суспільства, 
“ліквідацію істотних відмінностей між містом і селом” тощо. Втрачена 
була традиція публікації статистичних описів міст, започаткована ще у 
ХVІІІ ст., досліджень стану народонаселення, промислових переписів, 
щорічних “Списків фабрик і заводів”, збірників “Статистика Россий-
ской империи”, “Ежегодник России” тощо. Ті статистичні видання, які 
мали в УРСР їх замінити (“Народне господарство УРСР”, “Україна”), 
виходили нерегулярно і не були порівняльними в розрізі кількох років. 
У статистичних виданнях вміщувалася жорстко регламентована та пре-
парована інформація – виключно та, яка мала ілюструвати переваги 
соціалістичного ладу. Міста як такі взагалі припинили бути об’єктом 
статистики.

Природно, що і у нариси з історії міст, і у енциклопедичні статті 
потрапляли переважно відомості, які лежать на поверхні: про кількість 
населення на різних етапах, галузі промисловості, ярмарки тощо. Лише 
останнім часом з’явилися – поки що щодо окремих міст – праці з ґрун-
товним аналізом систем управління містами. Проте загальну картину 

міського життя і особливо міської атмосфери, що позначаються форму-
лою “genius loci” (П. Вайль), відтворити на цій основі неможливо. 

Тим часом історія України, попри її тривалу бездержавність, дає 
яскраве уявлення про секрети привабливості міського способу життя. 
По суті, всю історію України можна представити як історію пошуку 
ефективних форм самоорганізації людських спільнот. Від примітивних 
форм об’єднання під захистом фортечних мурів через корпоративно 
облаштовані, з певними рисами автономності, міські громади ішов 
процес засвоєння мешканцями міст принципів самоврядування та 
узгодження інтересів, вироблення цивілізованих норм співжиття. Люди 
рано збагнули, що міське середовище далеко не завжди гарантує без-
пеку – війни, епідемії у містах становили значно більшу загрозу, ніж на 
сільській периферії. І все ж тяжіння до міста в усі часи був величезний, 
і тому вони, як правило, швидко відновлювалися після руйнівних на-
бігів і війн. Унікальна атмосфера гільдій, ремісничих цехів, братств 
створювала той особливий “дух місця”, про який у Європі прийнято 
було говорити, що “міське повітря робить людину вільною”. М. Гру-
шевський звертав увагу на вироблення в містах корпораційного духу 
й національної свідомості, а також на вплив гуманізму, Флорентійської 
унії, ідей Реформації, книгодрукування на стан українського письмен-
ства. Особливо він наголошував на зростанні на початку ХVІІ ст. ролі 
Києва – “праці київських учених ([Захарія] Копистенського, [Єлисея] 
Плетенецького, Памви Беринди та ін.) завершуються великим культур-
ним ділом Петра Могили – заснуванням колегії і реформою церковного 
життя” [2; 251-252].

Інша річ, що міське життя в умовах прикордоння, на степових 
просторах, що постійно були ареною набігів кочових орд, воєнних 
сутичок, колонізаційної експансії сусідів, не могло бути безхмарним. 
Городянин мав щохвилини бути готовим “кінно і оружно” виступити 
на захист свого життя і майнових прав. Міські укріплення зазнавали 
постійних руйнувань, і їхнє відновлення потребувало значних сил і 
коштів. Енергія народу розтрачувалася на самозахист і постійний по-
шук нових, більш безпечних для проживання місць. В умовах бездер-
жавності боротьба населення міст за свої економічні й політичні права 
набувала неймовірної напруги, оскільки ускладнювалася релігійним і 
міжетнічним протистоянням.

І все ж гуманістичний потенціал міського стану уже на межі ХVІ 
і ХVІІ ст. виявляв себе повною мірою – у діяльності братств, розвитку 
книгодрукування, блискучій творчості полемістів. Православні ієрархи, 
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спираючись на нову політичну силу – козацтво, відіграли помітну роль 
у боротьбі українського народу за самостійне державне існування. Про-
те безпрецедентна за розмахом Визвольна війна середини ХVІІ ст. для 
міст, особливо невеликих, обернулася безліччю нових трагедій. “Люди 
війни” – повсталі селяни й козаки, не кажучи вже про їхніх тимчасових 
союзників – кримських татар, як правило, не відокремлювали міщан 
від ненависних їм “ляхів”. Багато міст обернулися внаслідок війни на 
пустелю, в уцілілих лютували голод і епідемії. Тривала “руїна” і “війна 
берегів” довершила нищення основ цивілізованого міського життя. А 
влада самодержавної Росії упродовж кількох десятиліть ліквідувала 
усі атрибути адміністративної і судової автономності українських міст. 
Міське життя жорстко програмувалося з імперського центру, і умови 
для розвитку мали лише ті міста, чиє географічне розташування забез-
печувало приплив капіталів та ринки збуту.

Дещо кращим був стан міст в Австро-Угорській імперії – ті з них, 
які мали спеціальний статус “більших міст” (Grösseren Stadt), обирали 
своїх депутатів до парламенту за окремою курією. Однак навіть Львів із 
більш як стотисячним наприкінці ХІХ ст. населенням і найстарішим на 
українських теренах університетом справляв враження провінційного, 
до того ж гранично онімеченого й спольщеного міста. Вперше потра-
пивши у галицьку столицю у 1873 р., М. Драгоманов був шокований 
інтелектуальним рівнем місцевої еліти. Львів справив на нього вражен-
ня “старого Галича, повітового міста миколаївської доби” [3; 159].

Якщо ж говорити про радянське місто, то його економічні функції, 
символічний і культурний простір цілковито визначалися політичними 
й ідеологічними потребами правлячої партії. “Соціалістичний канон” у 
містобудуванні сполучав помпезність із байдужістю до елементарних 
зручностей. Варварське ставлення до культурних цінностей “старих” 
і безликість “нових” міст формували у суспільстві індиферентне став-
лення до міського середовища. Мабуть, тому серед городян завжди 
знаходилися люди, готові бездумно виконувати злочинні накази влади 
щодо висадження в повітря унікальних культурних ансамблів чи при-
стосування їх під склади, овочесховища тощо.

Власне, такий нігілізм панував і у сфері наукового дослідження 
міської спадщини. Шукаючи сьогодні відповіді на запитання про те, 
чому вітчизняна міська історія так рідко привертала увагу допитливих 
дослідників, ми змушені констатувати: не лише украй незадовільний 
стан джерел, але й свідоме чи несвідоме спрямування зусиль науковців 
переважно у русло висвітлення політичних подій та ідеологічних про-

тистоянь “перекривало кисень” для створення повнокровної картини 
еволюції міського життя на вітчизняних теренах. Найбільше, на що 
погоджувалася Москва (і то з великим “скрипом”) – це на введення іс-
торії міст (в одній “обоймі” з сільською історією) у пропагандистський 
контекст краєзнавства. Існувала, щоправда, і традиція створення, пере-
важно до ювілейних дат, громіздких історій окремих міст, переванта-
жених найдрібнішими деталями “боротьби за владу рад”, діяльності 
місцевих партійних і комсомольських організацій тощо.

Те, що процеси урбанізації аналізувалися у нас в річищі або вузько 
краєзнавчих, або технократичних підходів, наклало виразний відбиток 
на всю систему вітчизняної урбаністики. Міста традиційно розгля-
далися як соціально-економічні утворення, відповідно добиралися і 
домінували в літературі кількісні, переважно економічні, показники 
розвитку міст. Місто як елемент системи суспільних відносин і як 
соціально-культурний феномен із своїми традиціями і ментальністю 
привертає незрівнянно меншу увагу. Поза увагою науковців лишають-
ся соціокультурна стратифікація міського населення – як в історичній 
ретроспективі, так і на сучасному етапі. Немає серйозних наукових роз-
робок про вплив процесів урбанізації на спосіб життя і міську культуру 
на різних історичних етапах, про взаємодію модернізації й урбанізації, 
про етапи формування на вітчизняних теренах міської культури і про 
феномен “квазіурбаністичної” культури. Чекають на вдумливих аналі-
тиків проблеми становлення міського способу життя і переходу від пе-
реважно традиційних (доіндустріальних) форм розвитку до переважно 
урбаністичних – індустріальних і постіндустріальних.

На тлі бурхливого розвитку “urban studies” у країнах Заходу (остан-
нім часом і в Росії) вітчизняна урбаністика має вигляд нескоордино-
ваної, поділеної між різними відомствами, позбавленої авторитетного 
друкованого органу. Авторитет міської історіографії підтримують праці 
фахівців з теорії і історії містобудування й соціотопографії, але загаль-
ний теоретико-методологічний рівень містознавства лишається невисо-
ким. Узагальнюючі праці з історії міст “по періодах” нині з’являються 
навіть рідше, ніж у радянські часи. Щоправда, історія окремих міст, 
особливо Львова, привертає увагу дослідників дедалі частіше. Певні 
зрушення помітні й на дисертаційному полі.

Завдання чіткого окреслення предметного поля історичної урба-
ністики в Україні ускладнюються впливом традиції – історія міст і сіл 
звично розглядається у нерозчленованій єдності. У такому підході є 
чимало пасток. Якщо у фокусі аналізу опиняється поселення як таке, 
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безвідносно до його статусу й функцій, історія міст і сіл фактично зво-
диться до історії “заселення й розселення”, а отже, на одному регістрі 
подаються розповіді про різні форми самоорганізації і різні культурні 
традиції. Власне, йдеться не про соціуми із притаманними їм про-
блемами, а про заселені території, з акцентом на виробничій сфері. У 
такому контексті майже неможливо передати той “дух міста”, який, 
якщо використовувати термінологію М. Вебера, в процесі тривалого 
історичного розвитку витворив поняття громадян у політичному сенсі і 
поняття буржуазії, рантьє, пролетаріату у становому сенсі, а також від-
повідну господарську етику і її релігійне обґрунтування [4; 287,332]. А 
таке завдання може виявитися навіть більш захоплюючим, ніж пошук 
витоків міської традиції у сивій давнині.

Ознакою істотних зрушень, що відбулися в історичній урбаністиці 
України після здобуття незалежності, виявилося освоєння вітчизняними 
містознавцями запропонованих польськими істориками-медієвістами 
локаційних підходів до дослідження витоків міської традиції. Понят-
тям “локаційний процес” (від лат. locatio – заснування) позначається 
стадіальність у розвитку міського поселення – від прийняття кимось 
рішення про закладення міського осередку до забезпечення його нор-
мального функціонування. Термін “правова локація” використовується 
для аналізу правових засад зарахування поселення до категорії міст, а 
під просторовою локацією розуміють зафіксований у джерелах дов-
готривалий процес розпланування і господарського освоєння його 
території. У контексті загального локаційного процесу розглядаються 
й початки міського управління й самоврядування. Саме під таким ку-
том зору простежив урбанізаційний процес на Волині ХVІ – першої 
половини ХVІІ ст. А. Заяць [5; 91-92]. 

З’явилися цікаві спроби уведення історії міст у контекст сучасних 
“порубіжних” історико-культурних досліджень. Як “столицю пору-
біжжя” В. Кравченко вивчає Харків у рамках спільного українсько-
білорусько-молдовського проекту “Соціальні трансформації на По-
рубіжжі”. Його цікавить насамперед роль Харкова в інтелектуальному 
освоєнні Слобожанщини і процеси формування на цій основі дискурсів 
локальної, регіональної, національної ідентичностей [6]. У цьому ж 
історико-культурному ключі над історією Харкова й регіону працює 
В.Маслійчук [7]. Він же ставить у нову площину проблему образу міста, 
аналізуючи міфологізовані рефлексії Харкова у суспільній свідомості. 
У “кордонний” контекст уводить Д. Вирський історію Кременчука 
ХVІ – ХVІІІ ст.[8].

Отже, вплив епістемологічних новацій кінця ХХ ст. на урбаністику 
виявився помітним. Однак навіть ті фахівці, які сміливо беруть на озбро-
єння нові методи, змушені визнавати, що у дослідженнях культурного 
простору міста продовжує домінувати дескриптивно-класифікаційний 
підхід. У кращому випадку нагромаджується емпіричний матеріал. Що 
ж до питання про атрибутивні ознаки міста як системи культурних 
мереж, то воно навіть не ставиться [9].

Виходячи з важливості завдань збереження і охорони містобу-
дівної спадщини в умовах неминучої модернізації історичних міст, 
правомірним є виокремлення історичного містознавства із комплексу 
наукових дисциплін, що досліджують міста як природно-техногенні і 
соціокультурні системи. Власне, цей процес уже іде повним ходом, і 
завдання вітчизняного містознавства полягає у тому, щоб не лишитися 
осторонь. Відомий соціолог М. Доган із задоволенням констатує, що 
колишній гібрид – “урбаністичні дослідження” – завдяки міждисци-
плінарному обміну концептами, методами, теоріями, практиками, 
інструментарієм нині є самостійною спеціальністю. Вона включає 
суб-поля, які охоплюють спеціалізації соціології, географії, антропо-
логії. Соціологи (Р. Парк, Е. Берджес, Л. Вірт, Е. Хоулі) та географи 
(Е. Ульман, А. Кросбі) виявилися особливо успішними у суб-полі 
“людської екології”, історики (П. Берк, Ч. Тіллі) – у теоретизації своїх 
побудов завдяки запозиченню соціологічних концептів (структура, 
функції, соціалізація, модернізація, соціальна мобільність тощо). 
Поняттям “гібридизація” вчений позначає процес порушення тради-
ційних кордонів спеціалізації і обміну здобутками, в ході якого і у 
природничих, і у соціальних науках “величезні айсберги відривалися 
від материкового льоду” [10; 3-13].

Сьогодні багато хто вважає “нову міську історію” (урбан-історію) 
“найбільш вдалим “дітищем” міждисциплінарної взаємодії”. У цьому 
річищі відшукуються можливості “взаємної доповнюваності” різних 
сфер соціогуманітарного знання – від історичної демографії й соці-
альної психології до політології й географії культури. На майже без-
межному історико-культурному просторі прискіпливо досліджується 
дихотомія доцентрових і відцентрових сил, глобальності і локальності, 
відбувається пошук визначень ознак міста, урбанізованого середови-
ща, морфології міського простору, впливу ландшафту на формування 
образу міста. Загальною тенденцією є дослідження міста не просто як 
забудованої території чи архітектурного середовища існування, а як 
соціальної системи, що забезпечує міський спосіб життя, а також як 
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співтовариства людей із притаманними йому функціями, поведінковими 
моделями, свідомісними стереотипами.

Застосування контекстуального підходу як варіанта системного 
дасть змогу розглянути кожне місто як субсистему із притаманною їй 
функціями і особливою ментальністю. Це дасть можливість по-новому 
подивитися на всю систему центр-периферійних відносин в історич-
ній ретроспективі, і в свою чергу, створить надійний методологічний 
фундамент для історичної регіоналістики як інструменту осягнення 
діалектики частини – цілого в освоєному людиною просторі. 
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УДК94:930
Тамара БУЛЫГИНА
(Ставрополь, Россия)

Литература «второго плана»
как источник истории городского
локального сообщества

Межвузовский научно-образовательный Центр «Новой локальной 
истории» (далее – НОЦ), в работе которого участвуют Ставрополь-
ский государственный университет, историко-архивный институт 
Российского государственного гуманитарного университета, а также 
Российского государственного аграрного университета – МСХА име-
ни К.А. Тимирязева, в качестве главного вектора своей деятельности 
избрал местную историю в ее социокультурном контексте, изучаемую 
с позиций междисциплинарности. При этом «место» понимается не 
столько как территориальное и географическое пространство, но как 
место действия социально связанных между собой людей, которые со-
здают на данной территории культурное пространство жизни социума. 
Речь идет о «микросообществе», которое воспроизводит культуру как 
продукт деятельности и социальных и личностных взаимоотношений 
людей в ограниченном, т.е. локальном пространстве, которое является 
органической частью общероссийской и мировой истории. С одной 
стороны, речь идет об уникальности исторической реальности, кото-
рую можно увидеть только при анализе локального сообщества, где 
зарождаются все исторические тенденции и где они же реализуются, 
став тенденциями. В то же время локальная история – это непременно 
диалог с мировой и отечественной гуманитаристикой, когда использу-
ется широкий набор исследовательского инструментария гуманитарной 
науки начала XXI века. «Новая локальная история» рассматривает 
различные локальные сообщества как специфический, неповторимый, 
но органичный элемент национальной и мировой исторических мо-
делей. Как отмечается в концепции НОЦ, «новая локальная история» 
выступает открытой моделью исторического познания.

В рамках этих общих положений сторонники «новой локаль-
ной истории» разработали собственное видение городской истории. 

Сложность внутренних локальных связей, включенных в общую 
социальную и культурную систему страны, предполагает изменение 
акцентов в изучении социальной истории локальных микросообществ, 
объединенных местом. В городской истории таким местом является 
городская территория, заполненная структурными образованиями и вза-
имно переплетающимися микросообществами людей – религиозными, 
профессиональными, семейными, территориальными, классовыми и 
другими. Следовательно, городская история становится перспективной 
кросс-исторической областью «новой локальной истории». Главными 
объектами городской истории является повседневная жизнь горожан, 
их социокультурные связи. Исследователей интересуют характер 
социокультурной динамики городского населения, личные судьбы 
представителей городских микросообществ в контексте исторических 
судеб эпохи, картина мира городских жителей и их интеллектуальные 
коммуникации. Город в этом случае играет роль структурообразующе-
го, систематизирующего инструмента, который предстает как выбор 
объекта исследования историка. 

Сотрудники НОЦ, не ограничиваясь только ставропольской ис-
торией, все-таки значительные усилия направили именно на местную 
историю Ставрополья. В контексте городской истории особый интерес 
представляет история Ставрополя губернского. Городская история 
Ставрополя впитала в себя различные контексты, тесно переплетенные 
друг с другом и создающие неповторимость его судьбы. Официальный 
статус Ставропольской губернии не отличался от любой российской 
губернии. В то же время регион и территориально, и исторически имел 
уникальную историю. Он находился в сердце геополитических ожи-
даний Российской империи на Кавказе, играя роль и военного рубежа 
империи, и центра южнороссийской колонизации, и цивилизационно-
го, этнокультурного и конфессионального пограничья. Уникальность 
Ставрополя наряду с этой историко-региональной спецификой была 
и в том, что городская жизнь была погружена в плотный и широкий 
сельский мир. Аграрный характер губернии длительное время подав-
лял и ломал городскую культуру Ставрополя, тормозя урбанизацию 
края в целом. Социокультурная и хозяйственная жизнь города имела 
два отличных уровня – собственно городской и сельский. Это осо-
бенно четко просматривается при изучении различных городских 
локальных сообществ.

Выбор объекта исследования городской истории тесно связан с 
еще одной исследовательской проблемой – выбором путей выявления 



26 27

и анализа источников городской истории. Надо заметить, что ис-
точниковедение местной истории является одним из приоритетных 
исследовательских направлений, заявленных НОЦ «Новая локальная 
история». Это направление включает в себя формирование самого поня-
тия «источники местной истории», а также выявление и формирование 
источникового корпуса местной истории с точки зрения теоретических 
подходов «новой локальной истории». Речь идет и об определении 
видового состава этих источников, и о выявлении гносеологических 
и онтологических возможностей этих источников. Особое внимание 
уделяется слабо использованным типам и видам источников местной ис-
тории. К ним относятся визуальные и устные источники, сбор которых 
привел к формированию архива устных источников при НОЦ. На наш 
взгляд, мало изученным и мало использованным источником местной 
истории является беллетристика. 

Проблема исторического источника вновь и вновь актуализирует 
задачу поисков идентичного метода исследования городской истории. 
О.М. Медушевская [4] рассматривала источниковедение как особый 
метод наук о человеке. Источником в данном случае является любой 
объект человеческой культуры. Для нас наиболее существенными явля-
ются проблема возможности объективности и достоверности и самого 
источника, а также вопрос об активной позиции историка в его работе 
с источниками и о личности автора источника. Такой подход суще-
ственно расширяет возможности исторического познания. Кроме того, 
существенным для нас является ментальная связь истории с литературой 
и языком. Именно это позволило осуществиться «лингвистическому по-
вороту» в постмодернистской историографии, который раскрыл новые 
возможности интерпретации источников. Г. Риккерт, рассматривая про-
зрачность границ между различными сферами культуры, к которым он 
относил науку, искусство, нравственность, говорил об условности этого 
разделения, т.к. объект одной области может рассматриваться как объект 
любой из других областей. Каждое историческое действие, в целом 
прошлое можно рассматривать как сюжет, внутри которого действуют 
исторические персонажи. В силу этого чтение источника становится 
сопоставимым с чтением художественного произведения. 

Следуя логике М.М. Бахтина, единство трех областей человеческой 
культуры – науки, искусства и жизни, достигается только в личности 
[1, с.5]. Поле исторического познания формируется не только жиз-
ненной неповторимостью самой прошлой реальности, но и автором, 
осмысливающим прошлое в теоретических категориях. Таким образом, 

активная позиция исследователя к источнику как элементу историчес-
кой действительности является неизбежной частью исследовательской 
практики историка. Преодоление дурной «неслиянности» научного 
теоретизирования и прошлой реальности, осуществляется через 
ответственные размышления и действия исследователя, когда «каждая 
мысль моя с ее содержанием есть мой индивидуально ответственный 
поступок» [1, с.8]. Вслед за М.М. Бахтиным участники НОЦ считают 
важным моментом в историческом исследовании активную нравствен-
ную и социальную роль автора-исследователя в освоении истории. По 
мнению Бахтина, историк должен приобщиться к «действительному 
исторически событийному бытию» [1, с.11]. В то же время М.М. Бахтин 
понимал значимость теоретического взгляда на «другого», заклю-
ченного в произведении. В пространственном отношении для ли-
тературоведа, а в нашем случае – для историка, личность, социум 
расположены «вне меня». У историка, как у наблюдателя за прошлым, 
существует «избыток видения», который обусловлен уникальностью 
жизни самого исследователя в современном мире. Существенным для 
источниковедческого анализа прошлого, на наш взгляд, является за-
мечание М.М. Бахтина об активности и продуктивности созерцания, 
которое «не выходит за пределы данности другого», т.е. за пределы 
источника [1,104-105]. Соединение теоретического созерцания и не-
повторимого прошлого возможно через процедуру «вчувствования» 
исследователя-историка в мир «другого», в лице которого выступает 
прошлое. Необходимо на первом этапе анализа источников увидеть 
изнутри мир другого, например, автора источника, так, как он его 
видит, стать на его место. Бахтин назвал этот шаг «вживанием» [1, 
с. 106]. Однако, по мнению ученого, этот первый шаг еще не ведет 
к постижению пространства прошлого, выраженного в событии. В 
этой конструкции есть некоторое знание своего пространства и зна-
ние чужого пространства, а понимание связей этих двух пространств 
вырастает только из «моего о т в е т с т в е н н о г о поступка», изнутри 
«участности» историописателя [1, с.20].

При анализе источников существенным является замечание 
М.М. Бахтина о том, что внешнему образу действий любого человека, 
группы лиц или социальной организации предшествует прошлый 
внутренний опыт и предвосхищение этого образа как предстоящего. 
Следовательно, мир действия несет в себе «внутреннее самоощущение, 
растворяющее в себе или подчиняющее себе все внешне выраженное, 
не позволяющее ничему внешнему завершиться». Мы постигаем вне-
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шние действия, но от нас скрыт план действий, их цель, эмоциональный 
контекст целеполагания в глубинах сознания «другого». Именно «линг-
вистический поворот», когда прошлое читается как текст со своими 
дискурсивными практиками, а также методы социальной психологии 
и изучение культурного контекста позволяют нам приблизиться к по-
ниманию горизонтов ожидания прошлого, его духовной атмосферы так 
же, как и к внутреннему миру конкретного исторического персонажа. 

Кроме идей М.М. Бахтина для изучения исторического источника 
с позиций «новой локальной истории» важны мысли Ю.М. Лотмана о 
семиотике культуры, которая предлагает новые теоретические пути для 
источниковедческого анализа. В своих поздних работах ученый обра-
тился к анализу истории и культуры как целостных процессов. Так, он 
обратил внимание на вариативность возможных путей исторического 
развития. Развивая понятие «внутреннего мира» у раннего М. Бахтина, 
поздний Ю. Лотман говорит о скрытых возможностях, которые были 
заложены в этом мире интересов, желаний, потребностей, эмоций 
и интеллектуальных конструкций. При источниковедческой работе 
исследователя особый смысл приобретает замечание Ю.М. Лотмана 
о том, что культура как семиотический механизм и художественный 
текст являются интеллектуальными устройствами, которые дополняют 
возможности отдельной личности, что в той или иной мере «обна-
руживает всякий текст» [3, с.162], следовательно, и любой источник, 
представляющий текст, который обладает коллективной культурной 
памятью. Согласно Лотману, мы видим, что источник осмысливается 
историком в сумме контекстов, которые создают вокруг себя смысловое 
пространство и вступают во взаимодействие с культурной памятью 
исследователя. Случайные тексты археологических остатков, архивных 
документов, этнографических раритетов могут быть включены в 
культурно-исторический процесс только потому, что текст генерирует 
смыслы данной культуры. Динамика культуры стимулируется тем в 
том числе, что незавершенная структура текста под влиянием новых 
контекстов может давать новые культурные смыслы. Таким образом, ис-
точник – это динамичная структура, которая содержит память не только 
о его авторе, но и память обо всех предшествующих интерпретациях 
этого текста, а также об исторических явлениях, с которыми данный 
текст, так или иначе, связан. Впоследствии Ю.М. Лотман указывал на 
способность отдельных текстов прошлого, представляющих свернутые, 
закодированные мнемонические программы, реконструировать целые 
пласты культуры [3, с.190].

Успешной разработке методики изучения исторического источника 
помогают идеи Ю.М. Лотмана о движении текста между автором и 
аудиторией [2, 3]. Для практикующего историка необходимо помнить, 
кому адресован данный источник. Обращение текста ко «всем», т.е. к 
абстрактному собеседнику предполагает минимум общей памяти с со-
беседником, поэтому содержание текста предполагает подробное изло-
жение предмета сообщения с детальными пояснениями. Обращение же 
к конкретному адресату, чьи привычки и наклонности известны автору, 
предполагают гораздо больший объем общей памяти автора и собесед-
ника. Поэтому в таком источнике нет нагромождения подробностей, 
а есть только намеки на общее с адресатом знание. Исследователь как 
раз и выявляет эти намеки и по ним восстанавливает исторический 
контекст. При этом «текст будет цениться не только мерой понятности 
для данного адресата, но и степенью непонятности для других» [2, с.88]. 
Декодируя текст источника, историк выявляет не только образ автора, 
но и образ аудитории, к которой обращен текст. Более того, тип сооб-
щения также влияет на целевые установки текста источника.

В процессе изучения источника важно помнить замечание ученого 
о том, что один из участков семиосферы создает свои нормы языка, 
будь то политическая, лингвистическая или культурная сфера, а затем 
распространяет эти нормы на семиосферу в целом. Частные нормы 
становятся метаязыком всей культуры. Поэтому историк видит жизнь 
прошлой эпохи в категориях этого метаязыка. За пределами свидетельств 
современников часто остается сама реальность, в которой происходят 
события, не укладывавшиеся в избранную систему культуры. Более того, 
сами современники воспринимают заданную картину мира как реаль-
ность. Маргинальные по отношению к метатексту культуры становятся 
несуществующими. В результате «последующие поколения (включая 
исследователей), восстанавливающие жизнь по текстам, усвоят пред-
ставление о том, что и бытовая реальность была именно такой» [2, с.172]. 
Современный историописатель, опираясь на полидисциплинарность, 
используя методы семиотики культуры, может увидеть скрытые в толще 
текстов сложные диалоги между различными пластами семиосферы, что 
приблизит их к пониманию прошлой действительности.

При работе с таким источником, как художественные произведения, 
важно учитывать «способность текста предлагать аудитории условную 
позицию интимной близости к отправителю текста» [2, с.91]. В этом 
случае ориентация на общий тип памяти перестает быть коммуникатив-
ной функцией текста и становится художественным элементом, частью 
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игры художественного текста. Данное обстоятельство необходимо по-
стоянно «держать в уме» при интерпретации художественного текста 
как источника. Для понимания смыслов такого исторического источника 
полезна характеристика Ю.М. Лотманом проблемы перевода с одного 
культурного языка на другой, без которого невозможно культурное вза-
имодействие, пусть даже это – война. Перевод здесь выступает как акт 
мышления, невозможный без приведения в действия механизма диало-
га. Показывая такие элементы диалога, как диалогическая ситуация или 
его дискретность, он напоминает историку, что обращение к источнику 
есть обращение к автору источника, а в конкретном случае – к автору 
произведения. Полноценный диалог между автором и исследователем 
возможен только при наличии взаимной потребности в диалоге. Лотман 
подчеркивал, что данная потребность определяется исключительно 
ценностной установкой [3, с.206]. Одной из исследовательских задач 
практикующего историка как раз и является поиск заинтересованности 
автора текста в собеседнике.

При изучении местной истории особенно ценным представляется 
литература «второго плана», в которой отражены некоторые черты 
местной повседневности, топонимика места, местные исторические 
типажи. Одновременно такая литература сама – продукт интеллек-
туального труда и отражает состояние умов местного сообщества, 
определенных ее слоев. Тексты таких книг позволяют историку рекон-
струировать как интеллектуальную историю локального сообщества, 
так и механизм воздействия идей, господствующих в российском об-
ществе, на массовое сознание.

Обратимся к конкретному комплексу источников – это художествен-
ные и публицистические тексты достаточно известного даже в столичных 
кругах демократических литераторов реалистического направления 
ставропольского писателя Ильи Дмитриевича Сургучева. Он родился 
в Ставрополе в 1881 г., в семье новоиспеченного купца – крестьянина 
из Калужской губернии и дочери местного священника. Сургучев за-
кончил Ставропольскую духовную семинарию и в 1899 г. поступил на 
факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета. 
Это был единственный университетский факультет, куда принима-
ли выпускников духовных учебных заведений. В конце 1890-х гг. 
молодой семинарист стал известным автором в местной периодике, а 
в начале 1900-х пробился в столичный литературный круг. В связи с 
революционными событиями 1905 г. И.Сургучев вернулся в Ставро-
поль, в котором окончательно поселился в 1907 г. после окончания 

университета. Именно в это время Сургучев сформировался как 
известный не только в регионе, но и в России писатель. С одной 
стороны, он стал центром литературно-общественной жизни Ставро-
полья, поэтому в его текстах того времени ощущаются настроения 
и идеи локального сообщества ставропольской интеллигенции. 
С другой, он был тесно связан с литературной общественностью 
столиц и был ее частью. Бурный расцвет писательской деятельности 
И.Д. Сургучева пришелся на период между 1905 и 1917 годами. Новый 
революционный порядок он не принял, с радостью встретив белых. 
В 1920 г. он эмигрировал и после долгих скитаний обосновался во 
Франции, где занял свое место в культуре русского зарубежья. В 1942 г., 
во время оккупации немцами Ставрополья писатель работал в прогит-
леровской оккупационной печати, за что от него отвернулись многие 
русские эмигранты. Умер Сургучев в 1956 году.

В 1910-е годы писатель становится в глазах публики «вторым 
Чеховым» с элементами горьковского почерка. Такая характеристика как 
раз и свидетельствовала о И.Д. Сургучеве как о талантливом литераторе 
«второго плана». Его публикации в издательском товариществе «Зна-
ние», вокруг которого группировались такие писатели, как М. Горький, 
И. Бунин, В. Вересаев, А. Куприн, Л. Андреев, становились широко 
известными читающей публике. Сюжеты его рассказов и повестей 
по большей части отражали жизнь южной провинции. В полной мере 
это утверждение относится и к повести «Губернатор», вышедшей в 
1912 г. в «Знании». Сюжет ее связан с городом Ставрополем, с исто-
рией жизни и смерти одного из наиболее значительных начальников 
губернии – Никифораки. Однако ставропольский локус вписывается в 
российскую социальную и интеллектуальную жизнь и через прямые 
и интеллектуальные коммуникации. Тема повести перекликается с 
пореволюционными ожиданиями и духовными исканиями всей рос-
сийской либерально-демократической интеллигенции. Таким образом, 
текст повести содержит многослойную информацию. 

Исследователь ставропольской истории может выявить сведения 
об уникальной повседневности Ставрополя, содержащей типичные 
признаки повседневности южной российской провинции. Кроме того, 
тут немало сведений о социальных и психологических типажах 
ставропольского городского общества, о топонимике города, а так-
же об интеллектуальной истории отдаленной провинции. В то же 
время – это источник по истории общественной мысли и массового 
сознания российского общества эпохи между революциями начала 
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XX века. Образ Ставрополя очерчивается двумя центрами – Казанским 
кафедральным собором и губернаторским домом. Именно эти две 
постройки сконцентрировали вокруг себя городское пространство 
в тексте автора «Губернатора» – Соборную гору, городской бульвар, 
базарную и ярмарочную площади, городской сад, электростанцию, 
полицейское управление и городскую каланчу. Железнодорожный 
вокзал, купеческие и окраинные дома в нижней и верхней частях горо-
да и городская тюрьма находятся несколько в стороне от центра этого 
пространства. Мы видим здесь подробнейшее описание внешнего вида 
городских улиц, зданий и садов, что помогает воссоздать реальный 
облик Ставрополя начала века. В то же время данная топонимика 
скрывает социокультурную символику города. 

В повествовании бросаются в глаза черты нового быта начала 
наступившего XX века. Очевидно, что технический прогресс не обо-
шел этот удаленный от центра южный город. Здесь и асфальт во дво-
ре губернаторского дома, и синие электрические фонари на улице, и 
телефон, провода которого чинят с дурной бесконечностью, и магазин 
«Американский свет», и кинематографы. Одновременно с первых стра-
ниц предстают некоторые типичные черты, характерные для любого 
российского губернского города. Это и их муниципальная бедность, 
и типичное противостояние губернатора с местным городским само-
управлением. Губернатор после заграничного курорта въезжает в город 
по плохой мостовой, восклицая на ухабах: «Это не город, а кабак!.. 
Всю управу, собственно, разогнать бы нужно» [5, с.13]. В то же время 
И. Сургучев подробнейшим образом описывает городской бульвар, 
который и придает городу уникальность. В нескольких местах текста 
дается описание этого бульвара, который разделял улицу на две части 
и, уходя вверх в гору, был похож на сад. Обращают на себя внимание 
почти документальные данные, которые сообщает автор – это, напри-
мер, не только подробнейшее описание двухэтажного губернаторского 
дома и его интерьера, но и его постройки в 1876 года. Говоря о городе, 
как о широком, прилипшем к земле гнезде с устоявшимся жизненным 
укладом, Сургучев не забывает напомнить, что собрано в этом городе 
почти 80 тыс. жителей [5, с.54]. Повесть насыщена и описанием го-
родского рельефа, который тоже придает ему неповторимость среди 
таких же городов. Эта документальность описания города вплоть до 
дат и статистики делает повесть привлекательным источником для 
воспроизведения материального облика города в ту эпоху, для уточ-
нения городской топонимики.

В то же время за всеми этими вполне реально существовавшими 
городскими объектами – темно-красным зданием вокзала, бассейном 
со львом, бульваром в несколько аллей, молоканскими хуторами, 
городского сада с летним театром, домами купцов, книжными магази-
нами, ярмарочной площадью, соборами и кладбищами – скрывается 
иной слой восприятия автором города. Так, бульвар на главной улице 
оказывается некоей границей между миром духовного – соборная гора 
с крестом и кафедральным собором и миром власти, воплощенном в 
доме губернатора по другую сторону бульвара. Эти зримые образы 
отражают внутреннюю борьбу губернатора между этим властным и 
духовным началом. Граница проходит и в другой плоскости. Описа-
ние земного города в повести все время сочетается с описанием неба. 
Символика такой границы становится подтверждением мыслей губер-
натора о добре и зле. Даже особенности рельефа становятся символами 
текста. Смертельно больной губернатор с трудом въезжает вверх по 
центральной неисправной мостовой города, главный собор города 
стоит на горе. Изменения в облике города тоже могут символизировать 
необратимые изменения в жизни людей. Когда-то здание по соседству с 
губернаторским домом занимал напыщенный статский генерал со своим 
веселым и проказливым сыном. Теперь здесь магазин «Американский 
свет», а сын вырос в мрачного молодого человека, недоучившегося 
студента, законченного революционера, живущего в маленьком низком 
домике на окраине. Не менее символичен и интерьер губернаторского 
дома. Помимо прямолинейной границы между верхним «домашним» 
и нижним «официозным» этажами, разделившей жизнь губернатора, 
сама обстановка была наполнена символами. Речь идет о запертом 
пианино, символизирующем крах его семейной жизни, и о зеркалах, 
которые обнажают или скрывают близкое будущее смертельно боль-
ного человека. В повести о бурных социально-политических событиях 
в России того времени если и говорится, то намеками, т.к. главной 
темой являются вопросы религиозно-нравственного выбора отдель-
ной личности, будь то революционер или губернатор. Нет в тексте и 
разговора о политических взглядах местного губернатора, но портрет 
Лорис-Меликова, перечисленный в списке вещей приемной губерна-
тора, между письменным столом и кафельной печью, раскрывает суть 
убеждений губернатора как служилого человека.

Любовное описание городского пространства диссонирует в 
повести с людским наполненением этого города. Люди несут в себе 
негативные черты материального мира. За исключением слуги губерна-
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тора старого солдата Свирина, да, может быть, молодого Ярова, все на-
селявшие повествование персонажи, в первую очередь сам губернатор, 
воплощают в себе мирское зло. Чины полиции и оппозиционно настро-
енная молодежь, сам губернатор и чиновники его канцелярии, думцы 
и архиепископ Герман выражают зло, которое несет в себе и власть, и 
революционная анархия. Правда, два строения Ставрополя и сами по 
себе становятся выразителями этого зла. Это – полиция и тюремный 
замок. Описание камер, переполненных клопами, в двухэтажном 
здании полиции, картины избиения пьяных приставом, насилие по-
мощника полицмейстера над начинающими проститутками, взятки 
самого полицмейстера оставляют чувство гадливости и брезгливости 
[5, с.63-73]. Бесстрастное описание удаленного от города двухэтажного 
острога с маленькими решетчатыми окнами и ржавой красной крышей 
устами самого губернатора воплощал все зло, которое есть на земле 
[5, с.23-24]. Не случайно срез городского сообщества представлен был 
бильярдной, рождественским балом, парадом по «царским дням», 
что создавало картину косного, грубого, пошлого существования 
провинциального города. Действительно, заядлый бильярдный игрок 
доктор Пепенко, дающий полицмейстеру взятку известный в городе 
спекулянт Яков Бронштейн, купцы Алексеевы, нажившие капитал 
на грабеже, честолюбивый старик архиерей Герман дополняли образ 
людского несоответствия божьему творению. 

Грубая, безбожная и дерзкая местная революционная молодежь 
отличается от остального общества тем, что видит эту мерзость про-
винциальной жизни, несправедливость власть предержащих и пытается 
разрушить сгнивший старый порядок. Замечание мимоходом о том, что 
дочь губернатора Соня знала Гаршина наизусть, дает представление 
о круге чтения молодых людей того времени, а это в свою очередь 
выявляет настроения молодежи. Обращает на себя внимание то, что 
образы низов представлены автором в обобщающем виде – на ярмарке, в 
трактире. Один лишь раз писатель дает описание пьяного крестьянского 
бунтаря, убитого губернатором, да через стекло окна показывает нам 
двух рабочих электростанции в комбинезонах, один из которых читал 
газету. В этих образах тоже сталкивались традиционная и новая Россия. 
Невозможность прежней жизни и одновременно поиск новых путей к 
Богу – это мотив передовой молодежи России 1910-х гг., лейтмотив 
общественной мысли этого времени и в столицах, и в провинции. 

В книге И.Д. Сургучева широко представлена ставропольская по-
вседневность, которая как бы окрашивает этот городской мир в цвета 

текущей действительности, типичный и неповторимый. Чего стоит за-
мечание губернатора о том, что на юге умеют хоронить хорошо и весело. 
Оно передает специфический колорит городской жизни Ставрополя. 
Безалаберность и расслабленность этой жизни в южной провинции 
символизирует наемный четырехместный фаэтон с колесом без шины, 
на котором едет губернатор. Образ жизни ставропольских обывателей 
характеризует замечание о том, что летом на раннюю вечернюю служ-
бу даже в кафедральный храм не приходил никто, кроме завтрашних 
именинников, а в отсутствие губернатора часовые у губернаторского 
дома отлучались по своим делам [5, с.15,16]. Городская жизнь разноо-
бразилась пасхальными праздниками с местным обычаем выпивать на 
кладбище и катать крашеные яйца по могиле, парадами и ярмарками. 
Картина Покровской ярмарки придает не только особый колорит образу 
Ставрополя, но и свидетельствует о купеческой тороватости, торговой 
силе города [5, с.161-171]. Взрослую жизнь дополняют воспоминания 
о недавно прошедшем мире детства. Это мир девочек, игравших на 
рояле, детские игры «в краски», «гусь домой» и проч., это озорные 
гимназисты, курильщики и ухажеры. Это свобода провинциального 
детства. В то же время описание приема у губернатора показывает, что 
обыденная жизнь Ставрополя мало чем отличалась от любого другого 
российского губернского города.

И.Д. Сургучев часто обращается к панорамным картинам го-
рода – с террасы дома, с горы, с обрыва, которые складываются в 
единый осязаемый образ города-места, который будет в эмиграции 
храниться в сердце писателя как исчезнувший Китеж, город сказка, 
город-воспоминание. Один из последних его очерков посвященный 
Ставрополю, так и назывался «Китеж» [8]. Образ родного Ставрополя 
в контексте революционных потрясений и невозвратимой эмиграции 
предстает нам в виде застывшего города-миража, в виде утерянной 
мечты. Реальный город детства и юности превратился для Сургучева в 
мечту, в мираж в огне страшной Гражданской войны. Критика отличала 
писателя как мастера бытового натурализма и психологической досто-
верности, одновременно отмечает отсутствие актуальных социальных 
и политических проблем. Вместе с тем, в «Губернаторе» нами явно 
ощущается симпатия автора к антимонархическим оппозиционным 
настроениям, характерным для интеллигенции того времени, незави-
симо от ее политических убеждений. Поворот к традиционным рос-
сийским ценностям, к российским государственным устоям произошел 
в сознании Сургучева еще до Октябрьского переворота 1917 г., как и у 
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многих представителей российской художественной интеллигенции. 
Октябрьская революция только усилила эти перемены в общественном 
сознании. 

Как журналист Белого движения И.Д. Сургучев выпустил серию 
очерков, среди которых была и статья «Большевики в Ставрополе» [7]. 
Автор описал жизнь города с января 1917 по начало июля 1918 г., когда, 
по словам Сургучева, Ставрополю досталось «историческое счастье 
быть первым русским городом, освобожденным от большевистского 
засилья силами исключительно русских добровольческих войск». Это 
не просто натуралистическая картинка большевистских бесчинств в 
городе, но и анализ причин победы большевиков в консервативном 
Ставрополе. Он рассматривал искушение народа революцией как 
страшную психическую болезнь, когда вчерашние верующие люди 
стали осквернять «свою землю, свои храмы, избивать своих родных». 
Описание поведения горожан после известия о Февральской революции, 
которые суетились, много шумели, «адвокаты учреждали милицию», 
нотариусы, «надев сапоги бутылками, ездили арестовывать жандар-
мов», свидетельствуют об общих для России в начале весны 1917 г. 
настроениях средних городских слоев. В целом же Ставрополь весны 
1917 г. предстает спокойным сообществом с соблюдением прежних го-
родских устоев вплоть до чинопочитания. Постепенно революционная 
волна накрывала город, полицейские и жандармы были арестованы, 
солдаты перестали отдавать честь офицерам, а 1 января 1918 г. в Став-
рополе была установлена советская власть. Вначале порядок вещей в 
городской жизни изменился мало, но под влиянием солдат-дезертиров 
и приезжих анархиствующих матросов здесь началась вакханалия 
террора в июне 1918 года. Образ города этого времени – это раскол на 
большевиков и антибольшевистски настроенное население. Особое 
место в городском сообществе заняли «большевистские мальчики» – 
недоучившиеся гимназисты и студенты, которые и стали орудием новой 
власти в уничтожении «старого порядка». Здесь Сургучев также остает-
ся верен своему стилю повествования. Так же точна датировка событий 
– развязывание террора в ночь с 19 на 20 июня, неудавшееся юнкерское 
восстание 27 июня, вход добровольческих войск в Ставрополь 8 июля 
1918 года. Одновременно в очерке сохраняется символика города. Так, 
отряды Уварова и Шкуро вошли в Ставрополь в день покровительницы 
города Казанской Божьей Матери, т.е. само небо спасало родной го-
род. В другом очерке И.Д. Сургучев впервые описал Ставрополь как 
мещанское гнездо, с его устоявшимися обычаями, невежеством и непо-

движностью, не с сарказмом и ненавистью, а с любовью и ироничной 
нежностью [6]. Так рождался в сознании ностальгирующего писателя 
образ потерянного рая.

Еще раз вспыхнул в текстах Сургучева этот образ утерянного горо-
да в годы Второй мировой войны. 16 августа 1942 г. в прогерманском 
«Парижском вестнике» Сургучев с восторгом писал о взятии немецкими 
войсками Ставрополя, переименованного в Ворошиловск [8, с.312-313]. 
Он замечал, что, «как не корми нас всякими изысканными Парижами, 
Биаррицами, Трувилями»», любовь «к родному пепелищу и к холми-
кам отеческих гробов» более крепкая, более упорная. Город-сказка в 
этом очерке рисуется сказочными эпитетами: «царь пшеницы, король 
винограда, великий герцог бесконечных тучных стад…творей песен и 
дерзких пословиц, кум всем королям, озаренный покровом Владычицы 
Казанской», «город святого Креста с именем, которое было близко са-
мому Гомеру». Опять появляется метафора старого гнезда, «похожего 
на хорошо обкуренную трубку, теплого, обсиженного. Взятие немцами 
Ворошиловска рождало в душе писателя и радость, и печаль, и неоформ-
ленную надежду, и тревогу. Оккупация Ставрополя порождала далекую 
надежду на встречу с городом-мечтой: «…дай перед концом взглянуть». 
Интересно, что эти надежды реализовались в местном то ли мифе, то 
ли недоказанном факте, который был сконструирован нелояльными 
советской власти краеведами, о том, что Сургучев во время оккупации 
все-таки побывал в Ставрополе, посетил службу в Успенском соборе и 
подарил ему образ Казанской Богоматери [8, с. 316-317].
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Булыгина Тамара (Ставрополь, Россия) Литература «второго плана» 
как источник по истории городского локального сообщества

Данный материал освещает подходы «новой локальной истории» 
к изучению источников городской истории. В нем на примере повес-
ти И.Д.Сургучева «Губернатор» представлены возможности текстов 
литературы «второго плана» как исторического источника для реконструк-
ции истории российского провинциального города начала XX в.

Ключевые слова: провинциальный город, локальное сообщество, 
исторический источник

Булигіна Тамара (Ставрополь, Росія) Література “другого плану” 
як джерело з історії міського локального співтовариства

В статті висвітлюються підходи “нової локальної історії” до вивчення 
джерел міської історії. У ньому на прикладі повісті І.Д. Сургучева “Губер-
натор” представлені можливості текстів літератури “другого плану” як 
історичного джерела для реконструкції історії російського провінційного 
міста початку XX ст.

Ключевые слова: провінційне місто, локальне співтовариство, іс-
торичне джерело

Bulygina Tamara (Stavropol, Russia) Literature of “second plan” as the 
source of urban local association history

This material represents approaches of “new local history” in exploring 
of source of city history. It includes examples of “second plan” literature’s 
possibilities as historical source for reconstruction of Russian town in beginning 
of 20th century represented by I. Surguchev’s story “Gubernator”.

Key words: provincial city, local community, historical source

На сучасному етапі розвитку досліджень у сфері історичної ур-
баністики українське місто нового часу слід розглядати комплексно, з 
урахуванням соціальних, економічних, національних, релігійних осо-
бливостей його функціонування. Серед недостатньо вивчених аспектів 
існування українського міста XVII–XVIII ст. є умови співжиття на його 
терені різних за становою та національною ознакою соціальних верств. 
Окрім традиційного міщанства та духовенства (білого і чорного), у місті 
виразно присутній шляхетський соціум.

Польська дослідниця Марія Богуцька виділяє три шляхи проникнення 
шляхти у ранньомодерне місто: перехід до міщанського стану внаслідок 
прийняття міського права й освоєння професії ремісника чи купця; купівля 
житла та поселення у місті (на постійно або тимчасово), зі збереженням 
статусу шляхтича; перебування, без купівлі нерухомості, у зв’язку з участю 
в з’їздах шляхти, судових сесіях, ярмарках тощо [21, 150-151]. 

Шляхта до Львова проникала трьома окресленими вище шляхами. 
Її присутність виявлялася, перш за все, у володінні нерухомою влас-
ністю – як поодинокими дворами, будинками, так і цілими осілостями, 
автономними від міської фінансової, адміністративної та судової влади 
(юридики) [18, 7-8]. Дослідницька проблема “шляхта – місто” фокусує 
в собі великий спектр питань, які потребують вивчення: вплив шляхти 
на самоуправління та обмеження фінансових джерел прибутку міста, 
причини шляхетської активності у місті, повсякденне життя та ін. 
Розгляд їх, а також багатьох інших, не менш актуальних, є можливим 
за умови залучення широкої комплексного дослідження джерельної 
бази. Зауважимо, що не для всіх українських міст вона збереглася в 
однакових кількісних та якісних відношеннях. Львів з цього погляду 
виглядає чи не найкраще.

УДК 929.7(477.83-25)“17” М. Радзивілл

Андрій ФЕЛОНЮК
(Львів, Україна)

Резиденція та щоденне
життя магната у Львові
середини XVIII ст.
(на прикладі Міхала Радзивілла)*
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У розвідці проаналізуємо лише два аспекти означеної дослідниць-
кої проблеми – резиденцію та щоденне життя у Львові представників 
найзаможнішого прошарку шляхти – магнатів. У поле нашого зору 
потрапив палац та побут у місті 1740-1750-х рр. великого литовського 
гетьмана, віленського воєводи Міхала Казимира Радзивілла (1702-
1762) [25]. На підставі архівних матеріалів, головним чином з архіву 
Радзивіллів з Несвіжа, який зберігається в Головному архіві давніх 
актів у Варшаві [27; 28], висвітлимо питання купівлі магнатом палацу 
та іншої нерухомості на Краківському передмісті Львова, обов’язки 
його урядників, місце палацу в щоденному житті власника, побут 
М. Радзивілла у місті під час щорічних контрактів, середовище його 
приятелів та соратників тощо.

Львів як резиденційне місто
Найелітнішим житлом у передмістях Львова, без сумніву, були 

палаци магнатів. У великих королівських містах Речі Посполитої місь-
кий простір формували будівлі такого ж функціонального призначення 
[26, 306; 32, 323-330; 33, 63-69]. У літературі існує термін “резиден-
ційне місто” – на означення міста, яке обслуговувало одну або кілька 
королівських чи магнатських резиденцій [22, 173]. До такого типу 
міст належали насамперед Варшава, Краків, Вільно, Ґродно, Люблін, 
Познань та Львів. 

Резиденційний статус Львову значною мірою забезпечували кон-
тракти. Шляхетські з’їзди переважно з метою укладання домовленостей 
економічного характеру, які відбувалися у головних локальних осередках 
товарного і грошового ринку Речі Посполитої [20, 168; 23, V], що проходили 
в місті регулярно (у січні-лютому кожного року) протягом XVII–XVIII ст. 
(до 1780-х рр.) [31, 19]. За відомостями дослідників, контракти виникають 
із кінця XVI – початку XVII ст. Ф. Буяк вважав часом їхньої появи кінець 
XVI ст. (1590 р.), а М. Вонсович – 1611 р. [23, VI; 31, 28]. Контракти на-
бирають розквіту в другій половині XVIII ст. [19, 24]. Вони притягували до 
Львова велику кількість магнатів, багатої, середньої, збіднілої шляхти. За 
підрахунками Яніни Бєлецької, у 1780-х рр. кількість учасників львівських 
контрактів складала близько чотирьох тисяч, тобто 12–15 % усіх жителів 
Львова, залежно від даних переписів [19, 30]. Прибували із сім’ями, родича-
ми, клієнтами, зрозуміло, зупинялись у власних палацах, двориках (магнати, 
заможніша шляхта). Ті, хто не володів нерухомістю у місті, винаймали ті ж 
дворики, окремі кімнати тощо. 

Скажімо, у 1717-1724 рр. на магнатів припадало 1682 угоди, що 
складало 49,51 % усіх домовленостей, укладених на контрактах, а 

також 24473200 злотих, або 80,4 % усього грошового обігу [31, 176]. 
Більшість магнатів полагоджувала свої фінансові справи не особисто, 
а через довірених осіб (пленіпотентів), однак частина з них все ж 
таки власноручно підписувала угоди. Майже щороку впродовж двох 
десятиліть (від 1742 і до своєї смерті 1762 р.) у січні до Львова при-
їздив М. Радзивілл, який зупинявся у власному палаці на Краківському 
передмісті (див. нижче). Головна мета відвідин ним Львова – участь у 
контрактах, хоча про це у своєму щоденнику він згадує опосередковано, 
як і загалом про публічні справи. 

Іншим чинником, що надавав Львову пріоритетного значення у 
середовищі магнатерії, зміцнюючи таким чином його резиденційний 
статус, було розміщення міста на перетині торговельних шляхів. Пе-
редміські резиденції магнатів слугували експортним пунктом фільвар-
кової продукції з маєтків південно-східних воєводств Речі Посполитої 
до Ґданська. Показовим у цьому відношенні є її експорт на початку 
XVIII ст. суходолом з подільських і галицьких добр великого корон-
ного гетьмана Адама Миколая Сенявського в два етапи: до Львова, 
зі Львова до Сеняви, а звідти вже річковим шляхом до Ґданська. Так, 
з 8 січня до 23 березня 1715 р. з трьох ключів з-над Сяну до Львова 
вислано 221 підводу, 1716 р. – 896, а 1717 р. протягом тринадцяти 
днів – 700 підвод з метою забрати доставлене туди зерно з подільських 
(переважно Сатанівський ключ) та галицьких (Бережанський ключ) 
маєтків. Польський історик Юзеф Буршта вираховує кількість підвод, 
відправлених до Львова з підсянських маєтків А. Сенявського, на під-
ставі збережених щорічних їхніх переліків (1715-1718 рр.) [24, 187-188]. 
Перевалочним пунктом у місті були господарські прибудови палацу, 
де змінювали коней та пересипали зерно з одних підвод на інші. Зер-
нова комора (шпихлір) і стайні розташовувалися неподалік від палацу 
А. Сенявського на Сикстусці. Поряд зі стайнями був також бровар, 
проте в люстрації нерухомості львівських передмість 1711 р. шпихлір 
не фіксується [14, 190-191]. І все ж його наявність є безперечною (це 
джерело взагалі не згадує шпихлірів, що зумовлено його специфікою – 
фіксувалися здебільшого будівлі, в яких були чиншівники).

Львів також приваблював магнатів як головний осередок Русько-
го воєводства, де реалізовувалася продукція сільського господарства. 
При більшості палаців на передмістях Львова існували муровані або 
дерев’яні шпихліри, що, безперечно, свідчить про магнатську резиден-
цію як базу збуту фільваркової продукції. Львів на зерновому ринку 
українських воєводств Речі Посполитої займав одне з провідних місць. 
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Так, польський історик Владислав Серчик зазначав, що місто у другій 
половині XVIII ст., особливо до 1772 р., було чи не найважливішим 
ринком збуту збіжжя з Поділля [30, 167]. Такого висновку він дійшов, 
дослідивши магнатське господарство на Поділлі того часу. Збіжжя 
(пшениця, ячмінь, гречка, жито, а найбільше овес) мало великий попит 
у Львові, оскільки було необхідною сировиною в броварництві, вино-
курінні та, звісно, борошномельному і хлібопекарському промислах. 

Зокрема, за наказом М. Радзивілла до його львівської резиденції з 
Ямполя у середині 1754 р. було привезено збіжжя, яке бургграф Павло 
Самсонський зобов’язувався продавати за високими цінами, а за ви-
ручену готівку фінансувати будівництво палацу. Однак реалізовувати 
зерно виявилося не вигідно, бо за нього давали низьку ціну, про що він 
і написав своєму панові 30 липня того ж року [1, s.10]. 

Іншим прикладом, що підтверджує висловлену тезу, є ведення 
резидентами львівських маєтків подільського воєводи Міхала Жевусь-
кого і його вдови Францішки книг прибутків і видатків передміського 
шпихліра (збереглися за 1764-1770 і 1774-1776 рр.). Зернова комора 
стояла на ґрунті поряд з двориком (інколи в документах названий пала-
цом), збудованим у 1774-1775 рр. [17]. Окрім збіжжя, з неї продавали 
продукти та товари, які надходили з маєтків Жевуських, розміщених 
у Руському воєводстві (оселедці, сіль, солод, мед, хміль, горох, лляне 
насіння, мак тощо) [17, 495]. Отже, економічний чинник відігравав 
важливу роль у мотивації купівлі/побудови резиденцій магнатерією 
на передмістях Львова. 

Столичний статус Львова щодо південно-східних воєводств Речі 
Посполитої загалом і Руського воєводства зокрема був додатковим фак-
тором його резиденційності. Шляхта різного майнового рівня, від маг-
натів і до зубожілої, тягнулася до Львова як осередку адміністративної 
та судової регіональної влади. Передовсім приїздили для залагодження 
приватних і публічних справ – вирішення суперечок у судовому поряд-
ку (ґродські суди), укладання фінансових угод, актів купівлі-продажу 
нерухомості, торговельних контрактів, пошуку магнатської протекції 
(середня, дрібна, безземельна шляхта) та ін.

Серед власників резиденцій у Львові протягом XVIII ст. зустрі-
чаємо найзаможніших магнатів Речі Посполитої, відповідно, і найви-
щих коронних урядників. Наприклад, великого коронного гетьмана, 
краківського каштеляна Адама Миколая Сенявського, краківського 
воєводу князя Януша Вишневецького, великого коронного гетьмана, 
краківського каштеляна Юзефа Потоцького, руських воєвод Яна 

Станіслава Яблоновського та князя Августа Чарторийського, литов-
ського великого гетьмана й віленського воєводу М. Радзивілла та його 
сина – віленського воєводу Кароля Радзивілла.

Львівська резиденція М. Радзивілла 
Маєтковий комплекс, де пізніше, наприкінці 1740-х рр., побудовано 

палац (нині вул. Листопадового Чину, 3) [16, 117], М. Радзивілл роз-
почав формувати у 1742 р., коли від каноніка Роха Венявського купив 
ґрунт зі “старим палацом” (так названо нерухомість у інвентарному 
описі 1747 р.), а 28 січня 1743 р. від спадкоємців львівського райці 
Анджея Шимоновича набув Шимоновичівський ґрунт, який межував 
з Єзуїтським садом і Святоюрськими маєтками: “Olpnerowski antiquitus 
Albermanowska et Białobrzyski dicta ad praesens Szymonowiczowskie 
nuncupata…”. 3 лютого того ж року возний засвідчив перед львівським 
ґродом про введення у володіння нерухомістю М. Радзивілла [7, 21-
22]. Поблизу цієї нерухомості розташовувалися двір (будинок) і ґрунт 
(“curiolae certae cum fundo”) домініканців, які настоятель цього чер-
нечого згромадження Антоній Дерякубович за запис у 300 угорських 
золотих віддав М. Радзивіллу, що і засвідчив 21 лютого 1753 р. перед 
львівськими ґродськими актами [7, 25-27, 33-34]. 29 березня того ж 
року возний підтвердив у львівському ґроді, що М. Радзивілла введено 
у володіння посілістю [7, 29-30], проте лише 21 серпня того ж року 
А.Дерякубович засвідчив про запис М. Радзивіллом для нього цих гро-
шей [7, 25-27] (ці відомості увів до наукового обігу В. Александрович 
[15, 516]). Згаданий ґрунт домініканці придбали ще 1566 р. у львівського 
міщанина українця Тимка [7, 1-2]. Таким чином, віленський воєвода 
зосередив у своїх руках значний маєток (розташовувався на території 
поміж сучасних вулиць М. Менцинського, Городоцької та Листопадо-
вого Чину), головною спорудою котрого був дерев’яний палац.

Докладний інвентар львівської резиденції 1747 та 1755 р. опублі-
кований зусиллями відомого історика мистецтва Володимира Алексан-
дровича [15, 515-554]. Статтю з коротким викладом змісту інвентаря 
палацу 1755 р., однак з помилками та перекрученнями (через що вона на 
сьогодні становить тільки історіографічний інтерес), опублікував 1938 
р. львівський історик мистецтва Тадеуш Маньковський [29]. Критичний 
огляд статті Т. Маньковського зробив В. Александрович  [15, 516-525]. 
Архівна справа вміщує чотири тексти, три з яких є списками інвентаря 
від 12 лютого 1747 р. [8, 1-15,16-28, 48-55, 56-80]. Перших два пере-
писані одночасно, а третій – пізніший (характеризується недбалим ви-
конанням). Четвертий текст – це копія інвентаря палацу, складеного між 
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27 січня і 22 квітня 1755 р., в основі якого лежить попередній інвентар, 
доповнений інформацією про зміни палацової забудови, що сталися 
після 1747 р. (Детальніше характеристику інвентарів див.: 15, 518-520), 
тому лише перерахуємо складові ансамблю забудови та решту об’єктів 
радзивілівського маєтку. В. Александрович називає маєтності М. Радзи-
вілла, які розміщувалися навколо палацу, юридикою [15, 515-516]. Проте 
докладний розгляд явища юридик, у його адміністративно-правовому 
та господарському відношенні [18, 7-8], переконує, що Радзивілли не 
мали юрисдикції над мешканцями Краківського передмістя поблизу 
резиденції. Також у рукописних матеріалах третьої чверті XVIII ст. 
відсутні відомості про юридику Радзивіллів.

Розпочнемо цей огляд не з характеристики палацу і сусідніх споруд, 
як подає інвентар 1747 р., а з кінця, від Шимоновичівського ґрунту, що 
допоможе виявити періоди забудови й освоєння посілості, якою володів 
М. Радзивілл. Резиденція Радзивілла, описана 1747 р., охоплювала дві 
нерухомості, які, нагадаємо, перейшли у його власність у 1742-1743 рр. 
Відповідно, та забудова, яку фіксує інвентар, належить до двох різних 
ґрунтів, об’єднаних в один 1743 р., а отже, до двох часових періодів. Па-
лац Радзивіллів добудовано до “старого палацу”. Однак в іншій частині 
цього ґрунту, зі сторони Єзуїтського саду, вже у 1691 р. були будинок зі 
стайнею, саджавка, парк та сіножать. Парк і сіножать розташовувалися 
біля Ольпнерівського (Альберманівського) саду, що межував зі Свято-
юрським пагорбом. Це засвідчує запис, датований цим роком: “Ogrod 
za furtą Jezuicką z budynkiem, altaną, staynią, ogrodem, sadem, piwnicą 
murowaną, sadzawką po sam parkan y wrota wielkie, ku łonce wielkiey” 
[13, 736-737], а також опис тієї ж маєтності, однак дещо спрощений: 
“Ogrod za forfą Jezuicką iako w sobię iest z budynkiem całym, staynią, 
sadzawką y łąką aż do samego Olpnerowskiego, albo Abermanowskiego 
ogrodu pod Swiętym Jurem lezącego” [13, 790; 7, 14; 15, 524]. Ця забу-
дова й освоєний ґрунт до 1743 р. належали спадкоємцям львівського 
райці А.Шимоновича. Маєтністю до 1691 р. володіла родина Краузів. 
Саме тоді нерухомість, через низку судових суперечок з іншими спад-
коємцями цієї родини, перейшла у власність райці А. Шимоновича. 
[Детально про перебіг справи успадкування маєтку А. Шимоновичем 
див.: 13, с.718-726, 733-738, 742, 760-763, 788-792; 7, s. 9-20]. З опису 
1747 р. цієї нерухомості, названої в одному зі списків інвентаря “дво-
риком біля Єзуїтського саду” довідуємося, що стайні на той час уже не 
було, – замість неї поряд з відреставрованим “панським будинком” стояв 
мурований шпихлір, були також замулена саджавка та італійський парк 

із занедбаними грядками, сад, який тягнувся “ku kościołowi ś[więteg]o 
Jura koło muru jezuickiego” [15, c. 524, 538-542], а за садом “sianożęć […] 
wielka koło muru jezuickiego” (інше формулювання: “sad wielki na teyże 
sianożęci”) [15, c. 543]. Серед споруд двору також згадані будиночок 
садівника та ворота, які вели на вулицю. До “панського будинку” був 
вхід з вулиці, теж через ворота і фіртку.

“Старий палац” і вся господарська забудова навколо нього стояли 
на сусідньому до Шимоновичівського ґрунті, яким до 1742 р., як за-
значалося, володів львівський канонік Р. Венявський. Головний вхід до 
палацу вів від воріт, на “фаціяті” яких у квадратній мальованій таблиці 
зображено геральдичну композицію, що була елементом родового герба 
Радзивіллів: орла на білому тлі з ініціалами власника палацу. Поруч 
воріт містилася кордегарда, об’єднана одним дахом зі стайнею. Тут 
розташовувалися корчма з проїздом посередині, господарський буди-
ночок, невеликий шпихлір, годівниця та плетений з хворосту хлівець, 
далі – ворота до італійського парку і поряд з ними – будинок бургграфа, 
управителя всієї резиденції. Ще на дитинці були склепи для вина та 
інших продуктів, біля вулиці – два будинки для винайму. За палацом роз-
бито великий італійський парк з п’ятьма повздовжніми й поперечними 
алеями і грядками. Також натрапляємо на став, а за ним на винницю. 
Винницю здавали в оренду, оскільки бургграф П. Самсонський згадує 
про її орендаря (1754 р.) [1, 3] і хлів із хмизу, за якими тягнувся великий 
сад. Зі сторони Єзуїтського саду стояв мурований шпихлір.

“Новий палац”, будівництво якого почалося 1746 р., з’явився у 
“радзивіллівський” період забудови ґрунту Р. Венявського. Натомість 
“старий палац”, як уже було сказано, належав ще попереднім власникам, 
а тому, на думку В. Александровича, це «пояснювало б, зокрема, необ-
хідність перебудови недавно придбаної будівлі, як і спосіб самих робіт, 
при якому до давнішої споруди додано приміщення, названі “we dwoie 
więcey od starego pałacu przybudowanemi” [15, 516]. Одноповерховий 
дерев’яний палац М. Радзивілла, споруджений на мурованому фун-
даменті, – це, фактично, добудований/перебудований “старий палац”. 
“Добудова нових приміщень до старої частини споруди, – зауважує 
В.Александрович, – ілюструє досі малооцінену у фаховій літературі 
прикметну особливість складу давніх резиденцій як конгломерату окре-
мих частин, нерідко різночасових та зведених із різних матеріалів” [15, 
522]. До нових споруд “радзивіллівського” періоду потрібно віднести 
кухонні дерев’яні будинки (кухня, цукерня й пекарня) навпроти палацу 
з боку вулиці. Можливо, вже за М. Радзивілла розпочато будівництво 
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альтанки посеред ставу й відремонтовано поблизу Єзуїтського саду 
будинок, який стояв тут ще 1691 р. До будівель, що постали між 1747 
і 1755 рр., належала офіцина, на яку перетворено кухню, цукерню і 
пекарню, та новоспоруджена/перебудована корчма і стайня. 

Третьою складовою забудови, з якої складалася резиденція М. Радзи-
вілла, був домініканський двір, придбаний, як уже вказувалося, 1753р. 
До тієї нерухомості входили будинок, альтанка, сад і саджавка. Поряд з 
єзуїтським муром розташовувалися бровар, корчма, а також дві шопи [15, 
552-554]. Описані три комплекси будівель творили ансамбль забудови 
львівської резиденції М. Радзивілла, який сформувався до 1747 р. 

Львівська резиденція перебувала у власності його сина Кароля до 
1780 р., коли для покриття боргу на суму 1780 злотих і 22,5 грошів її 
віддано Мацею, Антонію та Теклі Стшеміньським. 29 січня 1780 р., на 
підставі рішення Белзького ґродського суду від 5 грудня 1776 р., нових 
власників уведено у володіння “domu Radziwiłłowskiego we Lwowie” [7, 
39-40; 15, 516]. Однак, слід думати, К. Радзивілл втратив лише палац, 
а не всю свою нерухомість. Підтвердженням цієї думки є акт продажу 
горішньої частини маєтку “від корчми до ставу”, який межував зі Свя-
тоюрським пагорбом. Угоду купівлі-продажу укладено поміж пленіпо-
тентом князів Кароля і Гієроніма Радзивіллів Адамом Юзефовичем та 
львівським міщанином Миколаєм Гіацинтом Пйотровським і 19 березня 
1784 р. вписано до львівських раєцьких книг [12, арк. 2-3].

Бургграф резиденції та його повноваження

Для належного забезпечення проживання власника у палаці, а 
також утримання резиденції призначалися урядники [33, 69]. Для 
магнатських резиденцій у містах ними були бургграфи (інші назви – 
господарі (1754 р.) [10, 597], резиденти (1764 р.) [11, арк. 34]. У другій 
половині XVIII ст. більшість бургграфів львівських магнатських палаців 
іменуються резидентами. Вони залежали від власників палаців, які 
їх призначали. Збереглися згадки про бургграфів палаців Радзивіллів 
другої пол. XVIII – початку XIX ст.: варшавського (Юзеф Боровський, 
Юзеф Маковецький), віленського (Василь Журавський, бургграф 
палацу на Сенаторській вулиці в 1764 р.), новогродського (згадка без 
імені та прізвища), люблінського (без імені та прізвища): [ 3, 43; 4, 18; 
5, 6; 9, 280].

Бургграф львівської резиденції Радзивіллів мешкав у окремому 
будинку на палацовому дитинці [15, 535]. Очевидно, йому підпо-
рядковувалася обслуга палацу – щонайменше три швейцари, опис 

одягу котрих є серед переліку рухомих речей у резиденції [15, 546]. 
До обов’язків бургграфа (“burgrabiego”), як переконуємося з акта при-
значення (“kapitulacyi”) урядником варшавського палацу К. Радзивілла 
Юзефа Бобровського, виданого 18 листопада 1782 р., входило оберігати 
рухоме майно у палаці (окремо зазначено меблі), орендувати палацові 
приміщення, а також щотижня надсилати польську друковану та ру-
кописну пресу. За ці обов’язки він отримував місячну “пенсію” у сумі 
шести злотих та окремо вісім – за поштові послуги [5, 9]. Акт призна-
чення львівського бургграфа, мабуть, мав подібний зміст. Зі збережених 
документів «архіву» львівської резиденції Радзивіллів, відомо кілька 
листів її бургграфа Павла Самсонського. Бургграф львівського палацу 
М. Радзивілла щонайменше у 1752-1757 рр. [1, 1-17]. Вони стосуються 
переважно господарської діяльності урядника й таким чином висвітлю-
ють його обов’язки у цій сфері. Усі повноваження надані безпосередньо 
М. Радзивіллом, оскільки збереглася низка його розпоряджень, адре-
сованих бургграфові львівського палацу. Наприклад, П. Самсонському 
наказано продати у Львові пшеницю, привезену з ямпільських маєтків, 
і виручені гроші витратити на будівництво палацу: “W Rochmanowie. 
Die 17 febr[uary] 1754. Pawle, gospodarzu pałacu mego lwowskiego. 
Kazałem z dobr moich jampolskich sprowadzać pszenicą do Lwowa na 
przedaż, którą odbieray zawsze iak przywiozo dawszy kwit do dyspozycyi 
swoiey y wysypawszy w szpichlerzu murowanym iak naydroszsza cena 
będzie przedaway, z ktorych pieniędzy expens fabryki moiey pałacowey 
utrzymać będziesz. Dat ut supra” [10, 597]. У відповідь на цю інструкцію 
бургграф 2 квітня 1754 р. повідомляє свого пана, що зерно із Ямполя 
ще не прибуло [1, 9], але вже в листі від 30 липня того ж року пише про 
доставку 180 львівських півмірків пшениці, яку, однак, не поспішає про-
давати, оскільки пропонують низьку ціну – 5 злотих за півмірок [1, 10]. 
З цих двох листів видно, що у Львові зерно не вигідно було продавати 
через його дешевизну. Попри це, збіжжя і надалі доставляли, що може 
свідчити про попит на нього. У листі, датованому 24 жовтня 1755 р., 
П. Самсонський інформує М. Радзивілла, що привезене збіжжя (по 
20 півмірків пшениці та гречки) зсипано до шпихліра [1, 13]. Як бачимо, 
розпорядження М. Радзивілла й листи П. Самсонського відображають 
господарські обов’язки бургграфа львівської резиденції. 

Урядник палацу також інформував свого патрона про події, які 
сталися у Львові. У другому листі з “пунктами”, надісланому 30 липня 
1754 р., П. Самсонський розповідає про велику повінь, унаслідок якої 
вода затопила будинки на передмісті, загинуло багато дітей і худоби, 
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а палац та юридику коронної хорунжини Теофіли з Сенявських Ябло-
новської значно зруйновано: “Pałac j[aśnie] o[świeconej] xięzny jey m[o]
ści chorązyney kor[onnej] z jurisdykcyą znacznie zruynowała y inne” [1, 
s.11]. Окрім того, він писав про новини з життя родини М. Радзивілла. 
Так, 21 серпня 1752 р. повідомив дружину віленського воєводи княгиню 
Францішку Уршулю Вишневецьку про те, що її матір перейшла жити 
до монастиря домініканок [1, 1-2].

Іншим цінним документом, який доповнює наші знання про 
обов’язки бургграфа львівського палацу, є розпорядження К. Радзивіл-
ла, видане у Жовкві 24 квітня 1764 р. “rezydentowi memu lwowskiemu 
y wszystkim dyspozytoram dobr moich Zołkiewskich”, в якому йому 
заборонено збирати мито та чинити інші утиски (“ani jakiey kolwiek 
prepedycyi przez siebie, lub przez sub ordynowane osoby nie ważyli się”) 
жовківським і куликівським підданим, а також стороннім купцям, коли 
ті приїжджають на Св. Юра і Покрови ярмаркувати на ґрунті Радзивіл-
лів [11, арк. 34]. З цього документа випливає, що львівський бургграф 
збирав певну плату від підданих Радзивіллів під час їхнього приїзду 
до Львова на ярмарок. Це було пов’язано з торгівлею на палацовому 
ґрунті, що межував зі Святоюрським пагорбом. 

Власники палацу давали вказівки бургграфам тимчасово посе-
ляти у ньому своїх приятелів, головним чином на період контрактів. 
Так, до М. Радзивілла двічі у 1747-1748 рр. приїздили брацлавський 
каштелян Пйотр Браницький з дружиною Валерією Шембеківною [2, 
1482, 1635]. 19 листопада 1762 р. К. Радзивілл видав “ordynans” сво-
єму львівському урядникові з дозволом коронному підстолієві князю 
Станіславові Любомирському зупинитися у палаці на час львівських 
контрактів 1763 р.: “…azeby nie bronił j[aśnie] o[świeconemu] x[ię]ciu 
j[iego] m[oś]ci Lubomirskiemu podstolemu koron[nemu] przez następuiące 
kontrakta lwowskie stanać w pałacu moim ponawiam w tym wolę moją. 
Datt w Olyce 19 9[novem]bris 1762” [7, 38]. Цей документ доводить, що 
бургграф опікувався всім палацовим господарством включно з питан-
нями тимчасового постою в палаці сторонніх осіб, і що його діяльність 
регулювалася приписами власника.

У важливіших справах за вказівками бургграф звертався безпосе-
редньо до власника палацу. П. Самсонський надсилав “пункти”, яким 
чином збирається діяти у тій чи іншій ситуації. Натомість М. Радзивілл 
накладав на них резолюції і надсилав розпорядження (“ординанси”). 
Збереглося три листи П. Самсонського з “пунктами” на різну тему – це, 
фактично, зведена інформація про справи різного характеру, коротко 

викладена на одній частині аркуша, а на іншій М. Радзивілл давав 
відповідь-резолюцію: вказівки, схвалення дій урядника тощо, і пере-
силав знову до Львова. У цих “пунктах” знаходимо багато цікавих відо-
мостей як про справи у палацовому господарстві, так і про події у Львові 
загалом. Наприклад, 25 лютого 1754 р. у “пунктах” резидент зауважує 
нестачу готівки для ведення будівельних робіт у палаці, повідомляє про 
позичку в 400 злотих, яку змушений був взяти задля покриття витрат 
під час перебування М. Радзивілла в січні 1754 р. [1, 7].

Іншим видом звітності бургграфа були звичайні листи, у яких він 
описував важливі події, пов’язані з львівським палацом М. Радзивіл-
ла. Так, 4 травня 1757 р. П. Самсонський писав, що люди львівського 
єпископа Лева (Шептицького) напали на резиденцію, і якби не озброєна 
підмога хорунжого Миколая Забелли, то міг би втратити життя [1, 17]. 
Конфлікт стався під час тогорічного ярмарку. Єпископ хотів розігнати 
ярмарок на ґрунтах М. Радзивілла: “tamować y rozrywać tak dalece, ze 
z gołemi szablami, y innym oręzem dniem i nocą napadali” [1, 17]. Люди 
М. Забелли ефективно оборонили власність віленського воєводи. На-
слідок сутички: побито людей М. Радзивілла та якогось унтер-офіцера. 
Конфлікт полягав у тому, що на ґрунті М. Радзивілла, який межував 
зі Святоюрським пагорбом, його піддані з підльвівських маєтків, на-
самперед Жовкви, проводили ярмарок, таким чином конкуруючи з 
єпископським. Зіткнення інтересів уперше фіксуємо на початку 1754 р., 
коли владика Лев (Шептицький) через свого слугу звернувся до бург-
графа палацу П. Самсонського, а відповідно до М. Радзивілла, оскільки 
урядник не вирішував подібних справ, із пропозицією поступитися на 
користь єпископа частиною дороги, що проходила вздовж огорожі рези-
денції, очевидно, з однією лише метою – поширити свою юрисдикцію 
на купців, які скупчуються тут під час ярмарку. М. Радзивілл не дав на 
це дозволу П. Самсонському (“пункти” датовані 14 лютого 1754 р.) [1, 
3-4], через що конфлікт затягувався, і саме його кульмінацією треба 
вважати збройну сутичку 1757 р. Проблема залишилася не вирішеною 
й надалі, бо, як відомо з уже згаданого розпорядження К. Радзивілла 
(1764 р.), піддані князя із Жовкви, Куликова та інших маєтків далі яр-
маркували на палацовому ґрунті [11, арк. 34].

Щоденне життя М. Радзивілла у Львові

Уперше М. Радзивілл зупинився у щойно купленому палаці 
(“старий палац”), коли приїхав до Львова 31 серпня 1742 р. Про це є 
відповідний запис у його щоденнику: “stanęliśmy we Lwowie w pałacu 
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moim, com kupił u xiędza Wieniawskiego, kanonika lwowskiego” [2, 1204]. 
Завдяки щоденним записам князя, відтворимо періодичність відвідин 
ним своєї львівської резиденції. Зауважимо, що щоденник доведено до 
31 грудня 1761 р., а його автор помер 22 травня 1762 р. Протягом два-
дцяти років, тобто від часу купівлі (1742 р.) і до самої смерті (1762 р.) 
він навідувався до Львова й зупинявся у своєму палаці бл. 26 разів 
(від одного дня й до місяця) (31 серпня 1742 р., 17 січня 1743 р., 27-28 
червня 1743 р., 6-12 січня 1744 р., 7-22 січня 1745 р., 7 січня 1746 р. 
(зупинився у Збоїськах, але “ z kąd biegałem do Lwowa y tylkom obaczył 
mój dworek”), 8-22 січня 1747 р., 22 лютого 1747 р., 2-4, 13-31 січня 
1748 р., 27 грудня 1748 – 21 січня 1749 р., 11-17, 19-25 вересня 1750 р., 
27 грудня 1751 – 4 січня, 23-31 січня, 18-20 лютого 1752 рр., 31 грудня 
1752 – 2, 7-12, 15-16 січня, 4-22 лютого, 14-19 листопада, 1-7 грудня 
1753 рр., 17 грудня 1753 – 30 січня, 3 лютого 1754 р., 11-26 січня 1755 р., 
25 листопада – 4 грудня 1757 р. [2, s. 1204 1223, 1254, 1294, 1348–1350, 
1405, 1482-1483, 1489, 1552-1558, 1629-1636, 1747-1750, 1822-1826, 
1829-1831, 1833-1834, 1888-1892, 1934-1898, 1935-1938, 1940-1947, 
1992-1994, 2117-2119].

Періодичність приїзду віленського воєводи до міста у січні пояс-
нюється львівськими контрактами. У щоденнику натрапляємо на низку 
згадок про залагодження саме тоді різних майнових справ у львівському 
ґроді, завірення контрактових угод, бенкети й бали у палаці, відвідини 
приятелів “10 january [1744 r.]. Ruzne pozyczaiąc summy podpicywałem 
papiery”; 15 січня 1747 р. “Bankiet u siebie sprawowałem y kolacyą bez balu”; 
16 лютого 1754 р. “Z żoną moią byliśmy w grodzie y uczyniłiśmy między sobą 
transakcyę y donacye Zborowa y Pieniak in personam jmci pana Bielskiego, 
łowczego koronnego” та ін. [2, s. 1294, 1482, 1935] – отже, львівська резиденція 
була потрібна М. Радзивіллу не тільки як тимчасове місце проживання і 
прийому гостей. Відомості щоденника М. Радзивілла вказують на ті об-
ставини, які спонукали магнатів й заможну шляхту набувати нерухомість 
у Львові. Важливим чинником, як бачимо, були контракти.

Під час контрактів, коли з’їжджалася велика кількість шляхти і 
магнатів, виникала добра нагода полагодити, крім фінансових справ, 
також справи особистого та громадського характеру. Так, М. Радзивілл 
11-12 січня 1753 р. уклав угоду про купівлю у тогочасного львівського 
старости Йоахима Потоцького львівського староства для свого сина 
К. Радзивілла. З першого разу домовитися не вдалося, однак через кілька 
днів досягнуто згоди, і за 200000 злотих князь відкупив староство для 
свого сина, записавши угоду до ґродських книг [2, s. 1891-1892]. 

У Львові М. Радзивілл вдруге одружився. Ця подія датується 12 січня 
1754 р. Його обраницею стала Анна Мицельська, «podsciwą y wszelkich 
cnót pełną młodą w dwudziestym piątym roku wieku» [2, 1945]. Зранку, 
перед шлюбом, який мав відбутися в катедрі, у костелі домініканців 
М.Радзивілл сповідався перед образом чудотворної Богородиці. На дру-
гий день влаштував у палаці бенкет і бал, а кілька наступних днів у ґроді 
вирішував майнові справи, пов’язані з одруженням [2, 1944-1945]. У січні 
того ж року неодноразово зустрічався з великим коронним гетьманом 
Яном Клеменсом Браницьким для консультацій щодо Колбушовської уго-
ди 1753 р., що скасовувала Острозьку ординацію. 18 січня обоє магнатів 
підписали “публічний маніфест” проти цього акту [2, 1945].

14 січня 1755 р. приватне військо М. Радзивілла на прохання комен-
данта Львова обороняло від нападу озброєних слуг канівського старости 
Миколая Потоцького суперінтенданта коронних генеральних митниць, 
волинського ловчого Войцеха Жищевського. Того ж дня перед полуднем 
двадцять озброєних пістолетами людей М. Потоцького зайшли до кам’яниці, 
де перебував Жищевський, і взяли його під варту. Проте комендант міста не 
дозволив їм вийти з будівлі разом із арештованим, блокувавши її вояками 
гарнізону. Увечері, перед рішенням коменданта замкнути брами, до міста 
«wszedł piechotą starosta kaniowski czterdziestu janczarów, dworskich kupa 
zbroynych, wszedł do swoiey kamienicy, tam z komendantem w traktaty, 
ażeby p[ana] R[z]yszczewskiego nie bronił y mógł go wziąć». Маючи лише 
60 вояків гарнізону, комендант попросив допомоги в М. Радзивілла. Ві-
ленський воєвода надіслав підкріплення «40 dragony swoich litewskiego 
woyska». М. Потоцький вирішив силою увійти до кам’яниці, де перебував 
під вартою Жищевський: «poszedł przez gwałt starosta kaniowski y wszedł 
z ludźmi swemi do kamienicy p[ana] R[z]yszczewskiego, przełamawszy 
garnizonową wartę, która ognia dała y ubiła iednego janczara y czterech jego 
ludzi». Однак з кам’яниці вже вийти не зміг, бо на місце сутички наспіли 
драгуни М.Радзивілла. Перебувши ніч, канівський староста покинув 
кам’яницю, залишивши Жищевського в спокої [2, 1993].

Приїжджаючи до Львова, М. Радзивілл також брав участь у 
релігійному житті міста. Головним чином це стосувалося похоронів 
приятелів і клієнтів або настоятелів церков. Зокрема, зранку 19 січня 
1747 р. він був у костелі бернардинців на похороні свого приятеля і 
клієнта, хорунжого гусарської надвірної хоругви Міхала Пясковського, 
а потім «poszedłem do wołoskiey cerkwi na pogrzeb j[ego] m[oś]ci xiędza 
Athanazego Szeptyckiego, metropolity całey greco-unitorum Rusi, biskupa 
lwowskiego» [2, 1483]. 29 грудня 1751 р. відвідав домовину з тілом ві-
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рменського архієпископа Яна Тобіаша Августиновича (1664-1751 рр.), 
який помер 22 грудня, маючи 88 років (з них 36 був архієпископом); 
наступного дня був учасником похоронної процесії [2, 1823]. 9 січня 
1753 р. князь віддав останню шану своєму приятелеві, коронному столь-
нику Ігнацію Гумецькому, також власникові палацу у Львові [2, 1891].

Щоденне перебування М. Радзивілла у Львові не проходило без 
обідів, балів і товариських зустрічей з іншими магнатами, на яких 
полагоджувалися приватні й публічні справи. Подамо хронологію 
та імена магнатів, у яких гостював М. Радзивілл: 11 січня 1742 р. – у 
руського воєводи, князя Августа Чарторийського [2, 1163]; 17 січня 
1743 р. – у руської воєводини Йоанни Марії Яблоновської [2, 1223], 27 
червня т.р. – у київського воєводи, великого коронного гетьмана Юзефа 
Потоцького [2, 1254]; 7 січня 1744 р. – у великого литовського гетьмана 
князя Міхала Сервазія Вишневецького [2, 1294]; 21 січня 1745 р. – у 
коронного стольника Ігнація Гумецького [2, 1349]; 19 січня 1747 р. – у 
червоноградського старости Бельського [2, 1483]; 24 січня 1752 р. – у 
краківського воєводи, великого коронного гетьмана Яна Клеменса 
Браницького, 31 січня т.р. – у Міхала Цетнера, княгині Анни Сапеги, 
дружини литовського надвірного підскарбія князя Ігнація Сапеги 
[2, 1831], 10 січня 1753 р. – у чигиринського старости князя Каетана 
Яблоновського [2, 1891], 11 січня т. р. – у литовського підстолія князя 
Юзефа Любомирського [2, 1891], 15 січня т. р. – у чигиринського старо-
сти К. Яблоновського [2, 1892], 16 січня т. р. – у грабовецького старости 
Маріана Потоцького [2, 1892], 12 лютого т. р. – у смоленського воєводи 
князя Пйотра Павла Сапеги [2, 1836], 13 лютого т. р. – у київського 
воєводи Станіслава Потоцького [2, 1836]; 18, 24-25, 28 січня 1754 р. – у 
Я. Браницького [2, 1945], 21 січня т. р. – у галицького каштеляна Антонія 
Розвадовського; 14 січня 1755 р. – у канівського старости Миколая Потоць-
кого [2, 1993]. Окреслене коло осіб слід вважати середовищем магнатерії, 
в якому перебував і з яким товаришував М. Радзивілл. Окремі з них були 
родичами цього князя, зокрема князь Міхал Сервазій Вишневецький 
(1680-1744 рр.), рідний дядько його першої дружини княгині Уршулі 
Францішки Вишневецької (1705-1753 рр.). Отож до його середовища на-
лежали впливові магнати Речі Посполитої, наприклад великий коронний 
гетьман, київський воєвода Юзеф Потоцький, великий коронний гетьман, 
краківський каштелян Ян Клеменс Браницький.

Наявність на передмістях палаців, що належали магнатам, свід-
чить про Львів як резиденційне місто Речі Посполитої другої половини 
XVII–XVIII ст. Палаци в першу чергу виконували функції міських ре-

зиденцій їхніх власників. Потреба у львівській резиденції для магната 
обумовлювалася кількома причинами. Його до Львова притягували 
щорічні контракти, шляхетське товариське життя, яке активізувалося 
у місті саме під час їхнього проведення, існування ґродської канцелярії 
столичного для Руського воєводства міста – місця узаконення фінансо-
вих домовленостей чи майнових справ, пов’язаних з приватним життям, 
можливість реалізації товарів фільваркового господарства у Львові як 
важливому осередку торгівлі південно-східних воєводств Речі Поспо-
литої, використання господарської інфраструктури львівської резиденції 
як транзитного пункту перевезення товарів з маєтків, розміщених на 
схід міста на шляху до Ґданська тощо. Ці причини у своєму поєднанні 
й спонукали магната набувати або будувати палац. Доказом цього є, 
безперечно, резиденція М. Радзивілла.

                      
* Дослідження виконано за підтримки Kasy im. Józefa Mianowskiego Fundacji 

Popierania Nauki.
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Фелонюк Андрій (Львів, Україна) Резиденція та щоденне життя магната 
у Львові середини XVIII ст. (на прикладі Міхала Радзивілла)

У статті йдеться про резиденцію та щоденне життя віленського воєводи 
Міхала Радзивілла (1702-1762) у Львові середини XVIII ст. На підставі 
архівних документів висвітлено питання купівлі магнатом палацу в місті, роль 
резиденції в житті власника, побут М. Радзивілла у Львові під час щорічних 
контрактів.

Ключові слова: Львів, палац, Міхал Радзивілл, магнат, повсякдення 

Фелонюк Андрей (Львов, Украина) Резиденция и повседневная жизнь 
магната во Львове середины XVIIIв. (на примере Михала Радзивилла)

В статье рассматривается резиденция и ежедневная жизнь виленского 
воеводы Михала Радзивилла (1702-1762) во Львове середины XVIII в. На 
основе архивных документов освещен вопрос покупки магнатом дворца в 
городе, роль резиденции в жизни владельца, быт М. Радзивилла во Львове во 
время ежегодных контрактов.

Ключевые слова: Львов, дворец, Михал Радзивилл, магнат, 
повседневность

Felonyuk Andryi (Lviv, Ukraine) Residence and the daily life of a magnate 
in Lviv in the middle of the 18th cent. (on the example of Michal Radziwill)

The article describes the residence and daily life of Vilnius wojewoda (gover-
nor) Michal Radziwill (1702-1762) in Lviv in the middle of the 18th cent. On the 
basis of the archive documents the article describes the purchase of Lviv palace by 
the magnate, the role of residence in the life of the owner and  M.Radziwill daily life 
in Lviv under annual contracts.

Key words: Lviv, palace, Michal Radziwill, magnate, daily life
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Наталія ЧЕРКАСЬКА
(Київ, Україна)

Архіви – складова
садибної культури магнатерії
Правобережної України 
(XVIII – початок XIX ст.)

Пам’яті мого батька
Оскара Черкаського присвячую

… Ведь для того чтобы понимать смысл поведения 
живых людей и литературных героев прошлого, 

необходимо знать их культуру: их простую, обычную жизнь, 
их привычки, представления о мире ... 

Ю. Лотман 

Князівські роди русько-литовського походження (Острозькі, Ви-
шневецькі, Радзивілли, Санґушки, Сапєги та ін.) і прийшлі магнати (За-
мойські, Потоцькі, Любомирські, Оссолінські, Мнішки, Пшездзецькі, 
Жевуські та ін.) увійшли в історію України як активні учасники істо-
ричних подій, творці суспільно-політичних, культурологічних процесів, 
носії культурної спадщини (архівів, книгозбірень, колекцій). У маєтках 
і родових резиденціях великі землевласники будували та утримували 
церкви та костели, шпиталі, театри та школи.

Дослідження культурного побуту заможної шяхти передбачає 
декілька напрямів. Це насамперед вивчення світобачення, психології, 
родинних культурних традицій, що сформувались упродовж кількох 
поколінь, генеалогії, благодійництва, просвітництва, розвитку приват-
ного театру, колекціонування, приватної архівістики, історії міських і 
позаміських резиденцій як синтезу мистецтв.

Використовуючи різні методологічні й ідеологічні принципи та 
підходи, побут шляхти Речі Посполитої упрдовж ХІХ – початку ХХ 
ст. описували та досліджували Є. Кітович, Ю. Крашевський, Ю. Ролле, 
В.Лозинський, З. Глогер, В. Чаплинський, Ю. Длугош, Я. Тазбір, З.Ку-
хович, Р. Галай та ін. [1]. Побуту як новому дослідницькому напряму у 
рамках історії культури було присвячено конференцію у Варшаві (ве-
ресень 1995 р.), на якій розглянуто дефініцію й профіль дослідження, 
визначено методи та джерела [2]. Науковий доробок польських вчених 
становлять також праці з регіональної історії, присвячені життю окре-

мих польських міст та історичних земель [3]. Надзвичайно цікавий 
матеріал з історії резиденцій на Правобережній Україні оприлюднив 
Р.Афтанази у відомій багатотомній праці [4]. Окремим магнатським ре-
зиденціям у різні часи присвятили студії А. Пшездзецький, Т. Стецький, 
Е. Руліковський, брати В. і Г. Лукомські, А. Урбанський, Є. Ковальчик 
та ін. [5]. Інвентарі замків Волині як джерело з історії культури та 
мистецтва у XVII–XVIII ст. досліджує В. Александрович [6]. У сфері 
його наукових зацікавлень перебувають культурні та мистецькі сторони 
повсякденного життя української еліти [7]. Д. Лихачов запропонував 
культурологічний напрям дослідження садово-паркового мистецтва, 
вивчаючи його як прояв художньої свідомості певної епохи, країни 
[8]. Ґенезу парків і садів як синтез мистецтв у маєтках магнатерії на 
українських землях XVI – початку XX ст. розглянули І. та О. Родічкіни 
[9], С. Галкін, О. Гурковська, Є. Чернецький [10], С. Косенко [11] та 
інші. Інтелектуальні та мистецькі зацікавлення представників польської 
аристократії, які мешкали на Правобережній Україні у другій половині 
XIX ст., розкрив Т. Епштейн. Він уклав перелік шляхетських садиб, у 
яких зберігались родинні архіви, книгозбірні та колекції [12]. Культуру 
та побут російської дворянської садиби з XVIII ст. до 1917 р. студіювали 
М. Врангель, М. Богословський, С. Шубинський [13], Ю.Лотман [14], 
Ю.Тихонов та інші [15]. У Москві відновило діяльність Товариство 
вивчення російської садиби, друкованим органом якого є часопис 
«Русская усадьба» [16].

Архіви магнатських родів як історичне джерело активно й широко 
використовуються вченими. Проте через їх розпорошення та часткові 
втрати у минулі століття історія збірок магнатерії Правобережної 
України є недостатньо вивченою. У розвиток проблеми зробили внесок 
насамперед польські дослідники – Е. Хвалевік, К. Бучек, Г. Полячкувна, 
В. Томкевич, П. Баньковський, Г. Стебельська, Т. Зелінська, А. Томчак, 
К. Сита та деякі ін. [17] Вони запровадили до наукового вжитку великий 
комплекс архівних джерел. Основні напрями їх досліджень – історична 
доля архівів магнатерії, у тому числі на Правобережній Україні; історія 
формування; аналіз збереженості архівів і колекцій окремих родів; 
спроби їх реконструкції на підставі виявлених генеральних сумаріїв, 
або реєстрів документів; джерелознавчий аналіз магнатських архівів; 
методика опрацювання архівів магнатерії тощо. Досягнення україн-
ських вчених у царині вивчення архівів панівної верстви з політичних 
та ідеологічних мотивів у XX ст. скромніші. Так, О. Баранович вивчав 
вцілілий фрагмент архіву Жевуських у Старокостянтинові та у Києві 
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впорядковував архів Вишневецьких і Мнішків з Вишнівця [18]. Архів 
Санґушків, що зберігається в Кракові, охарактеризував М. Ковальський, 
проте зроблене не набуло розвитку в подальших студіях вченого [19]. 
Сучасні українські дослідники акцентують увагу на історії формування 
у державних архівних установах України родових фондів магнатерії 
(Л. Гісцова, Д. Шовковий, Н. Царьова, Д. Пельц та ін.), аналізують склад 
колекцій з огляду на наявність фрагментів архівів шляхти Правобережної 
України (Л. Сухих) [20]. Нами простежено шляхи формування архівів 
Санґушків, Вишневецьких, Мнішків і Потоцьких, їх історичну долю та 
інформаційний потенціал джерел, що зберігаються в Києві [21]. У царині 
дослідження архівів козацької старшини першою стала праця Г. Папакіна 
[22]. Процес формування книгозбірень у резиденціях магнатських родів 
на українських землях досліджували Ф. Радзишевський, В. Іконников, 
У. Іваск, С. Булатова, І. Ціборовська-Римарович та ін. [23]. 

Попри певні здобутки у вивченні історії резиденцій і архівів маг-
натерії Правобережної України, архіви як складова садибної культури 
спеціально не досліджувались.

Родинні традиції та уподобання вищого прошарку шляхти сто-
совно сім’ї, дому, його найближчого оточення (огороду, саду) як не-
загрозливого простору, місця сімейного життя, проявлялись також 
у ставленні до приватних архівів. Архіви, книгозбірні та колекції 
становили важливий елемент престижу, що є однією з характерних 
ознак магнатерії [24, s.45].

Архіви великих землевласників у Речі Посполитій, на українських 
землях зокрема, досягли апогею розвитку у XVIII ст. Особливістю маг-
натських архівів є географічна необмеженість (відсутність прив’язки 
документів у них до місця знаходження даного архіву). Посідачами 
відомих архівів і колекцій були: Радзивілли у Несвіжу, Олиці, Санґушки 
у Любартові, Тарнові та Заславі (тепер – Ізяслав, Хмельницька обл., 
Україна), Чарторийські у Львові та Пулавах, Мнішки у Дуклі, Ляшках 
Мурованих (тепер – с. Муроване, Львівська обл., Україна) та Вишнів-
ці, Потоцькі у Кристинополі (тепер – м. Червоноград, Львівська обл., 
Україна) та Тульчині та ін. Названі садиби попри їх місцезнаходження 
містили документи з історії України.

Упродовж XVIII ст. у приватних містах і містечках Речі Посполитої, 
багатоетнічної, багатокультурної та багатоконфесійної держави, маг-
натська резиденція разом з ратушею (магістратом), ринком, костелом і 
церквою була локальним центром політичного, соціально-економічного, 
культурного життя. 

Зауваження Ю. Лотмана стосовно вивчення культури російської 
дворянської садиби XVIII–XIX ст. справедливе й для сприйняття куль-
тури садиби польської шляхти, інкорпорованої на зламі XVIII–XIX ст. 
до російського дворянства.

“Культура дворянской усадьбы – это особый мир, который предстает 
перед нами в виде, опосредованном ее создателями и владельцами 
усадеб, которые сами стали частью этой культуры, и которую мы 
рассматриваем их глазами, пытаясь понять и оценить ее через их во-
сприятие. Она оказала решающее влияние на весь жизненный уклад 
обитателей усадеб, чей быт воспринимался через призму этой культуры. 
Эти отличительные признаки усадебной дворянской культуры стали 
синонимами, адекватными определениям «усадебный быт», «бытовая 
культура», связанная с семейными традициями” [14, с. 212].

Проте розкіш садиб і розлогість маєтків аристократії русько-
литовського та польського походження на українських землях у складі 
Речі Посполитої не до порівняння з садибами російських вельмож. 
Лише маєток литовського канцлера та гетьмана князя Міхала-Сервація 
Вишневецького оцінювався в 14 млн. зол.: він залишив у спадок 26 клю-
чів*, розташованих на території сучасних України, Білорусі, Литви. 
Причому у Волинському воєводстві гетьман був власником 14 міст і 
131 села.

Господарі резиденцій, великі землевласники, були високо осві-
ченими людьми, цікавилися історією держави, роду, захоплювались 
мистецтвами, наукою, збирали зброю, стародруки та рукописи, поши-
рювали ідеї Просвітництва. Вони проявили себе як перекладачі, автори 
праць теологічного характеру (Міхал-Сервацій Вишневецький, Міхал-
Казимир Огінський), з генеалогії або геральдики (Януш Вишневецький, 
Кароль-Філіп Мнішек), драматургічних (Урсула-Францишка Радзивілл з 
Вишневецьких) і музичних (Міхал-Казимир Огінський) творів тощо. 

Здобуті в Європі під час освітніх подорожей знання вплинули не 
лише на подальшу політичну кар’єру потомків магнатських родин, а 
й проявились у будівництві та облаштуванні резиденцій відповідно до 
тогочасних європейських тенденцій і власних художньо-естетичних 
уподобань. Майже водночас, у першій половині XVIII ст., зазнають мо-
дернізації замки Радзивіллів, зокрема в Олиці (Волинське воєводство), 
Жовкві [6, Інвентарі…, с.5, прим. 3], Мнішків у Дуклі, Ляшках Мурова-
них (Руське воєводство) та ін. Перебудови також зазнав Вишнівецький 
замок князів Вишневецьких (1720 – початок 1730-х рр.) у Волинському 
воєводстві. Його господар, віленський воєвода, литовський канцлер та 
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гетьман Міхал-Сервацій Вишневецький, останній представник роду в 
чоловічій лінії, неодноразово подорожував закордоном і свої враження 
від французької культури втілив у реконструкції та облаштуванні замку 
– фактично заново побудованій на старих мурах резиденції. Внутрішнє 
оздоблення Вишнівецького замку, представлене у XVIII – на початку 
XX ст. у спогадах, кореспонденції, періодиці, наукових дослідженнях, 
вражало і збуджувало інтерес сучасників [25]. Окрасою палацу була 
портретна дзеркальна галерея, яка, на думку Є. Ковальчика, виконувала 
роль князівського музею. Галерея Вишневецьких містила скульптур-
ні та живописні портрети членів роду, історичні образи, обладунки, 
зброю. Архітектором галереї та замку був француз Jakub Blangey Daprés 
(†1724, Вишнівець), майор королівських військ, придворний архітек-
тор Вишневецьких, автор (?) проекту реконструкції (бл. 1720 р.). Він 
же став головним архітектором Костелу босих кармелітів у Вишнівці, 
заснованого М.-С. Вишневецьким. Творцем архітектонічного обличчя 
замку був також один з учнів Ф. Мансара (1598-1666), “французького 
архітектора, який варіював традиції французького і частково італій-
ського ренесансу” [9, с. 53, прим.].

Резиденції магнатерії виконували декілька функцій, серед яких до-
мінували захист мешканців і репрезентація престижу родини власника. 
Господарський комплекс разом з замком або палацом представляли зем-
не життя володільців. Замкова резиденція князів Вишневецьких являла 
собою новий палац, вписаний в межі бастіонової фортифікації XVII ст., 
що випливає з італійської традиції palazzo in fortezza. Як зауважив 
Є.Ковальчик, цю традицію наслідували також резиденції Радзивіллів у 
Олиці, Санґушків у Заславі, Чарторийських у Корці та Любомирських 
у Рівному. “Ці родові резиденції продовжували тип оборонної садиби 
попереднього сторіччя, як наприклад, замок Збаразьких у Збаражі. У 
XVIII ст. фортифікації, пов’язані з резиденціями, мали вже майже ви-
ключно ідейне значення. Укріплення з бастіонами, кріпосним ровом і 
вежею брами символізували садибу потужного пана, власника розлогих 
добр, давнього феодала” [переклад наш – Н.Ч.] [5, s.53-54]. 

Ідеальний світ у маєтку відтворював парк/сад, що являв собою 
синтез мистецтв і природи. Започаткування саду у Вишнівці припи-
сують учневі А. Ленотра, садівника Людовика XV [9, с.54]. Складо-
вими композиції французького саду першої половини XVIII ст. були 
зазвичай водні простори, фонтани, оглядові пагорби, лабіринти, малі 
архітектурні форми. Тоді як поширений у магнатських резиденціях 
з кінця XVIIIст. “англійський” парк – “відкриті простори, озера, 

струмки, групи та масиви дерев” – нагадував “дбайливо доглянутий 
сільський пейзаж” [9, с.29, 90].

Міські садиби потребували великих матеріальних витрат: для 
їх будівництва та оздоблення запрошували іноземних архітекторів, 
художників, скульпторів, садівників. Відомим садівником наприкінці 
XVIII – на початку XIX ст. був Д. Міклер, ірландець за походженням, 
який працював у магнатських садибах – Чарторийських у Пулавах, 
Любомирських у Дубно, Мнішків у Вишнівці, Радзивіллів у Шпанові 
тощо. Серед замовників були жінки – Ізабелла з Флемінгів Чарторий-
ська, Хелена з Пшездзецьких Радзивілл, Олександра з Енгельгардтів 
Браницька та деякі інші [10, с.4]. Ізабелла Чарторийська після відвідин 
Англії написала та видала книгу, присвячену плануванню пейзажних 
парків “англійського” типу [26]. Парк у резиденціях репрезентував міф, 
втілений садівником на замовлення господаря. Так, у маєтку Любомир-
ських у Дубно було засновано парк “Палестина”, або “Панталія”, що 
відтворював райський куточок, землю обітовану. У Софіївці Потоцьких 
поблизу Умані матеріалізовано образи “Одиссеї” Гомера. При плануван-
ні парку “Олександрія”, у літній резиденції Браницьких поблизу Білої 
Церкви, використано символіку “Божественної комедії” А. Данте тощо. 
У оздобленні садиб були задіяні також місцеві та привезені з інших 
маєтків скульптори, художники, каменярі та ін. Документально під-
тверджено діяльність у XVIII ст. у магнатських волинських резиденціях, 
у тому числі у Вишнівці, скульпторів зі Львова [27]. Господарі маєтків 
замовляли художникам гравюри та картини з краєвидами садиб. Завдяки 
творам Н. Орди, І. Подчаського, А. Ланге, В. Штернберга, Г. Нарбута 
та інших митців маємо уявлення про українські маєтки, зруйновані у 
наступні сторіччя. 

Поряд з парком/садом складовими садибної культури магнатерії у 
досліджуваний період були книгозбірні, колекції творів мистецтв, по-
рцеляни, зброї, нумізматичні, археологічні, етнографічні, етимологічні, 
інші збірки, а також архіви. 

Архіви, книгозбірні й колекції віддзеркалювали мистецькі та 
художньо-естетичні уподобання, родинні традиції власників і водночас 
були проявом їхньої культури в широкому розумінні. Для відтворення 
традицій і культурного побуту шляхти досліднику стають у нагоді 
не лише родинні документи – королівські привілеї, дипломи, корес-
понденція, генеалогічні дерева, родинні хроніки, спогади, щоденники, 
тестаменти, копіарії тощо. Важливу інформацію щодо внутрішнього 
оздоблення та устаткування садиб, у яких відбились інтелектуальні та 
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мистецькі уподобання їх власників, містять інвентарі, креслення та 
плани палаців, замків, парків і садів; контракти на виконання робіт 
з майстрами, архітекторами, садівниками та ін.; каталоги рукописів 
і стародруків, колекцій з археології, етнографії, сфрагістики, творів 
мистецтв, посуду, срібла, монет, театрального реквізиту; генеральні 
та часткові сумарії документів архівів; реєстри одягу, що укладалися 
в разі смерті власника або спадкування; панегірики; автографи; ноти 
музичних творів; молитовники тощо. 

Ставлення господарів до архівних збірок у XVIII ст. засвідчують 
місця їх зберігання – скарбниця, бібліотека, окреме приміщення в замку 
(палаці) або спеціально споруджена будівля замкового (палацового) 
комплексу. Відомі також випадки передачі приватних архівів на збере-
ження до монастирів (наприклад, архіви Санґушків і Тарлів наприкінці 
XVIII – на початку XIX ст.), але то були радше винятки. 

Опис приміщення, де розташовувався архів Радзивіллів, подає 
інвентар Олицького замку 1755 р., опублікований мовою оригіналу 
В. Александровичем [6, с.142-143]. Двері архіву були дубові, пофар-
бовані у зелений колір, на залізних петлях і крюках, залізною бляхою 
навхрест збиті, з внутрішнім замком і двома застібками та скобами 
для замикання на висячий замок. Ліворуч від входу в архіві стояв 
великий стіл, фарбований під горіх з зеленою обшивкою та червоним 
карнизом із 21 шухлядою, пофарбованою у зелений колір з червони-
ми обшивками; при кожній шухляді по два болти для висування. На 
тому столі – шафа на ніжках-кульках – сховище аж до стелі; обшивки 
фарбовані у зелений колір з червоними краями. Праворуч – стіл так 
само пофарбований з 9 шухлядами зеленого кольору з червоними об-
шивками, а при кожній шухляді по два болти для висування. Збоку 
ніша в стіні, у котрій [стояла] невелика фарбована шафа з зеленими 
обшивками і червоними краями. Посеред архіву – великий стіл для 
письма, фарбований під горіх з зеленою обшивкою і червоним карни-
зом, на пофарбованих ніжках. У тих архівах [так у тексті. – Н.Ч.] три 
вікна з пофарбованими у зелений колір дубовими рамами з чотирма 
віконними стулками, що відкриваються на залізних петлях і крюч-
ках з залізними закрутками; з подвір’я – залізні грати і пофарбовані 
віконниці до замикання, на залізних петлях і крюках і з закрутками; 
зсередини також подвійні фарбовані віконниці на залізних петлях і 
крюках із защіпками та скобами; підлога з цегли [переклад наш. – 
Н.Ч.]. З опису приміщення доходимо висновку, що господарі не лише 
потурбувались про безпеку власних збірок (ґрати на вікнах, петлі та 

крюки, дверні замки, бляха), а й створили умови для роботи з доку-
ментами у архіві (письмовий стіл, три вікна). 

Серед науковців загальноприйнятою є думка, що до архівів зверта-
лись насамперед для задоволення нагальних потреб, особливо у спірних 
майнових справах. Насправді архіви магнатерії у XVIII ст. становили 
складну за функціями та завданнями мережу і містили різноманітний 
за формою та змістом комплекс документів. У XVIII ст. через розга-
луженість родів і географічну розлогість маєтків разом з головними 
архівами роду (або родини) існували локальні архіви, які поділялись на 
маєткові, економічні та юридичні архіви. Маєткові архіви функціонува-
ли у родинах власників. Юридичні та економічні архіви створювалися 
в управліннях латифундій. Тому в історичній науці стверджується роль 
родини власників і адміністрації маєтків як архівоутворювачів. 

До кінця XVIII ст. архіви упорядковували, описували, виходячи 
з потреб господарів, запрошені особи з найближчого оточення – дові-
рені особи, уповноважені (пленіпотенти), представники клієнтели. Як 
правило, та сама особа водночас піклувалась і архівом, і бібліотекою.

Листування службового характеру архівістів Санґушків, Радзивіллів, 
Браницьких герба “Гриф”, Мнішків, Чарторийських та ін. з архіваріусами 
сторонніх родин зберігалося разом з родинною та дипломатичною корес-
понденцією господаря [28]. Прізвища та соціальний статус упорядників 
архівів фіксують також уцілілі сумарії (компендіуми, реєстри) документів 
архівів. Генеральні сумарії документів відбивають зміст і структуру архі-
вів, культуру їх упорядкування, опосередковано засвідчують також тра-
диції побуту власників. Одиницями зберігання у архівах були фасцикули, 
паки, теки. Визначення фасцикулів у магнатських архівах запропонував 
О. Баранович у статті 1956 р. Папери, що становили за змістом одну 
справу, групувались по в’язках, які мали назву фасцикулів (Fasciculus). 
Кожен документ даної справи, записаний на папері звичайного розміру 
(довжина аркуша 28-30 см, ширина близько 30 см), складали окремо. 
Усі документи, незалежно від того, чи нараховували вони один, два, три 
або більше аркушів, складали однаково: перший раз прикладали нижчий 
край документа до верхнього, робили згин поперек аркуша, і вдруге, 
прикладаючи перший згин до верху аркуша. Утворювався паралелограм, 
довга сторона якого дорівнювалась ширині аркуша, а широка – четвер-
тині довжини його [18, c.154]. На звороті кожного документа фіксували 
його короткий зміст, дату та номер фасцикула. Складені один до одного 
документи обгортали папером і перев’язували. На папері записували 
номер фасцикула (цифрою або літерою, або разом).
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Як нами вже встановлено, Вишнівецький архів за часів госпо-
дарювання Мнішків було впорядковано за предметною, іменною та 
хронологічною ознаками. Предметна ознака розуміється тут як сукуп-
ність майново-правових, публічно-урядових, господарчо-фінансових і 
родинних документів архіву, що виникли в результаті діяльності окре-
мих представників роду та їх кревних. Кореспонденція формувалась 
за іменною (прізвищами кореспондентів) та хронологічною ознаками. 
Фінансові документи впорядковували за роками в межах одного де-
сятиріччя. Відомі також випадки формування одиниць зберігання за 
видами документів (наприклад, у Дуклянському архіві Мнішків) [21, 
автореферат]. Культуру описування архівів підтверджують укладені 
архівістами предметні покажчики до генеральних сумаріїв, що по-
легшували пошук і доступ до документів. 

Інформацію про мету впорядкування архіву містили інструкції 
власників придворним архівістам. 

Згадані джерела важливі для розуміння місця архіву у палацовому 
комплексі, його внутрішньої топографії (шафи, шухляди), функцій 
архіву та завдань придворних архівістів, характеру їх взаємин, шляхів 
формування архівів роду, родини або канцелярії власника. 

Різнобічним було призначення архівів, якому відповідали по-
кладені на придворних архівістів завдання. З одного боку, архіви 
створювались для підтвердження могутності роду, його уславлення 
й тому можна стверджувати про функції архівів як скарбниці родо-
вої пам’яті. Причому родинні документи зазвичай зберігали окремо 
від майново-правових, фінансово-господарчих та інших паперів і не 
описували разом (як-от, архів Мнішків у Вишнівці). У Ляшках Му-
рованих фамільні папери Мнішків, їх родичів – наприклад, Тарлів – 
зберігались у бібліотеці замку (тоді як основний архів – у скарбці на 
в’їзді в замок). Архіви виконували й функції з захисту майнових прав, 
політичної та економічної потужності господарів. Більшість придво-
рних архівістів були пленіпотентами та зробили кар’єру як урядовці у 
ґродських або земських судових установах, де представляли інтереси 
патрона. На таку роль архівістів наголошують, зокрема, присяги, що їх 
давали господарю на кшталт службової присяги. За приклад візьмемо 
присяги архівістів князів Санґушків, опубліковані та проаналізовані 
І. Маршальською [29, s.102]. У XVIII ст. відомим на ім’я архівістом 
Санґушків, документи якого збереглися, був Яцек-Казимир Ратаєвич. 
Він працював у родовій резиденції Санґушків у Любартові з 1726 р. 
і зробив кар’єру від регента князівського Любартовського архіву до 

секретаря короля та маршалківських судів Великого князівства Ли-
товського, завдяки протекції хлібодавця Павла-Кароля Санґушка, який 
справляв маршалківський уряд. Я. Ратаєвич служив при князівській 
родині до 1767 р., опікуючись і архівом Острозької ординації, вже за 
сина патрона, Януша-Александра Санґушка. Результати архівної пошу-
кової діяльності Я. Ратаєвича збереглись у вигляді зшитків брульйонів 
листування, привілеїв, надань. У Любартові він описав усі фасцикули, 
уклавши сумарії архіву. Його авторству належать і каталоги (1737, 1741) 
родової бібліотеки [29, s.84-85].

Основними вимогами до регентів князівських архівів були: захист 
і обстоювання інтересів хлібодавця у судових інстанціях, надання під 
розписку документів, на вимогу господаря, пленіпотентам; дотримання 
у таємниці інформації, одержаної під час роботи з документами; збе-
реження цілісності збірки; забезпечення гідних умов зберігання. Обіг 
документів родового або родинного, присадибного архівів засвідчували 
спеціальні книги, які фіксували видачу та повернення документів, а та-
кож квити про їх одержання, що зберігались у головному архіві роду. 

Названим вимогам відповідали також поточні та трудомісткі за-
вдання архівістів – кверенди на потребу патрона – розшук документів 
як у архівах господаря, так і звернення до архівів “чужих” родів, а 
також до судово-адміністративних установ, Литовської метрики, архіву 
Коронного скарбу тощо. У інструкціях господарі давали також вказівки 
щодо мети кверенди.

Нами встановлено, що у Вишнівці, скажімо, архівними пошуками 
займався Антоній-Адальберт Ольшевський, пленіпотент Мнішків. Він 
пройшов шлях від сохачовського ловчого до намісника Люблінського 
ґродського суду. Після смерті Катажини Мнішкової (1771), виконуючи 
наказ її спадкоємців, А.-А. Ольшевський, тоді сяноцький намісник, 
разом з Коженьовським уклав опис майна та нерухомості у Вишнівець-
кому палаці, призначених до поділу (12 березня 1771 р). Родина Оль-
шевських належала до клієнтели Мнішків, що фіксує кореспонденція. 
У Вишнівці зберігався сумарій виявлених Ольшевським документів з 
генеалогії роду, засвідчений у Львові, на підтвердження шляхетських 
достоїнств родини Мнішків (1782) [30].

Разом з майново-правовими, фінансово-господарчими та суто 
родинними документами містились історичні матеріали, за які визна-
но документи стосовно публічного життя та участі в ньому окремих 
представників роду; акти, що вказують про набуття та тримання в 
минулому земельної власності, а також ті, що підтверджують у різній 
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формі знатність роду, його генеалогічні зв’язки та особисті досягнення 
членів роду [31]. Адже князівські роди Великого князівства Литовського 
Острозькі, Радзивілли, Вишневецькі, Сапєги, Санґушки та ін. упро-
довж XVI–XVIII ст. дали з свого кола воєвод, канцлерів, гетьманів, 
маршалків, краківських каштелянів (вищий світський уряд). Єдиний 
випадок у історії Речі Посполитій, коли королем був обраний представ-
ник русько-литовської знаті, пов’язаний з історією роду Вишневецьких 
(Міхал Корибут Вишневецький, 1669–1673).

Завдяки політичному статусу магнатерії і через відсутність у 
XVIII ст. архівів більшості урядів у Речі Посполитій (виняток стано-
вили Коронна метрика, Литовська метрика, архів Коронного Скарбу) 
родові архіви магнатерії Правобережної України містили документи 
гетьманського, маршалківського урядів і Сейму – привілеї та універсали, 
конституції сеймів, копіарії документів державної ваги, публіцистич-
них творів, дипломатичну кореспонденцію, рукописні газети тощо. У 
XVIII ст. у Вишнівці разом з фамільними паперами зберігався архів 
литовського гетьманського уряду, який посідав Міхал-Сервацій Ви-
шневецький. А за часів його правнука, великого коронного маршалка 
Міхала-Єжи Мнішка, – дипломатична кореспонденція. 

У архівах князів Радзивіллів (зокрема, були власниками Олицької 
ординації на Волині), зважаючи на їх статус у Великому князівстві 
Литовському з XV ст., містилися документи з історії Речі Посполитої 
і особливо Великого князівства Литовського. У Несвіжі були доку-
менти політичного архіву Великого князівства Литовського, у тому 
числі акти унії Корони та Великого князівства Литовського 1413 та 
1569 рр. [32]. 

Представники магнатерії з метою висвітлення ролі родів або їх 
окремих представників у історії Речі Посполитої надавали архіви у 
розпорядження польських письменників та істориків, як, наприклад, 
Сапєги, власники архівів у Деречині, Ружанах, Березі Куртузькій тощо. 
Результатами такої співпраці стали видання монографії роду ректором 
Новогрудського колегіуму, єзуїтом Антонієм Міштолтом (1724) та 
біографії Льва Сапєги, а також дипломатичної кореспонденції Сапєг – 
єзуїтом Казимиром Когновицьким [33]. 

Події останньої третини XVIII ст. спричинились до ліквідації Речі 
Посполитої як держави, внаслідок чого територія українських земель 
була поділена між російським та австрійським урядами. Вони також 
призвели до позбавлення польської шляхти історичного, етнічного, 
культурного та природного середовища, з котрим себе ідентифікувала. 

Шляхетські родини пережили дивовижну переміну понять і звичаїв, 
привнесених Французькою революцією, а пізніше наполеонівськими 
війнами. 

Великі землевласники польського походження, які мешкали на 
Правобережній Україні, були інкорпоровані в російське дворянство і 
перетворились на поміщиків. Їх маєтки опинились по різні боки кор-
донів Російської імперії та Габсбурзької монархії. Разом з маєтностями 
зазнали розпорошення архіви, книгозбірні та колекції.

На зламі XVIII–XIX ст. приватновласницький інтерес у ставленні 
до архівних збірок поєднується з історичним. За нових історичних умов 
архіви колишніх магнатів, зважаючи на їх етнічну й конфесійну різнорід-
ність у XVI–XVIII ст., матримоніальні зв’язки з правлячими династіями, 
обсяг і різноманітність за видами і змістом документів, набувають функ-
цію збереження історичної пам’яті та багатонаціональних культурних 
традицій. Адже архіви князівських родів Великого князівства Литов-
ського (Радзивілли, Сапєги, Санґушки, Острозькі, Заславські, Збаразькі, 
Вишневецькі та ін.), що їх почасти успадкували представники польської 
магнатерії ще у XVI–XVIII ст., містили документи староукраїнською та 
старобілоруською мовами, а отже, підтверджували зв’язок їх власників 
з українськими, литовськими та білоруськими землями, місцевими 
звичаями та традиціями. У архівах і бібліотеках магнатерії зберігалися 
документи та пам’ятки з історії українського, литовського, білоруського, 
польського, німецького, вірменського, єврейського та інших народів, 
які населяли Річ Посполиту. Тому представники магнатських родин 
(Радзивілли, Санґушки, Тарновські, Жевуські та ін.) упродовж XIX ст. 
продовжували описувати архіви, публікували каталоги або надавали у 
розпорядження науковців і видавців документи з архівів, розташованих 
також на Правобережній Україні. За нових історичних умов на зміну 
придворним архівістам, які походили з оточення власника, прийшли 
фахівці – історики та архівісти, що також свідчить про усвідомлення 
аристократичними родинами історичного значення збірок. 

Ілюстрацією ставлення їх нащадків до ролі предків у історії 
України, відданості родинним традиціям слугує, зокрема, опублікова-
ний нами лист спадкоємця Потоцьких і Санґушків, власника однієї з 
відомих у XIX ст. історико-культурних пам’яток – садиби у Антонінах 
Волинської губернії (тепер – Хмельницька обл., Україна). Йосип (Юзеф) 
Потоцький звернувся до В’ячеслава Липинського, посла Української 
Народної Республіки у Відні, перед загрозою нищення маєтку. Пропо-
нуємо уривок з документа; правопис оригіналу збережено:
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“…В моїм будинку яко в садибі предків знаходяться правдиві скарби 
старовини і штуки, галерея малюнків найліпших малярів, цінности 
старих замків Сангушко, Корецьких і Острожських і велика бібліотека 
найліпших видань теперішніх [і] давнійших в кількости 12 тисяч томів, 
коштовний архів родинний, непорівнані колекції образів, порцеляни і 
ріжних меблів, котрі попередніми поколіннями були зібрані, а мною на 
протязі 40 років життя на Україні помножені і взбогачені. З приводу 
сього маю сміливість звернутися до Вашей Ексцеленції яко пред-
ставника уряду на Україні з щирим проханням поробити заходи перед 
Урядом Українським, аби маєток Антоніни з його високо культурними 
парками, садами і теплярнями не був зруйнований і пограбований. 
Довожу до відома, що колекція моя, яка була ще зібрана за предків 
моїх, цілий час поповнялась мною, як на Україні так і заграницею. Яко 
довголітній мешканець України, котрому розвиток і культура дорогого 
мені краю дуже лежить мені на сердці, гадаю, що пропажа цих збірок 
була б великою безповоротньою стратою, не тільки для мене особисто, 
але яко частинки національного добутку і для цілого краю, його історії 
і культури…” (1919 р.) [34].

Палаци та замки на Правобережній Україні перебудовували, змі-
нювали оздоблення; на їх місці з’являлися нові будови, що відповідали 
тогочасним європейським тенденціям і художньо-естетичним уподо-
банням господарів. Але незмінними залишались архіви, книгозбірні 
та колекції, що слугували окрасою міських і позаміських резиденцій, 
садиб. Архіви становили складову садибної культури магнатерії. Міс-
цями їх зберігання були скарбці, бібліотеки або спеціально обладнані 
приміщення в замковому/палацовому комплексі. Склад, зміст, шляхи 
формування, історія описування та використання архівів власниками 
відповідали тогочасним політичним, економічним і культурним обста-
винам, відбивали роль магнатерії Правобережної України у суспільстві 
в цілому та культурний рівень магнатських родин зокрема. Упродовж 
кількох сторіч змінювалося ставлення до архівів з боку нащадків. По-
літичні зміни на зламі XVIII–XIX ст. спричинили інтерес до власних 
збірок як скарбниці родинної та історичної пам’яті. Укорінення родин-
них традицій справило вплив на культурний побут вищого прошарку 
суспільства у наступних сторіччях, спонукало його інтерес до історії 
власної родини та краю.

_________________
* Комплекс маєтків, фільварків, розташованих поблизу і спільно керо-

ваних; у Польщі XVI – першої половини XX ст. типова форма економічної 
організації великих маєтків (Encykłopedia PWN, електронний доступ: http://
encyklopedia.pwn.pl/haslo/3923105/klucz.html).

Джерела та література
1. Kitowicz J. Opis obyczajów za panowania Augusta III / oprac. R. Pollak. 

– Wyd. 2., zm. – Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1951. – LXXVII, 613 s.; 
Kraszewski J. Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy. – Wilno, 1841; Rolle A. J. 
Wybór pism / Wyboru tekstu i ilustracji dokonał, wstępem i przypisami opatrzył 
W.Zawadzki. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1966. – T. 1-3; ŁozińskiW. 
Życie polskie w dawnych wiekach / Wstęp i oprac. J. Tazbir. – Warszawa: Iskry, 
2006. – 280 s.; Gloger Z. Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej 
Polsce. – Warszawa, 1907. – T. 1. – S. 266-378; Czapliński W., Długosz J. Życie 
codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku. – Warszawa, 1976 – 266 s.; 
Kuchowicz Z. Obyczaje staropolskie XVII–XVIII wieku. – Wydawn. Łódzkie, 
1975. – 481 s.; Ejusd. Obyczaje i postacie Polski szlacheckiej XVI–XVIII wieku.– 
Wydawn. Polonia, 1993. – 284 s.; Gałaj R. Życie codzienne szlachty polskiej w 
okresie sarmatyzmu. – Szczecin, 1998. – 152 s.; Tazbir J. Kultura szlachecka w 
Polsce: rozkwit, upadek, relikty. – Poznań, 1998. – 246 s.; Dwory magnackie w 
XVIII wieku. Rola i znaczenie kulturowe / T. Kostkiewiczowa (red.), A. Roćko 
(red.) – Warszawa, 2005. –392s.; Kajzer L. Dwory w Polsce. Od średniowiecza 
do współczesności. – Warszawa, 2010. –388 s.; etc.

2. Życie codzienne – nowy kierunek badań w ramach historii kultury. 
[Materiały z konferencji, Warszawa, 29 IX 1995 r.] // Kwart. Hist. Kult. Mater. – 
R. 44. – 1996. – № 3. – S. 237-304.

3. Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich . Świadectwa 
przeszłości: Praca zbior. pod red. S. Achremczyka. – Olsztyn, 2002. – 199 s.; 
Pomorskie rody ziemiańskie w czasach nowożytnych. Praca zbiorowa / Pod 
red. W. Jastrzębskiego. – Toruń: Mado, 2004. – 401 s., il.; Rusiński W. Życie 
codzienne w Kaliszu w dobie Oświecenia. – Poznań, 1988. – 401 s.

4. Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. – 
Wyd. 2-e, przejrzane i uzupełnione. – T.5: Województwo wołyńskie. – Wrocław; 
Warszawa; Kraków, 1995. – 697s.; T. 9: Województwo podolskie. – Wrocław; 
Warszawa; Kraków, 1996. – 444s.; T. 10: Województwo bracławskie. – 573 s.; 
T. 11.: Województwo kijowskie oraz uzupełnienia do tomów 1–10. – Wrocław; 
Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1997. – 804s.

5. Przezdziecki A. Podole, Wolyń, Ukraina. – Wilno, 1841. – T.1–2; SteckiT.J. 
Wołyń pod względem statystycznym, historycznym i archeołogicznym. – Lwów, 
1864-1871. – T.1-2; Rulikowski E. Przed kilkuset laty (Bracławszczyzna) // 
Kwiaty i owoce / wyd. J. Trusiewicz. – Kijów, 1870. – S. 274-321; Лукомский В., 
Лукомский Г. Вишневецкий замок: его история и описание. – СПб.: Сириус, 
1912. – 40 с.; Urbański A. Z Czarnego Szlaku i tamtych rubieży. Zabytki pol-
ski, przepadłe na Podolu, Wołyniu, Ukrainie. – Warszawa, 1927; Kowalczyk J. 
Rezydencje późnobarokowe na Wołyniu // Przegląd Wschodni. – T. IV, z. 1(13). 
– 1997. – S. 25-73; передрук: Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne. – T.II: 



70 71

Twierdze Kresowe Rzeczypospolitej. – S.48-87; http//www.muzeum-zamojskie.
pl/wp-pdf/cz2_rezydencje.pdf etc.

6. Александрович В. Інвентарі замків у Старому й Новому Заславі з 
XVII ст. // Україна в Центрально-Східній Європі. – 2005. – №5. – С. 533-
557; Інвентарі Олицького замку XVII-XVIII століть: Зб. документів / Зібр. 
і підг. до друку В.Александрович. – Луцьк, 2007.

7. Александрович В. Мистецькі клопоти князя Олександра Заслав-
ського // Український археографічний щорічник. – Вип. 15. – Т. 18. – К., 
2010. – C. 176-177.

8. Лихачёв Д. С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. 
– СПб.: Наука, 1991. – 370 с.

9. Родічкін І., Родічкіна О. Старовинні маєтки України. – К.: Мистецтво, 
2006. – С. 25-59, 72-172.

10. Галкін С.І. Структура та символіка старовинного парку “Олександрія” 
в білоцерківській резиденції графів Браницьких / С.І.Галкін, О.Л.Гурковська, 
Є.А. Чернецький. – 2-е вид. – Біла Церква: О.В.Пшонківський, 2007. – 96 с.

11. Косенко І.С. Матеріалізація образів гомерівської “Одіссеї” в 
паркових композиціях “Софіївки” як вершина геніальності Л. Метцеля // 
Ogrody Czartoryskich: Studia i materiały.  – Warszawa, 2001. – S. 48-54.

12. Epsztein T. Z piórem i paletą: Zainteresowania intelektualne i artystyczne 
ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w II połowie XIX w. – Warszawa, 2005. – 
590 s.

13. Врангель Н. Помещичья Россия. – СПб.: Коло, 2007. – 304 с.; 
Богословский М. Быт и нравы российского дворянства в первой половине 
XVIIIв. – СПб., 1906 – 52 с.; Шубинский С. Очерки из жизни и быта 
прошлого времени. XVIII–XIX вв. – СПб., 1888. 

14. Лотман Ю. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского 
дворянства (XVIII – начало XIX века). – СПб., 2002. – 416 с.

15. Тихонов Ю. Мир русской усадьбы: очерки. – М.: Наука, 1995. – 
292 с.; Его же. Мир вещей в московских и петербургских домах сановного 
дворянства: по новым источникам первой половины XVIII в. – М.: Кучково 
поле, 2008 – 360 с. etc. 

16. Електронний ресурс: http://www.oiru.org/
17. Chwalewik E. Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, 

muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w Ojczyźnie i na Obczyźnie. – Kraków: 
Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991. – T. 1-2. – [Репринт]; Buczek K. Archiwa 
polskie // Nauka Polska. – Warszawa, 1927. – T.7. – S. 1–97; Warszawa, 1930. 
– T. 12. – S.1–85; Ejusd. Z dziejów polskiej archiwistyky prywatnej (Archiwa 
Czartoryskich) // Studia historychne ku czci Stanisława Kutrzeby. – Warszawa, 
1938. – T.2. – S.41–85; Polaczkówna H. Uwagi o porządkowaniu archiwów 
familijnych // Archeion. – Warszawa, 1939. –  T. XVI. – S. 1–20; Tomkiewicz W. 
Dzieje zbiorów zamku Wiśniowieckiego // Rocznik Wołyński. – 1934. – T. 3. – 

S. 413–434; [Tomczak A.] Archiwa wielkiej własności feudalnej // Robotka H., 
Ryszewski B., Tomczak A. Archiwistyka. – Warazawa, 1989. – S. 238–251; Syta K. 
Archiwa magnackie od XVI do XVIII w. – możliwości i kierunki badawcze // 
Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII w. / Pod red. I. 
Urwanowicza. – Białystok, 2003. – S. 679–691; Syta K. Archiwa magnackie w 
XVIII wieku: studium kultury kancelaryjno-archiwalnej. – Toruń; Inowrocław, 
2010. – 312 s.; etc.

18. Баранович О. Панське місто за часів Польської держави: Старий 
Костянтинів. – К., 1928. – 63 с.; Его же. К изучению магнатских архивов 
Украины // Проблемы источниковедения. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – 
Вып.5. – С. 146–158.

19. Ковальский Н.П. Документальные источники по истории Великого 
княжества Литовского XV–XVIII вв. в архиве Сангушек // Материалы 
межресп. науч. конф. по источниковедению и историографии народов 
прибалтийских республик Союза ССР: Источниковедение. – Вильнюс, 
1978. – С.35–41; Его же. Документы архива Сангушко как источник 
по социально-экономической истории Речи Посполитой XV – первой 
половины XVII в. // Узловые вопросы советского славяноведения: Тез. докл. 
и сообщ. ІХ Всесоюз. науч. конф. историков-славистов. – Ужгород, 1982. – 
С.243–244; Його ж. Документи родинного фонду Сангушків Краківського 
державного воєводського архіву як джерела з соціально-економічної історії 
України XVI–XVIII ст. // Архіви України. – 1983. – № 3. – С. 60–63.

20. Гісцова Л. До історії родових і особових фондів землевласників 
Правобережної України XVI – початку XX ст. // Українське архівознавство: 
історія, сучасний стан та перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. (Київ, 19-
20 листоп. 1996 р.). – К., 1997. – Ч. 1. – С. 101–106; Ejusd. Tulczyńska Linia 
Potockich w aktach zespołu Nr 49 Centralnego Państwowego Historycznego 
Archwum Ukrainy w Kijowie // Miscellanea Historico-Archivistica. – Warszawa, 
1997. – T.VIII. – S.99–104; Ejusd. Archiwa rodowe Prawobrzeznej Ukrainy w 
Centralnym Państwowym Historycznym Archiwum Ukrainy w Kijowie (cz. 1) 
// Ibidem. – Warszawa, 1998. – T.IX. – S. 127-139; Suchich L. Archiwa rodowe 
Prawobrzeznej Ukrainy w Centralnym Państwowym Historycznym Archiwum 
Ukrainy w Kijowie (cz. 2) // Ibidem. – S. 141–150; Szowkowyj D. Dzieje i 
zawartość dokumentów z zespołu Potockich prezechowywanego w Centralnym 
Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy w Kijowie (zespół 49, inw. 1, 2, 
3) // Ibidem. – Warszawa, 1997. – T.VIII. – S. 105–111; Черкаська Н. До історії 
формування збірки магнатських фондів Центрального архіву давніх актів 
у Києві (1921–1943) // Архіви України. – 2002. – №4/6. – С.77–120.

21. Черкаська Н. Джерела ЦДІАК України до історії князівського роду 
Санґушків // Український археографічний щорічник. Нова серія. – 2004. – 
Вип.8/9. – С. 7–21 etc.; Її ж. Доля Печерського архіву Потоцьких // Пам’ятки: 
Археографічний щорічник. – 2005. – Т. 5. – С. 84–108; Її ж. Документи 



72 73

Браницьких герба «Гриф» з Вишнівця в “магнатських” фондах ЦДІАК 
України // Архіви України. – 2005. – №4. – С.117–131; Її ж. Архіви магнатерії 
Правобережної України: Історія формування, структура, інформаційний 
потенціал (київські зібрання): Автореф. дис. … канд. дис.: 07.00.06. / НАН 
України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – 
К., 2010. – 20 с.

22. Папакін Г. Архів Скоропадських: Фамільні архіви української еліти 
другої половини XVII–XX ст. та архівна спадщина роду Скоропадських.– 
К., 2004. – 418 с.

23. Radziszewski F. Wiadomość historyczno-statystyczna o znakomitych 
bibliotekach i archiwach publicznych i prywatnych, iak niegdyś byłych i obecnie 
istniejących w krajach dawną Polską składających, a mianowicie: w Królestwie 
Polskim, Galicji, Wielkim Księstwie Poznańskim i zachodnich guberniach 
Państwa Rosyjskiego. – Kraków, 1875. – 126 s.; Иконников В.С. Опыт русской 
историографии. – К., 1892. – Т. 1, кн. 2; Иваск У. Частные библиотеки 
в России: опыт библиографического указателя. – СПб., 1912. – Ч. 1-2; 
БулатоваС.О. Книжкове зібрання роду польських магнатів Яблоновських 
у фондах Націо-нальної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – К., 
2006. – 334 с.; Ціборовська-Римарович І.О. Родові шляхетські бібліотеки 
Правобережноï Украïни ХVIII ст. (Вишневецьких-Мнішеків, Потоцьких, 
Мікошевських): iсторична доля та сучасний стан / Відп. ред. О.С. Онищенко.– 
К.: НБУВ, 2006. – 396 с., та ін.

24. Jusiak P. Elementy prestiżu społecznego w działalności rodziny Firle-
jów w XVI wieku // Соціум: Альманах соціальної історії / НАН України. 
Ін-т історії України; Гол. ред. В.А. Смолій. – К., 2008. – Вип. 8. – С.45-55; 
http://history.org.ua/JournALL/socium/8/4.pdf

25. Длугопольский А. Вишневец и его князья //Вестник Западной 
России.– 1868. – Кн. 6-8; Горленко В. Распродажа коллекций в Вишневецком 
замке // Киевская старина. – 1884 – № 10. – С. 361–366; Д.Щ.  [Щерба-
ковский Д.] Вишневецкая библиотека // Киевская старина. – 1902. – Т.76.– 
№3. – Отд.2.– С. 163–171; Лукомский В. Вишневецкий замок: его история 
и описание. – СПб.: Сириус, 1912. – 40 с.; Мунд С. Вишневец и его 
бибилиотека // Вестник литературы. – 1912. – №9. – Стб. 219-236 etc.

26. Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów / przez I. C[zartoryską].– 
Wrocław, 1805. – XII, 66, 56 s.

27. Rewski Z. Rachunki budowy pałacu i kościoła w Wiśniowcu // Biuletyn 
Historii Sztuki i Kultury. –  R. VII. – 1939. – Nr1. – S.74.

28. Marszalska J.M. Szkic do Zarządu Dóbr i Archiwum Rodzinnego 
Sanguszków w Gumniskach // Rocznik Tarnowski. – 1994. – R. 2. – S. 183-195.; 
SytaK. Jan Józef Witoszyński – archiwista Sieniawskich i Czartoryskich z XVIII 
wieku: Przyczynek do dziejów archiwistyki prywatnej okresu staropolskiego Ar-
chiwista Polski. – Warszawa, 2002. – № 2. – S.23–35; Jankowski R. Archiwiści i 

instrukcje archiwalne napisane dla nich w Archiwum Głównym Radziwillów w 
Nieświeżu // Archiwista Polski. – Rok V. – 2000. – № 2. – S. 43–54; Zielińska 
T. Archiwalia dwoch rodów Branickich – herbu Gryf i herbu Korczak // Miscel-
lanea historico-archivistica. – Warszawa, 1998. – T. 9 .– S. 33-45.

29. Marszalska J.M. Biblioteka i archiwum Sanguszków. – Tarnów, 
2000. – 204 s.

30. Центральний державний історичний архів України, м. Київ, 
ф.250, оп. 1, спр. 88.

31. Zielińska T. Archiwa wielkich rodów Rzeczypospolitej dziedzictwem 
narodów Europy Środkowej i Wschodniej // Archiwista Polski. – Warszawa, 
1999. – № 2 (14). – S. 35.

32. Ptaszycki S. Gdzie się przechowały i przechowują obecnie akty unii 
Litwy z Polską? // Kwartalnik Historyczny. – T. 16. – 1902. – S. 588-595; 
Jakubowski J. Archiwum państwowe W. X. Litewskiego i jego losy // Archeion. – 
T. 9. – 1931.– S. 5–18; Mikulski W. Dokumenty z archiwum Wielkiego Księstwa 
Litewskiego w Archiwum Warszawskim Radziwiłłów // Miscellanea historico-
archivistica. – T.7. – Warszawa, 1997. – S. 71-83.

33. Misztołt A.A. Historia illustrissimae domus Sapiehanae.... – Vilnae, 
1724.– 488 p.; Kognowicki K. Życie Sapiehów y listy od monarchów, książąt y 
róźnych panujących do tych że pisanych. – Wilno, 1790–1792. – T. 1–3; Ejusd. 
Żyсie Lwa Sapiehy. – Radom, 1830.

34. Центральний державний архів вищих органів влади та управління 
України, ф. 3689, оп. 1, спр. 14, арк. 13–14; Опубл.: Черкаська Н. Вячеслав 
Липинський і Йосип Потоцький (Історія одного листа) // Молода нація: 
альманах. – К.: Смолоскип, 2002. – №4. – C. 202–211.

Черкаська Наталія (Київ, Україна) Архіви – складова садибної 
культури магнатерії Правобережної України (XVIII – початок 
XIXст.)

У статті наголошується на значенні магнатської резиденції в приватних 
містах і містечках Речі Посполитої як локального центру політичного, 
соціально-економічного та культурного життя і з огляду на це розглянуто 
різновиди і функції приватних архівів магнатерії Правобережної України. 
Висвітлено місце архіву у замковому/палацовому комплексі. Простежуємо 
вплив родинних традицій і (в широкому розумінні) культури власників на 
формування та описування архівів. 

Ключові слова: архів, магнатерія, резиденція, князі, садибна культура, 
Правобережна Україна, Річ Посполита, Вишневецький, Радзивілли, 
Санґушки, Мнішки
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Черкасская Наталия (Киев, Украина) Архивы – составляющая 
усадебной культуры магнатерии Правобережной Украины (XVIII – 
начало XIX в.) 

В статье подчеркивается значение магнатской резиденции в 
частновладельческих городах и местечках Речи Посполитой как локального 
центра политической, социально-экономической и культурной жизни и в 
связи с этим рассматриваем разновидности и функции частных архивов 
магнатерии Правобережной Украины. Определено место архива в замковом/
дворцовом комплексе. Прослеживается влияние семейных традиций и (в 
широком понимании) культуры владельцев на формирование и описывание 
архивов.

Ключевые слова: архив, магнатерия, резиденция, князья, усадебная 
культура, Правобережная Украина, Речь Посполитая, Вишневецкий, 
Радзивиллы, Сангушки, Мнишки

Cherkaska Nataliia (Kyiv, Ukraine) Magnate archives of the Right-bank 
Ukraine as a component of estate culture (18th – the beginning of the 19th 

cent.)
The article stresses role of magnate residence in private cities and towns of 

Polish-Lithuanian Commonwealth as a local center of political, social-economic 
and cultural life. In this connection the article explores varieties and functions 
of private magnate archives of the Right-bank Ukraine. The role of the archive 
is defi ned in castle/palace complex. Infl uence of the family traditions and own-
ers’ culture over formation and description of the archives is investigated in the 
wider context.

Key words: archives, magnates, residence, the princes, estate culture, 
Right-bank Ukraine, Polish-Lithuanian Commonwealth, Vishnevetsky, Radziwill, 
Sangushky, Mnishky

Городяни Гетьманщини XVIII ст. у своєму одязі зберігали попере-
дні традиції вбрання української шляхти та козацької старшини і в той 
же час відчували вплив західноєвропейської моди, яка поширювалася 
з двох напрямків: через Річ Посполиту та Російську імперію [5]. Темою 
нашого повідомлення є одяг саме заможніх городян, оскільки про одяг 
бідних верств населення тогочасного міста джерела мовчать. Імовірно, 
він особливо не відрізнявся від сільського.

Протягом XVIII ст. одяг видозмінювався, доповнювався новими 
елементами. Про суттєві зміни у міському вбраннні можна говорити 
лише на кінець XVIII ст. Новий міський одяг називали «німецьким 
платтям». Як писав М.Ф. Берлинський (у 1798 –1799 рр.), «с недавнего 
времени многие … стали перенимать вкус немецкий и одеваться по 
большей части в короткое платье» [3, с. 263]. Тобто т. зв. німецькі смаки 
в одязі перш за все позначились на його довжині – він став коротшим. 
А.Шафонський навіть дає певні часові рамки таких змін: «тогда еще 
(приблизно у 1730-х рр. – О.К.) никаких немецких и французских одея-
ний и нарядов не знали. Ныне (приблизно у 1786 р. – О.К.) весьма редко 
благородную можно в старинном платье увидать, а все или совершенно 
в французском, или в смешаном с малороссийским платьем, на подобие 
англискаго робронта с гладкою спинкою, ходят» [26, с. 34]. 

Про німецьке плаття як обов’язкове для носіння відомо ще з по-
чатку XVIII ст., коли з 1700 по 1724 рр. виходить низка указів Петра І 
про заміну традиційного старомодного російського вбрання на «платье 
Немецкое верхнее Саксонския и Французския, а исподнее камзолы, и 
штаны, и сапоги, и башмаки и шапки Немецкия…; а женскому полу 
всех чинов…и детям носить платье и шапки и кунтуши, а исподнее 
босторги и юпки Немецкие же…» [12, с. 9]. Ця «примусова» мода на 
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Оксана КОСМІНА
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Одяг заможних
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XVIII ст. за писемними джерелами
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«німецьке плаття» поступово охоплювала всі міста Російської імперії. 
В одязі міських мешканців Гетьманщини ми не спостерігаємо різких 
змін, які б відбувались внаслідок царських указів. Зміни, які все ж 
таки спостерігаються в одязі, відбувались поступовим, «природним» 
шляхом. Тому і термін «німецьке плаття» згадується при описі вбрання 
українських міщан лише в кінці XVIII ст. 

Одяг мешканців міст та містечок Гетьманщини за набором осно-
вних елементів був досить подібним до одягу мешканців Правобереж-
ної України, яка належала Речі Посполитій. У відомих нам джерелах 
є відомості про одяг мешканців Глухова, Ніжина, Полтави, Прилук, 
Стародуба, Чернігова, Городища, Конотопа, Кременчука, Лохвиці, 
Новгорода-Сіверського та ін. (як виняток ми використовуємо відомості 
про одяг з Києва і двох пунктів Київського воєводства  Кальниболота 
і Погребища). 

На жаль, ми практично не маємо предметного одягового ряду, а 
описи майна часто написані канцелярською мовою, яка в одному ви-
падку тяжіє до полонізмів з використанням французьких термінів, а 
в іншому до русизмів з німецькою термінологією. Наскільки можна 
зрозуміти з текстів, під різними термінами приховуються однакові або 
дуже близькі за значенням реалії (жупан/каптан, корсет/босторг). 

В джерелах XVIII ст. згадуюється вбрання, яке було відоме і в 
XVII ст.  Про основні елементи вбрання української еліти XVII–XVIII ст. 
(куди входили і заможні городяни) ми вже писали раніше [14].

В нашому повідомленні ми детальніше зупинимось на вбранні, яке 
побутувало серед заможних городян саме у XVIII ст. Також спробуємо 
проявити основні зміни в одязі, які відбувались протягом XVIII ст. 
Важливим є питання, що таке міське вбрання і чим воно відрізнялось 
від сільського. 

Якщо говорити в цілому, то вбрання городян вирізнялось від 
сільського перш за все широким використанням привізних купованих 
тканин, професійним кроєм, новими модними елементами одягу, які 
швидше, ніж у селі, входили у міський побут. Бажання і можливість 
змінювати свій одяг пов’язані з питанням моди і заможності. За влуч-
ним висловом Ф. Броделя, «нема багатства – нема й свободи вибору, 
нема можливості змін» [4, с.264]. Багатство і розкіш у вбранні городян 
перш за все позначалось коштовністю тканин іноземного (фабричного) 
походження, на відміну від одягу селян, які використовували тканину 
власного виробництва. Нові ускладнені крої вимагали професійності 
і майстерності у їх виготовленні. Тому такий одяг виготовлявся на за-

мовлення у професійних кравців, які працювали в містах. Новий одяг 
міг продаватись на ярмарках, які теж відбувались у містах і містечках. 
Таким чином, всі нововведення так чи інакше стосувалися в першу 
чергу саме міста, а вже пізніше – села. 

Розглянемо, що носили заможні городяни Гетьманщини і що нового 
ввійшло в асортимент їх вбрання у XVIII ст. 

Найбільшою різноманітністю виділялося верхнє вбрання. Джерела 
XVIII ст. подають такі назви верхнього одягу: кунтуш, жупан, юпка, 
плащ, керея, бекеша, катанка, опонча, кожух, шуба, вільчура. Для чоло-
вічого вбрання актуальним саме для нашого періоду є поєднання в одно-
му комплексі кунтуша і жупана або кунтуша і каптана, а для жіночого 
вбрання – поєднання кунтуша зі спідницею, корсетом і сорочкою. 

Загалом можна говорити про відносну стабільність у комплексі 
чоловічого вбрання впродовж всього століття, але все ж таки маємо 
деякі, хай навіть термінологічні, зміни. 

Скажімо, зміна назви «жупан» на «каптан» відбувалась поступово. 
У XVIII ст. термін «жупан» вживався паралельно з терміном «каптан». 
Так, в описі пограбованих у 1751 р. гайдамаками речей мешканців 
містечка Кальниболота (тепер смт Катеринопіль, Черкаська обл.) 
йдеться про «кафтан китаевы добры и жупан синей новы» [2, с.581]. 
Тобто в одному документі фігурували зразу і жупан і каптан. На думку 
І. Тарнау, у міщанському вбранні варшавян у XVIII ст. «жупан» почав 
поступово поступатися місцем «каптану» [29, S.159]. Очевидно, на 
наших теренах зміна одягу та термінології відбувалась повільніше, 
ніж у Польщі. Також документи фіксують появу нового терміна за-
мість старого. Так, в описі майна П. Калнишевського термін «кунтуш» 
замінюється «черкескою», а «жупан» «каптаном»: «черная бархатная 
черкеска подбита двуличною тафтою и к ней голубой парчевой кафтан; 
малиновая с черними крапинками плисавая черкеска и к ней плисовои 
кафтан пара» [20, с.152]. В примітках публікатор документу Н. По-
лонська дала пояснення, що черкеска – це одяг з розрізними рукавами, 
в які можна було просовувати руки, або які зав’язували на спині [20, 
с.99], тобто вбрання, дуже подібне до кунтуша. Описи майна робили 
російською мовою, і очевидно, тут маємо певну плутанину у термінах. 
Бо до класичної черкески з газирницями (кишеньок для зарядних тру-
бочок), яку носили горяни Північного Кавказу, черкеска з гардеробу 
Калнишевського не має відношення. З описів лише можемо дізнатися, 
що черкеска оздоблювалась петлицями: «Черкеска люстрова, зелена, 
з большими золотыми петлицами и подшита вся красною доллю, а в 
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середине положена крашанина» [2, с.765]. Цікавим є і те, що в цьому ж 
документі, датованому 1767 р., поряд з чоловічою черкескою фігурує і 
кунтуш, але вже як жіноче вбрання.

З усього переліку верхнього хутряного вбрання треба виділити 
вільчуру. Під вільчурою розумілось хутряне вбрання, яке теж, як і шуба, 
крилось зверху тканиною: «вільчура з сукном» [2, с.281], «вільчура ки-
таєм крита» [2, с. 682]. Ця назва була запозичена на початку XVIIIст. з 
польської wilczura [7, с. 59-60] і початково розумілась як шуба з вовчої 
шкури [10, с.390]. В духівниці 1704 р. глухівського сотенного писаря 
Євстафія Єфимовича читаємо: «вовки китаем блакитним покритие» [19, 
с.30]. Але пізніше вільчурою називали шубу з будь-якого хутра, а шубу, де 
було використане хутро вовка, так і називали «вовчою шубою» або «вовче 
хутро» [27, с.24, 31]. Це добре видно з опису майна П.Калнишевського, 
зробленого у 1775 р. В описі окремо зазначена вільчура із хутром тхора 
та лисиці («Винчура из черных смушков подбита тхарями» [20, с.131]; 
«чорная винчура из смушак подбита лисицами» [20, с.151]) і окремо по-
значена шуба з хутра вовка: «волчья шуба покрыта серонемецким сукном; 
волчья шуба покрыта песочным сукном с шелковыми петлицами» [20, 
с.131]; «шуба волчья покрытая василковым сукном» [20, с.188].

Поряд з одягом, який вже був відомий у XVII ст., зустрічаємо і 
зовсім новий одяг, зокрема шлафрок (шлафор, шлафарь): «шлафор ка-
ламенковой; шлафар на черных смушках покрыт малиновым плисом; 
старой децкой тафтяной шлафор» [20, с. 129, 133]; «шлафар тафи зеле-
ной, споротой, обложен сеткою банталеровою; шлафар полутабинковой 
зеленой, старой» [19, с. 317]. 

Термін шлафрок походить від нім. Schlafrock – халат, що в свою 
чергу складається з двох слів Schlaf – сон і Rock – піджак, сюртук. У 
побуті російських дворян у XVIII ст. він був звичайним домашнім одя-
гом [11, с. 330]. Можна припустити, що в цей же час шлафрок носили і 
українські заможні городяни. Приміром у щоденнику за 1728–1729 рр. 
генерального подскарбія Якова Марковича згадується: «шлафрок с 
блакитного штофу..»; «шлафрок штофу кветчатого»; «покроили мне 
шлафрок с пуговицами с пол-13 локти атласу» [16, с. 17, 291, 300]. 
Поява в гардеробі такого типу вбрання говорить і про спосіб життя за-
можного міського жителя, котрий окрім виходів (до церкви, в гості, на 
прогулянку) мав ще окреме вбрання для дому, в якому він переважно 
проводив першу половину дня. 

Натільним одягом була сорочка, яка ніколи не виглядала з-під верх-
нього вбрання (можливо, окрім тонкої смужки комірця). Про натільний 

одяг в документах є побіжні згадки з уточненям якості тканини та 
кількості сорочок. Спідні штани в документах згадуються під терміном 
«убранє» або «портки», без будь-яких пояснень. 

Звичайно, чоловіче вбрання обов’язково допонювалося поясом і 
головним убором. Так само, як і в XVII ст., користувалися популярністю 
тканеві кольорові пояси, які в залежності від статків господаря були 
вовняними, шовковими, золототканними.

Жіночий гардероб, крім вже згаданих кунтуша, каптана, юпки, 
шуби, байбарека, складався з таких предметів: сукня (леверенда, ре-
веренда, раброн), спідниця (саян), корсет (босторг), шнурівка, кохта, 
сорочка, плахта, мантилля. Головні жіночі убори, які фігурують в 
джерелах, – намітка, хустка, чепець. 

З усіх перелічених елементів жіночого гардеробу найбільш но-
вітніми були, звичайно, речі іноземного походження, які увійшли у 
міську моду в XVIII ст. Таких було не багато. Перед усім хочеться 
зупинитись на сукнях, які в цей період мали назву леверенда/реверен-
да та рабронд. Так, у справі пограбування в Полтаві під 1756 р. серед 
жіночих речей згадується «леверенда сукна кропиястого без хутра». 
За термінологічною подібністю до реверенди, про яку теж є згадки 
у джерелах («реверенда чорна тонка, друга реверенда одмашок» [2, 
с.581]), можна припустити, що жіноча леверенда – це сукня, подібна 
до реверенди (кльошевої сукні типу сутани, чорного кольору, яку 
носило духівництво, лікарі, аптекарі [30, s.154]), але іншого кольору. 
Оскільки в документі наголошується, що вона без хутра, то, очевидно, 
були варіанти і з хутром.

Для цього періоду була характерна тенденція до суконь з широкими 
спідницями, яскравим прикладом чого є робронд (реброн, рабронд). На-
зва запозичена разом з реалією з французького roberonde, що буквально 
означає robe – сукня, ronde – кругла. Основний акцент в цій сукні був 
на широкій спідниці. Очевидно, не випадково в описах окремо виді-
ляють саме спідницю, підкреслюючи що вона була пошита з тої самої 
тканини, що і верх сукні: «реброн моря белого и юпка, разноцветные; 
реброн і юпка грезетние, красние, з сребною сеткою; реброн моря 
белого и юпка, разноцветные; реброн і юпка грезетние, красние, з 
сребною сеткою; реброн і юпка тафты полосатой» [15, с.23]. Як видно 
з описів, реброни шили з різнокольорових смугастих або квітчастих 
тканин: «старой штофной распоротой раброн з белыми цветами по 
голубой земли»; «распоротой раброн цветной бархату по дикому цвету 
пунцовые травы» [20, с.154]. 
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Також в документах (Погребище, 1738 р.) є свідчення про жіночі 
сукні, без конкретизації їх назви: «сукень білоголовських гродетуро-
вих зелених вироблених сріблом пара…, сукень пара морових білих 
з золотим пасаманем і з золотою компанкою (мереживом – О.К.) 
широкою» [2, с.280].

Доповненням до суконь були накидки – мантильї, які зрідка згаду-
ються в документах другої половини XVIII ст.: «мантилея блакитного 
штофу з белим кветом, подбита черныями себерками» [1, с. 128]; «две 
мантиле парчевие, золотие» [15, с.23].

Хоча ми і зустрічаємо в джерелах згадки про сукні в жіночому 
гардеробі, але все ж таки домінуючим був комплект одягу, який скла-
дався із спідниці, корсету, сорочки та запаски. Принаймні в джерелах 
цього періоду саме ці предмети одягу згадуються найчастіше. Можна 
припустити, що спідниця в міському костюмі витісняла незшитий по-
ясний одяг – плахту. 

Разом зі спідницею одягали корсет, який часто фігурує в описах під 
різними назвами (кабат, шнурівка, бострок). Корсет і спідниця могли 
бути як одного кольору, так і контрастних кольорів. Приклад першого 
варіанту: «юпка парчевая малиновая, на подоле в 3 ряда кружево, по-
дложена крашениною. «Бострок» малиновой парчевой травы золотыя 
обложен кружевом» [13, с. 34]. Приклади другого варіанту: «Сподница 
новая блакитного лудану великой руки, у чтири брити, локотъ восемь 
въ доле, кругомъ въ три ряда борщевими басаманами обложена, «шну-
ровка» червоного лудану корунками золотыми, якъ ведется, обложена; 
сподниця крашениною вся подшита 12 р.» [6, с. 352]; «Сподница 
китайчатая чирвоная приношеная з «кабатом» гафтованим; Сподница 
попелястая новая з «кабатом» з золотими потребами» [25, с. 989]. 

В гардеробі заможної жінки до кожної спідниці йшла своя запас-
ка (фартух). Тому їх налічувалось не менше, ніж спідниць [2, с. 766]. 
Судячи з того, що її шили з дорогих тканин, оздоблювали, подібно до 
спідниць, золотим та срібним мереживом («запаска штофовая по белой 
земле з разными цветами з сеткою золотою; запаска темного штофу з 
цветами разными з сеткою золотою» [8, с. 43]), вона не мала практичної 
господарчої функції, а швидше була декоративним доповненням до жі-
ночого вбрання. Моду на фартухи, які доповнювали вбрання заможних 
жінок, започаткувала ще в кінці XVII ст. герцогиня де Фонтанж [22, 
с.158]. Цю тенденцію було підхоплено у XVIII ст. іншими впливови-
ми жінками: фавориткою французського короля Людовика XV мадам 
де Помпадур, королевою Марією Антуанеттою та її матір’ю Марією 

Терезією. Фартух у вбранні цих жінок був кокетливим аксесуаром, 
грою в селянку/служницю/пастушку. Такий фартух називався tablier 
(від фр. table – стіл). Знатні дами надягали такий фартух, сідаючи до 
столу. На кінець століття в епоху рококо такий фартух був натяком 
на еротичність у костюмі [17, с.154–158]. Мода на фартух з дорогих, 
оздоблених вишивкою та мереживом тканин (тафта, муслін, шовк) 
пошириласяна вихідний костюм знатних дам не тільки у XVIII ст., а й 
тривала все ХІХ ст. 

Повертаючись до питання про побутування фартуха в одязі заможних 
міщанок Гетьманщини, можна зробити припущення, що з одного боку це 
була вже усталена європейська мода, а з іншого ці європейські модні речі 
добредалися в традиційні уявленя про костюм, оскільки цей вид одягу по-
бутував у селянському вбранні і був там функціонально необхідним. 

Ще один вид стегнового одягу, який досить часто зустрічається в 
документах,– це шовкові плахти. Їх кількість навіть могла перевищу-
вати кількість спідниць. Але окрім того, що плахти були шовковими, 
ми більше нічого не знаємо. Важливо, що в цей період, очевидно, їх 
могли носити поряд із спідницями. 

Досить нейтрально, без особливих деталей, в джерелах фігурують 
жіночі сорочки. Окрім вишивки шовком, сорочки оздоблювалися гап-
туванням золотими або срібними нитками: «кошуль шитих золотом и 
прочих шистдесят…» [24, с. 564]. Але таких свідчень не дуже багато. 

Значно багатше вишивкою та гаптуванням оздоблювалися жіночі 
головні убори – чепці і шапки: «Чепцы …: бархатных 3, шиты золотом 
и сребром; по разным штофам шиты золотом и сребром 3; по атласам 
шиты золотом и сребром 2; по сеткам шиты золотом и сребром 6» [13, 
с. 20]. Окрім рослинного орнаменту, який був домінуючим в оздобленні 
вбрання, ми маємо згадки і про деякі сюжети, які, можливо, мали ге-
ральдичний характер. Так, в посагу однієї заможної пані, яка виходила 
заміж у 1746 р., був «чипець аксамиту зеленого, гаптований сребром 
квет и посередине орел» [19, с. 310]. Так само в жіночому головному 
уборі залишається актуальною намітка, але в згадках про неї вже не 
зустрічаємо пишного декоруванння золотом, сріблом або перлами, як 
це було у XVII ст. [18, Стлб. 1118]. 

У шапках переважно оздоблювалось денце: «вершок на шапку, по 
золотой денце шитой сребром» [8, с. 44]; «шапочній вершок золотом з 
серебром плетеній» [9, с. 466]. Шапки були зимовими і літніми. Актове 
джерело фіксує: «Шапку зимнюю, собольцевую; шапку женскую лет-
ную, парчевую; шапку женскую люстровую, летную» [2, с. 767]. 
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У цей період серед городянок побутував «кораблик» – шапка, 
яка своїм силуетом нагадувала корабель. На це звернув увагу А. Ша-
фонський: «Мещанки и другія почетнейшія из простых носят шапки, 
спереди и сзади с маленьким острым угольноком пошитыя… а шапки 
у замужних женщин корабликами, по сходству с кораблем, с парчи 
и бархоту пошитая, называлась» [26, с.34]. Напрошується аналогія з 
модними на той час високими жіночими зачісками, які доповнювалися 
різноманітними предметами і зокрема макетами вітрильних кораблів. 
Можливо, це якимось чином вплинуло і на назву головного убору за-
можних жінок Гетьманщини. 

Досить дорогим предметом у жіночому гардеробі була шовкова 
хустка з різнокольорового шовку: «платков шелковых новых четыре, 
един полуиталиянский блакитный; другий кофейный з белыми засно-
вками; третий красный; четвертый жолтый» [2, с.767]. Хустки оздоблю-
валися вишивкою: «платок един жолтiй тяфтяной, на оном квет сребром 
шитой» [1, с.128]; «фустка добра шовком шита» [2, с.581].

Ще одним суттєвим елементом одягу, який вказував відмінність 
між сільським та міським вбранням, було взуття, у першу чергу жіноче. 
У XVIII ст. були модними черевики з шовку, парчі, бархату на високих 
підборах з гострими носами. Жіночі черевички декорувались вишивкою 
золотом та сріблом: «черевики бархатные, шитые золотом» [6, с.340], 
«черевики зеленіе штофніе, блакитніе, гафтованніе; черевиков пара 
гафтованих» [23, с.147]. Мабуть, саме про такі черевички мріяла Оксана, 
героїня повісті Гололя «Ніч перед Різдвом». Повсякденним чоловічим 
та жіночим взуттям були чоботи, пошиті з кольорової шкіри.

І, звичайно, майновий статус проявлявся у кількості прикрас та їх 
асортименту: персні, сережки, намисто, ланцюжки, кулони, хрестики. 
Персні прикрашали рубінами, яхонтами, смарагдами, але найбільш ці-
нувалися діаманти. Їх носили і чоловіки, і жінки. У жіночих прикрасах 
цього періоду коралове намисто почало потрохи поступатися перлам. 
Перли цінували за розміри та форму. Часто в документах зазначалось 
їхнє походження: «бурминські» або «гурмижнські» (від місця видобу-
вання – Гурмиське море, тобто Перська затока [21, с.170]); «жемчугу 
уриянского рослого среднего и малого» [19, с.310] (тобто східного (орі-
єнтального) походження [28, s.84]). Також приділяли увагу сережкам, 
кулонам, ланцюжкам. 

Таким чином, ми розглянули основні елементи вбрання, які фор-
мували костюм міського жителя Гетьманщини. Відомості, які містяться 
в опублікованих джерелах, дають нам якщо не вичерпну, то достатньо 

чітку картину того, що одягали заможні городяни України XVIII ст. 
Ми бачимо тяглість в традиційних елементах попереднього століття 
та нововведення, які увійшли в побут городян у XVIII ст.

Нові елементи одягу, які потрапляли в побут заможних городян, 
були іноземного походження. Але оскільки їх чисельність була ще дуже 
незначною, то можна говорити про певну консервативність в одязі 
мешканців міст Гетьманщини. Принаймні в джерелах цього періоду 
докорінних змін ми не спостерігаємо. Навіть на кінець XVIII ст. в одязі 
заможних міщан при використанні «французского платья» існував, за 
виразом А. Шафонського, свого роду змішаний стиль «с малороссійским 
платьем». Міське вбрання відрізнялося від сільського такими ознаками: 
використання різноманітних за якістю, кольором і оздобленням тканин 
іноземного виробництва; складність кроєних виробів, особливо жіночих 
корсетів; взуття – жіночими черевичками, які були пошиті з кольорових 
дорогих тканин; ювелірні прикраси; введення в побут нових елементів 
вбрання (жіночих суконь, чоловічих шлафроків, плащеподібних на-
кидок). Але суттєві зміни у розмежуванні вбрання на сільське/міське 
спостерігалося вже у наступному, XIX ст.
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Косміна Оксана (Київ, Україна) Одяг заможних городян Гетьман-
щини XVIII ст. за писемними джерелами

У статті головну увагу приділено вбранню, яке з’являється у XVIII ст. 
Наголошується про його відмінність від вбрання селян. Основні елемен-
ти вбрання заможних городян формувалися значною мірою під впливом 
західноєвропейської моди. Для одягу цього періоду була притаманна 
певна консервативність. Стилістику вбрання можна умовно визначити як 
“французько-малоросійську”.

Ключові слова: Гетьманщина, вбрання, описи

Космина Оксана (Киев, Украина) Одежда зажиточных горожан 
Гетманщины XVIII в. по письменным источникам

Статья посвящена одежде, которая появляется в XVIII веке. Акценти-
руется внимание на ее отличии от одежды крестьян. Основные элементы 
одежды зажиточных горожан формировались в большой степени под 
влиянием западноевропейской моды. Для одежды этого периода присуща 
определенная консервативность. Стилистику одежды можно условно 
определить как «французско-малороссийскую». 

Ключевые слова: Гетманщина, одежда, описания

Kosmina Оksana (Kyiv, Ukraine) Clothes of Hetmanate’s prosperous 
townspeople of the 18th cent. in writing sources

The article is devoted to the clothes that appear in the 18th cent. Attention 
is accented on its difference from the clothes of peasants. The basic elements 
of clothes of prosperous townspeople were formed mainly under infl uence of 
the West-European fashion. For the clothes of this period certain conservatism 
is inherent. Style of clothes can be conditionally defi ned as “French-Little 
Russian”.

Key words: Hetmanate’s, clothes, descriptions
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Щоденне життя як ділянка вивчення на межі мікроісторії, со-
ціальної й культурної історії все більше привертає увагу сучасних 
дослідників [33; 28; 27]. З’являються численні розвідки та монографії 
на тему приватного побутового життя, базовані переважно на добре 
збереженому та впровадженому в науковий обіг джерельному мате-
ріалі західноєвропейських суспільств. [Див. найновішу західну літе-
ратуру на тему щоденного життя середньовічного та ранньомодер-
ного суспільства: 31; 32; 24]. Хоча в останні роки географічні рамки 
досліджень значно поширилися на інші регіони. 

Дослідженню тематики, присвяченої вивченню товариського 
життя, а конкретніше, проведенню вільного часу в тавернах, шин-
ках, поширенню пияцтва, західні дослідники також приділяють зна-
чну увагу [25; 34; 35; 30]. Окремі російські дослідники поширюють 
історіографічну інформацію, користуючись вторинними джерелами 
[23, 12-16; в основі дослідження – кілька опублікованих англійських 
щоденників]. Див. також нещодавно виданий російський збірник ста-
тей на цю тему [19]. Українська історіографія у вивченні соціальних 
питань побуту ранньомодерного часу тільки робить перші кроки, 
що можна пояснити не тільки відсутністю методологічних взірців, а 
втратою та нестачею джерельних матеріалів. Порівняно багаті львів-
ські архіви цього часу дозволяють і українським історикам відпові-
сти на окремі виклики сучасної історіографії.

***
Не відомо достеменно, з яких часів у народній творчості склалася 

сумнозвісна слава про шевців як добрих любителів алкоголю. Ситуа-
ція у львівському шевському цеху останньої третини XVII ст. – пер-
шої третини XVIII ст. певним чином підтверджує ці влучні народні 
спостереження. [Про львівський шевський цех детальніше див.: 21, 
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(Товариське життя шевців Львова
у останній третині XVII – першій 
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346-351; 22, 39-58]. Шевці напивалися насамперед у цеху, для чого 
було багато нагод. Найбільше хмелю лилося з приводу виборів у цеху. 
Приємна процедура розтягувалася на кілька етапів. Спочатку мед 
пили від презентації цехмістрів панам райцям, потім після обрання їх 
цехмістрами, далі – після присяги. Мед лився рікою, а на закуску була 
риба та хліб [3, 72v (1668)]. Регулярні, квартальні та періодичні збори 
шевців у господах цехмістрів, як правило, закінчувалися алкоголь-
ними застіллями, на яких були присутні практично всі майстри цеху. 
Щорічне католицьке релігійне свято на день Божого Тіла, коли всі 
цехи проходили з процесією через місто, також завершувалося довго-
тривалим спільним цеховим бенкетом. Колективно цеховики святку-
вали щорічні міські змагання зі стрільби з рушниць, які влаштовувало 
стрілецьке братство. [Конкретніше про стрілецьке братство у Львові 
написав Т. Кульчицький: 29]. Шевці не проминали можливості випити 
колективно при вступі до цеху нового майстра, «визволинах» їхніх 
учнів, які ставали підмайстрами, тощо. А скільки оказій використову-
вав кожен швець особисто, а найчастіше в невеликому колі колег, аби 
зняти напруження після важкої фізичної праці.

Цехова господа була головним місцем зустрічей. З власником цієї 
господи цех встановлював негласний договір на обслуговування шев-
ців, насамперед на дні виборів цехмістрів. Шевські цехмістри найчас-
тіше брали алкогольні напої в борг, а частину витрат на частунок для 
цехової братії випадало, за традицією, на самих цехмістрів. У 1670 р., 
за старим звичаєм, пригощаючи після своєї присяги цехову братію, 
цехмістер заплатив з власної кишені за 7,5 гарнців меду [3, 75v]. Крім 
цього, шевці випили ще 50 гарнців меду, але цю вартість оплачував 
цех, хоча цехмістер поручався за оплату. 

Шевці через зростання боргів у шинкарів часто змінювали шинки, 
де можна було провести цехові бенкети. У 60-х роках XVII ст. таким 
місцем був шинок “у Салезіянки”, що пізніше змінився на численні 
алкогольні заклади: “у Злотнички”, “у пані Вінценти”, “у пані Черке-
сової”, “у пані Снопкової” тощо. На цехові гроші замовлявся мед, за 
який платили в середньому 25-30 зл., що дозволяло замовити 40-50 
гарнців напою. Однак у деякі роки ця цифра могла відрізнятися іс-
тотно в той чи той бік: у 1698 р. шевці витратили на честь виборів 
14 зл. 12 гр., а у 1709 р. – вже 72 зл. [17, 88; 2, 145v]. Тоді у Львові 
місткість одного гарнця була 3,84 л. [18, 757]: отже, шевці, святкуючи 
обрання керівництва свого цеху, могли спожити за вечір понад 160-
180 літрів медового алкогольного напою. 
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З кінця XVII ст. поряд з медом все частіше шевці замовляють го-
рілку, яка стає в пияцьких колах все популярнішою, а отже, й їх ви-
трати у першій третині XVIII ст. зростають до 50-60 зл. 

Для порівняння: в Ауґсбурзі, за давнім звичаєм, так само у день 
міських виборів, відбувалися великі почастунки, з найбагатшими бен-
кетами, вишуканими стравами, випитим цеховим вином та пивом. Але 
з 1682 р. такі бенкети влаштовувалися тільки для керівництва цеху, 
присяглих майстрів (у Львові аналогом були столові), можливо, цехо-
вих слуг. Простих майстрів на них не запрошували, проте витрати на 
бенкети з часом зростали. Так, у 1653-1683 рр. вони становили 5 гуль-
денів, а у 1684-1720 рр. – 7-8 гульденів [26, 247]. Для порівняння: при 
близько 100 осіб майстрів у двох містах витрати у шевському цеху 
на бенкети у Львові становили 50-60 зл. проти 7-8 гульденів у Ауґ-
сбурзі, що дорівнювало близько 16-18 зл. (за тодішнім валютним ек-
вівалентом чи обмінним курсом, вартість одного гульдена відповідала 
2-2,2 зл., або 0,66 талера) [20, 102, 354].

Десь наполовину менше видатків на алкоголь витрачалося цехо-
вих грошей на свято Божого Тіла – другий за значущістю захід у шев-
ському престижному вимірі. Так, 1690 р. на бенкет “за старим звичаєм” 
на Боже Тіло було витрачено з цехової скарбниці 10 зл. [17, 9v].

Цехові реєстри видатків засвідчують, що значну частину грошей 
з цехової скарбниці щороку щедро видавали на гостини, бенкети, 
частунки та інші заходи, які закінчувалися щедрими похмільними за-
стіллями. У 1665 р. понад половини цехового прибутку витратили на 
похмільні посиденьки: 183 зл. із 330 зл. З них тільки незначна сума 
пішла на страви (41 зл.), а більшість грошей витрачено на замовлення 
алкогольних напоїв: меду, пива та горілки. У 1669 р. ця сума “на пия-
тику” ще більше зросла, сягаючи 315 зл., але цехова братія не робила 
з цього собі проблему [4, 238-239]. 

Райці обурювалися поведінкою шевців, які мали претензії до своїх 
попередніх цехмістрів, не погоджуючись їх поквітувати з витрат на судові 
суперечки з партачами. А водночас признають їм такі великі видатки на 
алкогольні застілля. Райці наказали шевському цеху визнати витрати на 
судові справи та зробити окрему складку для вирішення правових питань. 
Також застерегли шевців, аби не видавали гроші на непотрібні речі та “не 
пропивали їх, але обертали про збереження прав, ремонт вежі, на забез-
печення її провіантом та інші цехові потреби” [4, 239].

Втім, п’яні практики у цеху тривали й надалі, поки у середині 
70-х років XVII ст. не з’явилася опозиція у вигляді молодих май-

стрів, яка виступила проти цехмістрів й загалом старших майстрів. У 
1674 р. Ян Береза та Ференс Вишинський, діючи від імені молодих 
майстрів-шевців, скаржилися на цехмістрів, що вони не виконують 
декретів міської ради; пропили два роки тому цехову скриньку; те, 
що мали на вежі з амуніції та зброї, не знати де поділося, а нічого 
нового не прикупили; брали з братів, що від’їжджали, великі суми 
грошей, а тепер невідомо, де ці гроші [5, 1415-1417]. Закінчують вони 
скаргу приголомшливим пасажем: коли хто з молодших майстрів 
обзивається про кривду, то одразу ж цехмістри такого саджають до 
в’язниці. Скаржники закликали раєцький уряд втрутитися, бо “все, 
що візьмуть, то проп’ють”.

Визначена міською радою комісія з двох райців встановила за 
цеховими рахунками, що “в цеху немає жодного порядку, цехмістри 
не вписують всіх прибутків, витрачають гроші більше на пиятики та 
сварки між собою” [5, 1495]. За цехмістрів Бартоша Ґонсьорковича 
(або Барана) та Григорія Паснікевича цех закупив камінь пороху, та 
жодної кулі, “але на мед значні витрати виявилися, адже і скриньку 
з правами та привілеями в меді заставили (w miedzie zafantowali)”. 
Депутати-райці запропонували цехмістрам власним коштом вику-
пити цехову скриньку, що “до цього часу п’є мед” [5, 1495]. А хто з 
братів-шевців допомагав цехмістрам пити мед, то останні самі мають 
їх знати, аби вони допомогли їм грошовою складкою. 

У 1678 р., під час п’яної бійки в шинку цирульника Юзефа Ян-
ковича, Антоній Солонкевич одному з цехмістрів Івану Головецькому 
закидав справу “про мідні таблички, що він пропив”. За словами од-
ного зі свідків, цехмістер Головецький, б’ючи києм Солонкевича, ка-
зав: “Бив тебе і ще буду бити, як пса” [6, 498]. Очевидно, тут йшлося 
про клейноди, що складали підмайстри, вступаючи на працю до львів-
ського шевського цеху.

Через пару років, у 1680 р., райці-депутати провели нову реві-
зію цехових витрат. Міська рада, схвалюючи їхній звіт, виявила, що 
в певні роки цехмістри винні цеху, а в деякі – навпаки. Це поясню-
валося тим, що багато грошей пішло на пиятику, особливо у 1677 та 
1678 рр., за цехмістрів Бартоша Ґонсьоркевича, Івана Городецького, 
Каспара Ландольта та Теодора Грегоровича. Тому вони мають спла-
тити до цеху по 20 зл., а в тих роках, за рахунками, цех мав повернути 
певні суми цехмістрам. За інші роки – цехмістри повинні сплатити по 
10 зл. На майбутнє райці заборонили витрати на пиятику під загрозою 
кари – повернення грошей цехмістрами [6, 737].
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Заходи міської ради щодо стримування пияцтва в шевському се-
редовищі, за цеховими рахунками, дали певні результати: у 1685 р. із 
565 зл. прибутку тільки 116 зл., або орієнтовно тільки п’ята частина 
витрачалася на почастунок [2, 61v-70v]. У 1715 р. з 328 зл. прибутку 
таких витрат було 54 зл., тобто менше шостої частини [1, 164-166]. Од-
нак і ця цифра не задовольняла райців, котрі після звіту депутатів на-
казали шевському цеху, а конкретніше, цехмістрам не витрачати гроші 
на непотрібні трунки без відома цеху та старших майстрів, дбати про 
провіант шевської башти. Також цехмістри повинні були скласти при-
сягу, що всі гроші були видані на користь цеху [10, 130-131; див. також 
аналогічний декрет з того часу: 11, 26-27].

“П’яні” наслідки
Обмеження витрат на алкоголь не дали тривалих і відчутних 

результатів. Як засвідчують судові акти, кричущі випадки п’яної по-
ведінки шевців регулярно повторювалися. У 1668 р. Ілля Ярослав-
ський, засідаючи з шевцями при чарці, словесно образив їхні права 
та їх всіх особисто й навіть про замковий уряд погано відізвався [12, 
713]. Цікаво, що права шевців лежали на столі, за яким вони вели 
розмови за чаркою. 

У 1702 р. три шевці, що мали судову суперечку, з’явились до бур-
мистрівського уряду п’яними. Бурмистер наказав їм прийти наступ-
ного дня, бо в такому вигляді вони не можуть приймати присягу, ухва-
лену їм для складання за попереднім декретом [7, 566].

Цехмістер шевського цеху Іван Гойдакевич з Сенявщини у 1715 р. 
скаржився на Миколая Кривецького, що минулого дня він заснув на 
господі, випивши напередодні. Гойдакевич, збудивши його, мовив: 
“підемо разом, щоб тебе ніхто не пограбував”. А Кривецький у відпо-
відь образив його, назвав хлопом та хамом. Суд визнав обох винними, 
засудивши до двох діб ув’язнення та сплати по парі фунтових свічок 
до церкви св. Миколая [15, 654-655].

Деякі шевці-пияки не тільки засинали в шинках після проведе-
них ночей, але й ставали жертвою нічних пограбувань, коли необачно 
поверталися напідпитку додому. У 1720 р. швець Стефан Цудник з 
Святоянської юридики скаржився на Івана Зінкевича, мешканця цієї 
ж юридики – він пізнав на жінці Зінкевича його власний кунтуш, пе-
рероблений на жіночий одяг (jupę). Цей кунтуш у нього вкрали, коли 
він п’яний повертався з середмістя, разом з шапкою та хусткою [16, 
14-15]. Обдертого до нитки вояки запровадили до “кордиґарди”. Зін-

кевич же відповідав, що кунтуш йому продали вояки за випитий мед 
та горілку. При цьому вони сказали, що це не крадений товар, а взятий 
зі злочинця. Суд вирішив не чіпати вояків як найімовірніших вину-
ватців і наказав Зінкевичу повернути кунтуш Цуднику, або справити 
йому інший.

Пияцтво інколи закінчувалося трагічно для рідних п’яниці, як це 
спостерігаємо у випадку з шевцем Пйотром Пясецьким. У 1698 р. його 
колишня теща Катерина Пєховська з сином, також шевцем, Якубом 
Кобєцьким заявила в суд, оскарживши у смертельному побитті вагіт-
ної дружини й вимагаючи кримінального переслідування свого зятя. 
Пясецький все відкидав, звинувачуючи тещу в невинному ув’язненні 
в замковій тюрмі. Сам він говорив, що вони клали якісь банки на 
його жінку та “загубили її” [14, 282-283]. Заслуховування свідків під 
присягою виявило, що п’яний П’ясецький випадково впав на свою 
вагітну дружину під час суперечки з сусідами. Вона ж померла за 
кілька тижнів пізніше, під час важких пологів. Бургграбський суд 
фактично залишив П’ясецького непокараним, наказавши укласти ін-
вентар спільного майна, з якого йому мало припасти 2/3, а спадкоєм-
цям жінки – 1/3 успадкованого.

Очевидно, п’янство спричиняло періодичні напади божевілля у 
шевця Юзефа Хрищинського. Один з них досить докладно описаний 
у свідченнях підмайстрів, які працювали у нього [8, 911-912]. В су-
боту, 28квітня 1708 р., Хрищинський вийшов до міста чи до костелу, 
чи в іншій справі, про що його шевчики не здогадувалися. Після по-
вернення був нібито тверезим, дав підмайстрам сніданок, а дружині 
(“майстровій”) виділив гроші на купівлю продуктів. Після сніданку 
покраяв шкіру для роботи підмайстрам і раптом звернувся до жінки: 
“Басю, ходімо”. Вона пішла з ним до комори, а через деякий час по-
чала кричати до шевчиків: “Криштофе, Яне, рятуйте, бо заб’є мене”. 
Коли один з шевчиків зайшов до комори, майстер замахнувся на 
нього, й він зі страху втік. Шевчики побігли до сусіда, кравця Григорія 
Яновича, який мешкав у тому ж будинку. Потроху Янович втихомирив 
шевця, дозволивши його жінці втекти. Хрищинський впав на коліна і 
чолом бив в землю, промовляючи: “Знайшов клейнод і скарб п’яти ран 
Христа Бога, пошліть за катом, хай шию відітне, буду судити райців”. 
Потім пішов за своєю жінкою, говорив, що знайшов “клейнод п’яти 
ран Ісуса”. Коли кравець звернув увагу, що він побив свою жінку, Хри-
щинський у відповідь сказав: “Бога не маєш, щоб у тебе рана була”– 
і наказав жінці розібратися. Пізніше прийшов грек-купець, котрий 
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знову йому повторив, що він побив жінку. Хрищинський його вдарив, 
почалась бійка. Вибігши на вулицю, швець бив усіх, кого бачив, поки 
його не зв’язали по руках та ногах і ув’язнили.

Після цієї пригоди чотири старших майстри Франциск Гербест, 
Станіслав Подбжезняк, Мартин Гамальович, Іван Гойдакевич поручи-
лися за Хрищинського, звільняючи його від ув’язнення, що він стане 
до суду в наступну суботу. Вирок раєцького суду був лаконічним: по-
карати Хрищинського за цеховим звичаєм, 50 плагами [8, 912]. Але 
навряд чи таке суворе покарання (як правило, до тілесного покарання 
присуджували тільки підмайстрів або учнів) суттєво вплинуло на 
шевця. Через кілька років, у 1712 р., вже сам Хрищинський приймав 
зобов’язання перед урядом, що під карою ув’язнення утримається від 
пияцтва, буде уникати сварок з людьми, спокійно жити з жінкою Бар-
барою [9, 383]. 

Жіноча слабкість до алкоголю
Не можна цілком певно твердити, що жіноче пияцтво було так 

само масово поширене в шевському середовищі, як чоловіче. Тільки 
окремі представниці слабкої статі твердо прописалися на сторінках 
актових книг з такою скандальною репутацією. У 1688 р. жінка Ро-
мана Валініцького, шевчиха та мешканка старостинської юридики 
Анастасія Леміна після виходу з ув’язнення у присутності жителів 
юридики, шевця Валентина Фарини та пекаря Теодора Яремковича, 
прирікає жити у згоді з чоловіком, не вчиняти сварок та не пиячити 
(neque ebrietatem), спокійно виховуючи дітей [13, 152].

Жінки цехмістрів (у різні роки) Івана Городецького та Івана Гой-
дакевича, живучи по сусідству, неодноразово з’ясовували стосунки, 
найчастіше напідпитку. У 1701 р. при шевських ятках Городецька 
обізвала Гойдакевичову “пиячкою, бестією”, коли остання завела роз-
мову про заздрість з боку інших шевчих [7, 180]. Пияцтво жінки гірко 
відбивалося насамперед на її дітях. Про це можемо говорити і в цьому 
випадку, коли про Гойдакевичову мовилося: вона одягнула святкове 
вбрання, а в її хаті діти не мають, що їсти.

Деякі жінки шевців нерідко затримувалися в шинку, що вело до 
сварок та бійок. У 1708 р. Марина Пташкевичева визнала, що ввечері 
її син, цехмістер Стефанович прийшов до неї та запросив “на кварту 
меду”. Вона відклала роботу і пішла зі своєю невісткою Стефанови-
чевою до шинку в кам’яниці Пастернака. Під час розмови за медом 
Стефановичова взяла торбинку з грошима і жартівливо вдарила шевця 

Томаша Гербеста, промовляючи слова: “Отож, пане Гербсте, будете 
з моїм чоловіком колегами”. Далі вона сказала, що дасть 10 талерів, 
щоб він був з її чоловіком цехмістром. Гербест відповів, щоб вона дала 
йому не 10, а 5 талерів, а у відповідь почув: “Ти склеп”. Гербест також 
відмовив: “Сама склеп”. Потім, вставши до неї: “Твій чоловік у мого 
батька за хлопця був, а твоя сестра у мого батька хліб просила. Тепер 
ти маєш протекцію пана хорунжого, але по-старому є дроворубкою” 
[8, 1095]. Образа честі сильно подіяла на жінку, яка не очікувала такої 
відповіді. Після цього Стефановичева, будучи під алкогольною дією 
медового напою, вдарила його в губу й розпочалася взаємна бійка. 
Уряд бурмистра, що розглядав справу, наказав як Стефановичеву, так і 
Гербеста ув’язнити за колодкою. Обидва мали взаємно перепроситися 
у цеху та сплатити штраф судовому уряду.

Висновки
1. Львівський шевський цех XVII-XVIII ст. був типовим ранньо-

модерним ремісничим середовищем регіону Центрально-Східної Єв-
ропи, в якому витрачалися великі кошти на алкогольні напої. Звичайні 
та надзвичайні цехові заходи відзначалися переважно з вживанням 
меду, пива, горілки. Причому остання з часом здобувала все більшу 
популярність у шевців. Найбільше витрачали грошей львівські шевці 
під час щорічних виборів цехових урядників, при вступі до цеху май-
стрів, на церковне свято Божого Тіла, при визволеннях своїх учнів, які 
ставали підмайстрами.

2. Цехові книги показують зростання числа витрат на алкогольні 
заходи шевців у останній третині XVII ст. (особливо у 60-х та 70-х рр.). 
Інтервенція львівських райців призвела до часткового зменшення ви-
трат на цехові бенкети райців наприкінці XVII ст. та на поч. XVIIІ ст. 
Проте “антиалкогольна” боротьба райців, як і протести молодших 
майстрів проти старших майстрів та цехмістрів, які витрачали великі 
кошти на алкоголь, мали обмежений характер. Ні одні, ні другі не мо-
гли зупинити зростання пияцтва у шевському середовищі.

3. Наслідки зловживання шевцями алкогольними напоями вияв-
лялися не тільки у збільшенні прибутків шинкарів і спорожненні цехо-
вої скарбниці, але й у численних сварках, бійках, які влаштовувалися 
шевцями. Інколи пиятика призводила до скоєння ними крадіжок та ін-
ших дрібних злочинів. Унаслідок багаторічного споживання алкоголю 
шевці не тільки втрачали кваліфікацію, але й здоров’я. Зафіксовано 
окремі випадки втрати глузду шевцями через п’янство.
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4. Постійне пияцтво руйнувало сім’ї шевців. П’яні чоловіки часто 
били своїх дружин, що за тогочасними правовими та культурними нор-
мами не було злочином. Хоча траплялися непоодинокі випадки, коли 
жінки, споживаючи алкоголь за прикладом чоловіків, також вступали 
у п’яні з’ясування стосунків. Як наслідок, сім’ї розпадалися через по-
стійні сварки та бійки.

Дослідження товариського щоденного життя шевців і загалом 
ремісників у ранньомодерний час потребує подальшого поглибленого 
вивчення.
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Капраль Мирон (Львів, Україна) “П’яний як швець” (Това-
риське життя шевців Львова у останній третині XVII – першій 
третині XVIII ст.)

Львівський шевський цех XVII-XVIII ст. перебував у типовому 
ранньомодерному ремісничому середовищі регіону Центрально-
Східної Європи, в якому витрачалися великі кошти на алкогольні на-
пої. Найбільше витрачали грошей львівські шевці під час щорічних 
цехових виборів, при вступі до цеху майстрів, на церковне свято Бо-
жого Тіла. Цехові книги показують зростання числа витрат на алко-
гольні заходи шевців у останній третині XVII ст. Наслідки зростання 
споживання шевцями алкогольних напоїв виявлялися у численних 
сварках, бійках.

Ключові слова: шевський цех, ремесло, побут, соціальне життя, 
п’янство

Капраль Мирон (Львов, Украина) “Пьян как сапожник” (То-
варищеская жизнь сапожников Львова в последней трети XVII 
– первой трети XVIII в.)

Львовский сапожный цех XVII-XVIII вв. пребывал в типич-
ном раннемодерном ремесленном окружении региона Центрально-
Восточной Европы, где крупные денежные суммы расходовали на 
алкогольные напитки. Львовские сапожники больше всего денег 
тратили на алкоголь во время ежегодных цеховых выборов, при по-
ступлении в цех мастеров, на церковный праздник Божьего Тела. 
Цеховые книги сапожников показывают увеличение расходов на ал-
коголь в последней трети XVII в. Последствия роста потребления 
сапожниками алкогольных напитков проявлялись в многочисленных 
ссорах, драках.

Ключевые слова: сапожный цех, ремесло, быт, социальная 
жизнь, пьянство

Kapral Myron (Lviv, Ukraine) “Drunk as Shoemaker” (Social life of 
Lviv shoemakers in the last third of the 17th – fi rst third of the 18th cent.)

The Lviv shoemaking guild of the 17th and 18th cent. was typical for 
early-modern craft environment in East-Central Europe, because they spent 
heavily on alcoholic beverages. Lviv shoemakers spent most money during 
the annual guild election, in the time of entering to the masters’ guild and 
on the holiday of God’s Body. Guild shoemaking books show the growing 
of expenses for alcohol by shoemakers in the last third of the 17th cent. 
The consequences of the rising consumption of alcoholic beverages were 
evident in numerous quarrels and fi ghts among shoemakers.

Key words: shoemaking guild, craft, everyday life, social life, 
drunkenness

УДК 930+39”17”

Світлана ПОТАПЕНКО
(Київ, Україна)

«… И Изюмская провинциальная 
канцелярия со всем строением, 
письменными делами
и прочим сгорела…»
(про міську пожежу в Ізюмі 
Слобідсько-Української губернії
11 квітня 1766 р.)

На жаль, таке лихо, як пожежа, й досі лишається одним з найне-
безпечніших для людини. Що тоді говорити про минулі сторіччя, коли в 
містах і, тим більше, селах переважала дерев’яна забудова, а технологія 
й засоби боротьби з вогнем із сучасного погляду були примітивними. 
Архівні матеріали про пожежу в місті Ізюмі навесні 1766 р. перекону-
ють у практично повній безпорадності українських міщан XVIII ст. у 
боротьбі з цією стихією.

Спершу коротко про саме місто, яке нині є центром однойменного 
району Харківської області України. На думку В. Маслійчука, містечко 
Ізюм було засновано балаклійським полковником Яковом Чернігівцем 
не пізніше 1673 р. на лівому березі р. Сіверський Донець [3, с. 44-45]. 
Під час зведення на південно-західному рубежі Московської держави 
нової оборонної смуги («Ізюмської») у 1681 р. Ізюм перенесли на 
правий берег згаданої річки і розбудували як фортецю з потужними 
оборонними укріпленнями [2, с. 180-181]. З 1685 р. Ізюм став центром 
однойменного слобідського козацького полку [4, с. 98]. 

Коли улітку 1765 р. слобідське козацтво ліквідували, територія 
колишнього полку як Ізюмська провінція увійшла до складу ново-
створеної Слобідсько-Української губернії з центром у Харкові [10, 
с. 6]. Ізюм став провінційним центром. Колишню місцеву полкову 
канцелярію перетворили на Ізюмську провінційну, а підпорядковані 
їй сотенні ратуші – на комісарські правління. В Ізюмській провінції 
утворили п’ять комісарств: міське Ізюмське (охоплювало місто і на-
вколишні слободи), повітові: Балаклійське, Куп’янське, Печенізьке і 
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Сватолуцьке. Ізюмським комісаром і поліцмейстером було призначено 
колишнього ротмістра Ізюмського козацького полку, представника 
місцевого старшинського роду Корнилія Капустянського [1, c. 113, 
215; 15, арк. 2].

Оскільки видавець «Інструкції Слобідсько-Української губернії 
комісарам» 1766 р. Д.І. Багалій [5, с. 295-318] не вказав точну дату 
(місяць і число) затвердження її Слобідсько-Українською губернською 
канцелярією, то достеменно невідомо, чи цей документ з’явився до або 
після ізюмської пожежі 1766 р. «Інструкцією Слобідсько-Української 
губернії комісарам» 1766 р. Нагляд за протипожежною безпекою у по-
селеннях і наявністю відповідного реманенту було покладено саме на 
комісара та його помічників квартиргера й отамана:

«Стараться, чтобы везде в городах у обывателей были надворные печи 
и крайнею б оне имели от пожаров предосторожность, […] и для того 
камисар или под его смотрением квартергер и атаман завремянно рас-
положить должен по сотням и десяткам, кому имянно обывателям с 
каким орудием на пожар бежать, чего всего при том наблюдать соцким 
и десяцким, и о таковых, ково на пожаре не будет, обявлять в ками-
сарствах квартергерам и атаманам, а им таких штрафовать за первое 
по десять копеек, за второе – вдвое, за третье – втрое, а за четвертое 
наказывать батожем. И для сего в каждом камисарском правлении под 
ведением квартергера или атамана иметь кручья, вилы и лестницы, тож 
в летнее время несколько бочек воды, поставленных на колесах, чтоб 
во время пожару можно было привесть, куда нужда потребует, равно и 
всем обывателям приказ отдать, чтобы летом в каждом доме запасена 
была вода» [5, с. 312].

Загалом же в Російській імперії у другій половині XVIII ст. питання 
протипожежної безпеки та відповідальності за підпал регулювалися 
нормами «Соборного уложения» 1649 р., Інструкцією Петра І москов-
ському обер-поліцмейстеру Грекову від 9 липня 1722 р. та Сенатським 
указом від 30 липня 1737 р.

«Соборное Уложение» 1649 р. (глава 10, пункт 228) передбачало 
спалення винного у зумисному підпалі («зажигалщика») [11]. 

Інструкція Петра І московському обер-поліцмейстеру Грекову 
визначала загальні правила протипожежної безпеки: вкривати дахи 
будівель черепицею або ґонтом; витяжні труби з печей робити цегля-
ними і широкими, аби вони не займалися і їх було зручно чистити; печі 
закладати на землі й подалі від стін,

«дабы огонь из печи и из трубы не мог достичь стены»; «для летнего 

топления и печения хлебов и протчих съестных потреб сделать печи 
на дворах или в огородах, от строения не во близости», і влітку у 
дерев’яних приміщеннях не топити; у кого ж у дворі для печі не ви-
стачало місця, таким з травня по вересень дозволялося топити тільки 
двічі на тиждень; усі міщани в теплу пору року мали тримати «на по-
толках, на кровлях близ труб […] кади с водою и при них венеки или 
метлы»; поліцмейстер повинен був щотримісяці оглядати печі, каміни, 
лазні «и прочая, где огонь водится, и перестерегать»; до його обов’язків 
також належало розмістити на всіх великих вулицях «заливныя ручныя 
трубы медныя и по одной с рукавами, […] крюки и вилы пожарные, и 
лестницы, парусы [Очевидно, тут ідеться про великі полотнища грубої 
тканини. – С.П.] и щеты [Очевидно, мається на увазі збитий з дощок 
щит. – С.П.], войлоками [Войлок (рос.; укр. «повсть») збите сукно; 
міцний нетканий текстильний матеріал з вовни. – С.П.] оббитые» та 
організувати міщан таким чином, щоб вони мали «кошели, ведры, 
топоры» і у випадку пожежі «бегали без замедления и как возможно 
от пожару отымали и тушили» [6, с. 727–729].

Сенатським указом від 30 липня 1737 р. наказувалося усім, хто 
був свідком підпалу, одразу ж ловити палія і приводити його до губер-
натора чи воєводи або, якщо схопити злочинця не вдавалося, негайно 
повідомити про цю подію місцеву владу; почувши про чийсь намір 
учинити підпал, слід було теж щонайшвидше повідомити хоча б міс-
цевих священнослужителів. У разі не виконання цих настанов свідкові 
загрожувала смертна кара [7, с. 305–307]. 

Поклики на ці нормативні акти знаходимо в документації, пов’яза-
ній з пожежею 11 квітня 1766 р. в Ізюмі. Пожежа трапилася під час 
Великого Посту (Великдень того року святкували 4 травня). Що ж тоді 
сталося і хто був винен? 

Ізюмська провінційна канцелярія так рапортувала про те, що від-
булося, губернському керівництву:

«Сего апреля 11 числа пополудни в 1-м часу в половине учинился в 
городе Изюме в крепости пожар, от коего по учинившемуся тогда преве-
ликому ветру вдруг обывателских семь дворов, камисарское правление 
и Изюмская правинциалная канцелярия со всем строением загорелись; 
и как оная, так и архив с писменными делами (кроме бывших в кан-
целярии некоторых толко состоящих у повытчиков на руках книг и 
дел, кои едва вынесть могли), и счисляющиесь по расписному списку 
разные вещи, также колодничей острог, тюремные избы, и немалое часть 
крепостного полисаду [«Крепостной полисад» (правильно рос. «пали-
сад») – дерев’яний частокіл, яким обносили фортецю. – С.П.] згорели; 
причем и из денежной казны, состоящая в бочонках в канцелярских 
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сенях едва с крайнею трудностию вынесена, а которая близ канцеля-
рии в амбаре за неумещением в сенях содержана была, то по сильному 
ветру от чрезвычайного пожару и, что вдруг канцелярия обнялась 
огнем, по всеудобвозможным способам и старателству ко утушению 
никакой помощи учинить было невозможно и так людей отбило, что 
в том амбаре в бочках и сундуках до двенатцати тысяч рублев в огне 
остались» [15, арк. 19].
Розслідування причин пожежі було покладено на Корнилія 

Капустянського. З’ясувалося, що вогонь поширився з двору насто-
ятеля ізюмської Преображенської церкви отця Іоана Кудрицького, 
де загорівся «для хранения телег сарай» і сталося це не випадково. 
Справа в тому, що неподалік обійстя отця Іоана розташовувалися 
дві хати (чи не шинки?), що належали колишньому ізюмському 
полковому судді, а на той час вже воєводському товаришу Семенові 
Любашевському. Там квартирували солдати ізюмської залоги Олек-
сій Глухий, Георгій Зидергеров, Карп Циганов, Михайло Єксид, 
Гаврило Толстопятов, Ісая Тахтаров і єфрейтор Максим Кирилов, 
які несли сторожу біля малих фортечних воріт. Солдати призвичаї-
лися носити вогонь з однієї хати до іншої. Отець Іоан неодноразово 
робив їм зауваження, «дабы они от того воздержались», а 11 квітня 
1766 р. вже поскаржився на своїх горе-сусідів їхньому начальникові 
унтер-офіцеру Івану Липину. Солдатів покарали ударами палкою. 
Невдовзі по тому сарай «от полисадника» [«Палисадник» (рос.; 
укр. «палісадник») – частина подвір’я між будинком і дорогою, 
відмежована огорожею, де зазвичай висаджували квіти. – С.П.] і 
загорівся [15, арк. 12–12 зв.].

Подальше розслідування довело, що дійсно
«тот… пожар не от несмотрения его, с[вя]щенника, но […] от зажогу 
учинился». «Из оных салдат Алексей Глухой, егда […] приведен был 
к пристрастному расспросу [«Пристрастный расспрос» або «расспрос 
с пристрастием» – допит із застосуванням тортур до допитуваного. 
– С.П.], то […] без распросу с адного толко увещевания в зажеге по-
мянутого священника Кудрицкого сарая винился и показал, что он 
минувшего апреля 11 числа в полдень, будучи безмерно пъян, злобясь 
на оного священника, пришедши з базару в квартеру свою к изюмскому 
жителю Якову Ткачу и взяв в печи в трепицу уголь с огнем, принесши 
оной чрез земляной вал, под сарай оного священника Кудрицкого вот-
кнул в том сараи в солому с намерением, чтоб толко сарай зжечь, от чего 
того ж времени оной сарай и загорелся, и оттуда он, Глухой, побежал 
к болшой башне. Согласия ж к тому зажегу оной Глухой ни с кем не 
имел, и никто о том не ведает […]. Да и когда он в квартере своей на 

то огонь взял и к сараю принес, как хозяева, так и никто того не ведал» 
[15, арк. 80–80 зв.]. Зі слів отця Іоана, «как люди избежались того по-
жару тушить з ведрами и водою, то сий Алексей Глухой, стоя на том 
пожаре безмерно пян, видимое замешателство чинил, яко-то вырывал 
у некоторых людей с ведрами воду, а других, отвращая от тушения по-
жара, своеручно палкою и кулачьем бил» [15, арк. 12 зв.].

До відповідальності було притягнуто й караульного Карпа Ци-
ганова на тій підставі, що його свідчення явно суперечили зізнанню 
Олексія Глухого. Свідоме ж укриття палія (про що говорилося вище) 
прирівнювалося за важкістю і передбаченим покаранням до підпалу. 
Карп Циганов, зокрема, «с адного пристарасного распросу» розповів, 
що в обідню пору 11 квітня Олексій Глухий і Георгій Зедергеров були 
нібито біля нього на караулі «при малой башне, где он тогда стоял на 
часах, и с них Зедергеров сидел, а Глухой в зделанном для часового 
шалаше лежал». Коли ж надійшла звістка про пожежу, то спершу по-
біг Зедергеров, а потім Глухий. Ці свідчення заперечував Зедергеров, 
який наполягав, що біля Циганова був він сам, «а Глухова не было и 
где он находился не знает», тому на пожежу він, Зедергеров, побіг від 
Циганова сам, «а Глухой вслед за ним не бежал» і «при нем, Циганову, 
не был и в шалаше не лежал»» [15, арк. 81].

Обох звинувачених – Олексія Глухого і Карпа Циганова – вже на 
початку травня того ж року було етаповано в Київ до обер-коменданта 
Якова Єлчанинова. Їм загрожувала смертна кара через спалення, однак 
про їхню подальшу долю поки що нічого не відомо [15, арк. 81]. 

Обставина, на яку варто звернути увагу, – це причини миттєвого 
поширення вогню містом і чималих (а для провінційної канцелярії – 
просто-таки катастрофічних) матеріальних збитків (про людські жертви 
у документах, на щастя, немає жодної згадки). 

Головна причина полягала в тому, що ні міська влада в особі 
комісара і поліцмейстера Корнилія Капустянського, ні провінційна 
влада в особі воєводи Прохора Бавикіна, прокурора Івана Бушнева і 
воєводського товариша Семена Любашевського, ні міщани до такої 
події просто не були готові. Пожежа заскочила усіх зненацька. 

По-перше, дахи більшості будівель, в тому числі провінційної кан-
целярії, арсеналу і складу з порохом (!), були вкриті соломою. Тому «в 
бывшую тогда превеликую бурю» вогонь стрімко поширився: «дворы, 
в коих соломяная кришка, чрез несколко дворов загорались, и по тому 
до канцелярии пожар так скоро дошел» [15, арк. 7, 85]. Цейхгаузу, що-
правда, вогонь не дістав. 
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По-друге, «в городе ни у кого и в правинциалной канцелярии» не 
було найнеобхідніших протипожежних інструментів, передбачених 
Інструкцією 1722 р.: відер, простирадл, щитів. Більше того, «как ни в 
крепости, ни в близи оной ни адного колодязя не имеется, и как воду 
близ версты [близько одного кілометра. – С.П.] брать принуждены, по-
чему в такой отдаленности воды в свое время пожара утушить и никакой 
помощи подать весма невозможно» [15, арк. 6–6 зв.].

По-третє, складно не помітити нехіть міщан до активної боротьби з 
вогнем. На це вказував і місцевий прокурор: «Жители пожарных инстру-
ментов не толко не имеют, но их самих во время пожара, тож и бочек с 
водою очень мало было, […] жители в силе инструкции полицейскому, 
с каким инструментом в таком случае быть, не росписаны […] и люде 
ни малого к тушению пожара радения не имели» [15, арк. 6 зв.].

Причину такої поведінки ізюмчан, напевно, слід убачати в полі-
тичних подіях, що незадовго перед цим відбулися на Слобожанщині, 
а саме – ліквідації у 1765 р. полково-сотенного устрою і введенні на-
томість загальноімперських порядків, зокрема подушного окладу для 
колишніх козаків. Провінційна канцелярія з її керівництвом була на-
очним уособленням цих змін і навряд чи викликала симпатію у місцевих 
мешканців. Уся документація стосовно розкладки подушного якраз і 
зберігалася в цій установі, а під час пожежі згоріла. 

Причому, антипатію до нового керівництва виявляли не лише 
«прості» міщани, але й представники колишньої місцевої козацької 
старшини. Як уже з’ясовано, Корнилій Капустянський не надто пере-
ймався покладеними на нього обов’язками слідкувати за порядком і 
протипожежною безпекою у місті, що стало однією з причин неможли-
вості за потреби швидко зупинити вогонь. Не поспішав він виконувати 
і розпорядження провінційної канцелярії від 12 квітня 1766 р. про 
негайне перекриття всіх солом’яних дахів ґонтом і черепицею, забо-
рону міщанам топити влітку печі у приміщеннях, розпис міщан згідно 
Інструкції 1722 р. і придбання протипожежного реманенту [15, арк. 7, 
37]. Коли ж його призначили депутатом до комісії для розслідування 
причетності солдат до пожежі, то, пробувши на допитах кілька днів, 
колишній ротмістр відмовився від участі у подальшому провадженні 
справи, покликавшись на хворобу [15, арк. 43–43 зв.]. Те ж саме зробили 
колишні сотник Дмитро Купчинов і полковий писар Федір Тимошен-
ков [15, арк. 45–53, 71–71 зв.]. Урешті-решт, Корнилій Капустянський 
повернувся до виконання своїх обов’язків і розслідування в середині 
травня завершили [15, арк. 80–81 зв.].

Ще один важливий момент – збитки, завдані пожежею. З реєстрів 
згорілого в провінційній канцелярії майна та переписки провінційної 
канцелярії з Ізюмським комісарським правлінням дізнаємося наступне.

Повністю згоріли Ізюмська провінційна канцелярія і поруч з нею 
«амбар» з «денежною казною»; Ізюмські комісарське правління і по-
ліцейська канцелярія («а в ных имелось покоев четыре») та «камора» 
з «казною» комісарства; садиба вахмістра Ізюмського гусарського 
полку колишнього підпрапорного Матвія Кобиленка («пять покоев, 
камора адна, сарай адин»); «изюмской жителки вдовы Мариї Диканской 
дом, в нем имелось два покоя; изюмской же жителки вдовы Марины 
Зеленской дом, в нем имелось три покоя, ледник адин, погреб адин да 
сарай адин; вышепоказанного священныка Иоанна Кудрицкого дом, 
в нем имелось покоев три, ледник адин, камора адна да сарай адин»; 
садиби ізюмських соборної Преображенської («четире покоя, ледник 
адин, камора адна да сарай адин») і Покровської («два покоя, ледник 
адин да камора адна») церков; нарешті, шинок воєводського товариша 
Семена Любашевського («в нем имелось два покоя») [15, арк. 18–18 
зв.]. Маємо підозру, що згадані щойно «дома» удовиць Марії Дикань-
ської і Марини Зеленської, Преображенської і Покровської церков теж 
були шинками, хоча документи чітко фіксують лише «шинковой дом» 
Семена Любашевського.

Архів та скарбницю комісарського правління було врятовано у по-
вному обсязі [15, арк. 18 зв.]. А от провінційній канцелярії у цьому сенсі 
дуже не пощастило. Було втрачено архів колишньої Ізюмської полкової 
канцелярії за 1700–1765 рр.; архів Бригадної канцелярії Слобідських 
полків часів бригадирства Василя Капніста (1751–1757 рр.) і Дмитра 
Банческула (1757–1762 рр.) «з 751 по 763 годы безостатку»; прибуткові 
книги збору по Ізюмському дистрикту на Слобідський драгунський 
полк за 1733–1740 рр. та видаткові за 1733–1741 рр. і 1744–1750 рр., 
разом прибуткові і видаткові за 1760–1762 рр.; прибуткові і видаткові 
книги загалом по дистрикту за 1751–1759 рр.; книги подушного збору 
(«окладные того ж дистрикта адним душам») за 1763 р. і 1764 р.; при-
буткові і видаткові книги зборів з козацьких підпомічників і свойствен-
ників за 1765 р. [15, арк. 23–26 зв.].

Ця інформація про втрачені в пожежі архіви нарешті пролила світло 
на питання, яке вже кілька років лишалося без відповіді: чому фонд Бри-
гадної канцелярії Слобідських полків (ф. 1817 Центрального державного 
історичного архіву України, м. Київ, далі – ЦДІАК України) містить спра-
ви виключно за 1762–1765 рр. (162 справи) та по одній справі за 1712 р. 
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[21] і 1721 р. [20], хоча маємо достеменні відомості про функціонування 
цієї установи в 1750-х і на самому початку 1760-х рр. [9, с. 45–50]. Той 
факт, що документація установи, спродукована за бригадирів Василя 
Капніста і Дмитра Банческула, зберігалася в архіві Ізюмських полко-
вої, а потім провінційної канцелярій, де й згоріла, не викликає подиву. 
Справа в тому, що Бригадна канцелярія знаходилася при квартирі бри-
гадира [9, с. 45]. Василь Капніст був колишнім ізюмським сотником і 
мав в Ізюмі садибу [19, арк. 7 зв.], а Дмитро Банческул квартирував в 
сотенному містечку Ізюмського полку Змієві [9, с.45], тож їхні архіви 
й зберігалися при центральній місцевій установі. 

Що ж до архіву Ізюмської полкової канцелярії, на сьогодні фонд 
установи (ф. 1722 ЦДІАК України) нараховує лише 65 справ, які охо-
плюють 1692–1765 рр.: 6 справ датовано періодом до 1700 р.; 20 справ 
– 1700–1710 рр. (головним чином 1701–1704 рр.); 10 справ – 1711–1720 
рр.; 9 справ – 1721–1729 рр.; 1 справа – перепис Ізюмського Слобід-
ського полку 1732 р.; по 1 справі за 1750 р., 1752 р. і 1757 р.; 16 справ 
за 1763–1765 рр. [12]. Не збереглося жодної книги вхідної і вихідної 
документації та журналів засідань полкової канцелярії; книг запису куп-
чих, закладних і «разных сделок»; книг поданих чолобитних, рапортів і 
донесень. Для порівняння: фонд Харківської полкової канцелярії, який 
зберігся найкраще серед п’яти фондів слобідських полкових канцелярій, 
нараховує 1050 справ за 1665–1765 рр., серед яких близько 300 одиниць 
зберігання (справи №№ 739–1046) становлять книги і журнали [13].

Фонд Ізюмської провінційної канцелярії (ф. 1584 ЦДІАК України) 
також має сліди втрати документів за 1765 р., адже відповідних справ згідно 
з описом фонду нараховується всього 14, з них 3 журнали засідань [14].

Отже, очевидними є втрати архівів Бригадної канцелярії Слобід-
ських полків, Ізюмських полкової і провінційної канцелярій, спричинені 
пожежею 1766 р. 

Однак чи не найважливішу статтю збитків становили втрати 
державних грошей («казны»), які зберігалися «в бочонках […] близ 
канцелярии в амбаре» [15, арк. 19]. Спершу провінційна канцелярія 
рапортувала про тисяч дванадцять карбованців, які «в огне остались», 
внаслідок чого мідні й срібні монети поплавилися і їх вже у «слитках» 
довелося вибирати із землі, якою закидали вогонь, а потім «по оставшим 
ярлыкам, а коих ярликов нет, так же и горелую [«казну». – С.П.], щетом 
освидителствовать» [15, арк. 2 зв., 19]. Таких злитків знайшли 8 фунтів 
(близько 4 кг) і провінційна канцелярія заявила вже про недостачу 
388 крб. 21 коп. [15, арк. 33, 35, 56 зв.]. У відповідь на це губернська 

канцелярія порадила пошукати «в земле еще слитков» і з’ясувати, «не 
разтощены ль каким другим случаем», та й загалом «приложить к 
сысканию тех денег в казну должное свое старание» [15, арк. 56 зв.]. 
Землю на місці згорілої комори знову пересипали, але результат був 
невтішним [15, арк. 57]. Тоді провінційна канцелярія розіслала укази до 
підпорядкованих їй комісарств, аби всі були пильними і спостерігали 
«везде, а особливо в лавках и шинках», чи не буде хтось витрачати за-
надто багато грошей [15, арк. 35 зв.]

Окрім архіву і грошей, в Ізюмській провінційній канцелярії згоріло 
чимало речей, які ще за два тижні перед цим (рапорт від 23 березня 
1766 р.) канцелярія хотіла продати «с публичного торгу» як «ни на 
какие во оной канцелярии потребности не способные» [18]. Ці речі 
провінційному керівництву дісталися у спадок від колишньої полкової 
канцелярії. Ось їхній перелік:

«Свердлов – 8; долот – 12; сенокосных кос – 5; с кос лому шматков – 9; 
косных наперстков – 22; скребниц конских – 2; седло драгунское – 1; 
перевес с медною оправою – 1; сума драгунская с перевесью – 1; ладунка 
з лосинным ремнем – 1; тарелка оловянная – 1; селетры бочонок – 1; 
сундук старой – 1; сумы переметные – 1; подков конских – 8; ухналей 
[ухналь (укр., рос.) – спеціальний плаский цвях для прибивання під-
ков.– С.П.] – 40; жесть адин шматок – 1; блейвасу [правильно «блейвейс» 
(укр., рос.) – свинцеві білила. – С.П.] фунтов – 8; бочка коровья масла, 
оставшаго от разграничения, – 1; деревяных ушатов – 10; водоносных 
ведер – 15; погонов ламаных – 4; пряжок перевязных – 2; палашей 
[палаш (укр., рос.) – пряма довга важка шабля з широким лезом, заго-
стреним на кінчику з обох сторін. – С.П.] – 2; бочок на каргах [маються 
на увазі бочки на возиках– С.П.] – 10; водонозныих карг двуколесных – 
2; шиб, купленных в канцелярию на окна, – 80; чугунных котлов, кои 
присланы ис Купенского камисарства, вырванных с винокурни тополь-
ского священика Савинова, состоящей в запрещенной по вынному 
курению в слободе Тополях, – 3» [15, арк. 27–27 зв.].

На Слобожанщині винокуріння було дозволено українцям тільки 
в українських містечках і слободах. Із 1765 р. військові обивателі, які 
користувалися цим правом, мали сплачувати 95 коп. подушного [8, 
с.188]. Слобода Тополі перебувала у складі колишньої Кам’янської со-
тні Ізюмського полку, а з 1765 р. – Куп’янського комісарства Ізюмської 
провінції Слобідсько-Української губернії і належала до «запрещенных 
мест», тобто поселень, де винокуріння було заборонено.

***
Пожежа, а потім Світлий тиждень, зупинили роботу Ізюмської про-
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вінційної канцелярії на місяць – до 12 травня 1766 р. [15, арк. 88-88 зв.]. 
Тимчасово канцелярію було облаштовано у будинку священика ізюм-
ської Преображенської церкви Якова Бужинського, а вцілілу у вогні 
«денежную казну» заховано на тому ж подвір’ї у погребі [15, арк. 19 зв.]. 
Ця садиба загалом відповідала потребам канцелярії, адже складалася 
з «строения для приказных служителей – адин покой с комнатою, а в 
другом присудственному месту [бути. – С.П.], да чрез сены два покоя 
с комнатою, в коем должно быть подушному збору с определенными 
счетчики, да на дворе для разных поклад два анбара и для колодников 
изба з сенмы, да для караула изба ж» [15, арк. 74–74 зв.]. Як наслідок, 
вже 31 травня того ж року з дозволу губернської канцелярії після тор-
гу з отцем Яковом, який не захотів уступити ні копійки, садибу було 
викуплено за 100 крб. [15, арк. 107, 123]. Щоправда, ще до середини 
жовтня тривав ремонт нових приміщень: було перекрито дахи, відре-
монтовано старі й встановлені нові груби й печі [15, арк. 128–139]. А 
у вересні наступного, 1767, року було перебудовано «избы» «при сей 
канцелярии для колодников и кораулных гусар» [17]. 

Однак халепи з Ізюмською провінційною канцелярією траплялися 
і на цьому, вже новому, подвір’ї. Уночі проти 7 жовтня 1767 р.

«из содержащихся при оной канцелярии под караулом колодников ч[е]
л[о]в[е]к Петр Леонтьев, Семен Петренко, Иван Золотарев, Степан Бе-
лишев, Филип Удовиченко и Антон Симонов в полночь после обходу с 
караулной избы, подкопавши под призбу [призьба (укр.) – невеличкий 
зовнішній виступ у вигляді земляного насипу під однією чи кількома 
стінами будівлі поширений в укр. нар. житловому будівництві. – С.П.] 
и оставя им ис ных три ч[е]л[о]в[е]к калодки неразбытие, неведома 
куда бежали» [16].

Загалом щодо пожеж рік 1766 був для Ізюму й підпорядкованої 
йому провінції нещасливим. Ось уривок з рапорту Корнилія Капустян-
ського до Ізюмської провінційної канцелярії:

«Сего октября против 29 дня ночною порою с полдня в 10-м часу в го-
роде Изюме за форштатом [форштадт (укр., рос.) – передмістя. – С.П.] 
учинился в доме изюмского жителя Клима Гусака от зажогу пожар. 
Однако милостию Божию не по большому ветру, хотя и между густым 
жилым, старанием добрым, кроме той зазначеной адной избы, других 
недопущено» [15, арк. 143].

Зі свідчень Клима Гусака:

«Минувшего октября против 29 […] как надворе его сабаки учали лаять, 
он […] выходил на двор, то те ево сабаки погнались чрез состоящее 
близ двора ево гумно, а за кем, по ночному времени узнать не мог. А 
после того за три или четыре часа ночи, в которое время он и домашние 
ево все уснули, […] сабаки ево весма стали лаять и вкричало на дворе 
дважды, что горите, каторой голос он […] чрез сон услыша, возбудился 
и отворив комнатное окошко усмотрел, что дому ево с причелка крыша 
горит. Выскоча с избы вслед, но потому токмо, что криша загорелась 
сверха, а не внутре, тож по малолетству и за ночным временем утушать 
не мог. В тож-де время в доме его огня не было, и тот зажог не от его 
дому учинился, […] а от кого то злодейство учинено, он не ведает» [15, 
арк. 146–146 зв., 151].

А це уривок з рапорту виконуючого обов’язки коменданта містечка 
Тору Олександра Змєєва до Ізюмської провінційної канцелярії:

«Сего ноября под 7-е число учинился близ Торской крепости и соляных 
завод [біля Тору знаходилися великі соляні промисли. – С.П.] на форш-
тате пожар. И по приходе моем с начала случился быть торской атаман 
Алексей Шестопал, безчуставенной пъян, и кричал случившимся 
обывателям оного пожара не тушит, и сказывал, чтоб горело, зачем во 
оном дворе, в коем тот пожар зделался, разпространился пламень и 
обнял того двора все жиле. И при том усмотрено мною на оном пожаре 
людей весма малое число, да и те некоторые стоят без ведер и тапаров 
празно, а что принадлежит до пожару инструментов, яко то крючьев, 
вил и протчего, ничего не находилось. По приходе протчих офицеров 
с принуждения оного атамана по обнятии пламенем, как выше значит, 
того жиля, обывателми едва сыскать могли принадлежащие до пожару 
инструментов, но и с тех толко два крюка, и те за несмотрением атаман-
ским неисправные, как на том же пожаре один в скорости изломился, 
а оставшим одним крюком по приказанию моему и протчих офицер 
оную хату из сенцами [сени (рос.; укр. «сіни») – невелике вхідне при-
міщення до хати. Були поширені в українському народному житловому 
будівництві. – С.П.] в то ж время разломали и разломанное по тихости 
ночи утушили» [15, арк. 148].

Однак, як з’ясувалося, стосунки між комендатурою Торської фор-
теці й отаманом Шестопалом були зіпсутими вже до цього, адже за те, 
що отаман не дозволив дружині одного з розквартированих на постої 
в Торі офіцерів рубати громадський ліс, його було нещадно побито [15, 
арк. 152–152 зв.]

***
Інцидент з ізюмською пожежею 1766 р. наштовхує на певні роз-

думи. У ширшій перспективі цей випадок, як і ситуація з торським 
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отаманом Олексієм Шестопалом, є лише поодинокими прикладами 
тих негараздів, з якими зіштовхувалися міщани через постої. Як уже 
зазначалося, можемо спостерігати й несприйняття слобожанами нових 
порядків, що в 1765 р. прийшли на зміну звичному для них козацькому 
устроєві краю. Якщо ж зосередитися виключно на подіях самої поже-
жі, то маємо колоритну замальовку побуту українських міщан другої 
половини XVIII ст. Усі деталі свідчать, що за своїм наповненням їхній 
побут мало чим відрізнявся від побуту мешканців навколишніх сіл. А 
це, у свою чергу, сигналізує і про відповідну ментальність.
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Потапенко Світлана (Київ, Україна) «… И Изюмская провинциальная 
канцелярия со всем строением, письменными делами и прочим сгоре-
ла…» (про міську пожежу в Ізюмі Слобідсько-Української губернії 11 
квітня 1766 р.)

На основі архівних матеріалів досліджено обставини пожежі, що сталася 
11 квітня 1766 р. в місті Ізюмі на Слобожанщині. З’ясовано, що лакуни, які на 
сьогодні спостерігаються в архівах Бригадної канцелярії Слобідських полків, 
Ізюмських полкової і провінційної канцелярій, були спричинені втратою до-
кументів під час цієї пожежі. Продемонстровано, що побут українських міщан 
другої половини XVIII ст. залишався за своїм характером глибоко сільським. 

Ключові слова: Слобідські полки, українські міщани, канцелярії, побут, 
архівні документи

Потапенко Светлана (Киев, Украина) «… И Изюмская провинциальная 
канцелярия со всем строением, письменными делами и прочим сгоре-
ла…» (о городском пожаре в Изюме Слободско-Украинской губернии 11 
апреля 1766 г.)

На основании архивных источников исследованы обстоятельства по-
жара 11 апреля 1766 г. в городе Изюме на Слобожанщине. Выяснено, что 
лакуны, которые на сегодняшний день наблюдаются в архивах Бригадной 
канцелярии Слободских полков, Изюмских полковой и провинциальной 
канцелярий, вызваны утратой документов вовремя этого пожара. Показано, 
что быт украинских мещан второй половины XVIII в. оставался по своему 
характеру глубоко сельским.

Ключевые слова: Слободские полки, украинские мещане, канцелярии, 
быт, архивные документы

Potapenko Svitlana (Kyiv, Ukraine) «…Аnd the Izyumian province 
chancellery with all its buildings, fi les and the rest has been burned down…» 
(about the confl agration, which took place in Izyum, a town in Sloboda- 
Ukraine province, on the April 11th 1766)

On the basis of archival documents it is investigated the circumstances of the 
great fi re in Izyum on the April 11th 1766 in Sloboda-Ukraine province. It is found 
out that the lacunas, which are now detected in archives of the Brigadier chacellery 
of Sloboda Cossacks regiments, Izyumian Regiment and Province chancelleries, 
formed because of the documental losses while the confl agration. It is shown that 
the way of life of Ukrainian townspeople in the second half of the 18th cent. was 
particularly rural.

Key words: Sloboda Ukraine, way of life of Ukrainian townspeople, 
chancelleries, everyday life, archival documents
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УДК 94(476)

Раиса ЗЕНЮК
(Минск, Беларусь)

Повседневная жизнь учащихся 
римско-католических духовных 
семинарий Могилёвской 
и Минской епархий
в конце XVIII – XIX вв.

Римско-католическое духовенство в западных губерниях Россий-
ской империи являлось активным участником не только религиозной, 
но и культурной, научной, экономической и политической жизни об-
щества. Поэтому важным представляется исследование повседневной 
жизни учащихся духовных семинарий. Именно в них получали под-
готовку к дальнейшему служению клирики, и именно эти заведения 
в значительной мере формировали взгляды и убеждения будущих 
священников. В последнее время в исторической науке возрос интерес 
к истории римско-католических семинарий как заведений, в которых 
готовились кадры священнослужителей для католической церкви [3;14; 
34; 35]. В то же время повседневная жизнь учащихся семинарий ещё 
не была предметом специального исследования белорусских, украин-
ских и российских историков. Поэтому целью данной статьи является 
реконструкция повседневной жизни учащихся духовных семинарий 
Могилёвской и Минской епархий в конце XVIII–XIX вв. на основе 
архивных источников.

Основными источниками, которые использовались при написании 
статьи, являлись материалы делопроизводственной группы: отчёты 
ректоров, визитаторов, а также организационно-распорядительные 
документы (уставы и проекты уставов семинарий). Локализация до-
кументов – Национальный исторический архив Беларуси (г. Минск, 
далее – НИАБ), Литовский государственный исторический архив 
(г.Вильнюс, далее – ЛГИА), архив ксендзов миссионеров в Кракове 
на Страдоме (далее – AMS), Собрания ксендза Б. Уссаса в Библиотеке 
Люблинского Католического университета (далее – BKUL ZBU), Рос-
сийский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, 
далее – РГИА).

На территории Минского и Могилёвского диоцезов в изучаемый 
период действовали 5 духовных учебных заведений – семинарии в 
Минске, Краславе, Могилёве, Белостоке, Звенигородке. Важнейшим 
по содержательности документом при подготовке статьи был устав 
Могилёвской римско-католической духовной семинарии [11]. Тра-
диционно, подготовка устава семинарии или, по крайней мере, его 
утверждение была обязанностью епископа той епархии, в которой 
семинария действовала. Так, устав Могилёвской семинарии был со-
ставлен митрополитом Могилёвским С. Богуш-Сестренцевичем в 
августе 1786 г. В документе чётко оговариваются организационные 
моменты и даются методические указания. К сожалению, автор статьи 
не смогла выявить уставов Минской, Краславской и Звенигородской 
семинарий. В случае Минской семинарии этот недостаток частично 
компенсируется наличием договора между епископом Минским 
Я.Дедерко с конгрегацией миссионеров о работе в семинарии [4; 10], 
в котором изложены важнейшие пункты, на которых основывалась 
работа учебного заведения. В свою очередь, документация, относяща-
яся к деятельности Звенигородской семинарии, достаточно скудная. 
К ней относится группа делопроизводственных документов, храня-
щихся в НИАБ (Минск). Имеющиеся в наличии документы собраны 
преимущественно в фонде 1781 «Могилёвская римско-католическая 
духовная консистория». Среди них – отчёты ректоров, характеристики 
клириков, расписания занятий [24]. Документы, относящиеся к дея-
тельности Могилёвской, Белостокской, Звенигородской и Краславской 
семинарий, тематически объединены в общие дела [5; 18; 26].

Документы, относящиеся к истории и деятельности Минской духо-
вной семинарии содержатся в отдельных фондах – преимущественно 
937 (Минская римско-католическая духовная консистория) и 295 
(Канцелярия Минского губернатора). Обусловлено это территориально-
административным делением на епархии, принятым в католической 
церкви, при котором каждая епархия (диоцез) является самостоятельной 
единицей партикулярной церкви.

Документацию о жизнедеятельности семинарий содержат 
также орденские архивы Польши [29]. В Минской, Могилёвской, 
Краславской и Белостокской семинариях работали священники из 
конгрегации миссионеров, в связи с чем часть делопроизводственной 
документации находилась в их архивах. Сегодня основное количество 
сохранившихся документов перевезено в архив ксендзов-миссионеров 
в Кракове на Страдоме.
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Условия приёма
Для того чтобы стать клириком, молодому человеку необходимо 

было пройти процедуру поступления. В духовные семинарии прини-
мали молодых людей католического вероисповедания, достигнувших 
определённого возраста. В своих епархиях епископы – ординарии 
могли регулировать возраст поступающих, как это сделал, например, 
С. Богуш-Сестренцевич. Согласно уставу Могилёвской семинарии по-
ступать туда могли молодые люди, достигнувшие 18-летнего возраста 
[11, s. 5]. Поступающий должен был иметь необходимый для обучения 
объём знаний: «тот не может быть принят в семинарию, кто бы не умел 
хорошо читать, не знал латинского языка и, как минимум, риторики 
«[перевод с польск. – Авт.] [11, s.5]. Кроме этого, при поступлении 
представлялись документы об обучении в школе, характеристика от 
настоятеля, выписка из метрической книги о крещении.

В конце XVIII–XIX вв. вступительные кампании, как таковые, 
отсутствовали. Документы принимались на протяжении всего года. В 
период с 1788 по 1831 г. решение о приёме в семинарии принадлежало 
регенсу семинарии и епископу. Политические события XIX в. (восста-
ния 1830–1831 и 1863–1864 гг.) определили условия приёма в духовные 
семинарии со стороны светских властей. О всех, подающих прошение 
о поступлении в семинарии, их руководство должно было сообщать 
гражданским властям, которые устанавливали степень политической 
благонадёжности потенциального священника. Начиная с 1832 г. «в 
семинарии католические повелено было принимать воспитанников со 
строгим разбором. Епархиальное католическое начальство о каждом 
вновь поступающем должно было доносить губернаторам с сообщением 
нужных сведений об его свободном состоянии и неимении препятствий 
для поступления в семинарию, о каждом случае нарушения такого 
порядка в приёме губернатор должен доносить министру внутренних 
дел» [15, c.164]. Таким образом, принятие решения о том, кто будет 
обучаться в духовных учебных заведениях, переходило от церковных 
властей к светским.

После подавления восстания 1863–1864 гг. предписания отно-
сительно принятия учащихся в семинарии ещё более ужесточились. 
Согласно с Высочайшим повелением от 22 мая 1864 г.

«поступление в монашество, приём клириков в монастыри и учеников 
в семинарии <…> отнюдь не были допускаемы без предварительного 
на то согласия и разрешения главного начальника края, а определение 
ксендзов в приходы – с согласия губернаторов» [8, k.82].

 Так, в 1864 г. в Минскую семинарию подал прошение о приёме 
Константин Рыбинский, дворянин Минской губернии, Новогрудского 
уезда. Ответ на просьбу был отрицательным. Невозможность принятия 
К. Рыбинского была мотивирована следующим образом:

«этот молодой человек, хотя лично не был замечен ни в каких 
неблагонамеренных поступках, но как околица Русиловка, из которой 
он родом [стёрто несколько слов. – Авт.] в сочувствии происходившим 
в прошедшем году беспорядкам и содействии мятежникам, а также 
родной брат его содержится под арестом в числе политических пре-
ступников, то по сему <…> политическая благонадёжность Рыбинского 
подлежит сомнению и <…> он не может быть принят в число воспи-
танников оной <…> семинарии» [36, л.3].

Каждая семинария имела определённое количество фундушевых 
(бюджетных) мест. Плата за обучение для поступающих, которые, по 
разным причинам, не были приняты на фундуш, составляла от 60 (Мин-
ская) [17] до 120 рублей (Могилёвская семинария) [11, s.20] в год.

В случае позитивного решения подающему прошение сообщалось, 
когда он сможет приступить к занятиям. Учащихся семинарии тради-
ционно называли клириками, или алюмнами [11, s.5].

Организация учебного процесса
и продолжительность обучения

Длительность обучения в семинариях на протяжении изучаемого 
периода не была постоянной. Конкретный срок обучения предусма-
тривал только Устав Могилёвской семинарии – 4 года, из которых три 
предназначались непосредственно на обучение, а 4-й – на практику при 
кафедральном храме [11]. В остальных семинариях продолжительность 
обучения не оговаривалась и зависела от успеваемости клирика, по-
требностей епархии и решения епископа относительно конкретного 
учащегося. Таким образом, обучение в семинарии могло растягиваться 
на период от 1 года до 5 лет.

В своих дневниках некоторые католические иерархи отмечали, что 
молодые люди поступали в семинарии с очень низким уровнем под-
готовки. Мало кто из алюмнов на момент поступления имел за собой 
законченный курс обучения в гимназии, чаще всего поступали после 
4-5 класса, имея слабые знания латинского языка, необходимого для 
обучения [1, s.406]. Именно поэтому некоторые семинарии вводили 
подготовительный курс. Так, в Минской семинарии с 1820-х гг. первый 
год обучения предназначался для подготовки к изучению предметов 
философско-теологического цикла [16, л.7]. Введение такой меры 
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обосновывалось тем, что в Российской империи отсутствовало пред-
писание об обязательном окончании средней школы при поступлении 
в семинарии [7, s.421], что вызывало серьёзную разницу в уровне по-
дготовки клириков. Эта разница ликвидировалась во время первого 
года обучения. В конце года учащиеся сдавали экзамен, по результатам 
которого руководство семинарии принимало решение, кто сможет про-
должить обучение [16].

Учебный год в семинариях начинался в разное время. Несмотря на 
традицию, согласно которой учебный год начинался в первый вторник 
октября, а заканчивался в первый понедельник после торжества св. 
апостолов Петра и Павла [29 июля. – Авт.], в Минской и Могилёвской 
епархиях это правило не всегда соблюдалось.

На протяжении года для учащихся предусматривались каникулы. 
Самые длинные приходились на летние месяцы – июль и август. Свобод-
ными от занятий, кроме праздничных, были также дни от вигилии Рож-
дества [24 декабря. – Авт.] до 2 января и 2 дня перед Пепельной средой 
[Среда, с которой начинается Великий Пост. – Авт.]. В пасхальный 
период занятия заканчивались в Великую среду и каникулы продо-
лжались до четверга пасхальной октавы [Пасхальная октава – 8 дней 
после Пасхи, которые считаются праздничными. – Авт.]. Свободными 
от занятий были также дни от субботы до вторника во время праздника 
Сошествия Св. Духа [2, s.73].

Во время обучения клирики должны были освоить философско-
теологические предметы: философию, моральную и догматическую 
теологию, историю Католической церкви, предметы литургического 
цикла: пение, рубрум, совершение Таинств, иностранные языки (фран-
цузский, немецкий), а также языки местного населения [11; 4, k.11]. 
Почасовое распределение предметов в каждой семинарии было разным, 
так же, как неоднородным был и сам состав предметов.

Методы преподавания в семинариях отличались несущественно. 
Чаще всего преподаватель после объяснения темы надиктовывал её 
алюмнам. Поскольку не все семинарии могли себе позволить библио-
теку с надлежащим количеством учебников, и не все алюмны, в силу 
своего материального положения, имели возможность их купить, 
описанный метод являлся вынужденным и необходимым [6, s.51]. В 
среднем лекция, которая проводилась с использованием такого метода, 
продолжалась около полутора часов [5, s.49a]. В свою очередь, семи-
нарии с достаточным количеством учебных пособий использовали 
следующий метод: «Каждый профессор на своей лекции материал, 

предусмотренный согласно с планом, объясняет понятно до осмысления 
его учениками. То, что было услышано на лекции, ученики самостоя-
тельно повторяют и запоминают, а на следующей лекции преподаватель 
опрашивает учащихся по пройденному материалу, непонятные моменты 
объясняет и переходит к следующему согласно плану материалу» [пе-
ревод с польск. – Авт.] [33, л.119]. При использовании такого метода 
продолжительность лекции составляла 1 час [5, s.51]. Документы 
конгрегации миссионеров предписывали в обучении пользоваться сле-
дующим порядком: первые 30 минут посвятить чтению новой лекции, 
а следующие полчаса – разбору непонятных моментов. В последней 
части занятия преподаватель должен коротко ознакомить учащихся с 
содержанием следующей лекции и объяснить трудные термины.

Язык обучения был латинский. Непонятные моменты объяснялись 
по-польски. В обучении предмету предписывалось пользоваться 
конкретным учебником, утверждённым епископом. Лекции составля-
лись согласно с доктриной томизма [2, s.52].

В помощь ученикам в семинариях создавались библиотеки. В 
Могилёвской семинарии клирики на время обучения получали учебни-
ки, которые после завершения учёбы возвращались в библиотеку [37, 
л. 37]. Часть средств из доходов семинарии предназначалась на попо-
лнение библиотеки. При открытии семинарии С. Богуш-Сестренцевич 
позаботился о минимальном обеспечении библиотеки, передав ей 
некоторое количество книг [13], а при основании Минской семи-
нарии епископ Я. Дедерко пожертвовал для неё все свои книги [9, s. 
1184–1189]. В уставе семинарии митрополит, однако, отмечал, что при 
поступлении клирики должны иметь при себе те учебники, по которым 
они учились в школе, чтобы при необходимости иметь возможность 
ими воспользоваться [11, s.6].

Руководство семинарий и епископ старались поощрить интерес 
клириков к науке. Так, например, алюмны Могилёвской семинарии за 
успехи в учёбе получали материальные (денежные) награды. В 1839 г. 
руководством семинарии было принято решение ежегодно награждать 
8 лучших алюмнов премией в размере 100 руб. [37]. Но, например, в 
1841 г. после проведения годовых экзаменов награду получили только 
5 учащихся, из них 4 – Зенон Ёткевич, Даниэль Рымкевич, Феликс Ле-
чицкий, Франциск Вечерковский получили по 100 руб. ассигнациями, 
а Ян Романовский – 70 [20].

Усвоение материала учащимися регулярно контролировалось. 
Контроль знаний имел разнообразные формы: поурочный, еженедельный, 
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экзаменационный. Поурочный осуществлялся на каждой лекции по 
пройденному накануне материалу. Такая форма контроля, однако, не 
являлась обязательной, равно как и еженедельное (по субботам) по-
вторение изученного. Два раза в год проводились экзамены, на которые 
выносились тезисы из пройденного материала [23, л.33-34]. Система 
оценок в семинариях не использовалась, в табелях отмечались только 
общие «успехи в науках» – очень хороший, хороший, посредственный 
[19, л.40-42].

Распорядок дня и организация быта
Духовные семинарии и сегодня являются достаточно закрытыми 

учебными заведениями. В исследуемый период правила были гораздо 
строже: от момента зачисления клирик не имел права покинуть семи-
нарию без разрешения, независимо от цели отлучки: выезд домой, выход 
в город и т.д. Тем, кому было разрешено на определённое время выйти 
из семинарии, чётко оговаривалось время возвращения. Опоздание без 
уважительных причин могло стать поводом к отчислению [11]. Также 
были запрещены контакты со светскими людьми, а переписка строго 
контролировалась.

Проживали клирики в зданиях семинарий. Частым явлением, осо-
бенно в ХІХ в., была практика размещения новосозданных семинарий 
в помонастырских строениях. Могилёвская семинария разместилась в 
покармелитанском монастыре [26], Минская – изначально в пофранцис-
канском, а позже – в подоминиканском монастыре [16; 30; 31; 32].

Распорядок дня в семинарии был строго регламентирован. Подъём 
в будние дни в 5 часов утра, с 530 до 600 – медитация в часовне семи-
нарии. Медитация завершалась чтением раздела из Нового Завета, по-
сле чего в 7 часов служили мессу. После молитв клирики вместе шли 
на завтрак, затем – повторять лекции. Лекции и практические занятия 
проходили до и после обеда. В 1130 – 1200 подавали обед, после которого 
все учащиеся шли на рекреацию (совместный отдых). Продолжалась она 
около часа. Обеденный перерыв завершался чтением раздела из Нового 
Завета. Послеобеденные лекции продолжались с 1500 до 1745. После за-
нятий еще некоторое время отводилось чтению духовной литературы, 
а в 18 00 – 19 00 устав предусматривал ужин. После ужина также пред-
усматривался отдых, до 20 30. После отдыха – получасовые молитвы и 
сон [11, s.7; 26, л.45-46].

Важной составляющей жизни в семинарии являлись религиозные 
практики. Перед началом учебного года все учащиеся участвовали в 
3-5–дневных духовных упражнениях. На протяжении учебного года 

ежедневно семинаристы участвовали в мессе, утренних и вечерних 
молитвах. В зависимости от семинарии раз или два раза в неделю 
обязательной была исповедь, а ежедневно – испытание совести [26, 
л. 45-46]. В воскресные дни клирики помогали во время богослу-
жений в кафедральных (Минский и Могилёвский) или приходских 
(Краслав) храмах.

Учащихся обязывала строгая дисцилина. Можно выделить два 
вида нарушений: дисциплинарные и учебная неуспеваемость. К дис-
циплинарным нарушениям относилось неисполнение внутреннего 
распорядка, самостоятельный (без разрешения и/или без сопровожде-
ния) выход в город, разговоры за столом, грубость, насмешки, сплетни, 
предрассудительное поведение вне семинарии (на каникулах и/или на 
прогулках) и т.д. Большинство дисциплинарных нарушений наказывали 
замечаниями. Если замечания не помогали, ставился вопрос об отчис-
лении клирика из семинарии, которое применялось как последнее 
средство [12, s.69]. Теоретически исключению подлежали алюмны «не 
способные получить необходимые теологические знания, ленивые, ин-
тересующиеся нетеологическими предметами (математикой, историей, 
светской литературой), а также недалёкие, мечтатели, замкнутые в себе, 
нерешительные, неспособные к публичным выступлениям, меланхоли-
ки, склочники [перевод с польск. – Авт.] [2, s.49] и т.д. На практике эти 
предписания исполнялись в весьма незначительной степени.

Материальные условия в семинариях даже одной епархии были 
неодинаковыми. Среди четырех семинарий региона Могилёвская была 
обеспечена наилучшим образом, а Минская в начальный период своей 
деятельности – наихудшим. В семинарии клирики обеспечивались 
жильём, одеждой, едой, дровами, свечами, медицинской помощью. Для 
учащихся нанимались парикмахер и прачка. В сумме на содержание 
клирика приходилось 17 руб. 20 коп. в месяц [27, л.17]. 

Организация питания в семинариях была разной. Так, трёхразовое 
питание обеспечивали Могилёвская и Звенигородская семинарии, что 
было достаточно редким явлением. Чаще всего в те времена в семи-
нариях кормили 2 раза: завтраком и обедом или обедом и ужином.

Местом, где принимали пищу, был рефектарий. Выносить еду и 
посуду из кухни было строго запрещено. На завтраки учащиеся полу-
чали кусок хлеба и стакан воды (летом) или подогретого пива (зимой). 
Мясные блюда и другая «тяжёлая» пища по утрам были запрещены. В 
уставе отмечалось, что если бы кто-то хотел ещё пить, то получал не 
более стакана воды, поскольку «приучиться к пьянству можно, даже 
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употребляя воду, если пить её, когда только этого захочется» [перевод 
с польск. – Авт.] [11, s.10]. Запрещено было распитие спиртных на-
питков (водки), но иногда в малых дозах её употребляли в лечебных 
целях согласно предписанию врача. Слишком свежий хлеб также не 
употреблялся в пищу. Обедали в тишине. На обед подавались четыре 
блюда, на ужин – три [27, л.17]. На день для каждого алюмна выделялся 
штоф [Штоф (нем. Stof – большой бокал, чаша) – единица измерения 
объёма жидкости, Обычно использовалась для измерения количества 
пива и вино-водочных напитков. 1 штоф = 1/10 ведра = 10 чаркам = 
1,2299 литра – Авт.] пива. Приглашения на обеды вне семинарии во 
время учебного года алюмнам запрещались. В случае, если пригла-
шающая сторона являлась значимой для семинарии, и именно такие 
люди приглашали учащегося, то в некоторых случаях алюмн получал 
разрешение выйти из семинарии, но только в компании соция – также 
учащегося.

Больных семинаристов отселяли в отдельное помещение, где им 
обеспечивался уход и лечение. Если же болезнь переходила в хрони-
ческую форму и становилась препятствием для рукоположения, клирик 
был вынужден покинуть семинарию. От видимых признаков депрессии 
избавлялись следующими методами: «если бы кто из семинаристов 
выглядел грустным, злым <…> такой должен быть отделен от других и 
ему давать только воду чистую родниковую и немного хлеба» [перевод 
с польск. – Авт.] [11, s.11].

Оставить обучение в семинарии до рукоположения можно было по 
различным причинам: ухудшение здоровья, семейные обстоятельства 
[19], отсутствие призвания («оставить духовный сан по неспособности 
к этому званию») [20, л. 219].

Результатом обучения в семинарии было рукоположение, которому 
предшествовали 2 этапа посвящений: высшие и низшие. К низшим 
относились асториат, лекторат, экзорцист, аколитат; к высшим – субдиа-
конат, диаконат, пресвитерат. При недостижении выпускником семина-
рии необходимых для рукоположения 25 лет его чаще всего отправляли 
в приход для помощи настоятелю [28]. Плебаны на время пребывания 
клириков в приходах были обязаны заниматься их дальнейшим вос-
питанием и надзором, «наблюдая строго за их поведением и образом 
мыслей». Выпускники же, в свою очередь, были обязаны оказывать 
«помощь во всех духовных обрядах, сколько они могут быть полезны 
и нужны, а преимущественно занимать их ведением приходских ме-
трических книг и прочею перепискою, впредь до дальнейшего о них 

распоряжения» [22, л. 2]. По достижении необходимого возраста, после 
окончания курса наук, положительной оценки на итоговом экзамене 
и положительном решении духовных властей выпускник семинарии 
рукополагался в священники. Рукополагал клириков епископ, он же 
направлял священника на дальнейшее место службы [21].

Повседневная жизнь учащегося духовной семинарии в конце 
XVIII – XIX в. Была достаточно однообразной. Будние дни предназна-
чались для учёбы и молитвы, выходные и праздничные – для помощи в 
кафедральных и приходских храмах. Строгие правила и чёткий распоря-
док дня способствовали выработке самодисциплины и подготавливали 
клириков к дальнейшему священническому служению.
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Зенюк Раиса (Минск, Беларусь) Повседневная жизнь учащихся 
римско-католических духовных семинарий Могилёвской и Минской 
епархий в конце XVIII–XIX вв.

Статья посвящена исследованию повседневной жизни учащихся 
римско-католических духовных семинарий: условиям приёма, организации 
учебного процесса, быта. Основой для исследования послужили 
документальные материалы из архивов Беларуси, Литвы и Польши.

Ключевые слова: духовная семинария, повседневная жизнь, 
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Зенюк Раїса (Мінськ, Білорусь) Повсякденне життя учнів римо-
католицьких духовних семинарій Могильовської та Мінської 
єпархій наприкінці XVIII–XIX ст.

Статтю присвячено дослідженню повсякденного життя учнів римо-
католицьких духовних семинарій: умовам прийому, організації учбового 
процесу, побуту. Основою для дослідження слугували документальні 
материали з архівів Беларусі, Литви та Польщі.

Ключові слова: духовна семінарія, повсякденне життя, архівні 
документи

Zianiuk Raisa (Minsk, Belarus) Everyday life of The Roman Catholic 
Theological Seminary students of Mogilev and Minsk dioecesis at the end 
of the 18th–19th cent.

The article is devoted to the researches of everyday life of the Roman 
Catholic Theological Seminary students: terms of acceptance, educational 
process organization, way of life. The basis for research work was documen-
tary materials from the archives of Belarus, Lithuania and Poland.

Key words: theological seminary, everyday life, archival documents

УДК 94(47) «17/18»

Людмила ПОСОХОВА
(Харків, Україна)

Православні колегіуми України 
у міському ландшафті
(XVIII – поч. ХІХ ст.)

У XVІІІ столітті потужними освітніми центрами в Україні були 
православні колегіуми – Чернігівський (переведений із Новгорода-
Сіверського), Харківський та Переяславський. Ці навчальні заклади 
виникли у полкових містах Гетьманщини та Слобожанщини, при чому, 
якщо у старовинних містах Новгороді-Сіверському та Переяславі у 
XVІІ ст. вже існували єзуїтські колегіуми, то для Харкова, який нарахо-
вував всього декілька десятиліть історії, поява перших шкіл при церквах 
і колегіуму, мала особливе значення. Сьогодні до програм досліджень 
з історії освіти та культури все частіше включаються й проблеми со-
ціокультурного ландшафту, який утворювали різні навчальні заклади. 
Зокрема, розпочалося вивчення «університетського простору». Подібне 
завдання можемо поставити й щодо таких центрів освіти та культури 
як православні колегіуми України XVІІІ ст.

Дослідники-урбаністи давно помітили, що розташування у місь-
кому просторі різних об’єктів, їх форми (вигляд), поєднання їх між 
собою, дозволяє робити висновки про соціально-культурні процеси, 
які відбувалися у містах. Відповідно, дослідження «колегіумського» 
простору варто розпочати із реконструкції просторової проекції цих 
інституцій на мапах Новгорода-Сіверського, Чернігова, Переяслава, 
Харкова. Колегіумський простір у міському середовищі складався 
стихійно, однак у ньому знайшли відображення деякі загальні тен-
денції культурних процесів, які відбувалися в місцевому суспільстві. 
Дослідження зосереджуємо на встановленні життєвого простору ви-
кладачів та учнів колегіумів, аналізі архітектури та інтер’єрів будівель, 
їх розташування у місті та з’ясуванні їх значення як певних символів. 
До колегіумського простору відносимо як основні будівлі (навчальні 
корпуси та домові церкви), так й службові та підсобні приміщення, 
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бурси з їх інтер’єрами, кімнати та квартири, в яких жили студенти у 
міських будинках, кімнати (келії) викладачів колегіумів. Форми на-
вчальної і культурної повсякденності у XVIII ст. сприяли об’єднанню 
людей: у місті складалася певна територія, навколо якої відбувалася 
круговерть культурного життя. Нашим завданням у даному випадку є 
відтворення просторової проекції розташування колегіумів у містах, 
визначення кордонів та ознак колегіумського локусу, встановлення 
місць (точок) культурної організованості, породжених діяльністю 
колегіумів.

Для розвідок з історії колегіумів ХІХ – початку ХХ ст. і радянської 
доби було характерно згадувати про приміщення колегіумів тільки 
побіжно, при встановленні основних віх історії закладів. У той же 
час історики архітектури чимало зробили для вивчення колегіумських 
будівель, акцентуючи увагу перш за все на тенденціях і традиціях в іс-
торії будівництва, на особливостях конструкційних рішень, будівельних 
прийомах тощо. Їх здобутки являють неабияку цінність для істориків 
освіти, адже відкривають можливості ставити нові дослідницькі за-
вдання, враховувати методи і напрацювання історико-архітектурних, 
історико-мистецтвознавчих досліджень. 

Відповідно, у центрі уваги перебуватиме «територія просвіти» не 
тільки у розумінні схеми розташування будинків, їх фізичних параме-
трів і ознак, але певного віртуального простору, колегіумського локусу. 
Така постановка проблеми передбачає реконструкцію просторової 
проекції колегіумів на мапі міста, виявлення напрямків впливу колегі-
умської культури та традицій на культурно-інтелектуальне життя міста, 
визначення точок «культурної напруги» у стосунках колегіуму та міста 
тощо. Джерелами дослідження виступають актова і справочинна доку-
ментація, джерела особового походження, в якій відбилася різні аспекти 
історії будівель, а також картографічні матеріали та креслення. 

Процеси складання колегіумських комплексів мають чимало 
спільного з подібними процесами формування комплексів колегіумів 
(коледжів), університетів у містах Західної та Центральної Європи (які 
почалися значно раніше й також відбувалися стихійно). Але у середині 
XVIII ст. архітектура університетів Європи почала відрізнятися ви-
шуканістю, навіть розкішшю, відповідно до переконання, що заняття 
наукою, як і служіння Богу, має бути втілено у гідні архітектурні форми. 
Відтоді університети та академії ставали домінантами містобудівних 
ансамблів європейських міст поруч із парламентами, палацами право-
суддя [8, с. 24].

Колегіумський локус у міському середовищі складався стихійно, 
однак певною мірою він відображає культурні процеси, які відбувалися 
у місцевому суспільстві. Фундатори колегіумів, розмірковуючи над 
вирішенням організаційних та матеріальних проблем, підшукуючи 
приміщення для навчальних закладів, зупинили свій вибір на монас-
тирях та церквах, які знаходилися в історичних центрах полкових міст 
Чернігова, Харкова і Переяслава, на території міських фортець. Такі 
рішення, прийняті засновниками колегіумів, дають підставу казати про 
певну зумовленість вибору. Адже на території цих міст або зовсім не-
далеко від них існували достатньо багаті і знані монастирі (приміром, 
Чернігівський Троїцько-Іллінський монастир). Придивимося уважніше 
до перших будівель колегіумів і встановимо точно їх місцезнаходження 
на мапах міст. Новгород-Сіверський колегіум був заснований єпископом 
Лазарем Барановичем спочатку поруч із Новгород-Сіверським Спасо-
Преображенським собором [37, с. 11]. Чернігівський та Переяславський 
колегіуми були розташовані на території монастирів Чернігівського 
Борисоглібського та Переяславського Вознесенського. Оскільки Харків 
не був центром єпархії, у ньому не було архієрейської резиденції. Однак 
Харківський колегіум був розташований поруч з Покровською церк-
вою (також у центрі міста), з якою вони згодом утворили Покровський 
училищний монастир. Після утворення Харківської єпархії Покровська 
церква стала кафедральною.

Аналізуючи архітектурні особливості будівель колегіумів, варто 
одразу зауважити, що на початку XVIII ст. казенні установи у Геть-
манщині чи на Слобожанщині мали вкрай простий вигляд, скромність 
у побуті ще була нормою. Кам’яні споруди становили відносно неве-
лику частку серед будівель українських полкових міст. Такі обставини 
варто враховувати при оцінці архітектурно-будівельних характеристик 
будинків колегіумів. 

Будівля Новгород-Сіверського колегіуму була двоповерховою, з 
відкритими галереями на обох поверхах і за зовнішнім виглядом нагаду-
вала тогочасну будівлю Києво-Могилянської академії [3, с. 28-45]. Після 
переведення до Чернігова класи колегіуму розмістили у чотирьох кім-
натах дерев’яної оселі, у яких до цього були келії ченців-домініканців 
[30, с. 546]. Новий кам’яний корпус Чернігівського колегіуму постав у 
ході реконструкції, яка відбувалася у 1700-1702 роки [1, с. 37]. Тоді була 
добудована дзвіниця, загалом споруда була продовжена на схід, з’явився 
другий поверх над східною і центральною частинами, в яких були тра-
пезна та церква Всіх Святих з двома банями [21, с. 270]. Цей будинок 
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був достатньо просторим, містив класи, трапезну, службові приміщення 
[37, с. 14]. Припускали, що будівельними роботами керував російський 
зодчий Д.В. Аксамитов [1, с. 37-38]. Автор поєднав навчальні та жит-
лові приміщення з церквою колегіуму. Ці секції розташовувалися в 
одну лінію, й планування було близьким до плану будинку Київської 
академії [5, с. 839]. Під час реставрації будинку в 1952–1953 рр. була 
знайдена закладна керамічна дошка (51х58 см) з чудовим рельєфним 
рослинним орнаментом і гербом гетьмана Івана Мазепи [15, с. 64-65]. 
Цей корпус Чернігівського колегіуму з кінця 1740-х рр. неодноразово 
добудовувався, що було зумовлено потребою в додаткових приміщен-
нях для навчальних класів [17, с. 33-34]. У перші десятиліття XVIII ст. 
збільшення кількості класних кімнат вимагало розв’язання серйозних 
містобудівних проблем. У цей час у межах міських фортець, де роз-
ташувались колегіуми, стало значно тісніше й знайти вільне місце для 
будівництва було вкрай важко. Проте збільшення курсу викладання й 
потреба у нових класних кімнатах вимагали від керівників колегіумів 
шукати можливості для розширення навчальних приміщень. Цікавий 
проект вирішення цієї проблеми народився у керівництва Чернігів-
ського колегіуму й був поданий до Синоду чернігівським єпископом 
Никодимом Срібницьким 6 серпня 1739 р. [20, с. 506-507]. На початку 
доповіді єпископ зазначив, що колегіум розташований «в тесном <…> 
месте при самой с ворот городових в городе Чернигове дороге», через 
що «от проезжающих людей мимо самих школьных окошек с чинящихся 
шумов и криков». Відповідно, він робив висновок, що навчанню завда-
ється велика шкода. Запропонований план можна назвати грандіозним. 
Єпископ писав, що у Борисоглібському монастирі неможливо знайти 
площі для будівництва нових класів (філософії та богослов’я), тому він 
пропонував побудувати нові приміщення на території П’ятницького 
жіночого монастиря, із перетворенням цього монастиря на чоловічий. 
У донесенні відзначалося, що П’ятницький монастир знаходився по-
руч, й у ньому буде можливість звести певний навчальний комплекс із 
класами, житлом для викладачів тощо. Причому це місце «пристойное 
и покойное». Для вирішення долі проекту Синод запросив велику 
кількість відомостей про ці монастирі, Никодим Срібницький наді-
слав необхідні відомості й повторив прохання (9 червня 1740 р.). Втім, 
Синод так й не прийняв рішення. Причиною того, що проект «повис у 
повітрі» (адже негативної відповіді Синод також не дав) стало призна-
чення Никодима Срібницького до іншої єпархії, яке відбулося саме в 
цей час. Хоча план не був втілений, він виступає важливим свідченням 

прагнення керівництва Чернігівського колегіуму зберегти навчальний 
заклад поблизу кафедрального собору в центрі міста, а також бажання 
утворити навчальний комплекс із кількох споруд на окремій території. 
У 1776 р. Чернігівський колегіум все ж довелося перевести із Борисо-
глібського монастиря у кам’яний будинок за річкою Стрижень (який 
побудував чернігівський полковник П. Полуботок). Ця споруда була 
значно просторнішою, давала можливість відкривати нові класи [14, 
с. 937]. Таке рішення, очевидно, було більш простим і дешевим у по-
рівнянні з планом Никодима Срібницького, але, напевно, він знав про 
такі можливості і все ж свідомо пропонував збереження колегіуму у 
центральній частині міста.

Описані на прикладі Чернігівського колегіуму проблеми місця 
не так гостро стояли перед Харківським колегіумом. Для розміщення 
Харківського колегіуму в 1726 р. єпископ Єпіфаній Тихорський придбав 
у полковника Л. Шидловського один із найкращих у місті кам’яних 
будинків – великий двоповерховий дім з просторим дворовим місцем. 
Його перебудували відповідно до потреб навчального закладу [26, 
с.23-24]. Для розширення території придбали декілька сусідніх дворів 
харківських мешканців. У літературі нерідко можна зустріти твер-
дження, що цей міцний будинок протягом XVIII ст. стояв без ремонту. 
Проте, як свідчить лист бєлгородського єпископа Йоасафа Горленка від 
26 січня 1750 р., на прохання ректора та вчителів єпископ організував 
перебудову та ремонт колегіумського будинку [4, с. 232-233]. Це був 
не єдиний ремонт будинку. У донесенні єпископа Феоктиста та звітних 
відомостях про витрати коштів у 1793 р. йдеться про масштабні від-
новлювальні роботи [29, ф. 796, оп. 74, д. 255].

Яскравим свідченням того, що не тільки в місцевому суспільстві, 
але й на рівні центральних установ затвердився погляд на колегіумський 
локус як міський та центральний, свідчить епізод із перенесенням Хар-
ківського колегіуму з міста до слободи Грайворон у зв’язку із епідемією 
морової язви. У 1739 р. Синод писав бєлгородському архієпископу 
Петру Смєличу, що «таковым знатным училищам в селах быть весьма 
неприлично», й додавав, що особливо «от внешних стран имеет быть 
не без зазрения» [цит. за: 12, с. 9].

Для спорудження навчального корпусу Переяславського колегіуму 
у 1738 р., на прохання єпископа Арсенія Берла, настоятель Києво-
Печерської лаври Іларіон Негребецький подарував чотири дерев’яні 
хати. Їх розібрали, перевезли й побудували корпус [13, с. 425-426]. Під-
логу будинку засипали землею, стіни обмазали глиною. У липні 1748 р. 
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пожежа знищила цей будинок Переяславського колегіуму, й навчальний 
заклад був переведений до іншого, який також розташовувався на тери-
торії монастиря [22, с. 239]. У 1753 р. за ініціативою переяславського 
єпископа Іоана Козловича був споруджений навчальний кам’яний кор-
пус, який мав чотири класні кімнати [13, с. 429]. Але коли було відкрито 
філософський клас, його розмістили у монастирській братській трапезній 
келії. Будинок зазнав декілька реконструкцій, особливо масштабними 
були роботи, проведені у 1782–1783 рр., коли були добудовані класні 
кімнати [23, с. 149-150]. Це стало можливо завдяки наполегливості пе-
реяславського єпископа Іларіона, який звертався до Синоду і отримав 
дозвіл використати на проведення робіт так званий «кошельковий збір», 
який призначався на «закордонні» церкви єпархії (які знаходилися на 
Правобережжі) [29, ф. 796, оп. 63, д. 486, л. 1-1 об.].

Достатньо важко відтворити первісний зовнішній вигляд будинків 
колегіумів, ще складніше реконструювати їх внутрішнє оздоблення. 
Екстер’єри й особливо інтер’єри змінювалися під час перебудов і пере-
планувань приміщень. Залишилися зображення, малюнки, креслення, 
зроблені архітекторами, існують описання приміщень у спогадах. 
Будинок Чернігівського колегіуму зберігся до сьогодні і є окрасою 
міста. Він надзвичайно цікавий у архітектурному відношенні, особливо 
протиставленням об’єму двоповерхової частини будівлі та вертикаль-
ної вежі-дзвіниці. Привертає увагу архітектурний декор різних стилів, 
особливо оригінальним є верхній ярус вежі-дзвіниці [40, с. 210]. Ця 
споруда належить до небагатьох цивільних багатоповерхових будинків 
із ускладненим об’ємно-просторовим рішенням, багатозаломною по-
крівлею [28, с. 80]. Фахівці відзначають й скульптурний декор будинку 
колегіуму, виконані із професійною майстерністю рельєфи Богоматері-
Знаменіє та Спасу Нерукотворного [15, с. 67, 71-74].

Про оздоблення Переяславського колегіуму відомо те, що над дво-
ма вхідними дверима до будинку як десюдепорти були зроблені ліпні 
алебастрові зображення: первісний хаос та Дух Божий у вигляді голубу 
та монограма єпископа Іоанна Козловича із архієрейськими атрибутами 
[13, с. 429]. Поняття «істина», «просвіта» та «знання» трактувалися зі 
зверненням до символічних зображень, усталених для Православної 
Церкви. Хоча при цьому слід розуміти, що суто релігійні символи вже 
декілька століть існували і як частина символіки європейських серед-
ньовічних університетів.

Важливо відзначити, що в оздобленні колегіумів одночасно із 
церковною символікою використовувалися алегоричні зображення, які 

нерідко мали античні коріння. Професор Харківського університету 
І. Тимківський, згадуючи своє навчання в Переяславському колегіумі, 
докладно описав зображення на дверях сіней у колегіумі. Зокрема, 
учням граматичних класів адресувалося зображення мудреця, який з 
долотом та молотком обтесував пень, що під ударами майстра-вчителя 
перетворювався на ладного учня з книгою у руках. Піїтам та риторам 
призначалося зображення криниці, у яку опускався порожній цебер, 
а піднятий був переповнений водою, яка аж перетікала через вінця. 
Спеціально для філософів та богословів був намальований орел. Він 
покинув землю й летів, дивлячись на сонце [34, с. 23]. Можна сказати, 
що ми спостерігаємо співіснування сакрального та світського на рівні 
символів, що втілювали поняття науки та просвіти. Чітко провести межу 
між сакральним та світським у зазначений час неможливо й, мабуть, 
недоцільно. Проте важливо розуміти, що цей кордон пролягав також і 
через освітні заклади – колегіуми.

Харківський колегіум увесь час розташовувався у придбаному для 
нього будинку, який на початку 1890-х рр. розібрали при спорудженні 
нової духовної консисторії [32, с. 648]. 

У всіх православних колегіумах один з класів, у якому відбува-
лися диспути та інші урочистості, був обставлений та прикрашений 
із особливою ретельністю та розкішшю. Приміром, у Харківському 
колегіумі у «богословській залі» знаходилися найбільш шановані 
ікони, портрет бєлгородського єпископа Єпіфанія Тихорського 
[31, с. 4], а також бюсти меценатів – князів Голіциних [38, с. 196]. 
В листуванні ректора колегіуму Андрія Прокоповича та князя 
О.М. Голіцина міститься інфомація про вигляд цих бюстів, які були 
бронзовими на мармурових п’єдесталах [19, ф. 32, картон 16, д. 31, л. 
31-31 об.]. Ці великі скульптури, а також майстерно виконаний образ 
Розп’яття Христова італійського письма зазвичай привертали увагу 
всіх, хто їх бачив. Про них залишив спогади Д. Бантиш-Каменський, 
який знайомився із колегіумом, коли завітав до Харкова у 1808 р. 
[2, с.47,48]. «Богословську залу» колегіумів студенти нерідко на-
зивали «in museo publico» [33, с. 809]. Відомо, що колегіуми нерідко 
прикрашали портретами єпископів (у описі майна Харківського 
колегіуму значилися портрети бєлгородських єпископів Йоасафа 
Горленка, Йоасафа Миткевича, Луки Конашевича, Порфирія Край-
ського, Огея Колосовського [41, ф. 2009, оп. 1, т. 1, спр. 2710, арк. 52 
зв.-53.]). Інші класні кімнати мали вкрай лаконічні інтер’єри (лави, 
парти, дошка, ікони).
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Окрім класних кімнат до «території просвіти» відносилися й 
приміщення бібліотек колегіумів. Книгосховища розташовувалися, 
як правило, в одній із кімнат навчального корпусу (у Харківському, 
Переяславському колегіумах). Втім, деякий час (з 1761 р.) бібліотека 
Харківського колегіуму була розміщена на кам’яних монастирських 
брамах у спеціально для неї влаштованих «камерах» [26, с. 120].

Характеризуючи будівлі колегіумів, варто поставити й питання 
про ступінь їх зручності для навчання. Спогади вихованців колегіумів 
нерідко містять описання умов навчальної повсякденності. Я. Толма-
чов писав, що навчальні класи колегіуму не опалювалися взимку й від 
холоду навіть чорнила замерзали [36, с. 702]. Про холод у колегіумі 
згадував і Ф. Луб’яновський, який описав класні кімнати як «огромные 
аудитории» [16, с. 101]. Холод у приміщеннях класних кімнат був ха-
рактерним для всіх колегіумів. У спогадах про Чернігівський колегіум 
колишній учень згадував велику аудиторію із грубкою, але зазначав, що 
її не розпалювали [9, с. 188]. До речі, холод вимагав від учнів уміння 
швидко зігрітися на перерві між заняттями. Завдяки цьому виникло 
декілька дитячих фізичних рухливих ігор («тісна баба», гра, у якій учні 
тіснять один одного, сидячи на лаві; «мала куча», коли учні падали на 
підлогу посередині класу один на одного, створюючи велику кучу) 
[13, с. 440].

Виявлення місць/території проживання учнів – не менш важли-
ве завдання для реконструкції просторової проекції колегіумського 
локусу на мапі міст. Учні проживали або у приміщенні для казенно-
коштних студентів – бурсі, або на приватних квартирах. Відомо, що в 
1720–1730 рр. бурса Чернігівського колегіуму розташовувалася у двох 
житлових будинках [22, с. 243]. У Переяславському колегіумі будинок 
бурси з’явився ще при єпископі Арсенії Берло, був дерев’яним, знахо-
дився поза стінами монастиря [23, с. 135]. У 1750-ті рр. було збудоване 
нове дерев’яне приміщення для бурси Переяславського колегіуму (на 
30-40 чоловік) [7, с. 434]. У 1782–1783 рр. цей будинок був перебудо-
ваний, у ньому стало вісім житлових кімнат, «особлива кухня» та дві 
комори. Цей комплекс був обнесений парканом [23, с. 150]. У повісті 
В. Наріжного «Бурсак» бурса Переяславського колегіуму описується як 
проста хата під солом’яною стріхою [18, с. 10]. Кам’яний будинок бурси 
Харківського колегіуму (замість дерев’яного) будувався у 1770–1773 рр. 
на пожертвування мешканців Харкова [26, с. 50].

Згадки про житлові умови у бурсах колегіумів, які зустрічаються 
у спогадах вихованців, сучасною людиною сприймаються як жахливі 

картини. Мабуть, тому в одній з небагатьох праць, присвячених до-
слідженню міського середовища, об’єднані «житлові умови школярів, 
студентів, сиріт та немічних старих людей» [25, с. 125-129]. Втім, 
умови життя в бурсах тогочасними вихованцями не сприймалися як 
нестерпні. Я. Толмачов згадував, що в бурсі Харківського колегіуму учні 
розташовувалися у чотирьох великих кімнатах. Спали учні на лавках, 
які стояли біля стін у кімнатах, а також на самій підлозі. Кімнати ці 
рідко опалювалися взимку [36, с. 702]. Проблема тепла в кімнатах була 
пов’язана як із браком коштів, так і з необхідністю забезпечити проти-
пожежну безпеку. Саме тому в листі до ректора Харківського колегіуму 
Лаврентія Кордета бєлгородський єпископ Самуїл Миславський радив 
зробити у будинку не цегляні печі, а «изразцовые голландские», які були 
кращими [27, с. 91]. Після того як у 1803 р. до існуючого приміщення 
був добудований новий кам’яний флігель, а з учнів стали брати додат-
кову плату за опалення, у бурсі стало значно тепліше. 

Слід розуміти, що місць у бурсі не вистачало для всіх охочих, і 
деякий час діти бідних батьків могли розраховувати лише на приватну 
квартиру з умовами набагато гіршими. Той же Я. Толмачов у першій 
рік свого навчання в колегіумі жив на найманій квартирі «на отцовском 
крайне бедном содержаніи» й лише на другий рік за відмінне навчання 
та поведінку отримав місце у бурсі [36, с. 701]. В. Наріжний у повісті 
«Бурсак» підкреслив, що бурса створювалася як допомога тим батькам, 
які за бідністю не могли винаймати квартири [18, с. 10]. Студенти, які 
були вихідцями із заможних родин, проживали на квартирах, де було 
кілька кімнат, могли мати слуг, кухарку. Існують відомості про те, що 
декілька учнів жили на квартирах у світських викладачів. Іноді це від-
бувалося за вказівкою керівництва з метою удосконалення знань мов, 
постійної мовної практики [11, с. 208].

Отже, умови проживання учнів колегіумів були різними, зале-
жали від соціального стану та інших обставин. Слід підкреслити, що 
студенти православних колегіумів ніколи не проживали на замкненій 
території, географія мешкання виходила за межі огорожі бурси та 
навіть центральної частини міста. Умови проживання зумовлювали 
те, що учні колегіумів могли щодня пересуватися містом (колишній 
вихованець Переяславського колегіуму І. Тимківський писав про від-
відання базару [34, с. 23]).

Зовсім поруч із студентами мешкали учителі колегіумів. Ченці, а 
також неодружені викладачі жили у спеціальних келіях, призначених 
саме для цього. Наприклад, у 1767 р. у Харківському колегіумі для про-
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живання викладачів було відведено шість келій [24, с. 36]. Однак відомі 
випадки, коли деякі викладачі-ченці постійно проживали у сусідніх 
монастирях і кожен день ходили до колегіумів на заняття [9, с. 189]. У 
православних колегіумах завжди була певна кількість світських про-
фесорів і тих, хто належав до «білого» духовенства. Серед них були й 
одружені особи, які мешкали в місті. Наприклад, ректор Харківського 
колегіуму Андрій Прокопович, який майже сорок років був викладачем, 
був одружений, проживав у власному будинку в Харкові.

До речі, спеціально збудованих приміщень для навчальних за-
кладів (університетів чи колегіумів) було не так багато й у Західній 
та Центральній Європі. Найстаріші університети розташовувалися у 
будинках, які давно не відповідали їх новим розмірам і потребам. До-
слідники неодноразово відзначали, що непристосованість приміщень 
була однією з найбільших вад духовних шкіл Російської імперії не 
тільки у XVIII, але й у першій половині ХІХ ст. Щоб адекватно оцінити 
рівень непристосованості приміщень колегіумів, наведемо такий факт. 
Комісія духовних училищ, яка вивчала становище духовних навчаль-
них закладів у 1820-ті рр., на тлі загальної картини жахливого стану 
семінарських приміщень у всій імперії, зробила висновок, що класи 
та житлові кімнати Харківської та Чернігівської семінарій цілком за-
довольняли вимоги [35, с. 329, 336]. Цей висновок був зроблений тоді, 
коли будинки колегіумів вже нараховували чимало десятиліть.

Із побіжних відомостей можна встановити, що у православних 
колегіумах, як і в європейських університетах, існували приміщення 
карцеру. Згадки про карцер у джерелах і літературі пов’язані із темою 
покарань за вчинки. Зазвичай зазначався факт відправки учня «в карцер 
на несколько суток», але не зазначалося місце розташування карцеру 
(чи його вигляд) [6, с. 98]. Можливо, карцери в будинках колегіумів 
були у напівпідвальних чи підвальних приміщеннях, оскільки на планах 
основних поверхів вони не показані. Очевидно, що студентів за провини 
могли тримати у відповідних приміщеннях монастирів.

До колегіумських комплексів необхідно включити також і лікарні. 
Відомо, що при Харківському колегіумі вона з’явилася наприкінці 
XVIII ст. й знаходилася в окремому приміщенні [10, с. 161].

Реконструкція колегіумського комплексу передбачає відтворення 
розташування не тільки «території навчання», але й «території віри». 
Історики радянської доби оминали такий аспект; про наявність колегі-
умських храмів іноді не згадується й у сучасній літературі. Втім, ритм 
життя православних колегіумів був заданий усталеною православною 

церковною традицією, перш за все системою церковних свят. Право-
славний календар визначав розпорядок свят, іспитів та вакацій. Зрозумі-
ло, що в кімнатах викладачів, класних кімнатах, трапезній висіли ікони, 
а заняття починалося із молитви. У колегіумському храмі відбувалися 
служби, лунали проповіді викладачів та студентів, і тому храми також 
виступають складовими колегіумського простору. Колегіумський храм 
Іоанна Богослова у Чернігові з’явився на початку XVIII ст. [39, с. 128]. 
Після переведення колегіуму на нове місце за річку Стрижень учні та 
викладачі певний час відвідували різні церкви міста, а в 1784 р. була 
збудована домова колегіумська церква Різдва Христова поруч із будин-
ком колегіуму [42, с. 290]. У Покровській церкві Харкова нижній храм 
був висвячений на честь Трьох Святителів і став колегіумським. 

Докласичні університети (коледжі) зазвичай розташовувалися 
у центральній частині своїх міст. Поступово загальноєвропейською 
тенденцією, яка особливо виявилася у XVIII ст., стало дотримання 
принципу охорони науки та викладання від мирських спокус та життєвої 
суєти. У цей час спостерігається прагнення відділити колегіумську/
університетську спільноту від інших городян, а колегіумську/універ-
ситетську територію – від міста. Нерідко сама архітектура будинків з 
їх внутрішніми подвір’ями дозволяла у такий спосіб відгородитися 
від міського середовища. «Духовний Регламент» радив розташовувати 
школи на околицях міст, робити їх закритими установами, в яких учні 
могли б навчатися у відриві від звичного для них середовища. Тобто у 
цей час і на сході Європи закритість навчальних комплексів вважалася 
однією з важливих умов навчання та виховання (хоча утвердження в 
житті таких поглядів відбудеться значно пізніше). Та обставина, що всі 
православні колегіуми були різною мірою прив’язані до своїх монасти-
рів, надавала їм можливість виокремлюватися на території міста. Але, 
з іншого боку, низка приміщень колегіумів знаходилися поза стінами 
монастирів, значна кількість учнів проживала на приватних кварти-
рах у місті. Учні колегіумів могли пересуватися містом, заходили на 
міські базари, до крамниць, ходили в гості один до одного. Студенти 
Харківського колегіуму відвідували заняття «додаткових класів», які 
також розташовувалися за монастирськими стінами. Колегіуми ставали 
композиційними центрами міст, у них відбувалися урочисті події, які 
привертали увагу городян. Саме тому колегіумський простір можна 
охарактеризувати як напіввідкритий/напівзакритий. Лише з часом, у 
1830-ті рр. були розроблені «плани місця» для Харківської духовної 
семінарії, які передбачали розміщення закладу вже на окраїні міста, на 
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Посохова Людмила (Харків, Україна) Православні колегіуми Укра-
їни у міському ландшафті (XVIII – поч. ХІХ ст.)

У статті аналізується місце православних колегіумів у міському со-
ціокультурному ландшафті, виявляються складові колегіумського локусу. 
Відносна відкритість колегіумського простору робила його органічною 
частиною міського культурного ландшафту, впливала на характеристики 
культурно-інтелектуального життя міста.

Ключові слова: історія освіти, православний колегіум, культурний 
ландшафт

Посохова Людмила (Харьков, Украина) Православные коллегиумы 
Украины в городском ландшафте (XVIII – нач. ХІХ в.)

В статье анализируется место православних коллегиумов в городском 
социокультурном ландшафте, выявляются составляющие коллегиумского 
локуса. Относительная открытость коллегиумского пространства в город-
ской среде делала его органической составляющей городского культур-
ного ландшафта, влияла на характеристики культурно-интеллектуальной 
жизни городов.

Ключевые слова: история образования, православный коллегиум, 
культурный ландшафт

Posokhova Ljudmila (Kharkiv, Ukraine) Orthodox collegiums of  Ukraine 
in the urban landscape (18th – early 19 th cent.)

The article examines the place of the Orthodox collegiums in the urban 
sociocultural landscape, identifi es the components of collegiums’ locus. The 
relative openness of the collegiums’ space in urban environment made that 
as an organic component of urban cultural landscape, and infl uenced on the 
characteristics of city’ cultural and intellectual life.
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Намагаючись відшукати оригінальний образ міста як «організованої 
різноманітності», соціальні теорії вдавалися до неймовірних асоціацій 
і безлічі метафор. Нам подобається порівняння міста зі спектаклем, 
а міського простору – зі сценою, яку городяни завзято декорують у 
міру своїх сил. Стаття присвячена історичним гарматам як елементу 
міських декорацій XIX століття. Заданий об’єм роботи не передбачає 
розлогих роздумів й ілюстрацій, тому будемо вважати, що стаття лише 
окреслює тему, яка, своєю чергою, зачіпає декілька важливих перспек-
тив – міського культурного ландшафту, історичної пам’яті й формування 
національної ідентичності, яких ми побіжно торкнемося.

Історичні гармати у міському культурному ареалі умовно мож-
на поділити на три категорії: стволи зі статусом музейного експо-
нату, приписані до музейних територій й ділянок реставрованих 
фортифікацій; стволи, які перетворилися на утилітарні елементи що-
денного ужитку городян, часто – закриті від уваги масового глядача, 
закамуфльовані й непомітні; нарешті, гармати, встановлені у ключових 
точках міського простору для привертання уваги глядачів (пам’ятники, 
або їхні прототипи).

Нас цікавить другий і третій типи гармат-декорацій. Музейні зразки 
залишимо для рефлексій музеєзнавцям.

Утилітарне використання гарматних стволів (цілих, ушкодже-
них, фрагментів) у повсякденному міському житті має свої історичні 
причини. Інколи у містах, які опинялися у вирі воєнних подій XVI–
XVIII ст., накопичувалася величезна кількість відстріляної, застарілої 
й непридатної для активного використання артилерії. Із закінченням 
воєнних кампаній чи із зміною влади покинутими старими гарматами 
могли зацікавитися хіба що з огляду на їхню мистецьку цінність, або 

Історичні гармати як елемент
міського середовища XIX ст.

УДК:930.1(477)623.421.2“18”

Олег МАЛЬЧЕНКО
(Київ, Україна)

ж через вартість бронзи, з якої вони були відлиті. В інших випадках 
десятки стволів іржавіли у міських канавах.

Скажімо, гармати, що пережили українські війни середини XVII ст., 
під кінець 1660-х рр. вичерпали свій технічний ресурс і мало кого 
цікавили. У лютому 1668 р., коли обложений козаками російський 
гарнізон у Ніжині залишився без заліза, розпочався його пошук “закут-
ками” фортеці. Скоро було знайдено вісім з половиною розірваних гар-
матних стволів, з яких викували більше тисячі “репьев”. Активізувавши 
пошуки, знайшли ще 19 пошкоджених гармат: «сысканы на воевоцком 
дворе в соляном амбаре под мостом», з яких зробили картеч [1, с.225-
226]. Двадцять сім пошкоджених, нікому не потрібних гарматних 
стволів лише в одній невеликій українській фортеці. Що вже казати 
про цілі арсенали чавунних гармат, згромаджених у прибалтійських 
містах на початку XVIII ст., й про сотні трофейних турецьких стволів, 
що зберігалися у російських цейхгаузах і південноукраїнських містах 
після переможних кампаній кінця XVIII – початку XIX ст. Саме цей 
гарматний матеріал використовувався городянами у різноманітних 
варіантах для облаштування життєвого середовища, перетворюючись 
на оригінальні об’єкти міського господарства.

Використовуючи понятійний апарат відомого знавця міської 
семіотики Ю.М. Лотмана, умовно назвемо їх ексцентричними пам’ят-
ками, як у літературному розумінні терміна (незвичайний, дивний, кри-
чуще оригінальний), так і у фізично-просторовому сенсі (із зміщеним 
центром, зміщений від центру) [2, с. 31].

На відміну від іншого, концентричного типу пам’яток 
(пам’ятників, монументів), що встановлювалися у центральних райо-
нах міста, у місцях скупчення людей, аби привернути загальну увагу, 
ці стволи зазвичай були переміщені на край культурно-історичного 
міського простору (арки проїздів, береги річок, моли у портах, закриті 
непримітні подвір’я).

Розповсюдженим міським явищем було використання чавунних 
стволів у якості обмежуючих стовпів – своєрідних «відбійників», вко-
паних у землю біля брамних проїздів, під’їздів, арок, на рогах вулиць і 
будинків, аби запобігти зіткненню з колісним транспортом (каретами, 
возами, екіпажами) й уникнути пошкодження кутів будівель. Стара Рига 
й дотепер густо всіяна цими дорожніми елементами. Здається, коли 
гарматні стволи закінчилися й обмежувальні стовпи почали спеціально 
відливати на міські потреби, їм традиційно продовжували надавали 
зовнішнього вигляду, подібного до форми донної частини гармати з 
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декорованою у вигляді багатопелюсткової розетки таріллю й винградом. 
Переконує у цьому й “Чертеж тротуарной тумбы”, – типовий проект, 
розроблений для міста Одеси, за яким відливалися чавунні тротуарні 
«відбійники», що подекуди дотепер збереглися, скажімо, на вулиці 
Пушкінській. Згаданий документ нині представлений в експозиції 
Одеського історико-краєзнавчого музею.

З подібною метою використовували й гарматні ядра (кам’яні та 
чавунні) великих калібрів. Традиція ядер -“відбійників” особливо була 
розвинута у країнах Близького сходу, про що свідчать міські проїзди 
XVIII ст. у Дамаску, Стамбулі й Тебрізі. Європейські міста також ви-
користовували цей артилерійський матеріал, але століттям раніше, 
коли перевантажені застарілими кам’яними снарядами цейхгаузи 
вже не мали можливості їх зберігати. Приміром, у 2003 р., під час 
ремонтування дорожнього полотна в общині Den Bosch (Нідерланди), 
виявилося, що верхній шар асфальту покладений на більш давнє по-
криття з щільно підігнаних кам’яних гарматних ядер різних калібрів. 
Вочевидь, спритні воєнні чиновники XVII ст. змогли навіть заробити, 
вчасно продавши непотрібний мотлох будівельним підрядникам, які 
й замостили ним вулиці.

Городяни не могли не використати гладку сферичну форму ядра як 
готовий декоративний елемент, тому час від часу на міських будинках, 
храмах, баштах і мурах зустрічаються «прикраси»-оберіги у вигляді 
вмонтованих ядер або їхньої імітації, відомі під терміном «кугельтур-
ми» (від нім. Kugel – куля, Turm – башта) (Білгород-Дністровський, 
Кам’янець-Подільський, Львів, Каркассон, Гейбурн, Гарденбург, Ко-
бленц, Дамаск).

Аби покінчити з темою оформлення проїзної частини міста, 
згадаємо про гарматні стволи, пристосовані під сміттєві контейнери. Від 
XIX ст. й дотепер цей елемент зустрічається на вулицях Кронштадта.

Залізні й чавунні гарматні стволи завдяки своїй архітектоніці з 
легкістю перетворювалися на будівельний матеріал. Велика глиняна 
клітка для розведення голубів (м. Каїр, район Гізи, Єгипет) встановлена 
на основі з чотирьох стволів англійських гармат. Елегантний магрибсь-
кий будиночок XVIII ст. (м. Алжир, Алжир), що від старості втратив 
рівновагу, підтримується двома контрфорсами – венеціанськими гарма-
тами XVII ст. Велика гармата, відома під ім’ям “Pillala Firingi”, править 
за водостік у форті Рамагірі (Індія). Для відводу дощової води була також 
пристосована гармата у форті Голконда (Індія) [3, с.136-137]. Величезна 
залізна гармата XVI ст. у районі Гавілгара (Індія) перетворилася на 

місток через струмок. Сходи до води у районі міста Трінкомале (Цейлон) 
сформовані з 36 англійських карронад початку XIX ст. У якості опорних 
стовпів для невеликих містків використовувалися гарматні стволи на 
перших етапах розбудови Одеси.

Класичним прикладом інтеграції відбракованих гармат у міське 
господарство є причальні споруди багатьох приморських міст. Стволи 
закладалися в основу молів і причалів, а також виконували функції 
швартовних тумб (кнехтів) в Одесі, Ізмаїлі, Балаклаві тощо. Звичайно, 
історіографічно найвідомішим прикладом є Одеса.

Кораблі в одеському порту попервах швартувалися безпосеред-
ньо до причальних паль, через що регулярно руйнувалися дерев’яні 
конструкції молів. Гармати застарілих типів (скажімо, вороніжзького 
литва 1739 р.) для використання у якості кнехтів, були отримані за на-
казом з Артилерійської державної воєнної колегії згідно з проханням 
герцога де Рішельє 1809 р. Встановлено стволи лише 1815 р., коли 
Одеський будівельний комітет (структура, що займалася забудовою 
та благоустроєм міста й порту) остаточно розрахувався за стволи з 
воєнним відомством. 

Наступну партію гармат-кнехтів з Севастополя одеський порт 
прийняв 1834 р., аби ліквідувати наслідки сильного шторму 1833 р., 
який пошкодив гідротехнічні споруди. Вочевидь, севастопольські 
гармати були більш модерними, оскільки у період Кримської війни їх 
було знято з причалів, перевірено за всіма правилами й використано для 
формування нових берегових батарей. По закінченню воєнної кампанії 
гармати знову повернули до порту в якості швартовних тумб.

Одеський випадок тимчасового повернення гармати з міського 
середовища до театру воєнних дій був не поодиноким. Скажімо, під час 
тієї ж Кримської війни, захисники Соловецького монастиря облаштува-
ли на березі три батареї, куди входили арсенальні гармати “старинного 
маниру и в употреблении совсем не способные”, а також викопані із 
землі давні стволи, які використовувалися для швартування суден [4].

Але це все, так би мовити, чоловічі забавки. Жіноцтво також 
адаптувало історичні гармати до своїх щоденних потреб, виказуючи 
при цьому специфічну креативність мислення. У затишному дворі 
сучасного мексиканського міста Сан-Кристобаль місцева господиня 
влаштувала з 2-пудової бронзової іспанської мортири, відлитої у 
Барселоні 1767 року, надійний всепогодний горщик для квітів. Єдине, 
що привносить дисгармонію у композицію – це назва мортири “IN 
TOSICO” [Отруйний]. В одному з районів міста Момбаси (Мозамбік) 
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жінки влаштували місце для просушування білизни, натягнувши мотуз-
ки між винградами довгоствольних португальських гармат, вертикально 
вкопаних у землю.

Не відстають від дорослих у справі формування свого культур-
ного середовища із застосуванням історичних гармат й діти. У тій же 
Момбасі між двома останніми гарматними стволами хлопчаки влаш-
тували гойдалку. В ефіопському місті Харері італійський гарматний 
ствол використовується дітворою у якості стовпа, до якого прив’язують 
м’яч для набивання.

Ексцентричні гармати – це інтеграційні моделі, вони неначе розчи-
нялися у міському середовищі, втрачали свої класичні риси, їх роками 
можна було не помічати, допоки неповороткий екіпаж не зламає об цю 
тротуарну тумбу колесо. Вочевидь, якоїсь традиції, плану чи навіть 
нагальної потреби у такому утилітарному використанні гармат не 
було. Просто місто у своєму імпульсивному розвитку користувалося 
будь-яким доступним матеріалом для власних щоденних потреб, за-
лучаючи його до створення оригінального й комфортного середовища. 
Тому давні покинуті гармати, захоплені виром й впорядкованим хаосом 
культурного життя міста, актуалізувалися людьми швидко й за будь-
якої нагоди. Відношення до гармат як до історичних пам’яток ще не 
склалося і не стало частиною світогляду хоча б найбільш освіченої 
частини суспільства. Значно пізніше, ближче до завершення ХХ ст., 
міста почали навмисне культивувати ексцентричність, аби привернути 
до себе увагу туристів. Частиною такої програмної ексцентричності 
стали й давні гармати, так вдало пристосовані предками під алгоритми 
сучасної туристичної індустрії.

Війна з її реальними й міфічними проявами героїзму та жертовності 
була прекрасним матеріалом для створення патріотичних символів 
колективної пам’яті. Пам’ять про воєнні епізоди конструюється 
й реконструюється найбільш активно, оскільки завжди мобілізує 
різнорідні дискурси й практики в репрезентації події. Використання 
для цього гармат було простим, очевидним і фінансово необтяжливим 
варіантом. Історична гармата була найпростішим монументом, власне, 
вже готовим до “споживання”. Іноді такі гармати-монументи ставали 
духовною ознакою місця, перетворювалися на genius loci – генія місця. 
Без деяких з них неможливо уявити сучасні міста.

Гармати-монументи формально – технічні пам’ятники, але близькі 
до вуличних скульптур й дещо споріднені з архітектурою, не сприй-
маються у камерному форматі, й, за всього бажання, їх не можна не 

помітити. Ці монументи, вочевидь, є продуктом модерної епохи й масо-
во з’явилися у міському просторі з перших десятиліть XIX ст. у період 
формування націй в Європі, по суті, як засіб формування національної 
свідомості городян через звеличення власного героїчного минулого.

Введення гармат-пам’ятників до центральних точок публічного 
простору, на відміну від ексцентричних гармат, не носило хаотичного 
характеру, зазвичай було політично та ідеологічно продуманим і узгод-
женим на усіх рівнях влади. Якщо ексцентричні гармати заглушали 
відчуття історії, то гармати-пам’ятники – підтримували, адаптуючи 
історію у монументальне мистецтво. 

За посередництвом таких пам’яток місто транслювало частину 
унікального культурного й цивілізаційного багажу, за своєю приро-
дою амбівалентного у відношенні до мешканців. Історичні гармати 
монументалізувалися згідно з бажанням мешканців (влади) міст, але й самі 
впливали на суспільство на ментальному рівні, перетворившись на еле-
мент соціокультурного простору з своїм культурно-освітнім потенціалом, 
густо замішаним на домінуючій у даний момент ідеології.

Для початку XIX ст. гармата була дещо новим типом монумен-
ту й влади всього світу намагалися активно використовувати його в 
оформленні міського середовища. Історичні стволи, раніше зосереджені 
на валах, баштах і у цейхгаузах, які охоронялися озброєними людьми, 
до яких було заборонено наближатися й навіть торкатися, тепер вільно 
розміщувалися у цивільному міському просторі. Звичайно, попри 
ідеологічне наповнення, такі гармати були новим міським атракціоном 
і, на певний час, місцем паломництва нудьгуючих городян. Однак 
ідеологічна складова майже завжди переважала й визначала ставлення 
населення до гарматних монументів різного штибу.

Передача застарілих типів гармат з артилерійських складів 
на культурно-практичні потреби міст та на зведення монументів 
патріотичного характеру була своєрідним варіантом світової конверсії. 
Конверсія по-імперському: перетворення вогневого потенціалу на 
ідеологічний – малобюджетний й доволі дієвий адміністративний 
хід. Скажімо, після падіння Севастополя у вересні 1855 р., російські 
артилерійські трофеї перевезли до Англії в арсенал Вулвичу. Багато 
гармат розподілили між британськими містами, частину відправили в 
Ірландію, Австралію, Нову Зеландію й Канаду. У Канаді по дві трофейні 
гармати, які «знаменували успіхи британської зброї в останній війні», 
отримали Монреаль, Торонто, Квебек, Кінгстон, Оттава, Гамільтон і 
Лондон [5].
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У Російській імперії на потреби “монументалізації” міського се-
редовища, зазвичай видавалися трофейні турецькі гармати, що перепо-
внювали артилерійські склади після переможних російсько-турецьких 
війн кінця XVIII – початку XIX ст. Приміром, наприкінці 1820-х рр., 
архітектор В.П. Стасов вигадав оригінальну огорожу території Спасо-
Преображенського собору (Санкт-Петербург). На цей проект за наказом 
імператора Миколи І було передано 102 турецьких гармати з столичної 
експозиції трофеїв, відкритої після війни з Османською імперією 
1828–1829 рр. Так у Санкт-Петербурзі з’явилася унікальна огорожа 
з гарматних стволів, захоплених росіянами під час штурмів фортець 
Тульчі, Ісакчі, Варни, Сілістри, а також у битві під Кулевчею.

Із звіту Інженерного відомства 1850 р. дізнаємося, що “войсками 
2-й армии было “приобретено” от турок 578 орудий”, 272 виставлено 
уздовж мурів Київського арсеналу. Загальний вигляд декорованої 
композиціями з трофейних гармат арсенальної будівлі зберіг малюнок 
1864 року [6, с. 71].

Другий етап конверсії, який припадає на 1905–1912 рр., коли 
відбувалася модернізація російського артилерійського парку, призвів 
до чергової хвилі встановлення пам’ятників на основі списаних гармат-
них стволів. Вочевидь цьому посприяла й столітня річниця війни 1812 
року. Напевно, надихнувшись прикладом Санкт-Петербургу, в Одесі 
на початку XX ст. також було сконструйовано огорожу (нині огорожа 
Одеського інституту сухопутних військ), опорами якої слугують 107-мм 
гармати 1870-х рр., відлиті на Обухівському заводі (Санкт-Петербург). 
Саме гармати цього типу використовувалися в часи Російсько-турецької 
війни 1877–1878 рр., на честь перемог в якій і зведено огорожу. Оскільки 
гармати були не трофейними, а вітчизняними-героїчними, їх встановили 
на фундаменті жерлами догори, приваривши зверху ядра (іншим при-
кладом може бути Двинська фортеця (давній Динабург), яка з 1897 р. 
отримала статус фортеці-складу, де зберігалися гармати Обухівського 
заводу. У 1912 р. перед комендантським будинком розпланували парк, 
у центрі якого встановлено пам’ятник-фонтан з трьох 12-фунтових 
чавунних гармат, що раніше перебували на озброєнні фортеці).

Міські громади, зазвичай, активно й прихильно реагували на появу 
гарматних монументів, якщо це був автентичний зразок, й та воєнна 
доблесть, яку він уособлював, живила міський патріотизм, а пізніше – 
міфологію. Такою була гармата з англійського корабля “Tiger”, встанов-
лена в Одесі у 1904 р., або гармата з затопленого у 1855 р. в акваторії 
Бердянської затоки військового російського корабля “Боец”, піднята з 

моря мешканцями міста Бердянська (Чотири російські військові кораблі 
були затоплені за наказом командуючого Чорноморським флотом, аби 
заступити шлях кораблям англо-французької ескадри. Гармата піднята з 
моря у 1863 р. мешканцями Бердянська й встановлена у міському сквері. 
На одній з листівок початку XX ст. з видами старого міста її зображено 
на постаменті з написом: “Вынута из моря местными обывателями Бер-
дянска”. Зміна влади не вплинула на відношення міста до пам’ятника: 
у 1950-х рр. гармату перенесено до будівлі краєзнавчого музею, а у 
2000 р. встановлено на реконструйованому проспекті Леніна).

Попри увесь первісний ідеологічний підтекст, частина гармат-
пам’ятників у містах не сприймалися й донині не сприймаються 
як мистецькі твори (переважна більшість з них такими ніколи й не 
були) чи ідеологічні картинки, лише як технологічні штуковини, 
шматки заліза, які не викликають пієтету як річ художня, духовна чи 
патріотична. Подібні незграбні “фальшивки” у міському середовищі 
часто перетворюються на пам’ятки маргінальні, придатні служити 
хіба що полем для вульгарних чи сороміцьких сентенцій. Прекрасною 
базою для появи кітчевих монументів є підміна автентичних зразків 
копіями чи подібними гарматами, які нічого спільного з ідеологічною 
основою задуманого пам’ятника не мають. Наближаються до кітчу й 
“німі” (без символіки, написів, маркерів) гармати-монументи, які своєю 
формальною архітектонікою нічого не здатні «розповісти» глядачеві й 
назавжди залишаються просто формованим чавуном.

Кітчевість й карикатурна образність деяких гармат, подібних до 
гіперболічної копії мортири “Севастополь” імператора Теодроса ІІ 
(м. Адіс-Абеба, Ефіопія), викликає посмішку. Через гігантоманію 
й тягу до величі творців монументу, гармата втратила свої вивірені 
технологічні пропорції й тепер нагадує гігантський горщик, встанов-
лений на гігантському возикові.

Лише виважений й обережний підхід до вибору місця встановлен-
ня гармати-монумента був здатен організувати повноцінний діалог з 
історичним пам’ятником, забезпечивши йому активне, а не ілюзорне 
життя у конкретному історико-культурному середовищі. 

“Ефект присутності” такої гармати досягається не лише візуальною 
атракційною картинкою: пам’ятка обов’язково повинна бути оригіналом, 
насиченим деталями й приправленим розгорнутою легендою. Гармата 
починала відігравати роль реліквії, талісману й шматочку абсолютної 
реальності, коли була розміщена в адекватному міському історико-
культурному середовищі.
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Гармати-монументи розраховані на комунікацію з глядачем й 
проблематизацію як самого пам’ятника, так і простору, де він знахо-
диться. Проблематизація, своєю чергою, передбачає певну політичність 
з метою пропаганди. Загальнодоступність пам’ятника сприяла на-
сильницькому включенню пропагандистських послань у суспільну 
свідомість. Часто у традиційній організації міського простору гармата 
виступала візуальною й метафоричною домінантою. Мешканець 
міста просто не міг відсторнитися від сприйняття чавунних монстрів 
на вулицях й площах. Так у гарматах-монументах розвинулась їхня 
“прижиттєва” функція – бути грубим інструментом залякування й 
жорстким елементом політики, що несла ту чи іншу ідеологію.

Тут ми торкнемося “українського моменту” з його безупинною 
боротьбою ідеологій. 

Якщо розглядати місто як соціальний текст з різними просторо-
вими маркерами, за допомогою яких привносяться певні ідентичності, 
то одним з таких маркерів слід визнати історичні гармати, введені 
до міського простору. Вони, разом з іншими типами пам’ятників, є 
частиною офіційного історичного наративу, який “пишеться” прав-
лячими елітами.

Для створення історичної пам’яті важливо не тільки те, що 
поминається за допомогою тієї чи іншої гармати, але й чому її вста-
новлено саме тут. Так історичні гармати починають відігравати свою 
роль (у більшості випадків – допоміжну) репрезентації й легітимації 
домінуючих ідеологій й історичних моделей минулого. З їхньою допо-
могою правляча соціальна (чи національна) група намагається зв’язати 
своє героїчне воєнне минуле з ілюзією свого вічного майбутнього.

Українське міське середовище починаючи з XIX ст. поступово 
насичується пам’ятками воєнної тематики, серед яких були й історичні 
гармати. При цьому ми можемо назбирати небагато прикладів ек-
сцентричного використання гармат, однак удосталь – монументів 
ідеологічного плану.

До 1990-х рр. у радянській Україні тягнулася нескінченна череда 
гармат-монументів, що ретранслювали офіційну ідеологію героїки 
радянського воїнства у битвах із зовнішнім ворогом, прививаючи 
потрібне розуміння історичних подій. Чавунна монументальність гармат 
спрацьовувала як контргайка у свідомості городян, фіксуючи головні 
культурно-історичні точки міського простору. 

Процес розпочався із встановлення монументу на честь Полтавської 
перемоги (відкрито 27 червня 1811 р.), який, за влучним висловом 

І.Гирича, став ніби зачисткою національної свідомості жителів Гетьман-
щини [7]. В основу монументу (чавунної колони тосканського ордеру 
на кубічному гранітному постаменті, встановленому на ступінчастому 
стилобаті у формі бастіону) вмонтовано 18 гарматних стволів (10 – з 
Полтавської фортеці, 8 – з Переволочної). Стволи оригінальні, “місцеві”, 
тому історичність повністю витримана.

Про історичні гармати у культурно-історичному середовищі 
українських міст можна говорити довго, але тут ми наведемо один дуже 
показовий приклад, який ілюструє момент відбору пам’яток especially 
for Ukraine. Коли під час озеленення Спаського урочища у Миколаєві 
(1820-ті рр.) було знайдено гарно декоровану з символікою й гербом 
полтавського полковника П.С. Герцика гармату 1692 р. лиття, її не за-
лишили в місті, не віддали в Полтаву (що було б логічно), а відправили 
подалі у Санкт-Петербург до Артилерійського музею [8, с.53-55]. Фор-
мально цей акт виглядав як охорона пам’яток старовини, а по суті – був 
намаганням уникнути конфлікту інтерпретацій, породженого явним чи 
уявним соціокультурним розколом українського суспільства, вираженим 
в аналітиці метафорою “двох Україн”. Гармата мазепинських часів 
– це була “не та гармата”, й вона зовсім не вписувалася до політики 
імперської монументальної пропаганди. 

Особливий тип гарматних монументів складають зразки, які у 
міському історико-культурному середовищі сприймалися (й тепер 
сприймаються) не пам’ятниками з ідеологічним підтекстом, а викону-
ють обслуговуючі функції по відношенню до міської спільноти. Функції 
могли бути як суто практичні так і найнесподіваніші.

Скажімо, ідея використання міських сигнальних гармат активно 
культивувалася з появою точних хронометрів у XVIII–XIX ст. й зво-
дилася до того, аби надати мешканцям можливість точно виставляти 
один раз на добу стінні або кишенькові годинники, а простому люду 
знати, що настав полудень. Цей елемент культурного міського сере-
довища розповсюдився світом, особливо - портовими містами, де на 
“гарматний час” зважали й судові команди. Загально відомі історичні 
сигнальні гармати Оттави, Алма-Ати, Санкт-Петербурга, Кронштадта, 
Кейптауна, Одеси та десятків інших міст, довкола яких формувалася 
особлива міська традиція сприйняття їхніх функцій, побудована, за-
галом, на доволі кумедних випадках й сюжетах.

Поряд з сигнальними (часовими) у містах функціонували й 
салютні гармати. Активність використання салютних батарей у Харкові 
наприкінці XVIII ст. з іронією описує Г.Ф. Квітка-Основ’яненко: 
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“Стреляли при открытии наместничества, да еще как! Это событие 
стоит описать при случае. Стреляли в каждый высокоторжественный и 
торжественный день по молебне по 101, 51 и 21-му выстрелу, так равно и 
во время обедов, даваемых губернаторами. Стреляли при новой радости 
в царской фамилии. Стреляли в военное время при известии о победе (а 
это бывало частенько). Стреляли при въезде в город и выезде генералов, 
по управлению своему и не относившихся к нашему наместничеству, 
так, просто по случаю проезда его – и больше ничего – стреляли. Уж 
мы, домоседы, по пушечной пальбе знали, что прибыл или отбыл из 
Харькова генерал, а какого ранга, узнавали по числу выстрелов: 21 
выстрел – генерал-майор; 31 – генерал-поручик; 51 – генерал-аншеф, 
а самому светлейшему, бывшему нашим генерал-губернатором, при 
въезде и выезде жарили по 101-му выстрелу. Стреляли при приезде 
нового начальника губернии, в дни именин его и “…когда ему бывало 
вздумается” [9, с.105].

Окремі екземпляри історичних гармат перетворюються на елемен-
ти новітньої міської міфології, що підтверджує сприйняття їх міщанами 
не як історичної пам’ятки, а як незвичайної речі, іноді сакрального 
ужитку. Таке відношення до давніх гармат свідчить про те, що куль-
турне міське середовище “зужитковувало” цей класичний воєнний 
елемент за принципом, що нагадує природний процес заростання 
травою покинутої воєнної техніки, або перетворення грізних замків 
на романтичні руїни.

В історичному центрі Джакарти (Індонезія) на площі Тамам-
Фатахіллах встановлено триметрову португальську гармату XVI ст. “Si 
Jagur”, з винградом, відлитим у формі людської кисті руки, пальці якої 
складені дулею. Місцеві жителі вважають її символом плодовитості, 
тому іноді можна побачити, як молоді сімейні пари приносять сюди по-
дарунки й юні жінки всаджуються верхи на гармату, за останню сотню 
років відполірувавши її до блиску.

Гармата “Seri Rambai” з подібною функцією використовується 
мешканцями міста Джорджтаун (форт Корнуоліс, Малайзія). Артиле-
рійська пам’ятка XVI ст. з символікою “VOC” (Vereenigde Oost-Indische 
Compagnie – Голландська Ост-Індська компанія) знаменита тим, 
що відновлює здатність дітонародження, тому безплідним жінкам 
рекомендується покладати квіти до каналу ствола й відчитувати при 
цьому спеціальні молитви. Вочевидь, традиція сприйняття окремих 
гармат-монументів як символів плодовитості, притаманна не лише 
екзотичній Південно-Східній Азії й Індійському субконтиненту з їхніми 
усталеними культами. Обов’язкове паломництво молодят до гармати 
й торкання ствола нареченою у східноєвропейському просторі також є 

light-варіантом культу гарматного ствола як фалічного образу. Приміром, 
таку додаткову функцію несе гармата з англійського пароходофрегату 
“Tiger”, первісно встановлена як пам’ятник слави захисникам Одеси 
під час союзницького бомбардування міста 1854 року.

Узагальнення
Історичні гармати надійно вписані у технологічну картину свого 

часу й будуть лише тим, чим мають бути, або ж узагалі нічим – купою 
іржавого металобрухту. У постмілітарний період свого існування зразки 
грізної артилерії залишалися достойними техногенними елементами 
цивілізації, нічого не скажеш, але залишалися гамою й епсилоном, та 
вже ніколи – альфою й омегою, на яких будувалася амбіційність країни, 
безпека міста й особиста свобода громадян. Раптово перетворитися 
на “ніщо” – для самодостатньої 36-фунтової гармати, ядро якої свого 
часу легко могло відправити на дно галеру, – така сама трагедія, як 
для бойового полковника відправлення на заслужений відпочинок у 
наслідок підписання “нікчемної” мирної угоди.

Отримання статусу “неактуальної” для будь-якої військової одиниці 
означає миттєвий запуск механізму ентропії – повільного чи швидкого 
знищення.

Меншій частині історичних гармат пощастило – встановлені на му-
рах вцілілих фортець та бастіонів, влаштовані у “рідному” середовищі, 
вони не втративши своєї подоби й історичності, залишалися образом 
грізною зброї масового знищення, жерла якої направлені у напрямку 
уявного атакуючого ворога. Більшість же вцілілих стволів мала по-
ступово зникнути у часі. 

Однак, на заваді цьому стало ненаситне міське середовище, 
якраз на початку XIX ст. захоплене процесом самодекорування й 
створення власної історико-культурної атмосфери. Саме міста надали 
старим гарматам друге життя. Іноді стволи, яким придумували місця 
дислокації, перетворювалися на забавку в руках нудьгуючих городян, 
які поступово втрачали пієтет перед грізною силою давньої артилерії. 
Іноді використання гарматних стволів у міському середовищі виглядає 
як психологічна розрядка, контратака мирного життя, насмішка й 
нейтралізація смертоносної могутності. Крайнім проявом міської 
цивільної культури було перетворення гармат на дитячу гойдалку.

Загалом, обрана тема складається з багатьох різнопланових 
аспектів і викликає доволі цікавих запитань. Скажімо, чи не було 
використання гармат елементом культурно-просторової модернізації 
міст, одним із способів переборення одноманітності міського просто-
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ру, одноманітності типової забудови, особливо у невеликих містах? 
Гадаємо, до цього явища можна відноситися як до варіанту “стріт-арту” 
XIX ст., коли відбувалося оформлення міського простору цікавими 
декоративними моментами й нюансами. Вочевидь, це не було тим, що 
тепер прийнято пафосно називати “руйнуванням повсякденності”, але, 
можливо, – його праелементом.

Рушійною силою процесу “гарматизації” міського середовища 
на підходах до XIX ст., так би мовити, її технічною основою, було 
масове “вивільнення” – списання у брухт застарілою дульнозарядної 
чавунної артилерії (бронзові гармати зазвичай передавалися до музеїв 
або ж перетоплювалися), яку у кількості десятків тисяч одиниць встиг 
накопичити світовий артилерійський арсенал.

Звичайно, натикаючись у місті на розвали непотрібних гарматних 
стволів, кожен окремий городянин й міські управлінські структури 
загалом, ставили запитання: що з цим брухтом робити? Відповідь на 
нього будувалася на універсальній побутовій логіці: усе довколишнє 
середовище, увесь його безкінечний предметний ряд, до якого, без-
перечно, належали й застарілі гармати, людина намагається за будь-
що пристосувати до своїх потреб, надавши найнеймовірнішим речам 
найнеймовірніших функцій. Так списані гармати, з воєнного інвентарю, 
що числився на балансі обмеженого кола державних спеціальних уста-
нов, перетворилися на речі загального використання (матеріального й 
духовного) у міському культурно-історичному середовищі. 

З певною натяжкою, ми можемо говорити навіть про світову моду 
щодо використання гармат у міській географії, починаючи з XIX ст. 
Мода розвивалася у двох напрямах: декорування міського середо-
вища гарматами (прикрашання передбрамного простору, оглядових 
майданчиків й алей, перетворення стволів в екстравагантні предмети 
щоденного ужитку) та встановлення гармат-монументів з ідеологічним 
й політичним підтекстом.

Гармати, встановлення яких традиційно відбувалося до річниць 
певних подій, зазвичай мали доволі обмежений спектр архітектонічного 
втілення: пам’ятники особам з використанням гарматних стволів як до-
даткових декоративних елементів; гарматні стволи як основа пам’ятників; 
пам’ятники подіям, візуалізованим у гарматі; пам’ятники гарматам-
особистостям, з огляду на їхню технологічну велич, історичну вагу або 
художню цінність. Нарешті, перетоплення трофейних гармат у дзвони, які 
ніколи не залишалися просто дзвонами й назавжди, у сприйнятті городян, 
зберігали дуалістичну природу перевтілення “гармата-дзвін”.

Цілком очевидно, що століття трансформують людське світосприй-
няття, і пропагандистську функцію гармат змінила спектакулярність і 
розважальність. З ідеологічного “протезу” для суспільної свідомості вони 
перетворилися на прості міські пам’ятки, оригінальні “ленд-марки”, що 
надавали неповторності окремим фрагментам міського середовища 
(приміром, ряд з тринадцяти чавунних гармат на валу у м.Чернігові). 
Словом, відбувалася поступова зміна пріоритетів: історичні гармати-
монументи з явища суспільного на початку XIX ст., перетворилися, у 
більшості випадків, у явище декоративне на початку XXI ст. 
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Мальченко Олег (Київ, Україна) Історичні гармати як елемент 
міського середовища XIX ст.

У статті розглянуто деякі аспекти використання історичних гарматних 
стволів у процесі формування міського історико-культурного середовища. 
Визначені категорії давніх гармат, залучених до міського простору, виходячи 
з їхнього функціонального наповнення. Проаналізовано вплив офіційної 
ідеології на принципи відбору гармат-монументів. Звертається увага на 
поступову трансформацію як суспільного сприйняття гармат-монументів, 
так і функцій самих пам’ятників.

Ключові слова: історична гармата, монумент, ідеологія, функція, 
світовий історичний арсенал, Україна

Мальченко Олег (Киев, Украина) Исторические пушки как элемент 
городской среды XIX ст.

В статье рассмотрены некоторые аспекты использования историче-
ских пушечных стволов в процессе формирования городской историко-
культурной среды. Определены категории старых пушек, размещенных в 
городском пространстве, исходя из их функциональной роли. Проанали-
зировано влияние официальной идеологии на принципы отбора пушек-
монументов. Обращается внимание на постепенную трансформацию, 
как общественного восприятия пушек-монументов, так и функций самих 
памятников.

Ключевые слова: историческая пушка, монумент, идеология, функция, 
мировой исторический арсенал, Украина

Malchenko Oleh (Kyiv, Ukraine) Historical cannons as an element of 
urban environment of the 19th cent.

This article contains some aspects of the use of historical cannon barrels 
during the formation of the city's historic and cultural environment. Specifi es 
the categories of old guns, deployed in urban space, based on their functional 
role. Analyze the impact of the offi cial ideology in the principles of selection of 
cannons-monuments. Draws attention to the gradual transformation of the public 
perception of cannons-monuments and the functions of the monuments.

Key words: historical cannon, monument, ideology, function, world historic 
arsenal, Ukraine

Местечки – это чрезвычайно интересное явление нашего про-
шлого, культурно-исторический феномен. Пестрота состава населения 
местечек при их незначительных размерах и отсутствии анонимности 
большого города, размеренность повседневной жизни в условиях 
традиционного общества, своеобразный экономический и культурно-
бытовой уклад этих поселений создавали неповторимую атмосферу 
мира местечка, отличную как от города, так и от деревни. Своеобразной 
была и праздничная культура местечек, со своим ярким колоритом 
мудрых и красивых традиций. Праздничная культура местечек была 
чрезвычайно полифоничной, представляла собой уникальный механизм 
этнокультурного взаимодействия. В местечках отмечались христиан-
ские, иудейские, мусульманские праздники. Светская праздничная 
культура, центральное место в которой занимала ярмарка, объединяла 
представителей разных этносов, вероисповеданий, социальных групп, 
местностей. 

Определенную роль в изучении темы праздничной культуры 
местечек Беларуси конца XVIII – начала ХХ в. играют документаль-
ные источники, почерпнутые из фондов губернских администраций 
Национального исторического архива Беларуси в Минске и Гродно, 
Литовского государственного исторического архива в Вильно. Однако 
для воссоздания праздничной культуры местечка чрезвычайно важны 
так называемые «источники личного происхождения». Период конца 
XVІІІ – начала ХХ ст. характеризуется своеобразной модой на мемуа-
ры. В это время было создано множество воспоминаний, дневников, 
записок путешественников, в которых нашли отражение разные аспекты 
истории местечек Беларуси, в том числе и праздничной культуры этих 
поселений. 

Праздничная культура
местечек Беларуси
в конце XVІІІ – начале ХХ в.

УДК94(476)
Инна СОРКИНА
(Гродно, Беларусь)



154 155

Первую группу мемуарной литературы, использованной для дан-
ного исследования, составляют воспоминания самих жителей местечек, 
посвященные описанию этих поселений: воспоминания о местечке 
Копыль Слуцкого уезда Минской губернии Менделе Мойхер-Сфорим, 
основателя новой еврейской литературы на языке идиш [1]; мемуары 
публициста, заметной фигуры белорусской диаспоры в США Василия 
Стомы-Синицы, посвященные местечку Лужки Дисненского уезда 
Виленской губернии [2]. Помогают в изучении праздничной культуры 
местечек и материалы книги Ирины Романовой и Ирины Маховской, 
построенной на воспоминаниях 85 старожилов местечка Мир, которые 
рассказали свою историю преподавателям и студентам исторического 
факультета Белорусского государственного университета во время 
этнографической практики [3]. 

К этой группе мемуарной литературы примыкают и воспоминания 
графа Леона Потоцкого, где описываются крупные магнатские резиден-
ции конца XVIII – первой трети ХІХ в.: Свислочь графа Тышкевича, 
Деречин и Ружаны князей Сапегов, Несвиж князей Радзивилов, Ляхо-
вичи времен гетмана Масальского [4]. Указанные источники позволяют 
наиболее полно, панарамно представить картину повседневной жизни 
местечек, в том числе и их праздников.

Вторую группу мемуарной литературы, в которой есть информа-
ция о праздниках в местечках, составляют записки путешественников. 
Они также основаны на памяти и фиксировались преимущественно в 
виде дневниковых записей или воспоминаний, а также их сочетания. 
Значительное место занимают местечки Беларуси на страницах очерков 
“Путешествие по Полесью и белорусскому краю” известного публи-
циста и литератора Павла Шпилевского [5]. Важным источником по 
истории местечек Беларуси середины ХІХ в. является работа историка, 
краеведа, военного топографа и статиста Михаила Без-Корниловича 
«Исторические сведения о примечательнейших местах в Белоруссии с 
присовокуплением и других сведений, к ней же относящихся” [6].

Повседневная жизнь жителей местечек, их будни и праздники 
нашли отражение в материалах периодической печати того времени, в 
частности, на страницах первой регулярной белорусской газеты “Наша 
Ніва” (1906 – 1915 гг.).

Таким образом, выявленный комплекс исторических источников 
(документальные материалы, воспоминания, периодическая печать) по-
могает представить праздничную культуру местечек Беларуси в конце 
XVIII – начале ХХ в., показать её полифоничность, разный характер 

контактов между представителями этноконфессиональных групп на-
селения местечек во время праздников: дружественный, нейтральный, 
неприязненный.

Ярмарочный праздник
Ярмарки в местечках приурочивались к христианским праздникам, 

что отражает и этимология слова «ярмарка» (по-белорусски «кірмаш»). 
Этнограф А. Сементовский в работе, посвященной ярмаркам Витебской 
губернии, отметил, что само это слово пришло к нам от немцев, у кото-
рых оно пишется как сочетание слов die Kirche – церковь и die Messe – 
литургия. В русско-французско-немецко-английском словаре Р. Рейфа 
слово kermasse или karmess переводится как «храмовый праздник» [7, 
с.15]. Традиционно «официальный» праздник происходил до обедни, а 
после начиналась ярмарка. С ХVI в. это стало нормой обычного права. 
Праздник начинался вместе с торговлей на рыночной площади. Слово 
«кірмаш» в белорусском языке, как и в западноевропейских, означает 
не только торг, но и праздник, гулянье [8].

Продолжительность ярмарок, а значит, и ярмарочных праздни-
ков, зависела главным образом от их масштаба, т.е. товарооборота и 
количества народа. Чем выше был оборот ярмарки, тем дольше она 
проходила. Наиболее продолжительными были ярмарки в поселках 
Зельва (3-4 недели, обычно с 26 июля по 25 августа), Свислочь (сначала 
2 недели, а затем месяц, с 25 августа по 25 сентября), Бешенковичи 
(3-4 недели, обычно с 6 по 27 июля), Любавичи (месяц, с 6 января по 
6 февраля), Хаславичы (2 недели, с 24 июля по 7 августа), Гомель (с 
1 по 7 января ) и др. Такие ярмарки, как правило, были и наиболее 
представительные. Например, в 1837 г. на Бешенковичскую ярмарку 
съехались представители более 200 дворянских, 50 купеческих родов, 
а также “разного звания людей – до 11000”. На Хрищенской ярмарке 
в местечке Любавичи в 1842 г. присутствовали представители 58 дво-
рянских родов, около 100 купцов, до 4000 человек «посадских». В 
1842 г. на Троицкий базар в Гомель съехались около 14000 чел., на 
Васильевский – около 8000. На Шкловские ярмарки в этом же году 
съехались около 10000 человек. В разгар Анненской ярмарки в Зельве 
её ежедневно посещали около 3000 человек. Интересное соотношение 
участников последней ярмарки: в 1860 г. 41% составляли торговцы, 
прибывшие с товарами, 40% – покупатели, оставшаяся часть – об-
слуга (в том числе театральные актеры, музыканты, 12 публичных 
женщин) [9]. 
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На ярмарках сталкивалась большое количество людей, принад-
лежавших к различным этносам, социальным группам, местностям. 
Торговая площадь в Синявке, по описанию Павла Шпилевского, «вся 
была усеяна разноцветными костюмами, платьями, нарядами, физио-
номиями и лицами» [5, с. 55].

На ярмарках не только происходил торг, но и устанавливались 
прочные связи горожан и жителей местечек с окружающим сельским 
населением. Это способствовало расширению и укреплению взаимо-
отношений между городским и сельским населением, представителями 
различных этносов и вероисповеданий, выработке у них общих вкусов, 
проникновению в деревню городского стиля поведения, привычек, моды 
и культурных навыков.

В ярмарочной «культурной программе» были профессиональные 
и народные театральные представления, выступления ансамблей музы-
кантов и цирковых артистов, игры, танцевальные вечеринки. Насколько 
заметно активизировалась культурная жизнь местечек во время ярмарок, 
свидетельствуют следующие высказывания современников. Один из 
самых плодовитых писателей мира, автор около шести сотен романов 
и повестей, историк, общественный деятель, воспитанник Свислочской 
гимназии Юзеф Крашевский удостоил Зельву эксклюзивной книги, одно 
предложение из которой приобрело афористическое звучание. Это пред-
ложение касалось Зельвенской ярмарки: «С очень давних времен Зельва 
и ее жители подчиняются странному правилу – одиннадцать месяцев 
каждого года вянут и только месяц живут» [10, с. 31]. Согласно описа-
нию Михаила Без-Корниловича, Гомель в дни ярмарок «совершенно 
оживляется, выходит из своей дремоты; собрание разнохарактерных 
народов между собою, их кипучая деятельность, обмен идей, мнений, 
взглядов; наконец средства повеселиться и с приятностью провести 
время, уподобляют Гомель губернскому городу» [6, с. 214].

Красочно описывает ярмарочную Свислочь Леон Потоцкий. Свет-
скую атмосферу во время проведения свислочских ярмарок он сравни-
вает с карлсбадской – по богатству разнообразных форм развлечения и 
широкого участия аристократии. По его словам, ярмарка была важным 
событием, которое с величайшим нетерпением ждали как торговцы, 
так и простые люди – молодые и старые. Первые надеялись на ярмарке 
много наторговать, другие – натанцеваться, третьи – наговориться. Ни-
что так не напоминало «заграничные воды», как Свислочская ярмарка. 
На ней наблюдался большой сбор местных панов, которые жили в 
отдельных двориках, посещали друг друга, гуляли верхом, пешком, в 

повозках, ежедневно собирались на обеды, балы, публичные маскарады, 
в театр [4, с. 64].

Неотъемлемой частью ярмарочного праздника был ярмарочный 
театр – условное название комплекса театральных действий, которые 
проводились во время ежегодных праздничных торгов. Это, прежде 
всего, народный театр: выступления скоморохов и музыкантов, бат-
лейка, интермедии. Каждый скоморох имел определенную профес-
сию: музыкант, фокусник, акробат, вожак дрессированного медведя, 
комедиант, кукольник и др. В некоторых местечках Беларуси были 
своеобразные народные цирковые школы, где из поколения в поко-
ление передавалось искусство белорусских фокусников. Например, 
в местечке Семежево (Могилевская губерния) существовала школа 
фокусников, воспитанники которой выступали на праздниках и яр-
марках Беларуси, Литвы, Украины, Польши [7, с. 89]. На ярмарочные 
праздники съезжались «слепцы»-лирники, исполнявшие религиозные, 
исторические и шуточные песни. Для них около Турова существовала 
специальная школа подготовки [8]. Появлялись на ярмарках и студен-
ты со сценками-интермедиями.

В репертуар представлений скоморохов вошли переосмысленные 
обрядовые действия, пародии на религиозные ритуалы или народные 
традиции (свадьба, похороны), сатирические пьесы. В подобных не-
больших художественных произведениях не существовало четкого 
разделения на артистов и зрителей. Сценки рождались в процессе 
коллективного творчества, текст был импровизированный, сохранялась 
лишь канва представления. Возможность включения в действие любого 
зрителя усиливало эффективность психологического и эстетического 
влияния, придавало торгам яркую зрелищность.

Одним из любимых представлений, которые скоморохи демонстри-
ровали народу, была медвежья забава. Скоморохи рядились в звериные 
шкуры, прежде всего в медведей. Это шло еще от времен язычества, 
когда медведь являлся символом щедрости и плодородия. Считалось, 
что если женщина потанцует с медведем на Масленицу, то у нее обя-
зательно будут дети [7, с. 81].

Очень популярными были скоморохи с дрессированными мед-
ведями (скоморохи-медвежатники). По некоторым данным, в XIX в. 
еще продолжала существовать главная в Беларуси школа дрессировки 
отловленных медведей в местечке Сморгонь, возникшая в ХVII в. по 
инициативе князей Радзивиллов. Она получила в народе название 
«Сморгонская академия».
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Воспитанники «Сморгонской академии» поставлялись как на вну-
тренний, так и на внешний рынок. Со своими поводырями они ходили 
в страны Западной Европы, в Украину и Россию. О школе дрессировки 
медведей сохранились свидетельства шведских солдат начала XVIII в.: 
«Здесь в Сморгони дрессировали медведей для публичного показа. 
Говорят, что все скоморохи-поводыри медведей, с которыми они путе-
шествуют по миру, имеют в Сморгони свою Высшую Школу, поэтому 
это местечко для них «земля обетованная». Все скоморохи, как и другие 
ремесленники, платят налоги» [11, с. 153].

Школа была ориентирована на западноевропейского потреби-
теля. Весной скоморохи расходились по миру, зимой же они возвра-
щались в Сморгонь, платили налог Радзивиллам и оставались здесь 
до весны. Сморгонский учитель со «своенравным учеником» были 
в XVIII–XIX вв. популярными персонажами народного кукольного 
театра «батлейка». Сохранилось даже ироническая поговорка: «ученик 
Сморгонской академии». После упадка Сморгонской академии сама 
профессия перешла к цыганам.

Каково было содержание медвежьей потехи? Дрессированные мед-
веди разыгрывали комические сценки, кланялись зрителям, танцевали, 
ездили на палочке, подавали шапку и барабан хозяину, показывали, как 
мальчишки воруют горох, крутили жернова, ловили рыбу, носили воду. 
Стремление перевести представленческую форму выступления в игро-
вую вынуждало поводырей учить медведей новым приемам: медведь 
позволял зрителям касаться его, подавал желающим лапу и даже возил 
на себе зрителей и мог с ними побороться. Медвежья потеха всегда 
сопровождалась комментариями поводыря, которые иногда носили 
сатирический характер, имели аллегорические, юмористические срав-
нения. Одна из таких сцен изображала злободневную тему непомерного 
употребления спиртных напитков: «А ну, Михаил, покажи почтенной 
публике, как мужик Янка пьяный с ярмарки домой возвращается. Да, 
да, Михаил, веселее, – мужик Ваня добрых две кварты выпил и поэтому 
ног под собой не чует» [7, с. 159].

Искусство скоморохов, как своеобразная форма протеста, под-
вергалась преследованиям властей. Павел Шпилевский, сообщая о 
жизни цыган в местечке Мир, отметил, что цыгане раньше занимались 
медведеводством, но позже оно было запрещено. Сатирическая направ-
ленность комментариев медвежатника казалось царскому правительству 
настолько опасной, что в 1882 г. был издан указ о запрете медвежьей 
потехи на территории всей Российской империи и убийстве дрессиро-

ванных медведей. Однако полностью уничтожить эту потеху не удалось, 
и она оставалась неотъемлемой частью народных гуляний, праздников, 
ярмарок вплоть до начала Второй мировой войны.

В XIX – начале XX в. продолжал свое существование и развитие 
народный кукольный театр «батлейка», известный с XVI в. Батлейка 
была связана с религиозным праздником рождения Христа, праздни-
ком Рождества. Об этом свидетельствует само название «батлейка» (от 
Betleem – город, где родился Иисус Христос). Батлейка проводилась с 
благословения Церкви или Костёла в праздничное время – от Рождества 
до Крещения, на Рождество и Новый год.

В некоторых местностях Беларуси в конце XIX – начале XX в. 
появился своеобразный вид батлейки, где батлеечные сцены играли 
люди. В представлениях «живой батлейки» инсценировались сюжеты 
на местные темы, народные песни, сказки. Вместе с традиционными 
персонажами в ней выступали местные помещики, чиновники, полицей-
ские. Сохранились сведения о деятельности в Докшицах в 1909 –1916 гг. 
батлеечника Потупчика, который в дни ярмарок в своих постановках 
рассказывал народу разные новости [7, с. 86]. Выступления батлеечни-
ков были всегда насущные, остросатирические и пользовались большим 
успехом в народе.

Даже в 1920-е гг. в местечках можно было встретить шедевры 
народного театра, о чем свидетельствует сообщение в Институт бело-
русской культуры о том, что в местечке Наровля Мозырской округи 
была записана народно-религиозная драма “Продаж Ёсіфа” [12].

Аристократия в ярмарочный праздник развлекалась любитель-
ским и профессиональным театром иного содержания. К ярмарочным 
дням приурочивались постановки крепостных театров, которые еще 
продолжали существовать в конце XVIII – начале XIX в. Спектакли 
и концерты проводились в центрах относительно небольших име-
ний – местечках Глуск, Деречин, Свислочь, Дубровно, Горки, Чечерск, 
Пропойск, Мир, Логойск и др. Крупные магнатские театры и капеллы 
высокого художественного уровня существовали в местечках Шклов 
и Ружаны.

Впечатления от Ружанского театра в 1778 г. оставил в своем дневни-
ке литератор Юлиан Немцевич: «Пригласил нас князь А. Сапега в театр. 
Зал был новый, чистый, декорации свежие. Актеры, подготовленные из 
юных крестьян и крестьянок, сыграли по-французски оперетки Руссо 
«La devin village», как мне показалось, неплохо» [10, с. 23]. Остался 
очень доволен, услышав Ружанскую капеллу в 1784 г., король польский 
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и великий князь литовский Станислав Август Понятовский: он приказал 
щедро наградить музыкантов.

Замечательным явлением в театральной жизни Беларуси был театр 
в Шклове, основанный известным фаворитом Екатерины II, генерал-
майором, графом Семеном Зоричем. Артисты театра Зорича (крепост-
ные белорусы) получили высокую профессиональную подготовку – они 
учились у лучших педагогов того времени. В дальнейшем многие из 
крепостных артистов, выходцев из Шкловского театра, служили рос-
сийскому искусству в театрах Санкт-Петербурга и Москвы. У Зорича 
были две постоянные труппы – балетная и драматическая, хор и три 
оркестра: так называемая «домашняя музыка» (состояла из иностран-
цев), большой оркестр из крепостных и «роговая музыка». Репертуар 
театра состоял из аллегорических балетов с хорами, мифологических 
пантомим, комических опер и феерий. Преобладали произведения, 
как правило, итальянских, немецких и французских авторов. На сцене 
Шкловского театра выступали крепостные актеры, кадеты Шкловского 
корпуса, великосветские любители, а также артисты профессиональ-
ных антреприз. Внеторговой частью ежегодной июньской ярмарки в 
Шклове, кроме спектаклей и концертов, были водные маскарады. По 
воде плавали корабли, шли «морские сражения», инсценировались на-
падения «пиратов» на суда.

В свислочском театре, который был фактически при гимназии, 
представления давались самыми разными участниками. Были спектак-
ли любителей – учеников гимназии, приглашались проезжие «свобод-
ные» труппы Я. Шиманского (1803), виленского театра под дирекцией 
М. Кажинского (1817-1819). Все профессиональные труппы владелец 
Свислочи Винцент Тышкевич брал на свое содержание, платил им 
деньги и давал некоторые ценные подарки, за что они должны были 
ставить пьесы и ничего не требовать от публики. Привлекались к пред-
ставлениям также артисты из крестьян и жителей местечка. Известно, 
что в начале XIX в. в свислочском парке был поставлен одноэтажный 
деревянный дом под гонтовой крышей, предназначенный специально 
для театра: здесь имелась большой театральный зал и две танцеваль-
ные залы. По воспоминаниям Л. Потоцкого, в базарные дни в Свислочи 
самодеятельные артисты инсценировали отрывки из «Дон-Кихота», 
сюжеты из Ветхого Завета, греческой и римской мифологии, а также 
из отечественной истории. Л. Потоцкий описывает такую сцену: «Как 
только встали из-за стола, все присутствующие уселись на баржи и при 
звуках музыки начали плавать по пруду. Когда приблизились к одному 

из островов, под растянутым богатым шатром увидели Константина 
Острожского, который почивал на ложе. Он был накрыт буркой, во-
круг было развешено военное снаряжение: оружие, щит, меч, копья, 
булава, хоругви – гетманская и добытая у неприятеля. С ним была 
дочь. Молодой оруженосец у ног, подыгрывая на лире, пел известную 
думу Ю. Немцевича о победе под Оршей» [4, с. 69].

Во время ярмарок посещали местечки и устраивали там свои 
представления профессиональные театральные коллективы – частные 
антрепризы. Приведем несколько примеров.

В начале XIX в. в Гродно работала долговременная антреприза 
под руководством широко тогда известной актрисы драматических и 
музыкальных театров Саломеи Дешнер. Ее труппа вынуждена была 
выезжать на гастроли. 12 июня 1803 г. С. Дешнер обратилась к импе-
ратору Александру І с прошением о разрешении показывать спектакли 
на ярмарках в местечке Зельве. В результате она получила монопольное 
право проводить гастроли в течение 6-ти лет не только в Зельве, но и 
в других местечках Гродненской губернии [13].

Летом 1805 г. минская труппа широко известного в свое время 
актера, певца, театрального деятеля М. Кажинского посетила местеч-
ки Хотово и Бешенковичи. Первые театральные гастроли в Гомеле 
прошли во время ярмарки в мае 1824 г. в здании ланкастерского учи-
лища, когда к гомельчанам пожаловали профессиональные актеры из 
Могилева [14]. Чтобы поправить свои финансовые дела, объезжали 
местечки и выступали на ярмарках также другие крупные театраль-
ные предприниматели: К. Скибинский, К. Шмидгоф, Д. Моравский, 
С. Новаковский и др. 

Летом 1847 г. труппа Я. Хелмиковского сделала очередное турне по 
Могилевской губернии, посетив местечки Гомель и Хославичи. В 1852 г. 
коллектив драматических артистов под руководством астраханского 
помещика И. Готовицкого получил разрешение на гастроли в уездных 
городах и местечках Витебской губернии [15]. В 1854 г. в местечке Освея 
ходе ярмарки были проведены четыре театральные представления кол-
лективом под руководством Е. Чеховича. После спектаклей некоторые 
актеры танцевали для зрителей «венгерку», «мазурку» [16].

Летом 1856 труппа актера И. Лютомского устроила театральные 
представления во время ярмарок в местечках Бешенковичи и Освея. 
В мае 1855 г. Е. Чехович добивался от витебского, могилевского и 
смоленского генерал-губернатора разрешения устраивать театральные 
представления в местечке Шклов [17].
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На Бешенковичской ярмарке в 1859 г. выступал театральный 
коллектив под руководством Ф. Петшиковского. Кроме того, были 
проведены акробатические и гимнастические представления саксон-
ских артистов из Веймара – Вильгельма Шумана, Теодора Тейлера 
и его жены Альбертины. В списке иностранцев, которые прибыли в 
местечко Бешенковичи на время ярмарки, значатся также следующие 
музыканты: Джакомо Дамиана из Милана, Франц Бертон, Эдуард Фиц 
с женой Павлиной [18].

В начале ХХ в. многие местечки стали площадкой для зарождения 
белорусского театра, сначала любительского, а затем и профессио-
нального. Это отражают материалы газеты «Наша Нива», например, 
заметка:

«Раков, Минск. губ и у. В воскресенье 22 апреля в нашем местечке 
произошло, с позволения минского губернатора, белорусское пред-
ставление. Ставили на сцене «Міхалка», «Трагік па няволі», «Чым 
шкодзіць тытун». Театр был в доме пожарного общества. Собралось 
много публики, лиц 130, больше всего местных мещан. Очень жалко, 
что теснота не позволила пустить всех, кто хотел, и пришлось много 
людей отправить, так как не хватило билетов и мест. Сцена так же была 
тесная, что не позволило артистам разойтись, как надо. Но из всего 
было видно, что людям понравилось это представление: все хохотали 
до упаду» [19].
Параллельно с вариантами ярмарочного театра на местечковых 

ежегодных праздничных торгах возникают и развиваются всевозмож-
ные забавы и развлечения массового характера.

На ярмарках устраивались танцы. Так, в Освее в 1854 г. во время 
ярмарки для дворян было организовано три танцевальных вечера. На-
чальник Могилевской губернии 26 января 1851 г. доносил витебскому, 
могилевскому и смоленскому генерал-губернатору, что он позволил 
танцевальные вечера в местечке Шклов [20]. Во время Зельвенской 
ярмарки танцевальные вечера проводились в ночной таверне, про-
званной «Собачьей горкой», где до самого утра танцы «обслуживал» 
оркестр скрипок в составе 15 музыкантов [7, с. 90].

Важное место в ярмарочном празднике занимала корчма. Это было 
место не только для питья и заключения торговых договоров, но также 
и для общественного отдыха с музыкантами, скоморохами, пением и 
танцами, шоу, игрой в карты. Вот как, по описанию П. Шпилевского, 
происходила «организация» народного гулянья на торгах около трак-
тира в Синявке:

“один из хлопцев явился со скрипкой, дернул дугообразным смыч-
ком, и охотницы до плясок мигом сбежались: возле музыканта 
образовался огромный хоровод девушек, которые стали танцевать 
й петь. Между плясками я заметил два танца, вовсе не похожие на 
пляски великоруского простонародья: мяцелицу (метель) и пацеруху 
(трясучка) вроде так называемой польки – tremblante” [5, с. 55].

На Контрактовых ярмарках пропагандировались преимуще-
ственно модные тогда бальные танцы. Распространенными были 
разнообразные польки, краковяки, кадрили, мазурка. На общенарод-
ных ярмарках танцы и хороводы отражали традиционное хореогра-
фическое творчество белорусов. Только в конце XIX – начале XX в. в 
результате этнокультурных контактов в праздничной жизни белорусов 
появилась русская «Барыня», а под воздействием шляхетских забав 
– «кадриль». Белорусский музыкальный инструментарий обогатился 
новым инструментом – на ярмарке заиграла гармошка. В описании 
ярмарки Борисовского уезда Павел Шейн отмечал, что «обычно на 
ярмарке появляются доморощенные музыканты, большей частью со 
скрипками, а в последнее время и с гармонями, под музыку которых 
молодежь прыгает крутуху, бычка, барыню, лявониху, метелицу, а 
также кадриль ... Ребята показывают свою удаль сильным притопты-
ванием каблуками в такт музыке, размахиванием руками и пением 
далеко нескромного содержания частушек, и в последнем, кстати, 
девушки ничуть не отстают от парней, нисколько не стесняясь». Рос-
сийский художник И.Захаров, путешествуя по Беларуси в 1850-е гг., 
также выделяет танцевальные развлечения как отличительную черту 
белорусских ярмарок:

«Пришлось мне быть на ярмарке в Беларуси. На эти праздники 
собирается, обычно, много народу, который ... скачет до поздней 
ночи ... К числу обязательных членов ярмарки принадлежат музы-
канты, которых у белорусов называют дударами, согласно своего 
инструмента – дуды» [7, с. 91].
На отдельных ярмарках танцы носили характер своеобразного со-

ревнования, где участники как поодиночке, так и в парах стремились за-
воевать наибольшие симпатии зрителей. Во время танцев иногда могли 
происходить неофициальные конкурсы фольклорно-инструментальных 
ансамблей. На ярмарку собирались музыканты со всех окрестных 
деревень, договариваясь: кто в этом году станет лучшим на ярмарке, 
тому будет и преимущество игры на свадьбах всей округи. Играли все 
одновременно в разных местах. Где больше народу поет да пляшет – тот 
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оркестр и победитель. Как свидетельствуют информанты, в некоторых 
местах на ярмарках происходили песенные конкурсы: соревнования в 
песнях и частушках между соседними деревнями.

Интересными развлечениями были маскарады – коммерческие ко-
стюмированные танцевальные вечера, которые требовали от участников 
наличия масок. Маска гарантировала равенство в социально смешанной 
компании отдыхающих (знать, купечество, разночинная интеллиген-
ция). Кроме того, маска создавала определенные авантюрные условия 
для взаимоотношений полов. Вокруг маскарадов возникало множество 
легенд. Мемуаристы рассказывают о мистических происшествиях, свя-
занных с маскарадом, о пророчествах, которые происходили на них, о 
появлении на маскараде умерших и др. Но прежде всего маскарад был 
местом безудержного веселья, где разрешались вещи, табуированные 
в обычных обстоятельствах. Главными развлечениями на маскараде 
были танцы и карточная игра. Во время вечеринки за отдельную плату 
можно было приобретать алкоголь [21].

О проведении маскарадов, а также азартных игр во время Зель-
венской ярмарки вспоминает Л. Потоцкий:

«Широкая улица прорезает Зельву вдоль до конца города…. На этой 
улице по одну сторону – каменные магазины, по другую – постоялый 
двор, в котором находится трактир, театр, маскарадные залы, и тот 
«Серебряный», как его называли, зал, в котором несколько лет перед 
этим целая стая шулеров тянула банки, наверняка обыгрывая новичков. 
Раз в год в Зельве происходили ярмарки, преимущественно конские ... 
Каждое утро из конюшен выводят лошадей, объезжают, пробуют, тор-
гуют, продают или покупают. После обеда все расходятся по магазинам, 
вечером – театр, маскарад, «Серебряный зал» или согласованные сходки 
на частных домах» [4, с.141, 143].
Для театральных действ в Зельве было специально построено 

помещение. Особенностью его конструкции являлось отсутствие лож 
для представителей аристократии: их заменял «демократический» 
балкон, который заполняла разная публика без социальных различий. 
Это мотивировалось стремлением разместить максимальное количество 
зрителей. Зрелища, что показывались в Зельве, были разножанровыми: 
здесь часто выступал театр из Вильно, бродячие артисты из России и 
из-за рубежа, демонстрировались цирковые программы, проводились 
танцы, азартные игры. Одной из таких игр была рулетка. Появление 
игрового дома в Зельве связано с запретом французского правительства 
играть в рулетку в Париже (1840 г.) Парижские и российские купцы 
привезли рулетку к нам и назвали фортуна. Именно эта игра привлекала 

в Зельву огромное количество помещиков, чиновников и многих других 
любителей острых ощущений. Владельцы игрового дома получали 
огромные прибыли.

Очень распространёнными были на ярмарках карточные азартные 
игры. Карты как азартная игра упоминаются в актовых материалах 
Великого Княжества Литовского в XVII в. как запрещенная форма 
отдыха. Во времена Российской империи власти также вели упорную, 
но безрезультативную борьбу с этим видом развлечений (закрытие 
игорных домов, высылка игроков из городов, гонения на участников 
азартных потеха на ярмарках).

В конце XIX – начале XX вв. на ярмарках появляются турниры 
силачей и борцов, на которые каждая деревня выставляла своего пред-
ставителя. Проводились спортивные игры. В Столине, например, орга-
низовывались шуточные соревнования на воде: гребля в бочках через 
реку Горынь; переход речки по дну с куском дерна и камнем на голове. 
Пользовалось популярностью перетягивание каната. На Витебщине в 
этой забаве была особенность. Участники команд привязывались верев-
ками к канату, чтобы никто не мог выйти из игры самостоятельно. Канат 
тащили через небольшую речку и те, кого противник перетаскивал, 
падали в воду, что вызвало веселое оживление у присутствующих.

Проводились на ярмарках также конные турниры и игры, о кото-
рых, например, упоминает Л. Потоцкий, описывая Свислочь [4, с.68].

Еще одним интересным явлением культурной жизни ярмарок 
были аттракционы. В базарную забаву превратился древний весенний 
магический обычай белорусов – катание на качелях, которое в народе 
считалось средством очищения человека при помощи воздуха. Во мно-
гих местностях Беларуси на ярмарках работала платная карусель. 

Уникальный аттракцион действовал на ярмарке в Пружанах – 
шатер-розыгрыш, или просто будка с надписью «Сакалова матка». 
Желающие за 50 грошей приобретали право входа в будку, где видели 
обычную ворону. Условием аттракциона являлось сохранение тайны 
увиденного, и именно эта таинственность притягивала людей [7, 
с.109]. Подобные мероприятия придавали ярмаркам местный колорит 
и своеобразие, привлекали к ярмарочным игровым действиям широкие 
слои населения.

Таким образом, ярмарочные мероприятия выделялись разнообрази-
ем, массовостью и социальной пестротой участников. Развлечения ари-
стократии, в основном, приобретали форму различных представлений, 
где существовал раздел на артистов и зрителей, что позволяло созерцать 
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зрелище, а не участвовать в нем. Народные забавы представляли собой 
массово-игровые действия, которые не требовали специальной под-
готовки и поэтому объединяли людей разных возрастов. Ярмарочный 
праздник создавал иллюзию всеобщей равенства, привносил ощущение 
радости бытия, земного рая.

Полифоничность праздничной культуры местечек
Поскольку ярмарка все же носила эпизодический характер, то 

ярмарочный праздник, при всей насыщенности и разнообразии его 
программы, был всего лишь ярким ежегодным эпизодом. В то же 
время праздничная культура местечек имела много других сторон и 
проявлений.

Результатом полиэтничности и поликонфессиональности местечек 
являлось разнообразие их религиозной и культурной жизни, мульти-
культурность. Социокультурное пространство местечек Беларуси пред-
ставляла собой своеобразную terra incognita, белорусский треугольник 
«церковь – костел – синагога» (а иногда даже четырехугольник «церковь 
– костел – синагога – мечеть»), в котором происходил бесконечный спек-
такль жизни. Отсюда и полифоничность праздничной культуры этих 
поселений. Здесь отмечались православные, католические, иудейские 
и мусульманские праздники.

Исторические источники отражают разный характер контактов 
между представителями этноконфессиональных групп населения во 
время праздников: дружеский, нейтральный, недружественный. Приве-
дем несколько примеров, взятых из воспоминаний жителей местечек. 

Христианские календарно-церковные праздники в местечках почти 
полностью повторяли деревенскую традицию (вождение «казы», «ка-
былы», «жорава» на Рождество; качели, катание яиц на Пасху; плетение 
венков на Троицу и др.). Основными праздниками, которые отмечали 
местечковцы-христиане, были Рождество, Пасха, Троица (Пятидесят-
ница, Сёмуха), Петро, Вознесение, Спас, храмовые праздники.

Наиболее близкими между собой, естественно, были католиче-
ские и православные праздники. Так, Василий Стома-Синица, автор 
мемуаров о Лужках межвоенного времени, отмечает, что некоторые 
местечковцы почитали все христианские праздники, несмотря на свое 
вероисповедание. Например, католичка тетя Юля отмечала и православ-
ные праздники. Православные практиковали моление по католическим 
молитвенникам; православный дед Ерох вообще не видел разницы 
между православными и католическими молитвами [2, №9, с.180].

По устным воспоминаниям, собранным в местечке Мир, наиболее 
близкими и понятными для восприятия со стороны белорусов были 
татары. Общими для представителей обоих народов были не только 
белорусский язык, но и образ жизни. С уважением миряне-белорусы 
рассказывают о буднях и праздниках татар:

«Вражды между татарами и нами не было. Разговаривали они между 
собой и с нами по-нашему, но молились по-своему. [...] Татары ра-
ботали, как пчелки. Они были главными огородниками. [...] Татары 
отмечают свои праздники. Родные приезжают, тихо, красиво. У них 
Байрам был. Спиртного нет никогда на столе. У них никогда никаких 
танцев не было, не ссорятся. Самое модное у татар – скрипка. Их на-
циональное блюдо – макароны с мясом – перакачник. Каждую пятницу 
праздновали» [3, с. 44].

Более «чужим» для местечковцев-христиан казался образ жизни 
евреев. Непонятные и, вместе с тем, странные для белорусов традиции 
евреев нередко становились поводом для шуток со стороны детей. 
Миряне вспоминают:

«Осенью праздник у них был, «кучки» назывался [Суккот (с иврита – 
шалаши, кушчи) – семидневный праздник в память о скитаниях евреев 
по пустыни после выхода из Египта. – И.С.], то они открывали окна, 
на улице накладывали хворост, после зажигали его, мокрый он все 
дымил, дымил, а они все молились. Они во дворах строили специаль-
ные шалаши и всю неделю там молились [...] Они делали, чтобы часть 
крыши дома, метра два, поднималась вверх, ну а потом, после кущей, 
опускалась. Пока кучки, держали открытой крышу. Там они принимали 
пищу, под дождем. А дети еще и как хулиганили! Так мы, бывало, идем 
из школы [...] и каштанами, или палками какими стремимся туда, в эту 
дырку попасть. И яйца, конечно, не куриные, насобираем скворчиных, 
от галок [...] Яиц насобираем и туда яйцо – плюх! А они уже как вы-
скочат: «Ой, сволочь, ты!». И по-еврейски. И «хамами» и «кацапами» 
нас называли ... »[3, с. 41-42].

Вызывало интерес местечковцев-неевреев и странное с их точки 
зрения празднование Пурима [Пурим – праздник в честь спасения 
евреев Персии от гибели в результате интриг персидского советника 
Амана (по библейской Книге Эсфир (Эстер)) – И.С.]– специфическая 
форма карнавала, когда по улицам местечка проходит веселое шествие 
ряженых в традиционные сатирические персонажи. Веселые песни и 
хороводы под звуки духовых и ударных музыкальных инструментов 
происходят во время праздника Симхат Тора, посвященного окончанию 
годового цикла чтения Торы.
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Воспоминания часто фиксируют факты, когда иудеи и христиане 
наведываются в гости, в том числе и во время праздников. Так, Василий 
Стома-Синица, автор воспоминаний о Лужках межвоенного времени, 
описывает, как он и его друг еврей Аба часто ходили друг к другу 
в гости. При этом Аба никогда не отказывался от «трефных» блюд 
[трефные – непригодные для употребления иудеями – И.С.], и особенно 
любил копченую колбасу и драники с салом. Василию также нравились 
иудейские праздничные блюда, например, маца [2, №12, с. 164.].

Несмотря на то, что евреи угощали мацой своих соседей-неевреев, 
прочными были страхи и предрассудки, связанные с так называемым 
кровавым наветом. Жители местечка Мир вспоминают: “Детей пугали 
евреями, что могут схватить, засунуть в бочку с гвоздями и катать. Это 
им нужно, чтобы приготовить мацу из детской крови;[...] Родители нас 
убедили, что на свои праздники евреи ловят православных и католиче-
ских детей и берут из пальца кровь, которую добавляют в тесто мацы 
[3, с. 43.].

Продолжали существовать такие предрассудки и в Лужках. 
В. Стома-Синица упоминает о том, что в детстве он осмеливался вы-
ходить к рыночной площади, несмотря на устрашение бабушки, что 
там его евреи схватят «на мацу» [2, №9, с. 182.].

В воспоминаниях о местечке Копыль Мендель Мойхер-Сфорим 
отмечал:

«В местечке евреи и христиане жили между собой в согласии, дружно, 
не скрывая друг от друга ни своих радостей, ни горестей. Если какой-
нибудь еврей играл свадьбу, знакомые христиане присылали свадебные 
подарки: кто курицу, кто несколько десятков яиц, кто каравай хлеба, 
а кто кулич – каждый по своим возможностям. То же повторялось в 
случае торжества в кого-нибудь из христиан» [1, с. 56].

Противоположное свидетельство приводилось в «Нашей Нівы» за 
1908 г. Корреспондент из местечка Красное Вилейского уезда сообщал: 
«В местечке христиане таковы, что за них стыдно. Около школы была 
свадьба молодых евреев. Вокруг собралось много католиков и право-
славных, и стали они потешаться над еврейским браком, мешать шумом 
читать раввину молитвы» [22].

В Вороново во время католического праздника однажды произо-
шел еврейский погром. Дело заключалось в том, что в феврале 1883 г. 
в Беняконьской волости было принято решение о переносе в Вороново 
базарного дня с воскресенья на вторник. Конфликтная ситуация воз-
никла в воскресенье, 19 июня 1883 г. В этот день в местечке собралось 

много евреев с товарами. Они разместили свои прилавки у костела и 
ждали окончания богослужения. Когда зазвонили колокола, евреи на-
чали стучать своими косами. Это вызвало драку между еврейскими 
торговцами и возмущенными их действиями крестьянами. Крестьяне 
начали опрокидывать еврейские повозки с товарами. Вред, причинен-
ный евреям, составил сумму в 508 руб. При рассмотрении обстоятельств 
этого происшествия власти заняли сторону крестьян [23].

Иногда христиане использовали в свою пользу иудейский Шаббат 
(в переводе с иврита Суббота). Продемонстрируем это с помощью 
воспоминаний Ф. Воинова о своем пребывании в Минской губернии 
в 1865-1866 гг.:

«С хозяином, у которого мне пришлось прожить года полтора, случился 
казус. Живет у него один господин и кутит на прополую, приглашая не-
редко к себе старика хозяина, который любил иногда за беседой выпить 
стакан чаю с ромом. Хозяин еврей, без души от такого доброго жильца. 
Но господин, видя, что из долгов ему не выпутаться, потому что одному 
хозяину задолжал более тысячи руб., взял почтовых лошадей, да сто 
рублей у того же хозяина и в ночь с пятницы на субботу скрылся из 
Минска. Здесь это обыкновенная тактика должников – бегать от своих 
кредиторов с пятницы на субботу, потому что евреи, благодаря своему 
талмудическому вероучению, ни за что не сделают погони за беглецом 
в субботу» [24].

С постепенным разрушением традиционного образа жизни рас-
ширялась и светская праздничная культура. Настоящим праздником 
для местных жителей были театральные представления, которые про-
водились не только во время ярмарок. В местечках организовывались 
белорусские, польские, еврейские представления.

В местечках все чаще происходили белорусские вечеринки – вечера 
белорусской национальной культуры, которые проводились творческой 
интеллигенцией, студентами, мещанами, крестьянами в первой четвер-
ти ХХ в. Белорусские вечеринки имели синтетический характер: в них 
программу входили спектакли, хоровые и сольные песни, танцы, высту-
пления чтецов. Посещали белорусские вечеринки и местечковые евреи. 
Такой факт зафиксирован в сообщении из Сморгони, находящимся в № 
34 «Нашей Нівы» за 1911: “17 и 18 августа были два белорусских пред-
ставления. Очень складно играли артисты ... На всех представлениях 
было больше евреев, и они так искренне приветствовали белорусский 
театр. Как видим, наши местечковые евреи, с которыми белорусы 
всегда жили в добром согласии, начали понимать их любовь ко всему 
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родному, и, пожалуй, всяком «истинным» людям не очень легко будет 
сеять между белорусами ненависть к евреям [25].

Довольно насыщенной выглядит культурная жизнь местечка Мир 
межвоенного времени по воспоминаниям его жителей. Они рассказыва-
ют о польских, еврейских и белорусских представлениях. Здесь имелись 
духовой оркестр и драмкружок, проводились вечеринки и танцы, сюда 
приезжали артисты и силачи, здесь проходили смотры и соревнования 
пожарных команд. Настоящим местечковым клубом являлось помеще-
ние пожарной охраны. Миряне вспоминают:

“Там, где была пожарная, там зал большой был. Ну, так танцы там были, 
все танцевали. Евреи тоже приходили, танцевали. И евреечки. Ребята 
свои умели играть. Кто на балалайке, кто на гитаре. Евреев нанимали, 
они духовую музыку играли. Туда буфет еврей привозил. […] При по-
жарной части был драмкружок, приходили, пели и танцевали… Ставили 
пьесы одну на польском, вторую на белорусском [языке]. Спектакли 
показывали за один вечер два вместе. А кто бы пошел на польский из 
наших?! […] В пожарной проводились Новый год, Рождество. В Новый 
год стояла елка. Ставились представления, в основном сказки. Были для 
детей концерты. Дети сами выступали. И музыка там играла: гармошка, 
гитара” [3, с. 53, 54, 55].

Таким образом, приведенный своеобразный калейдоскоп сюжетов 
полифонической праздничной культуры местечек показывает, что ме-
стечко было не только переходным типом поселения («еще не город, 
но уже не деревня»), это еще и самодостаточное уникальное явление 
общественной, бытовой и культурной жизни Беларуси, со своей непо-
вторимой атмосферой, ярким колоритом мудрых и красивых традиций, 
в том числе и праздничных.
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Соркина Инна (Гродно, Беларусь) Праздничная культура местечек 
Беларуси в конце XVІІІ – начале ХХ в.

В статье на основе анализа выявленного комплекса исторических 
источников (документальных материалов, воспоминаний, периодической 
печати) расскрывается праздничная культура местечек Беларуси в конце 
XVIII – начале ХХ в., показывается её полифоничность, разный характер 
контактов между представителями этноконфессиональных групп на-
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селения местечек во время праздников: дружественный, нейтральный, 
неприязненный.

Ключевые слова: местечки, праздники, Беларусь, ярмарка, мульти-
культурность

Соркіна Інна (Гродно, Білорусь) Святкова культура містечок 
Білорусі в кінці XVІІІ – на початку ХХ ст.

У статті на основі аналізу виявленого комплексу історичних джерел 
(документальних матеріалів, спогадів, періодичної преси) розглядається 
святкова культура містечок Білорусі наприкінці XVIII – на початку ХХ ст. 
Серед її характерних рис названі поліфонічність, різний характер контактів 
між представниками етноконфесійних груп населення містечок під час 
свят: дружній, нейтральний, неприязний.

Ключові слова: містечка, свята, Білорусь, ярмарок, мультикультур-
ність

Sorkinа Ina (Grodno, Belarus) Festive Culture of Belarus towns in the 
late 18th – early 20th cent.

In this paper, on basis of historical sources complex’ analyze (documentaries, 
memoirs, periodicals) reveals the festive culture of small towns of Belarus in the 
late 18th – early 20th cent. As its characteristics showed its polyphony, different 
nature of contacts between representatives of ethnic and religious groups of 
townships during the holidays: friendly, neutral and hostile.

Key words: small towns, festivals, Belarus, fair, multiculturalism

Кожна культурна епоха створює свої унікальні документи, які до-
зволяють найбільш повно відтворити картину минулого. Історія Росій-
ської імперії у ХІХ ст. збагатилася комплексом масових джерел – 
військово-топографічними описами, які надають узагальнюючу інфор-
мацію щодо природних ресурсів окремих регіонів Російської держави, 
розвитку мережі міських та сільських поселень на її теренах, демогра-
фічних процесів, економічної структури міст, розбудови мережі куль-
турних установ, закладів освіти і охорони здоров’я в губернських та 
повітових містах. Однак, не зважаючи на піввікову історіографію ви-
вчення інформаційних можливостей військово-топографічних описів, 
до сих пір залишається багато дискусійних та маловивчених питань [1, 
с.1-21; 2, с.186-187; 3, с.1-18; 7, с.8-9; 8, с.40-44]. Як і раніше активно об-
говорюється питання методики упорядкування цих описів та достовір-
ності наведених у них даних (останнє зауваження здебільшого стосу-
ється статистичної інформації, що представлена на сторінках військово-
топографічних описів, оглядів про історичне минуле регіону, матеріалів 
про рівень життя населення України, його побут та культуру) [4, с.18-45; 
9, с.44-52]. Стаття являє собою спробу ще раз дослідити історію ство-
рення цих пам’яток та основні напрями використання військово-
топографічних описів як масових джерел з історії українських міст 
імперського періоду, повсякденного життя окремих соціальних про-
шарків міського населення. 

Як відомо, перші військово-топографічні описи з’являються ще 
на початку ХІХ ст. Їхня поява безпосередньо пов’язана з революційни-
ми змінами у структурі російської топогеодезичної та картографічної 
служби. У 1797 р. за наказом російського імператора Павла І з метою 
упорядкування та зберігання географічних атласів усіх губерній з опи-
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сами повітів та планами повітових міст було створено Депо карт. У 
1810 р. Депо карт було передано у підпорядкування військовому мініс-
терству і в 1812 р. перейменоване у Військово-топографічне депо 
(далі – ВТД). Після реорганізації та перейменування до структури 
Військово-топографічного депо увійшли такі підрозділи: 1) відділен-
ня для особливих доручень; 2) відділення для астрономічних спо-
стережень й тригонометричних зйомок; 3) відділення для впорядку-
вання та креслення топографічних та географічних карт; 4) архів карт; 
5) відділ гравірування і друкування карт; 6) канцелярія. На ці підроз-
діли покладалися завдання щодо збору, упорядкування та зберігання 
картографічних матеріалів, топографічних та статистичних описів, 
журналів та донесень про військові дії на теренах Російської імперії, 
проектів та диспозицій наступальних та оборонних операцій, підго-
товка статистичних таблиць та зведень для поточних завдань армії 
[6, с.53-55]. Однак до початку Вітчизняної війни 1812 р. ВТД було про-
ведено лише декілька заходів загальноросійського характеру, напри-
клад топографічні зйомки Західного прикордонного простору (від 
Курляндської до Бессарабської губернії), астрономічні експедиції 
В.К. Вишневського, підготовка до другого видання “Российского ат-
ласа, из 44 карт состоящего” (автора А.М. Вільбрехта). Більшість 
описових робіт, які відбувались у цей період були локальними. До 
1812 р. з’явилась невелика серія військово-статистичних оглядів, таких 
як: “Алфавитная ведомость или статистическое описание Волынской 
губернии для постоя полков и рекрутских депо” (1807 р.) [15, 8 арк.], 
“Военно-статистическое описание населенных пунктов Киевской 
губернии” (1810 р.) [25, 6 арк.] тощо. До проблеми підготовки узагаль-
нюючих військово-топографічних описів співробітники вирішили 
повернутися вже після війни з Наполеоном. 

Після закінчення Вітчизняної війни 1812 р. одним з ключових 
заходів Військово-топографічного депо була тріангуляція Віленської 
губернії, що розпочалася відповідно до наказу П. Волконського від 
16 грудня 1815 р. Активну учать у проведенні цих робіт брали К.Тен-
нер, Е. Дітмарс, М. Бирдін, П. Занден та інш. Пізніше у 1819–1829 рр. 
К.Теннер також провів першу в Російській імперії суцільну (без за-
стосування астролябій) мензульну зйомку Віленської губернії. У 
1826 р. він вирішив узагальнити досвід зйомки Віленської губернії та 
упорядкував документ “Мемуары для производства больших 
государственных военных съемок…”. У цьому документі вчений виклав 
не тільки основні свої вимоги до змісту топографічних карт, але й по-

містив докладну програму статистичних описів обстежуваних 
територій. Надалі К.Теннер ще не раз звертався до проблеми підго-
товки військово-топографічних описів та обговорював основні вимоги 
до їх структури та змісту. Так, у Російському державному військово-
історичному архіві (далі – РДВІА) зберігається “Инструкция для со-
ставления статистического описания” Віленської губернії, автором якої 
є К.Теннер. На його думку, статистичний опис губернії повинен був 
складатися з 16 розділів та 4 додатків у вигляді таблиць (в РДВІА цей 
документ зберігся не повністю, інструкція починається з 7 пункту – 
Авт.). У статистичному описі потрібно було відобразити територіально-
адміністративній устрій губернії, описати водні ресурси губернії, клімат, 
шляхи сполучення, зазначити кількісний та національний склад насе-
лення, його конфесійну приналежність; зібрати інформацію про “на-
родні промисли” – землеробство, скотарство, торгівлю, промисловість, 
надати відомості щодо забезпечення підприємств робочою силою, за-
значити розмір їх заробітної платні, вказати напрями постачання сиро-
вини і збуту продукції, описати старовинні пам’ятки архітектури, по-
вітові міста, освітянські заклади, церковні установи, лікарні, публічні 
бібліотеки, які там функціонують. У розділі 15 “Военное описание” 
потрібно було коротко охарактеризувати військову історію краю, вка-
зати місця дислокації військових підрозділів, описати майбутні квар-
тири. Також рекомендувалося систематизувати статистичний матеріал 
та скласти 4 таблиці.

Паралельно з проведенням зйомок Віленської губернії військово-
топографічні експедиції працювали в інших губерніях та областях 
Російської імперії. Протягом 1817-1822 рр. під керівництвом полков-
ника Жемчужникова було проведено топографічні зйомки Мінської 
губернії, у 1817–1821 рр. – Полтавської губернії, у 1817–1818 рр. – 
зйомки міст Миколаєва, Херсона, Одеси. З певними перервами, а саме 
протягом 1817–1819, 1822–1827 рр. тривала зйомка Бессарабської об-
ласті за участю топографів Корніловича, Гедихіна та Руге. У 1818 –
1821 рр. під керівництвом полковника Малиновського було проведено 
рекогносцировку Гродненської, Волинської та частини Мінської губер-
нії. У 1822 рр. закінчилася топографічна зйомка Подільської губернії 
(керівники полковники Штегман та Краузе), у 1825–1828 – зйомка 
Київської губернії, у 1820–1830 рр. – зйомка Петербурзької губернії 
[13, с.129]. Топографічні, астрономо-геодезичні, гравіметричні та кар-
тографічні роботи на цих територіях також іноді супроводжувалися 
упорядкуванням військово-статистичних описів. Протягом 1817–
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1823 рр. було підготовлено описи українських губерній: Катеринослав-
ської [5, с.141-395], Київської [16, 146 арк.], Подільської [17, 128 арк.], 
Полтавської [18, 152 арк.], Чернігівської [19, 116 арк.]. Більшість на-
званих описів не датовано, однак шляхом порівняння поточної інфор-
мації, що зустрічається в історичних джерелах можна встановити час 
складання описів та прізвища їх авторів. Наприклад, більшість інфор-
мації, яка представлена на сторінках опису Катеринославської губернії 
датується 1817 р. – 1819 рр. Про це свідчать – “Ведомость о посеве и 
урожае хлеба, составленная в 1817 и 1818-м годах”, таблиця “Число 
жителей и дворов, исключая дворянство и духовенство и сколько у них 
лошадей и рогатого скота (по данным 1817 и 1819 гг.)” тощо. Хоча в 
самому описі є посилання й на 1821 р. як на кінцеву дату упорядкуван-
ня цього документу [5, с.281]. 

Нова спроба підготувати найбільш інформативні описи для вій-
ськового відомства припадає на кінець 1836 р. 3 грудня 1836 р. в.о. 
генерал-квартирмейстра Генерального штабу Ф. Шуберт на засіданні 
першого відділення департаменту Генерального штабу виступив з до-
повіддю “Об изданиии военно-статистических описаний всех губерний 
и областей империи”, в якій ще раз наголосив на необхідності запро-
вадження систематичної практики проведення військово-статистичного 
обстеження Російської імперії [21, арк.1]. За власною ініціативою 
співробітники департаменту, серед яких був і В.Скалон, упорядкували 
та представили опис Віленської губернії як взірець для подальших до-
сліджень регіонів Російської імперії [21, арк.3].

Після обговорення структури опису та основних засад проведення 
майбутнього обстеження, на засіданні департаменту було прийнято 
рішення про необхідність звернення до російського імператора Мико-
ли І з проханням відновити практику складання військово-топографічних 
описів. Після ознайомлення з описом Віленської губернії Микола І 
5 грудня 1836 р. дав згоду на проведення узагальнюючого військово-
топографічного обстеження Російської імперії. Відповідно до рішення 
департаменту Генерального штабу від 11 лютого 1837 р. збором відо-
мостей статистичного характеру, упорядкуванням описів та картогра-
фуванням територій окремих губерній повинні були займатися співро-
бітники цієї установи [21, арк.33]. Хоча планувалося залучити до цієї 
справи й представників губернських органів влади, офіцерів піхотних 
підрозділів (останні повинні були збирати інформацію щодо місць роз-
квартирування військових частин). При впорядкуванні військово-
топографічних описів їх автори повинні були здебільшого використо-

вувати матеріали, що зберігалися в архіві Військово-топографічного 
депо. Однак, іноді відсутність необхідної інформації змушувала спів-
робітників департаменту Генерального штабу звертатися за допомогою 
до інших чиновників.

Майже через рік після проголошення початку цього етапу 
військово-топографічного обстеження до канцелярії Військового мі-
ністерства з першого відділення департаменту Генерального штабу 
почали надходити перші друковані екземпляри військово-топографічних 
описів. Так, 19 грудня 1837 р. надійшли описи Смоленської, Катери-
нославської, Волинської, Мінської, Бессарабської, Білостозької губер-
ній. 20 квітня 1838 р. – описи Гродненської, Курляндської, Ліфляндської, 
Естляндської, Вітебської, Псковської, Новгородської та Тульської гу-
берній. 23 березня 1839 р. – описи Архангельської, В’ятської, Нижего-
родської, Тамбовської, Воронезької, Курської, Могильовської, Черні-
гівської, Київської, Харківської, Херсонської та Таврійської губерній 
(хоча рукописи військово-статистичних відомостей українських губер-
ній датуються 1838 р.). Пізніше надійшли й інші екземпляри військово-
топографічних описів [22, арк. 37-38, 48, 51].

Упорядкування узагальнюючих військово-топографічних описів 
Російської імперії наприкінці 1830-х рр. усвідомлювалося Ф.Шубертом 
виключно як систематичний захід, участь у якому були повинні при-
ймати як офіцери-квартирмейстери окремих військових частин, що 
дислокувалися по всій території імперії, так і співробітники департа-
менту Генерального штабу, представники губернських адміністрацій. 
Уточнення описів повинно було відбуватися раз на три роки і раз на 
три роки їх повинні були перевидавати. На жаль, такі терміни не завжди 
виконувалися: лише в 1843 р. побачило світ наступне видання “Сведе-
ний об удобствах квартирного размещения всех родов войск в преде-
лах… Подольськой губернии” [26, 30 арк.], у 1844 р. – Чернігівської 
губернії [27, 64 арк.], у 1845 р. – Київської [28, 55 арк.] та Полтавської 
губерній [29, 28 арк.].

Успіх попередніх військово-топографічних описів, їх активне 
практичне використання змусило керівний склад російської армії за-
мислитись над проведенням чергового обстеження територій Російської 
імперії. 1 жовтня 1847 р. військовим міністром генерал-ад’ютантом 
Чернишовим було затверджено нову розширену “Программу для 
военно-статистических обозрениий губерний и областей Российской 
империи” [14, с.151-177]. Протягом кількох років офіцери систематич-
но працювали над упорядкуванням нових описів. І вже у 1848 р. було 
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надруковано перші описи – Костромської, Рязанської, Курляндської, 
Могильовської, Ковенської, Віленської, Мінської, Київської, Тверської, 
Оренбурзької губерній, земель киргиз-кайсаков Оренбурзької губернії; 
у 1849 р. описи – Новгородської, Калузької, Херсонської, Таврійської, 
Гродненської, Пензенської, Подільської, Бессарабської, Радомської, 
Полоцької губерній. Взагалі з цієї серії було надруковано до початку 
Кримської війни (1853–1856 рр.) 69 описів губерній та областей Росій-
ської імперії (інші 6 описів губерній та 7 областей Кавказького регіону 
та Сибіру залишилися ненадрукованими).

Після закінчення Кримської війни 1853–1856 рр. з’являється дру-
ком остання серія військово-топографічних описів (ініціатором про-
ведення останнього обстеження був генерал-квартирмейстер Генераль-
ного штабу В. Лівен). Спеціально для проведення цього заходу співро-
бітниками Генерального штабу було розроблено низку програмних 
документів, “Правил”, “Програм”, “Наставлений”. Відповідно до цих 
документів описування територій планувалося завершити до 1 травня 
1858 р. Однак ці терміни не вдалося виконати. Значне відставання від 
запланованих термінів пояснювалося декількома об’єктивними факто-
рами: значною завантаженістю дивізійних квартирмейстерів, неукомп-
лектованістю особистого складу військових підрозділів, низькою ор-
ганізованістю комунікаційних процесів між різними гілками влади, 
військовими конфліктами на Кавказі. За сім років з 79 губерній Росій-
ської імперії було описано тільки 25 (до 1868 р. усі ці описи вийшли 
друком, у тому числі й описи Катеринославської, Херсонської та Чер-
нігівської губерній). 

Основними виконавцями цього державного замовлення, як було 
зазначено вище, залишалися дивізійні квартирмейстери або співробіт-
ники одного з департаментів Генерального штабу. Над упорядкуванням 
військово-топографічних оглядів українських губерній працювали: 
Катеринославської губернії – капітан В. Павлович, Чернігівської – 
М.Домонтович, Херсонської – підполковник О. Шмідт, Полтавської – 
штабс-капітан 5 резервної девізії 5 армійського корпусу Кумме, Київ-
ської – капітан Нікольський, Волинської – дивізійний квартирмейстер 
4 піхотної дивізії Лещинський, Харківської – квартирмейстер 6 кава-
лерійської дивізії капітан Турбін. Над військово-топографічним оглядом 
Подільської губернії спочатку працював підполковник Вітковський, 
після його звільнення у запас 28 серпня 1862 р. усі зібрані матеріали 
він передав на зберігання квартирмейстеру 9 піхотної дивізії капітану 
Пащенко [23, арк. 7зв., 22, 23зв., 24, 61зв.]. Як свідчать архівні матері-

али, надалі більшість офіцерів, що виконали покладені на них дору-
чення у повному обсязі отримали за свою сумлінну працю винагороди 
– військові звання, грошові премії, нагороди. Наприклад, авторів 
військово-топографічних описів Херсонської та Гродненської губерній 
О. Шмідта та П. Бобровського було нагороджено орденом Св. Володи-
мира 4-го ступеня. Цю ж нагороду отримав за статистичний опис 
Чернігівської губернії М. Домонтович [24, арк.2].

Сумлінна праця деяких офіцерів-квартирмейстерів над упорядку-
ванням описів останньої групи джерел забезпечила їм достатню інфор-
мативність, особливо з питань культури та побуту українського народу. 
П’ятий розділ кожного опису (“Внутренний (частный) и внешний 
(гражданский и общественный) быт местного населения”) присвячено 
таким питанням щоденного життя населення України, як буденні сто-
сунки між окремими соціальними прошарками, національними група-
ми та їх сприйняття укладачами описів, усвідомлення свого місця в 
існуючій політичній та економічній системі, ставлення населення до 
окремих подій, інститутів, людей, повсякденні турботи і тривоги укра-
їнців, зміни у системі сімейних відносин, особливості традиційного 
одягу та житла місцевого населення, режим харчування та приготуван-
ня страв, дозвілля і відпочинок, роль традицій і звичаїв у повсякден-
ності українського населення, злочини та покарання тощо. Але най-
більш цікаву інформацію військово-топографічні описи надають щодо 
рівня життя окремих соціальних груп населення України – селян, дво-
рян, купців, інтелігенції. Деякі автори описів, наприклад, М. Домонто-
вич, укладач військово-топографічного огляду Чернігівської губернії, 
надав викладки з сімейних бюджетів селянської родини, сім’ї чинов-
ника та вчителя Чернігівської семінарії. Таким чином, на основі цієї 
інформації та матеріалів з інших описів цілком можна відтворити рівень 
добробуту окремих прошарків населення (державного службовця та 
вчителя), що пов’язали своє життя з містом.

Рівень життя населення визначається як ступінь задоволення фі-
зичних, духовних та соціальних потреб громадян, що характеризуєть-
ся системою кількісних та якісних показників: загальним обсягом 
споживчих благ, реальними доходами населення, рівнем споживанням 
продовольчих і непродовольчих товарів та послуг, обсягами заробітної 
плати, громадських фондів споживання, умовами праці, тривалістю 
робочого дня й вільного часу, житловими умовами, розвитком освіти, 
охорони здоров’я тощо [12, с.39-40]. Базовим показником, що впливає 
на формування кошика споживача, є заробітна плата. Жалування чи-
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новника імперської доби залежало перш за все від рангу. На початку 
ХІХ ст., щорічний оклад державних службовців з губернських установ 
не перевищував таких показників: радник VI класу (тобто колезький 
радник) одержував – 600 руб., асесор VIІІ класу (колезький асесор) – 
300 руб., секретар в губернських палатах – 250 руб. Повітові чинов-
ники отримували ще меншу платню: повітовий суддя (VI класу ко-
лезький асесор) – 300 руб., повітовий скарбник (ІХ класу) – 250 руб. 
У 1840-х рр. платню державним службовцям було збільшено, однак це 
зростання було відносним. У той же час заробітна плата була не єдиною 
статтею прибутку чиновників. Деякі чиновники додатково працювали 
у видавництвах як перекладачі літератури з іноземних мов, займалися 
приватними уроками та діловодством (допомагали купцям вести ді-
лове листування, підробляли сторожами) тощо. Ці доходи також впли-
вали на формування сімейного бюджету.

Як свідчить військово-топографічних опис Чернігівської губернії, 
бюджет родини конотопського чиновника, що складалася з чоловіка, 
жінки та трьох дітей, у 1863 р. становив 927 руб. 25 коп. на рік, тобто 
77 руб. 27 коп. на місяць. На початку 50-х рр. ХІХ ст. остерський чи-
новник витрачав на утримування сім’ї у тому ж складі майже на тре-
тину менше, тобто 609 руб. 5 коп. Основними статтями видатків сім’ї 
конотопського чиновника було: 1) орендна плата за житло – 120 руб. 
на рік (проти 36 руб., що витрачав чиновник з Остра на початку 1850-х 
рр.); 2) харчування – 320,1 руб. (проти 195 руб.); 3) одяг та взуття – 
234,3 руб. (проти 224,3); 4) опалення, освітлення і прання білизни – 
75 руб. (проти 34,4 руб.); 5) засоби особистої гігієни – 8 руб. (інформа-
ція щодо змін цієї статі витрат відсутня); 6) заробітна плата обслуго-
вуючого персоналу (няня, кухарка) – 137,6 руб. (проти 79,1 руб.); 7)
меблі, посуд та постільну білизну – 32,25 руб. (ця стаття видатків про-
тягом декількох років залишалася незмінною) [10, с.551-555]. Як бачи-
мо, у цьому переліку відсутні витрати на транспорт, на освіту дітей, 
медичну допомогу, розваги, купівлю літератури та канцелярії тощо.

Таким чином, досліджуючи сферу споживання міського населен-
ня, М. Домонтович дійшов висновку, що значна частина сімейного 
бюджету державного службовця йшла на харчування. Денний раціон 
цієї родини становив: хліб білий до чаю (на нього витрачали до 6 ко-
пійок на день); молоко (8 коп. за глечик); 5 фунтів яловичини (за ціною 
5 копійок за фунт), масло ¼ фунта в день (ціна його не перевищувала 
20 коп. за фунт), 5 фунтів чорного хлібу (ціна 2 коп. за фунт). Також до 
харчового раціону входили: сало (сім’я за рік споживала до 5 пудів, 

фунт сала коштував до 12 коп.), цукор (в місяць сім’я приблизно вжи-
вала 15 фунтів, ціна цукру не перевищувала у 1863 р. 25 коп. за фунт), 
каша з гречаної крупи (на рік на купівлю крупи витрачали 1 руб. 50 коп.), 
сіль (родина вживала не менш як 3 пуди на рік, ціною 1,2 руб. за фунт). 
Улітку мешканці Конотопу додавали до свого раціону овочі та бобові 
культури, споживали огірки, буряк, лук, горох, капусту, також робили 
значні запаси на зиму. У цілому на споживання цієї сільськогосподар-
ської продукції витрачали близько 25 руб. на рік. 

Висвітлюючи проблему харчування міського населення М. До-
монтович звернув увагу на значне зростання цін на продовольчі товари. 
На внутрішньому ринку ціни на деяку продукцію сільського господар-
ства виросли майже в два рази. Якщо на початку 1850-х рр. мешканець 
Остра за білий хліб сплачував 3 коп. на день (за рік ця сума становила 
10,9 руб.), то в 1863 р. ця ціна зросла до 6 коп. та становила 21,8 руб. 
на рік. Таким самими темпами зростали ціни на молоко (від 4 до 8 коп. 
за глечик), сало (від 6 до 12 коп. за фунт), масло (від 8 до 20 коп.) тощо. 
Збільшилась також ціна на яловичину з 3 до 5 коп. за фунт. (тобто на 
67 %), на овочі (на 67 %). Вартість солі виросла в 3 рази (з 1,2 руб. за 
пуд на початку 1850-х рр. до 3,6 руб. у 1863 р.). Незмінними залишились 
ціни на чай. 

Значну статтю витрат держслужбовця також становили видатки 
на купівлю одягу, взуття, натільної білизни, прикрас. Наприклад, каптан 
з брюками, шпагою, портупеєю та трикутним капелюхом коштував для 
чоловіка у 1863 р. – 5 руб., формений сюртук з брюками – 30 руб., 
літнє пальто – 15 руб., жилет – 2 руб., халат – 3 руб., картуз – 2 руб. 
Гардероб жінки складався – з 2 ситцевих та 1 бавовняної сукні (вартість 
кожної не перевищувала 18,2 руб.), бурнуса загальною вартістю 25 руб, 
літнього капелюшка – вартістю 6 руб., рукавичок – 25 руб., тощо. Окрім 
цього переліку для усієї сім’ї купували 12 полотняних сорочок на кож-
ного члена сім’ї, вартістю 2 руб. кожна. На нижню білизну щорічно 
витрачали 15 руб., на одяг для трьох дітей – 22,5 руб. Досить дорогим 
для усіх членів родини був зимовий одяг. Так, вартість овечої шуби для 
чоловіка становила 50 руб., шинелі – 40 руб, зимового салопу для жін-
ки – 100 руб., зимового капелюшка – 4 руб. 

Окремим рядком слід сказати про взуття, на рік чоловіки купува-
ли дві пари чобіт та одну пару калош. На випадок якщо взуття швидко 
зношувалося замовляли одну пару головок. На все чоловіче взуття ви-
трачали 11,5 руб. Жінки кожний рік купували 5 пар башмаків, за ціною 
1,5 руб. за кожну пару, купівля взуття та панчох для дітей обходилося 
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сімейному бюджету 15 руб. У зв’язку з тим, що одяг, меблі, посуд від-
носяться до товарів тривалої експлуатації, то службовий мундир та 
шубу чиновник повинен був купувати раз на десять років, шинель – на 
п’ять років, літнє пальто – на три роки. Жінки купували верхній одяг 
(салоп) раз у 10 років, бурнус – на п’ять років, зимову шляпку раз на 
два роки. Новий посуд (каструлі, сковорідки, горщики, чайний та сто-
ловий посуд, самовари, дрібне кухонне приладдя) родина змінювала 
кожні десять років. 

Як було зазначено вище, деякі статті видатків міського населення 
(витрати на транспорт, на освіту дітей, медичну допомогу, розваги, 
купівлю літератури та канцелярії) не було зазначено М. Домонтовтичем. 
Однак, шляхом залучення додаткової інформації з інших військово-
топографічних описів можна відновити повну картину повсякденного 
життя українського населення в містах. Наприклад, у військово-
топографічному описі Катеринославської губернії (автор В. Павлович) 
зазначено, що витрати на медичне обслуговування та освіту у цій гу-
бернії становлять значну статтю видатків місцевих родин, оскільки 
вільнопрактикуючий лікар за візит одержує від 2 до 3 руб. сріблом, 
вчитель музики за годину занять – 2 руб., вчитель гімназії – 1 руб. [11, 
с.237]. Зрозуміло, що не всі соціальні прошарки міського населення, 
мали можливість дозволити собі такі видатки. Той самий М.Домонто-
вич, зазначає що значні кошти на освіту, медичне обслуговування ви-
трачало лише дворянство, чиновництво та купці.

Підбиваючи підсумки, можна зазначити, що військово-топографічні 
описи є досить інформативним джерелом щодо визначення рівня жит-
тя міського населення (хоча б на прикладі сім’ї чиновника та вчителя). 
За матеріалами військово-статистичних оглядів ми можемо відстежити, 
як протягом ХІХ ст. змінювалися різні кількісні та якісні показники, 
що характеризують добробут населення: реальні доходи громадян, 
рівень споживання продовольчих і непродовольчих товарів та послуг, 
обсяг заробітної плати, житлові умови, розвиток освіти, охорони 
здоров’я тощо. 
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Петрова Інна, Петров Олексій (Донецьк, Україна) Значення військово-
топографічних описів для реконструкції рівня життя населення укра-
їнських міст у ХІХ ст.

На основі вивчення архівних джерел, що зберігаються у фондах Ро-
сійського військово-історичного архіву та наукової літератури, розглянуто 
передумови формування та організаційного оформлення військово-
топографічної служби в Російській імперії. Охарактеризовано чотири серії 
військово-статистичних матеріалів, що були упорядковані офіцерами Ге-
нерального штабу в ХІХ ст. майже по усій територій Російської імперії. 
Також авторами статті визначено ступінь інформативності джерел цієї 
групи щодо вивчення історії українських міст, повсякденного життя окре-
мих соціальних прошарків міського населення, рівня добробуту міського 
населення.

Ключові слова: військово-топографічні описи, Військово-топографічне 
депо, Генеральний штаб, архівні джерела

Петрова Инна, Петров Алексей (Донецк, Украина) Значение военно-
топографических описаний для реконструкции уровня жизни населе-
ния украинских городов в ХІХ в.

На основе изучения архивных источников, хранящихся в фондах Рос-
сийского военно-исторического архива и научной литературы, дан краткий 
обзор организационного оформления и эволюции военно-топографической 
службы в Российской империи. Охарактеризованы четыре серии военно-

статистических сведений, собранных офицерами Генерального штаба в 
ХІХ в. практически по всей территории Российской империи. Авторами 
статьи определена степень информативности источников этой группы по 
таким вопросам: история украинских городов, повседневная жизнь 
отдельных социальных слоев городского населения, уровень благососто-
яния городского населения. 

Ключевые слова: военно-топографические описания, Военно-
топографическое депо, Генеральный штаб, архивные источники

Petrova Inna and Oleksiy Petrov (Donetsk, Ukraine) The meaning of 
military-topographical descriptions for the reconstruction of the living 
standards of the population in Ukrainian cities in the 19th cent. 

Based on the examination of archival sources, which are kept in the 
collections of the Russian Military-Historical Archive, and scientifi c literature, 
a brief overview of the evolution and institutionalisation of the military-
topographical service in the Russian Empire is given. Four series of military 
statistics that were collected by the offi cers of the General Staff in the nineteenth 
century around the almost entire territory of the Russian Empire are characterized. 
The author of the article also defi ned the degree of these sources’ informative 
abilities on such topics as the history of Ukrainian cities, the daily life of particular 
social strata of the urban population, the welfare of urban population.

Key words: military-topographical descriptions, the Military Topographic 
Depot, General Staff, offi cers-quartermasters, archival sources
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Традиційно у літературі відзначається залежність між повсяк-
денним життям мешканців міст та станом самих міст. Однак, у дано-
му випадку, нас цікавить взаємозв’язок між якістю життя в універси-
тетських містах та професорським стилем життя не тільки у варіанті 
односпрямованого вектору. За словами О.А. Вішленкової, універси-
тетського викладача можна назвати «самым городским жителем», в 
тому сенсі, що він був повністю відірваним від села і цілком залежав 
від урбаністичних процесів [1]. Уже виходячи з цього, проблема впли-
ву професорської субкультури на стан міст Російської імперії уявля-
ється вельми цікавою.

Російське місто у другій половині XVIII – першій половині ХІХ ст. 
переживало період, коли з’явилися й почали розповсюджуватися нові 
форми дозвілля та практики проведення вільного часу [2]. У деяких 
городян виникли свої власні бібліотеки, у цілому зросли їхні читацькі 
запити, нормою міського життя стали концерти та спектаклі, орке-
строва музика зайняла важливе місце в організації вечорів та балів, 
розвивалося професійне мистецтво, широко розповсюджувалося ви-
користання західноєвропейського одягу та домашнього посуду євро-
пейського зразка. Втім, головне, що європеїзовані форми дозвілля 
розповсюджуються «вглиб», стають притаманними новим прошаркам 
населення. Як і чому це відбувалося? Відомо, що в Росії в зазначений 
період міщанська культура була вельми слабкою. Але не тільки через 
бідність (як вважають деякі дослідники [1, c.883]) міський мешканець 
не міг розпрощатися зі своїм сільським минулим. Для розвитку міської 
культури потрібні були зразки та фактори. Університети надали таку 
можливість, а університетські міста стали посередниками у розповсю-
дженні «не только науки и знаний, но и моды, всяких мелочей» (як 
писав свого часу М.П. Загоскін про Казань [3]). На сьогодні зроблено 
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висновок про те, що у використанні дозвілля для підвищення соці-
ального авторитету середні класи програвали аристократії. Вони 
мали недостатньо розвинену традицію організації дозвілля, оскільки 
їхня культура була зорієнтованою на працю та старанність, а не на 
відпочинок [4].

У більшості суспільств пануючі форми поведінки значною мірою 
представлені саме звичаями представників вищих прошарків і тому 
є предметом особливої уваги з боку інших [5]. У період переходу від 
ранньомодерного до нового часу університетські професори стали 
тим ланцюжком, який поєднав аристократію та широкі верстви на-
селення. За будь-якої нагоди демонструючи свою приналежність до 
еліти, вони, тим не менш, випадали із замкненого кола аристократії. 
Уся їхня професійна діяльність була націлена на суспільство у широ-
кому сенсі цього слова. Привабливість стилю життя університетсько-
го професора могла визначатися і його «ученим» статусом, а також 
тим, що у свідомості багатьох людей його діяльність була пов’язана 
із поняттям «суспільне благо». Якщо раніше аристократія була сим-
волом розуму, то з плином часу, по мірі зростання освіченості сус-
пільства, такого символічного капіталу набула саме професура. З 
роками увага до її поведінки, поглядів, тільки посилювала ці позиції. 
Професура претендувала на статус культурного лідера. В Російській 
імперії такі процеси почали відбуватися з моменту заснування уні-
верситетів та появи іноземних професорів, які уособлювали культур-
ні новації свого часу.

Місто було тим місцем, де нововведення мали більше шансів для 
виживання та розвитку, й, відповідно, місто більш інтенсивно поро-
джувало нові субкультури. Відомо, що будь-яка субкультура – це, тією 
чи іншою мірою, відхилення від загальної картини та цінностей, вона 
пов’язана із інновацією. Субкультура – це завжди обіцянка нового 
варіанту розвитку культури, це умова її динамізму, а не застою [6]. 
Професорська субкультура як породження соціального прошарку, для 
якого характерна інтелектуальна, творча (і при цьому зазвичай пу-
блічна) діяльність, за визначенням передбачала увагу до новацій, 
оригінальних ідей, незвичної поведінки, а також постійну рефлексію 
з приводу того, яке вони справляють враження «на публіку». Іншими 
словами професорська субкультура, завдяки іманентно притаманно-
му їй різноманіттю та динамізму, не тільки сама була здатна до мута-
цій, але й цілком могла сприяти створенню в місті «інноваційного 
клімату», в якому визрівають нові субкультури.
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Зокрема, сьогодні досить переконливо лунає теза про те, що уні-
верситети і, звісно, професори відіграли свою роль у зміні співвідно-
шення в життєвому просторі приватного й публічного, а також у роз-
повсюдженні нових практик дозвілля. Звісно, це не означає, що в 
житті професури не було межі між приватним та публічним, в їхньому 
середовищі також було своє «фасадне» та «закулісне» життя. Але при-
ватне життя професора ставало привабливим зразком, його помічали, 
ним цікавилися. Та й самі професори іноді були схильні привернути 
до нього увагу оточуючих, а через спогади учнів та культ наставників 
свідчення про нього ставали надбанням освіченого суспільства. 
П.Ю.Уваров зробив цікаве спостереження про те, що «в официозной 
газете «Московские ведомости» не было места ничему приватному; 
единственное исключение являли собой публикуемые известия из 
частной жизни профессоров» [7].

Однак перш ніж навести додаткові аргументи на користь вислов-
лених тверджень, зупинимося на понятті «стиль життя». На сьогодні 
воно досить багатозначне й трактується дуже широко. Часто «стиль 
життя» стає близьким такому поняттю як «субкультура». У зв’язку з 
цим цікавою уявляється теорія стилів життя, яку висунув М. Дінгес 
і яку позиціоновано як частину «культурної історії повсякденності». 
«Стиль життя» він визначає як порівняно усталений тип рішень, що 
приймаються індивідами або групами у вигляді вибору того чи іншо-
го варіанту поведінки у суспільстві. На його думку, індивіди, групи 
або суспільства можуть цілеспрямовано культивувати стилі життя, 
щоб таким чином позначити соціальні відмінності та сформувати 
власну ідентичність [5, c.106, 108, 113]. У даному випадку доцільно також 
згадати запропонований П. Бурдьє термін «габітус», що позначає 
деякі моделі мислення, сприйняття, поведінки. Стилі життя є похідною 
від габітусів та являють собою, за словами П. Бурдьє, цілісну сукуп-
ність переваг, які виявляють, у відповідності із логікою кожного із 
символічних підпросторів (меблі, одяг, мова або тілесний екзис), 
певну зрозумілу інтенцію [8].

Розмаїття диференцій (вікових, гендерних, соціальних та ін.), 
широкий спектр можливостей для індивідуального стилетворення, 
складність фіксації індивідуальних стилів поведінки створюють значні 
труднощі на шляху дослідження «стилів життя». І все ж, різні індиві-
дуальні зразки поведінки, тісно пов’язані з економічним, соціальним 
та культурним капіталом, який належить суб’єктам, можуть бути згру-
повані у «стилі поведінки», а ті, в свою чергу, – у «стилі життя» інди-

відів або груп [5, c.108]. Сказане цілком стосується й університетсько-
го середовища. Хоча, звісно, індивідуальний стиль життя тут виявля-
ється ще сильніше, та й у цілому, як відомо, в університетській куль-
турі часом співіснують вельми суперечливі тенденції, що значно 
ускладнює такий аналіз.

Професорський стиль життя (або професорська субкультура) уже 
неодноразово ставав об’єктом дослідження [9]. Втім, у тих характе-
ристиках, які супроводжують поняття «професорська субкультура», 
багато умовного, узагальненого. І це природно. Слід визнати, що ре-
зультат дослідження університетської культури завжди буде мати 
певну умовність, уже виходячи зі строкатості складу російських уні-
верситаріїв.

Поза сумнівом, серед російської інтелігенції університетські про-
фесори складали особливу групу, яка вирізнялася багатьма характерис-
тиками. Рівень освіти, інтелектуальна діяльність, статус у суспільстві 
та інше виділяли їх на загальному тлі і дозволяли навіть деяким авторам 
у свій час писати про привілейоване становище університетських про-
фесорів у Російській імперії. Однак реальний стан професури був до-
волі суперечливим. З одного боку, вони вважалися такими, що пере-
бували на державній службі, чиновниками Міністерства освіти. Як 
зазначав М.П. Загоскін, “«чиновник по российской словесности», 
«чиновник по философии» и т.п. – самые ходячие термины того вре-
мени” [10]. З іншого боку, університетські професори претендували на 
роль творчих людей, яким притаманно виявляти свою індивідуальність. 
Все це позначалося на характеристиках їхнього стилю життя. Зрозумі-
ло, професорська культура була неоднорідною, при бажанні серед її 
носіїв можна виокремити різні групи та підгрупи, але ті матеріали, які 
маємо, дозволяють стверджувати, що це була спільність, яка доволі 
рано усвідомила свою внутрішню єдність.

На сьогоднішній день уже вийшли друком праці, в яких надається 
як загальна характеристика «стилю життя університетської людини», 
так і варіанти групування «стилів поведінки» в «стилі життя» в універ-
ситетському середовищі зазначеного часу. Маються на увазі досліджен-
ня О.А. Вішленкової, де на матеріалі Казанського університету виді-
лено два типи університетського викладача – «камерний» та «людина-
оркестр» [11]. Власне, вже ці назви говорять самі за себе. Для першого 
типу більш притаманне закрите приватне життя, яке призначалося для 
небагатьох посвячених. Другий тип представлений людьми, які зму-
шували життя «кипіти навколо себе». Такі розбіжності фіксували вже 
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сучасники, коли називали перших «кабінетними ученими», а других 
«просвітителями» (студенти поділяли своїх наставників на «доступних» 
та «недоступних»)2[12]. Втім, люди обирали той стиль життя, який 
найбільше відповідав їх внутрішньому світу та надавав можливості для 
реалізації їх потенцій. Однак, важлива також ремарка про те, що цьому 
могли сприяти або заважати відповідні політичні або матеріальні умо-
ви [12, c.345]. Звичайно, такий розподіл на типи також умовний, а межа 
між ними є вельми розпливчастою. Взагалі слід погодитися із М. Дін-
гесом, що реконструкція стилів життя і стилів поведінки завжди буде 
умовною [5, c.117].

Оскільки у даному разі у центрі уваги перебуває проблема форму-
вання через університет нових запитів (матеріальних, побутових, 
санітарно-гігієнічних і, звичайно, культурних), та роль іноземних про-
фесорів у цьому процесі, наведений вище варіант типології навряд чи 
може стати в нагоді. На наш погляд, більш доцільно розглянути варіант 
поділу на «традиціоналістів» та «новаторів». Безумовно, така типоло-
гія є далекою від оригінальності, а різниця між групами доволі умовна. 
Але завдання полягає не у тому аби зафіксувати різницю між ними, а 
у тому, щоб визначити, як і які норми професорського стилю життя 
утверджувалися в Росії, як «новація» ставала «традицією».

Згадку про те, що серед професорів є «допотопные» та «нововво-
дители», можна зустріти вже у спогадах, які віддзеркалюють Олексан-
дрівську епоху [13]. Серед «допотопных» перш за все фігурують 
професори-росіяни, які отримали в основному семінарську освіту у 
другій половині XVIII ст., що, безумовно, наклало свій відбиток на їх 
звички та поведінку. Особливо це було помітно на тлі іноземних про-
фесорів і тих учених співвітчизників, які побували за кордоном. Від-
ставання від вимог часу у цьому випадку було помітно навіть студентам. 
Так, Є.Ф. Тимковський зазначив, що в деяких його наставниках «отра-
жался дух келии и лампады, как на языке, так и на одежде, и самом 
образе жизни» [14]. Такий розподіл російських професорів початку 
ХІХ ст. на «старше покоління» та «молодих» розповсюджено і в сучас-
ній літературі [15]. Для перших був характерним стиль життя, який не 
вирізнявся «яскравими фарбами», їх незмінними рисами були визна-
чені скромність, ощадливість, певна замкненість, сором’язливість. 
Відзначається, що вони не відвідували ані званих вечорів, ані світських 
розваг, обмежуючись народними гуляннями та регулярним відвідуван-
ням церкви. На відміну від них, «молоді» професори закінчили Мос-
ковський та (або) європейські університети, вони не відокремлювали-

ся від дворянського товариства, перекладали та видавали книги, дава-
ли приватні уроки і т.п. Професори-іноземці виокремлені в особливу 
групу [15, c.85-86, 94-94]. Така типологія є цілком обґрунтованою, вона 
фіксує певну стадіальність у процесі формування університетської 
корпорації в Російській імперії, зокрема, прив’язана до конкретного 
історичного періоду початку ХІХ ст., коли відбувалися суттєві зміни як 
у складі, так і в стилі життя професури. Однак, якщо взяти більш три-
валий проміжок часу та зосередити увагу саме на стилі життя профе-
сорів, то, на наш погляд, доцільніше шукати відмінності між «тради-
ціоналістами» та «новаторами». До того ж, у Казанському та Харків-
ському університетах, створених у 1804 р., передусім фіксувалися 
відмінності між «росіянами» та «іноземцями», а не між «старими» та 
«молодими».

Разом з цим, серед «допотопних» професорів Московського уні-
верситету сучасники називали й деяких іноземців. О.І. Герцен (який, 
як відомо, взагалі всіх професорів поділяв на «німців» та «не-німців») 
згадував:

«Ректором был тогда Двигубский [проф. І.А. Двигубського А.Ю. Ан-
дрєєв відносить до «молодих професорів». – С.П.], один из остатков 
и образцов допотопных профессоров или, лучше сказать, допожарных, 
то есть до 1812 года. Они вывелись теперь… Двигубский был из не-
немцев. Вид его был так назидателен, что какой-то студент из семи-
наристов, приходя за табелью, подошел к нему под благословение и 
постоянно называл его «отец ректор». …Когда он, бывало, приходил 
в нашу аудиторию или с деканом Чумаковым, или с Котельницким…, 
или с Рейсом, выписанным из Германии…, – мы смотрели на них 
большими глазами, как на собрание ископаемых, как на последних 
Абенсерагов [Абенсераг (Абенсерраджи, XV ст.), представник шля-
хетного арабського рода, якого було вбито в Альгамбрі. В Росії на-
було популярності оповідання «Приключения последнего Абенсера-
га», яке було написано Шатобріаном – С.П.], представителей иного 
времени…» [16].
На студентів, очевидно, велике враження справляв уже зовнішній 

вигляд викладача. Для порівняння наведемо декілька цитат із спогадів 
Д.М. Свєрбєєва: «Роман Федорович Тимковский, учившийся в Геттин-
генском университете, отличался от всех благовидной, красивой на-
ружностью, приличными манерами и пристойной одеждой того вре-
мени», «Андрей Михайлович Брянцев, чуть ли не 80-летний старик, в 
голубом своем кафтане, со стоячим воротником и перламутровыми 
пуговицами, с седыми волосами, при косе… Он всецело принадлежал 
какому-то допотопному времени…» [17]. Але не лише зовнішні риси 
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слугували критерієм для віднесення професора до тієї чи іншої групи. 
До рис «нововводителей» відносили сміливість, «способность посяг-
нуть на славу авторитетов», «редкую в профессорах в то время неза-
висимость характера перед начальством» [24]. Зрозуміло, що своєю 
чисельністю вони поступалися «традиціоналістам». Втім, якщо увагу 
зосередити саме на суто зовнішньому враженні на оточуючих, то, ймо-
вірно, кількість «новаторів» (а краще сказати «оригіналів») зросте, 
оскільки межа між девіацією та нормою не тільки умовна, а й рухлива, 
до девіації в окремих випадках відносять навіть ледве помітні риси 
стилю поведінки. Зокрема, С.П. Шевирьов зазначав: «В прежние вре-
мена, когда большая часть профессоров жили в отдалении от большого 
света, много было между ними оригиналов с особым стилем осанки, 
походки, телодвижений и привычек!» [18]. Стосовно ж іноземців мож-
на сказати, що в очах багатьох вони були «новаторами», навіть якщо у 
душі щиро вважали себе «традиціоналістами»! В місцевому суспільстві 
їх часто йменували не інакше як «диваки». Вони частіше за все здій-
снювали відхилення від усталених норм не розуміючи цього, бо вони 
просто не знали місцевих правил, дивною могла виглядати досить тра-
диційна для західного суспільства поведінка, яка була абсолютно не-
типовою для російської дійсності.

Тим не менш, очевидно, що у професорському середовищі, як і в 
суспільстві у цілому, переважали люди, чия поведінка відповідала 
давно усталеним правилам, які до того ж всіляко прагнули продемон-
струвати «нормативну поведінку». Причому це характеризувало і 
російських, й іноземних професорів різних «поколінь». Цінності 
традиційного суспільства ще довго будуть домінувати в університет-
ському середовищі. Відповідним був погляд і на сенс професорської 
діяльності. Багато професорів та оточуючих їх людей визначали ви-
кладання в університеті й наукові пошуки як «духовне служіння». 
Син харківського професора Г.П. Успенського, спираючись на родин-
ний досвід та свої дитячі враження, так охарактеризував цей вид ді-
яльності: «Я смело сравню всякого ученого мужа со священником, 
стоящим перед жертвенником в часы молитвенных отправлений, и 
спрошу: что можно сказать о его характере? Так и служитель науки 
перед своим жертвенником является существом духовным, как бы 
бестелесным» [26]. Теза про професорів як «жрецах святилища наук» 
[27]  в ХІХ ст. стане вельми розповсюдженою.

І все ж було б невірним сказати, що поведінка університетських 
професорів була «звичайною». При всій декларованій «простоті» сти-

ля життя зазначених професорів, як головної чесноти, в їхніх біогра-
фіях є й чимало специфічного, притаманного саме університетському 
професору. Цікаво зауваження С.П. Шевирьова: «После Мерзлякова 
славен был в отделении профессор латинской словесности, Тимковский, 
своими великими познаниями, как любимый ученик Геттингенского 
Гейне, своею затворническою жизнью, и своею важною, неприступною 
наружностью» [18, с.237]. Ця характеристика нагадує про недоступність 
представника еліти, але, водночас, згадка про «затворническую жизнь» 
нагадує про те, що професор зорієнтований на пошук Істини, а значить, 
не може відволікатися на життєві дрібниці, аскетизм стає ознакою 
власне «професорського стилю життя»3. Простота стала символічною. 
Ймовірно, у вкоріненні такої поведінки свою роль також зіграли ні-
мецькі професори, запрошені до Росії. Принаймні, Е. Турнереллі у 
подорожніх записках про Казань 1830-х років записав: «Профессора… 
в основном немцы… Образ жизни, который они ведут, настолько же 
спокойный и уединенный, насколько у русских он шумный и 
темпераментный» [21].

За П.Бурдьє, габітус одночасно являє собою систему моделей від-
творення поведінки й систему моделей сприйняття та оцінки поведін-
ки, він продукує об’єктивно диференційовані зразки поведінки та по-
зиціонування. Габітус дозволяє суб’єкту не лише «відчувати своє 
місце», але й визначати місця інших суб’єктів (наприклад, характери-
зуючи вбрання, меблі або книгу, кажуть: «це дрібнобуржуазний стиль»; 
або: «це інтелігентно») [10, с.143]. В даному випадку, стосовно до 
«професорського стилю життя», можна стверджувати, що і в суспільстві 
в цілому, і в самому університетському середовищі уявлення про від-
повідні моделі поведінки склалися не одразу. Очевидно також, що свій 
важливий внесок у їх становлення в Російській імперії зробили іно-
земні учені. З часом деякі риси такого стиля життя видозмінювалися. 
Зокрема, відзначений аскетизм «шукачів Істини» трансформується в 
ідейну позицію, яка буде виявлятися в постійних деклараціях певних 
життєвих принципів і цілей університетського професора. Тези про 
«безкорисне служіння науці», «шляхетне самопожертвування», про те, 
що професор «цінував кожну хвилину для своє улюбленої науки» ста-
нуть типовими для біографій  [22]. Такі декларації можна зустріти й у 
документах особового походження. 

В біографіях учених, а також у документах зустрічаємо й інші 
«типові» риси характеру та поведінки університетських викладачів. 
Так, при всій відзначеній «простоті» проф. Мудрова, зроблено ремарку 
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про те, що він був «немного тщеславен и пристрастен к своим сочине-
ниям». Взагалі літературна та видавнича діяльність фігурують як ха-
рактерна форма діяльності професорів. Цілком природно звертається 
увага на любов до книг та читання. В біографіях часто спеціально за-
значається, що викладач «всю свою жизнь провел с книгами». При-
чому читання виступає не просто як частина професійної діяльності, 
а як риса характеру: проф. Мудров «любил книги, даже с пристрастием». 
Зазначено, що книга стала частиною повсякденності: «для отдыха и 
разнообразия вместо прогулок», під час прогулянок за місто, під час 
подорожей («все время чтения было в карете»)  [18, с.128,133, 159; 22, 
с.318, 481]. 

Серед найбільш цінного майна самі професори називали саме 
книги. Особливо багато таких відомостей маємо стосовно іноземних 
професорів, адже навіть транспортування книжкових зібрань до Росії 
вимагало чималих зусиль. Повідомляючи до Петербургу про пожежу 
1842 р. в Казані, М.І. Лобачевський підраховував розмір збитків колег 
за вартістю знищених у них книг: решта майна, як правило, сприйма-
лася як менш помітна матеріальна та моральна втрата  [12, с.877]. В 
«Автобиографической записке» професор Харківського університету 
М.І. Єлллінський так пояснював свої зусилля, спрямовані на форму-
вання книжкового зібрання: «…страшась быть анахронизмом по сво-
ему предмету и думая единственно о пользе слушателей моих, я не 
щадил издержек на составление собственной библиотеки. Многие 
тысячи употребил я на это…» [23]. Але, ймовірно, професорів лякала 
можливість відставання не лише на професійній ниві, а й в культурному 
відношенні. Про це свідчить інтерес до сучасної їм прози та поезії. Так, 
про проф. Дудровича згадували, що «писатели всех веков и народов 
были его лучшими друзьями» [24]. За спогадами сина проф. Успенсько-
го, його батько щодня до вечері читав журнали та газети [19, с.785].

Досить розповсюдженим в університетському середовищі стало 
колекціонування. Подекуди воно було продовженням професійної ді-
яльності (збирали гербарії, рукописи, мінералогічні колекції і т.п., які 
потім використовувалися в процесі навчання), та нерідко перетворюва-
лося на пристрасть. Правознавець Ф. Баузе, наприклад, був пристрасним 
шанувальником та знавцем давньої руської історії, збирав велику колек-
цію давніх рукописів, стародруків, старовинних монет, для чого регу-
лярно ходив по «толкучему рынку» (на жаль, більша частина його ко-
лекції була знищена у Москві під час пожежі 1812 р.). Власні колекції 
збирали казанські професори Браун, Броннер, Френ, Фукс, Яковкін.

Типовою характеристикою гідного поваги університетського 
викладача стала вказівка на те, скільки він знав мов. Так відзначаєть-
ся, що Ф. Еванс «говорил по-французски как француз, по-немецки как 
немец и основательно выучился по-русски» [18, с.656]. Професори 
виступали як автори оригінальних творів, нерідко писали вірші. При-
чому, якщо на початку це були обов’язкові оди на честь важливих 
подій чи осіб, то у подальшому часто це була «стихотворная импро-
визация». Написання віршів стане частиною професорської повсяк-
денності. Відомо, що в 1811 р. на літературних вечорах Мерзляков з 
Воєйковим грали в карти не на гроші, а на вірші  [18, с.77]. Контакти 
із відомими літераторами згадуються як важлива частина біографій 
ряду професорів.

Любов до музики також називається серед характерних захоплень 
багатьох університетських викладачів та вихованців, особливо з іно-
земців. Московські професори Ф. Баузе, Ф. Гільденбрандт, Х. Гольдбах, 
І. Іде,  харківські – Я. Белен де Баллю, І. Шад та інші були не тільки 
знавцями музики Гайдна, Моцарта та інших європейських компози-
торів, але й подекуди були виконавцями цих музичних творів на ор-
гані, фортепіано, скрипці, флейті, віолончелі. Причому іноді підкрес-
люється, що музика ставала «единственным отдохновением от 
серьезных занятий», була «любимым занятием в свободные часы» 
[18, с.207, 262]. Університетські викладачі виступили також як ціни-
телі зображального мистецтва. Ймовірно, саме під впливом таких 
прикладів і для російських професорів (як наприклад для проф. Фі-
ломафітського  [18, с.516]) головною розвагою у вільний час від занять 
ставала поезія, музика та живопис. Колишній архієрейський півчий 
Г. Пехотинський, згадуючи про своє виконання ораторії під час уро-
чистого університетського акту в Харкові, відзначив, що він «стыдился 
того, что долго не знал знаменитого имени Гайдна» [25]. Можливо, 
що у цих словах криється механізм процесу засвоєння нової культури, 
коли новація, яка підтримана вищим суспільством, ставала привабли-
вою для багатьох людей.

На фоні таких творчих занять професорів іноді згадується про їх 
захоплення садівництвом, вирощуванням квітів. Втім і в даному ви-
падку ці заняття подаються скоріше як свідчення потреби в прекрас-
ному, як особливий спосіб проводження часу. Так, про Ф.А. Гільденб-
рандта пишеться таким чином: «Кроме музыки, садоводство было 
также любимым его занятием. В саду своем в Москве он сажал деревья 
и цветы и лелеял их с любовью»  [22, с.207, 208]. 
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Навіть влітку в канікулярний час університетські люди продовжували 
працювати. В листі від 2 липня 1828 р. професор Московського універси-
тету П.С. Щепкін, перебуваючи по службових справах в Петербурзі, на-
писав: «Мне уже очень хочется домой, чтобы не ушла между рук вакация, 
которую желаю употребить на работы домашние в кабинете»  [26]. Саме в 
цей час викладач міг повністю присвятити себе науковій творчості. І така 
потреба породила специфічну для університетського середовища другої 
половини ХІХ ст. форму проведення вільного часу – дачне життя. Хоча 
перші професорські дачі виникли ще у першій половині ХІХ ст. Зокрема, 
першим у передмісті Казані побудував свою дачу проф. Г.Л. Фогель. Не-
вдовзі тут почали будувати дачі й деякі інші професори, а район отримав 
назву «Немецкая Швейцария» [27]. 

Традиційно в описах життя професорів згадуються їхні подорожі 
як Західною Європою, так і територією Росії. При цьому, навіть коли 
йдеться про лікування, правилом стало згадувати імена видатних уче-
них, з якими відбувалися зустрічі, або університети, які у цей час від-
відували. З часом чимало із них самі візьмуться за перо, щоби описати 
свої подорожі як країнознавчі огляди.

Окремої уваги заслуговують способи спілкування, організація 
та проведення застілля, дружніх зустрічей. Якщо спробувати подати 
узагальнений, «типовий» варіант, то для нього характерні наступні 
акценти. Перш за все, під час таких зустрічей цінувалися красномов-
ство, цікава, жива, весела промова та веселий настрій, вміння поспе-
речатися, розповісти цікаву історію або анекдот, – тобто усе, що могло 
свідчити про співрозмовника як про інтелектуально розвинену та 
багатогранну особистість. І в цьому випадку також можемо казати 
про деякі зразки, що йшли від іноземних професорів. Так «невиму-
шеність» харківського професора Белен де Баллю складала основу 
його образу [19, с.789].

Відзначимо, що в характеристиках застілля або зустрічей також 
є ремарки про скромність та простоту. Зокрема, практично не згаду-
ється про надмірне чи якесь рясне частування гостей. Так, стосовно 
М.І.Панкевича, говориться, що «единственная роскошь, какую по-
зволял себе, был зеленый чай самой высокой доброты; клал в него 
много сахару, пил самый горячий и любил им потчевать своих гостей» 
[18, с.205]. 

Безумовно, зустрічаються згадки й про «шкідливі звички», але 
у біографіях вони виглядають скоріше як епізод чи виключення з 
правил. В деяких випадках, як наприклад із тим же М.І. Панкевичем, 

вони наведені, аби потім показати, як він впорався із недугом (за по-
радою докторів здійснював тривалі прогулянки на свіжому повітрі 
та обливався холодною водою)  [18, с.205]. У спогадах є й інші анти-
приклади, але головне – встановлюється залежність між «справжнім 
професором» та його стилем життя. Так, з приводу проф. Д.С. Бор-
зенко колишній студент Харківського університету записав: «Бор-
зенко, не чувствуя никакого призвания к науке, не утомлял себя 
учеными трудами и вел жизнь беспечного сибарита: любил поспать, 
покушать, а часто, и выпить без меры. Никогда не отказывался он от 
веселой компании, от игры в карты и других удовольствий» [24].

Безумовно, чимало в стилі життя визначалося рисами особистос-
ті, умовами виховання, але й оточенням. Так, характеризуючи профе-
сора Московського університету Баузе, сучасний дослідник Ф.О. Петров 
зазначив, що прагнення поближче ознайомитися із побутом росіян, 
постійне відвідування московських базарів у пошуках старожитностей 
«дорого обошлось любознательному немцу: он настолько обрусел, что 
предался под старость характерной русской болезни» [27]. 

Втім, із часом спостерігається еволюція оцінок. «Оригінальні 
вчинки» стануть сприйматися в університетському середовищі більш 
прихильно. Наприклад, на певному етапі «вільнодумство» (як від-
хилення від правила) стане «інтелектуальною свободою» (як вияв-
лення правила).

Втім не тільки в своїх думках, але й в стилі життя, в поведінці 
деякі професори уже у досліджуваний час будуть намагатися демон-
струвати свій «вільний вибір». Один із таких варіантів надавав одяг. 
Відмінності в одязі були дуже важливими у суспільстві, яке чітко фік-
сувало соціальну дистанцію [28]. Особливість Росії зазначеного часу 
полягала у тому, що вищі кола суспільства, і не лише дворяни, тяжіли 
до форменого одягу. Форма стала ознакою, в тому числі, й державного 
статусу професорів. Деякі з них активно користувалися такою можли-
вістю продемонструвати свій статус. Густав Гес де Кальве у 1812 р. 
склав іспит на ступінь доктора філософії і захистив дисертацію, але ще 
до того як отримав диплом, він пошив та одягнув мундир 8 класу, за 
що отримав «внушение» з боку міністра  [19, с.56]. Проф. П.П. Гулак-
Артемовський, який надавав великого значення зовнішнім ефектам, за 
свідченням сучасників, ходив «всегда со звездой, которую носил даже 
на верхнем платье (дома, у себя звезда была у него на халате)» [29].

І, тим не менш, саме в середовищі професури вперше фіксуються 
історії, які пов’язані із ігноруванням встановлених правил в одязі. Так, 
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відомо, що професор Харківського університету Брандгейс в 1829 р. 
вийшов під час святкового акту читати промову не в мундирі, а у фра-
ку («в партикулярном платье с распущенным галстуком»), що викли-
кало обурення сенатора Горголі, який був присутнім на акті  [30]. По-
дібні історії відбувалися тоді ж і в інших університетах. У серпні 1805 р. 
казанські професори Герман та Цеплін мали неприємне зіткнення із 
віце-губернатором через те, що в один з «царських днів» (30 серпня), 
«протеснились наперед всех в соборе в сюртуках»  [3, т.2, ч.2, с.417]. 

Взагалі, відзначимо, що в одязі та домашньому побуті іноземні 
професори могли більшою мірою відповідати європейській моді вже 
хоча б тому, що мали право безмитно провозити для особистого спо-
живання речей на суму до 3000 рублів, а у подальшому мали право 
«выписывать для себя разные предметы»  [19, с.748]. Деталі їхнього 
домашнього оздоблення не залишалися непоміченими серед оточуючих 
людей. У спогадах проф. Паулович названий «щеголем и любителем 
комфорта» [31], а з приводу проф. Делявіня зазначено, що він «одевал-
ся всегда щеголевато» [32]. Російські професори не так виділялися 
своєю зовнішністю як іноземні. Обмежені можливості для самовира-
ження в умовах Російської імперії у подальшому будуть сприяти ідей-
ній опозиції російської інтелігенції.

Уже культурні потреби та статусна поведінка університетських 
людей вимагали від них більших за обсягом витрат, ніж від інших 
людей із аналогічним рівнем доходів [32]. У зв’язку із тезою про від-
критість професорського житла як певної норми, цілком логічно ствер-
джувати, що господар такого житла мав турбуватися про оригінальність, 
постійно міркувати про те, чим ще здивувати гостей. Не випадково, в 
будинках професорів своє почесне місце відводилося різноманітним 
колекціям, рідкостям, «диковинкам». Як писав М.П. Загоскін про будинок 
проф. К. Фукса, «…это действительно был «храм» знания и науки. Здесь, 
в антресолях, хранилась ценная библиотека К.Ф. Фукса; здесь красова-
лась его замечательная коллекция восточных монет, его редкие рукопи-
си, его замечательные естественно-исторические коллекции» [3, с.81].

Спочатку професорам надавалися квартири в будівлі університету. 
Але, безумовно, таких квартир не вистачало. Найомних будинків та 
квартир, особливо в провінції, також було небагато. Зазначені обстави-
ни спонукали професорів з часом будувати власне житло. Цікаво від-
значити, що в Казані іноземні професори прагнули купувати житло в 
одному районі, на одній вулиці  [3, с.435]. Таким чином, хоча наявність 
власного будинку й передбачала більшу замкненість домашнього по-

буту, його «родинність», але зазначене сусідство означало, що вже при 
виборі місця малося на увазі й інтенсивне спілкування сім’ями із сусі-
дами. За відсутності у містах належного рівня кав’ярень та інших місць 
для зустрічей, такими природно ставали власні будинки та квартири 
професорів. Не випадково, що таке житло було доволі просторим. На-
явність достатньої кількості кімнат передбачала, що у них можна не 
тільки жити й працювати, але й приймати гостей [33]. 

У відповідності до європейських тенденцій у будинках та квартирах 
професорів житлові приміщення набували особливого функціонально-
го призначення (їдальня, вітальня, дитячі кімнати, особливі кімнати для 
слуг, для гостей, бібліотека, кабінет, приймальня, кімната для паління). 
Спеціалізація приміщень стала архітектурним втіленням зростаючої 
потреби відокремитися один від одного. Все це ставало ознакою 
пов’язаного із цивілізаційним розвитком процесу індивідуалізації  [34]. 
Т.В. Костіна, яка проаналізувала деякі із описів майна професорів та 
ад’юнктів Казанського університету, зробила припущення, що меблі 
професори купували також із тим розрахунком, щоби можна було гідно 
приймати гостей: надавали перевагу червоному дереву, передбачалась 
наявність достатньо великої кількості стільців, крісел та столиків. Зна-
чну роль в оздобленні професорського житла відігравали картини, 
дзеркала, підсвічники, обов’язковим було столове срібло, яке прагнули 
мати навіть небагаті професори [33, с.171]. Про домашню обстановку 
викладача-іноземця, який жив виключно на оклад екстраординарного 
професора, свідчить опис рухомого майна професора Харківського 
університету Л. Умляуфа, яке залишилось після його смерті [35]. Збе-
рігся опис житла казанського професора Ф. Броннера, яке складалося з 
їдальні, спальні та кімнат, у яких, окрім книг, були розташовані також 
його природничо-історичні колекції: «Аккуратный и домовитый, Брон-
нер, жил уютно и опрятно: окна его квартиры, находившейся несколько 
на возвышенности, были украшены растениями и занавесками, он имел 
особого служителя и свою кухню, не было недостатка и в ящике с ви-
ном» [35]. Цікаво відзначити, що коли пожежа змусила його шукати 
іншу квартиру, Броннер, який «звик до зручностей», висловив низку 
претензій до запропонованого йому житла. Його не влаштовував гомін, 
який він чув з приміщень для казеннокоштних студентів та палітурника, 
тіснота та темінь, відсутність кухні. Відведену йому квартиру він ви-
знавав у кращому випадку гідною для магістра [36]. 

Звичайно, з’ясувати якою мірою «вчені іноземці» вплинули на 
формування стилів поведінки та власне «професорського стилю життя» 
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в Росії складно. На жаль, в нашому розпорядженні немає джерел, які 
б дозволяли із впевненістю про це казати. Маємо лише деякі побіжні 
відомості. Як уже зазначалося, стиль поведінки – це стабільні моделі 
поведінки індивідів, груп або суспільств. Для іноземних професорів, 
які прибули до Росії, такі моделі вже були усталеними. Російським 
професорам їх ще треба було засвоїти. Запозичення ніколи не фіксува-
лися самою професурою, але помітні у дрібницях побутової поведінки. 
Професорська субкультура вельми близька до дворянської. З останньої 
було також запозичено чимало «стилів поведінки». У зв’язку із діяль-
ністю масонських об’єднань деякі дослідники пишуть про поступове 
формування наприкінці XVIII ст. нового типу поведінки осіб, які на-
лежали до інтелектуальної еліти. І все ж, є підстави казати, що в осно-
ві «професорського стиля життя» лежав корпоративний етос, який, як 
вважають деякі автори, був більш суттєвим, аніж соціальне походжен-
ня  [37]. Зазначений етос в Росії виник завдяки його трансферу з уні-
верситетських центрів Європи та подальшій адаптації.

Лінії впливу університетської професури на якість життя у містах 
можна визначити такими ключовими словами: зразок, потреба, культ. 
Однак деякі університетські викладачі свідомо прагнули змінити 
міське життя, покращити якість життя в університетських містах. 
Побутова невпорядкованість, невдоволення умовами міського життя 
спонукали деяких із них на розробку реальних пропозицій в сфері 
містобудування та благоустрою міст. Як відзначив А.Ю. Андрєєв, 
запрошені з Німеччини професори допомагали змінювати саму інф-
раструктуру університетського міста, що особливо важливим було 
для провінції [37]. Деякі проблеми міського благоустрою були публіч-
но озвучені саме іноземними професорами. Роль університету у цій 
справі була помітна й обговорювалася у місцевому суспільстві. Р.М. 
Цебріков записав про своє відвідання Харкова: «Университетские 
ученые, побуждаемые соболезнованием к человечеству, страждущему 
болезнями от вредных испарений из стоячих в городе долгое время 
луж, предлагали разные способы, удобные к осушению улиц и отвра-
щению навсегда несносной тамошней грязи…» [38]. В період активної 
урбанізації, коли скупчення населення та антисанітарія породжували 
широке розповсюдження інфекцій та більш високий рівень міської 
смертності  [39], пропозиції університетських професорів стали не 
просто цінними, але й своєчасними.

Звичайно, не лише з університетом пов’язано утвердження нових 
рис міської культури, але роль університету не слід применшувати. 

Якщо раніше всі культурні починання, пропозиції щодо перебудови 
йшли від держави, то тепер такі функції беруть на себе в тому числі й 
університеті. В цьому виявлялася сама ідея університету, яка перед-
бачала цивілізаційний вплив університету на суспільство. Важлива 
роль у розумінні механізмів функціонування останнього належить 
такому концепту як «професорський стиль життя». Аналіз моделей 
поведінки та сприйняття університетських викладачів у досліджуваний 
період дозволяє стверджувати, що утвердження зазначеного стилю в 
Росії було не одномоментним й пройшло декілька етапів. Безумовно, 
був початковий період, коли риси моделі групової поведінки були роз-
митими. На наступному етапі, перш за все під впливом зразків, які 
продукували іноземні професори, відбувається поєднання певних сти-
лів поведінки і формування стилю життя. Останній був вельми нео-
днорідним (скоріше, за термінологією П. Бурдьє, слід казати про 
«стилістичні можливості, які представлені соціальним полем»). При 
цьому важливо підкреслити, що хоча чимало членів університетської 
корпорації демонстрували «традиційну» поведінку (не позбавлену, втім, 
своєї специфіки), у своїй сукупності професійні практики та форми 
дозвілля університетських викладачів для стороннього спостерігача 
виглядали як новаторство. Такі уявлення із часом стануть фактором 
закріплення новаторства як риси «професорського стилю життя» й у 
самому університетському середовищі.

________________
1 Об’єктом дослідження обрані Московський, Казанський та Харківський 

університети. Статтю підготовлено в межах міжнародного проекту «“Ubi 
universitas, ibi Europa” (трансфер та адаптація університетської освіти в Росії 
другої половини XVIII – першої половини ХІХ ст.)», який підтримано Німець-
ким історичним інститутом (м. Москва) та Німецьким Фондом ім. Герди Хен-
кель (GERDA HENKEL STIFTUNG).

2 Можливо, аналогічні групи (інтровертів та екстравертів) можна виокре-
мити у будь-якому суспільстві. Зазначимо також, що в іншому місці зазначеної 
книги «за якістю життя» професори поділені на дві категорії – «учені-аскети» 
та «професори-аристократи» (С. 258). Характеристики цих груп також можуть 
бути співвіднесеними із поняттям «стиль життя».

3 П. Бурдьє пише про «аристократичний аскетизм викладачів» (Бурдье П. 
Различение: социальная критика суждения (фрагменты) / пер. с фр. О.И. Кир-
чик // Западная экономическая социология: хрестоматия современной класси-
ки. – М., 2004. – С. 539).
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Посохов Сергій (Харків, Україна) Професорський стиль життя та 
міська культура в Росії першої половини ХІХ ст.

У статті характеризуються особливості професорського стилю життя 
на матеріалах російських університетів першої половини ХІХ ст. Зроблено 
висновок про те, що у своїй сукупності професійні практики та форми 
дозвілля університетських викладачів здійснили значний вплив на якість 
життя в університетських містах. 
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Посохов Сергей (Харьков, Украина) Профессорский стиль жизни и  
городская культура в России первой половины ХІХ в.

В статье характеризуются особенности профессорского стиля жизни 
на материалах российских университетов первой половины ХІХ в. Сделан 
вывод о том, что в своей совокупности профессиональные и досуговые 
практики университетских преподавателей оказали значительное влияние 
на качество жизни в университетских городах.

Ключевые слова: университеты, профессорский стиль жизни, уни-
верситетский город

Posokhov Serhiy ( Kharkiv, Ukraine) Professorial style of life in the cities’ 
culture of Russia in the fi rst half of the 19th cent.

The paper characterizes some features of the professorial life style, basing 
on the materials of Russian universities in the fi rst half of the 19th cent. Author 
concludes that, taken together, university professors’ professional practices and 
recreational forms had a signifi cant impact on the lifequality in the university 
cities. 
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Вікторія ІВАЩЕНКО
(Харків, Україна)

«Професорські» родини  
Харкова на початку ХІХ ст.:
від укладання шлюбу
до розлучення

Вивчення історії сім’ї в Росії ХІХ ст. почалося відносно недавно. 
При цьому здебільшого сімейні відносини розглядаються в контексті 
соціальної історії Російської імперії [12] або як складова частина іс-
торії жіночого руху [24], виступаючи індикатором рівня модернізації 
суспільства. Міська родина, яка першою зазнає ломку традиційних 
внутрішньосімейних відносин, поки що не стала об’єктом спеціально-
го дослідження. Єдина робота, присвячена міській родині, не виходить 
за межі купецьких сімей Сибіру другої половини ХIХ – початку ХХ ст. 
[3], тому хотілося б особливо відзначити дослідження О.А. Вішленко-
вої і Т.В. Костіної [4; 10], що знайомлять з приватним життям казанських 
професорів. Серед перших професорів російських університетів чима-
лу частку складали іноземці [8], які привносили до російського суспіль-
ства власне уявлення про ідеал сімейних і подружніх стосунків. 

На початку ХІХ ст. поняття «професорська родина» ще не набуло 
усталеного значення, але, безумовно, у той час вже почали формувати-
ся практики, що в подальшому характеризуватимуть зазначене явище. 
Одним із проявів нових форм шлюбних відносин в університетському 
середовищі стало поширення розлучень. Так, Харківський університет 
початку ХІХ ст. надає кілька прикладів розлучень, і це в той час, коли 
в Російській імперії офіційний розрив стосунків був радше винятковим 
явищем. 

Коло джерел, які містять інформацію про склад сім’ї та особли-
вості шлюбних стосунків перших харківських професорів, доволі об-
межене. До 1820-х рр. харківські католики і лютерани при відправлен-
ні обрядів користувалися послугами приїжджого або навіть православ-
ного духовенства. Однак, оскільки Свято-Антоніївська домова церква 
Харківського університету була закладена тільки в 1823 р., виявити 

записи хрещень, вінчань і відправ, навіть якщо вони відбувалися за 
православним обрядом, вкрай складно. Формулярні списки професорів, 
які збереглися далеко не в повному обсязі, дають лише загальне уяв-
лення про склад сімей: фіксуються імена та вік дітей, тоді як стосовно 
подружжя лише в поодиноких випадках вказується віросповідання. 
Причому, їхні відомості не завжди достовірні: як з’ясувалося у ході 
розгляду справ про надання пенсій вдовам професорів А.І. Стойковича 
і А. Я. Калькау, останні «забули» внести своїх дружин до формулярно-
го списку.

Основним джерелом інформації із зазначеної теми є спогади: авто-
біографія професора Х.П. Роммеля, який детально виклав історію свого 
сімейного життя; спогади сина професора російської історії Г. П. Успен-
ського про домашнє життя батька, дорожні нотатки петербурзького 
чиновника, уродженця Харкова Р.М. Цебрикова, який побував на 
батьківщині взимку 1813–1814 рр. і детально охарактеризував місцеве 
суспільство, а також численні мемуари вихованців Харківського уні-
верситету і місцевих жителів, у яких знайшли відображення випадки 
девіантної поведінки професорів. Крім того, у праці використано 
деякі нормативні акти, матеріали періодичної преси, а також великий 
комплекс діловодних джерел: справи про звільнення та смерть хар-
ківських професорів, про надання пенсій їхнім вдовам і сиротам, про 
конфлікти в університетському середовищі.

Термін «сім’я» вживається в загальноприйнятому розумінні – це 
подружжя (або один з подружжя після смерті іншого) з дітьми, неза-
лежно від того, чи проживають вони разом чи окремо. Групи людей, 
пов’язані спільним походженням або шлюбом, визначаються поняття-
ми «родичі», «рідня», «рідні». Нарешті, термін «домогосподарство» 
позначає людей, які спільно проживають в одному помешканні. Зде-
більшого, центром такої групи є сім’я, але часто вона включає одного 
або декількох родичів, а також прислугу  [6, с. 9].

Досліджуючи випадки розлучення, зупинимося й на інших аспек-
тах шлюбу, зокрема, мотивах його укладення та особливостях подруж-
нього життя. У Росії ХVIII – початку ХIХ ст. шлюби часто носили 
добровільно-примусовий характер і навіть у дворянства домінувала 
«ділова» мотивація шлюбу [3, с. 256]. Не був винятком і вчений стан. 
Хоча до війни 1812 р. харківська професура була в цілому задоволена 
отримуваною за службу платнею, багато університетських діячів праг-
нули зміцнити своє становище вдалим одруженням. До речі, особли-
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вого успіху у цьому досягли іноземні професори. Відомий своїми 
торгівельними операціями професор А.І. Стойкович одружився на по-
міщиці Ізюмського повіту, як писали сучасники, «жінці негарній, але 
в якої було півтораста душ селян» [7, с. 51]. Отримавши землю в Хер-
сонській губернії, професор переконав дружину продати її маєток, а 
селян перевести до своїх новопридбаних володінь, де продав їх. Після 
звільнення з Харківського університету він виїхав до Петербурга, а 
«дружину кинув оплакувати її важку долю» [7, с. 51].

Звичайно, такі кричущі випадки були скоріше винятком. Але 
пошуки заможної дружини були справою цілком звичайною: так, 
професор К.П. Павлович одружився із вдовою, поміщицею П.Н. Бо-
ярською, яка була старша за нього на десять років [19, с. 221-225; 20, 
с. 38]; Г.Г. Гесс-де-Кальве, учень Моцарта, який здобув у Харківсько-
му університеті ступінь доктора, більшу частину життя прожив у Водо-
лазі – маєтку дружини [21, с. 136]; після звільнення з університету 
переїхав до маєтку своєї дружини-польки професор К.К. Нельдехен.

Показово, що влаштовуючи шлюби своїх дітей, професори також 
керувалися певними сподіваннями. Вигідною партією вони вважали, 
перш за все, товаришів по університету. Професор Я.Я. Белен-де-Балю, 
який мав велику родину – п’ятьох синів та трьох дочок, видав одну з 
них заміж за вчителя малювання Я.М. Матеса. Цей шлюб забезпечував 
його 14-річній дочці Аспазії 2000 руб. приданого і щорічну ренту до 
його сплати в розмірі 200 руб. У свою чергу, 28-річний наречений, який, 
окрім платні, мав солідну клієнтуру серед бажаючих брати приватні 
уроки малювання, робив її спадкоємицею всього рухомого і нерухомо-
го майна [1, с. 890]. Однак, мабуть, крім матеріального благополуччя, 
подібний шлюб сприяв також зміцненню внутрішньоуніверситет-
ських зв’язків, був дієвим засобом входження до університетської 
корпорації і місцевого суспільства.

Саме цим чинником, на думку сина Г.П. Успенського, керував-
ся його батько, коли віддав дочку за щойно прибулого з Москви 
ад’юнкта грецької мови і словесності П.О. Куницького, «ученого, але 
бідного до пролетарізму», який шукав у Харкові «опори та притул-
ку». Г.П.Успенському лестило, що «в ньому одному шукав вчений 
москвитянин», і він, не спитавши згоди дочки, дав слово від її імені 
[2, с. 805]. Дійсно, молодий викладач швидко став на ноги, проте 
його сімейне життя не склалося: «чоловік знехтував нерозвиненою 
дружиною, дружина образилася насмішкуватістю чоловіка», стало-

ся повне охолодження, і обдарований учений досить швидко запия-
чив [2, с.805–806].

На цьому тлі, на перший погляд, вирізняється одруження про-
фесора Х.П. Роммеля. Ще під час перебування в Німеччині він отри-
мав розумну пораду від дружини професора Геттінгенського універ-
ситету Х.В. Мітчерліха – не одружуватися так довго, наскільки це 
буде можливим, що зробить його бажаним гостем у всіх будинках, де 
є дорослі дочки [21, с. 46-47]. Роммель ревно дотримувався цієї по-
ради, уникнувши декількох серйозних спокус. Проте до поради свого 
вчителя Х.Г. Гейне приїхати за дружиною до Німеччини він не дослу-
хався [21, с. 96]. На одному із званих обідів, «під час гри у фанти і 
танців», Роммель закохався в молоденьку дворянку українського по-
ходження і настільки «полинув мріями до малоросійської Аркадії», що 
вже через місяць після приїзду одружився з нею [21, с. 136-137]. Зда-
ється, тут присутні всі ознаки романтичного кохання: і захоплення 
красою обраниці, і раптовість пристрасті.

Однак, професор стародавньої літератури Х.П. Роммель був добре 
обізнаний із новітньою німецькою літературою, що оспівує романтич-
ну любов. А нерозсудливість блискавичного шлюбу цілком виправдо-
вувалась тим, що в результаті Роммель поріднився із впливовим на 
Слобожанщині кланом Ковалинських.

У всіх цих випадках бачимо, перш за все, прагнення вписатися в 
новий простір, оскільки для більшості іноземних професорів приїзд до 
Харкова означав повний розрив колишніх дружніх і родинних зв’язків. 
Так, у 1815 р. професор Ф.Л. Швейкарт в одному із рапортів писав, що 
під час життя у Харкові отримав тільки один лист від своїх друзів і 
рідних і з нього дізнався, що його лист дійшов до них тільки через три 
роки [1, с. 1042-1043].

Поступово складається уявлення про супутницю життя, яка личить 
університетському діячеві. Хоча іноді іноземні професори виступали 
порушниками неписаних правил в сфері сімейних відносин. Професор 
ветеринарії Ф.В. Пільгер, будучи вдівцем, одружився з «молодою ро-
сійською перекупкою» [1, с. 1042-1043]. Він знайшов у своїй дружині 
діяльну помічницю в ботаніко-фармацевтичних екскурсіях, однак 
остаточно розірвав стосунки із «добропорядним і освіченим товари-
ством» [1, с. 1042-1043]. Випадки таких «нерівних шлюбів» мали 
місце і в середовищі казанських професорів. Наприклад, одруження 
М. Сторля на вільновідпущений служниці, Х.Ф. Френе – на «домопра-
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вительниці» викликали обурення деяких колег, поклавши початок 
дискусії про «пристойні» для університетського професора мотиви 
одруження [4, с. 195-197; 10, с. 93].

Багато іноземців обирали дружин із місцевого середовища. На 
початку ХІХ ст. православна церква ставилася до подібних шлюбів 
цілком терпимо, вимагаючи лише дотримання православного обряду 
вінчання і виховання дітей у православній вірі. У літературі, присвя-
ченій історії і культурному життю Росії, йдеться про європеїзацію ве-
сільної церемонії, починаючи з петровських часів [22, с. 38-39]. Однак, 
як свідчать спогади Х.П. Роммеля, і на початку ХIХ ст. російська (або, 
в даному випадку, українська) весільна церемонія здавалася освіченим 
іноземцям «забобонною». Незважаючи на те, що православний свяще-
ник дещо «модернізував» обряд, ставлячи питання про згоду російською 
і латинською мовами, мемуарист доволі іронічно згадує «російсько-
грецький ритуал, з восковими свічками, із пов’язуванням рушниками, 
урочистою процесією навколо вівтаря тощо». Ще більше вразила іно-
земця догана тещі, яка образилась на те, що молодий чоловік не про-
голосив вранці «давньоєврейської подяки» [21, с. 137-138]. Це непо-
розуміння відчувалося і надалі, оскільки Роммель бачив у релігійності 
своєї дружини «похмуру схильність до набожності, яка в Росії тісно 
пов’язана з ідолопоклонством…» [21, с. 141-143].

Тут слід зазначити, що лише спочатку подружнє життя вдалося 
Роммелю цілком ідилічним: напружена робота в університеті, вечірній 
чай вдома, відданість і ніжність молодої дружини, яка, щоправда, з не-
бажанням, але вивчала німецьку мову. Він захоплювався вмінням дру-
жини господарювати – вона варила борщ та варення, а також її знанням 
безлічі українських пісень, які вона із задоволенням виконувала. Лише 
іноді давав про себе знати холеричний темперамент молодої господині. 
Однак, окрім розбіжностей у характерах і релігійних переконаннях, 
молода сім’я зіткнулася з більш серйозними випробуваннями.

Вступивши на службу до університету, молодий вчений задоволь-
нявся університетською квартирою і одним слугою. Після одруження 
був найманий будиночок з невеликим садом і російською лазнею, по-
мітно зросло і домогосподарство: з’явилось кілька «дуже товариських 
кріпаків, один з яких ... був камердинером, другий ... – кучером, третій 
– столяром, четвертий – кухарем», а також кухарка, покоївка і ключни-
ця [21, с. 141-142]. Але виявилося, що велика рідня, забезпечуючи 
матеріальний ресурс, водночас була порушником домашнього спокою. 

Зокрема, Роммель нарікав на надто часті візити нової рідні, яка «ціли-
ми тижнями сиділа в мене в гостях з усім своїм скарбом та цілою 
свитою кріпаків» і «псувала звичні дослідження» [21, с. 142].

Деякі іноземні професори переймали російські порядки: заводили 
чисельну прислугу або користувалися послугами кріпаків, наданих 
місцевими поміщиками. Однак освічені іноземці передусім були по-
борниками процесу індивідуалізації, обстоюючи право на приватне 
життя. При цьому, індивідуалізація приватного життя не означала ізо-
ляції сім’ї від університетської корпорації та місцевої громади. У 
Роммеля, між іншим, спостерігається невдоволення дружиною, яка 
віддавала перевагу відокремленому способу життя. У Петербурзі, де 
після від’їзду із Харкова він намагався знайти нове місце служби і під-
тримував численні знайомства, молода жінка обмежила своє спілку-
вання «домогосподаркою і іншими тубільними російськими бабами» 
[21, с. 167]. Водночас у його спогадах відчувається захоплення жінка-
ми, які не тільки були господинями в домі, а й «блищали» в суспільстві 
– вже згадуваною дружиною професора Х.В. Мітчерліха [21, с. 46-47] 
або дружиною харківського губернатора І.І. Бахтіна, – до речі, дочкою 
німця, про яку говорили, що вона допомогла своєму чоловікові «під-
нятися на ноги» [21, с. 127-128].

Харківський університет, на відміну від Казанського, не дає тако-
го яскравого прикладу вдалого союзу, як сім’я Фуксів, навколо якої 
групувалися місцеві літературні сили [5, с. 80]. Утім, ті уривчасті відо-
мості про сімейне життя харківських професорів, які дійшли до нас, 
все-таки дозволяють зробити деякі цікаві спостереження. Збереглися 
відомості про участь професорських дружин у справах чоловіків, а 
також про їхнє прагнення мати власну справу. 

У Харкові чимало іноземних вчених «прославилися» своєю актив-
ною торгівельною діяльністю. У деяких випадках вони долучали до 
цієї справи і своїх дружин. Наприклад, вчитель музики І.М. Вітков-
ський, учень Ф.Й. Гайдна, влаштував у своєму будинку велику крам-
ницю для продажу різних товарів – галантереї, дорогих вин, музичних 
інструментів і нот. На питання петербурзького чиновника Р.М. Цебри-
кова, яким чином йому вдається торгувати, не записавшись до купець-
кої гільдії, Вітковський згадав про домовленість із місцевим купецтвом 
[25, арк. 70 зв. – 71]. Проте через два роки, 1815 р., у раді Харківсько-
го університету слухалася справа про те, що Вітковський «вписав 
дружину свою в купецьке звання, але сам у відкритій лавці здійснює 
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продаж всякого роду товарів» [9, с. 376]. І. М. Вітковський звільнився 
з університету і незабаром зі сторінок «Харківських вістей» вже іме-
нував себе купцем 2-ї гільдії. У 1821 р. він відновив свою викладацьку 
діяльність, а його дружина ще понад 20 років представляла його в 
торгових колах Харкова.

Зустрічаємо тут і інший розподіл ролей у родинах професора 
Е.К.Маурера, який після звільнення з Харківського університету «го-
дувався за рахунок своєї дружини яка виготовляла модні речі» [11, с.98], 
і професора Ф.О. Делявіня, чия дружина мала «кращий у Харкові» 
пансіон для дівчаток [13, с. 67]. Делявінь до самої своєї смерті викладав 
у пансіоні дружини, і помер, оточений юними вихованками. Що сто-
сується пані Делявінь, то вона вдруге вийшла заміж, а її дітище тепер 
уже під назвою «пансіон мадам Пріло» процвітало і надалі [17, с. 5].

Збереглися також відомості про спроби професорських дружин 
впливати на внутрішньоуніверситетської справи, як у випадку з гучною 
«справою про помилковий донос на професора А.А. Дегурова» (1805-
1807 рр.). Останнього ад’юнкт І.Ф. Гамперле і фехтмейстер А.Й. Сівокт 
звинуватили у шпигунстві на користь Франції. Серед інших фігурантів 
справи згадуються професор Я.Я. Белен-де-Баллю і його дружина, які 
своїми розмовами сприяли поширенню неправдивої інформації. В 
якості покарання щодо подружжя Белен-де-Баллю міністр народної 
освіти граф П.В. Завадовський наказав «зробити від Університету су-
вору догану з підтвердженням, щоб надалі утрималися від непристой-
них розмов» [16, арк. 16 зв.]. У ході подальшого листування попечите-
ля Харківського навчального округу С.Й. Потоцького з міністром про 
доцільність занесення догани до послужного списку Белен-де-Баллю 
прозвучало твердження, що в цій справі «вся вина відноситься єдино 
до дружини професора де Баллю» [16, арк. 20].

Отже, ми бачимо, що в багатьох професорських сім’ях панували 
злагода і порозуміння, принаймні, на рівні зовнішніх форм. Професор-
ська дружина підтримувала чоловіка в межах університетської корпо-
рації, представляла його інтереси в місцевому суспільстві, а в окремих 
випадках не тільки включалася у справи чоловіка, а й брала на себе 
лідерські функції.

Утім, таку одностайність і взаємодію ми спостерігаємо далеко не 
завжди. Вельми показовою є історія відносин професора К.П. Павло-
вича та його дружини Параски Миколаївни, «справжньої малоросіянки» 
[19, с. 224]. Після завершення викладацької діяльності Павлович бага-

то років мріяв про подорож Європою, однак Парасковія Миколаївна 
намагалась завадити поїздці, оскільки була переконана, що «за кордо-
ном Костянтин Павлович розбеститься». За спогадами сучасників, 
подорож відбулася тільки завдяки хитромудрому плану, запропонова-
ному князем В.П. Голіциним. П.М. Павлович відпустила чоловіка з 
князем до Петербургу. Скориставшись цим, К.П. Павлович виїхав за 
кордон, доручивши Голіцину щотижня відправляти зі столиці до Хар-
кова заздалегідь написані листи. Через кілька місяців ця оборутка 
стала відомою, і на відновлення подружньої довіри було докладено 
чимало зусиль [19, с. 221-225].

Водночас у професорському середовищі Харківського універси-
тету зафіксовано низку розлучень. На початку ХІХ ст. розлучення в 
Російській імперії були вкрай ускладнені і більш поширеним явищем 
було роздільне проживання подружжя (таке право надавали російські 
закони до 1819 р.) [23, с. 70]. Так, у 1815 р. правління Харківського 
університету розглядало сімейні та майнові претензії між учителем 
танцювального мистецтва І.Ф. Штейном і його дружиною, які звину-
вачували один одного в нанесенні побоїв, образах тощо. Справа ця 
завершилася примиренням подружжя, яке домовилося жити окремо 
«через неподібність характерів» [2, с. 834-835].

Практикувалися в Росії і так звані «самовільні» розлучення, коли 
подружжя, не афішуючи своїх проблем, проживало окремо, як це ро-
били А.І. Стойкович або А.Я. Калькау. Справа про «приховане» роз-
лучення професора Калькау виникла після його смерті, коли постало 
питання про надання пенсії вдові. Як з’ясувалося в ході розслідування, 
А. Я. Калькау одружився 19 серпня 1801 р. у Віттенберзі, під час за-
кордонного відрядження. Його обраницею стала місцева уродженка 
Фридерика Прес. Через два місяці після вінчання Калькау був від-
кликаний до Росії, а його дружина, яка в цей час нездужала, залиши-
лася у Віттенберзі. Восени 1802 р. Фридерика Калькау відправилася 
до Росії, але там дізналася, що її чоловік отримав нове закордонне 
відрядження. Вони разом здійснили подорож до Ревеля, де мешкала 
родичка молодої жінки, в якої та й зустрічалося. Більше подружжя не 
бачилося [14, арк. 30].

Вступивши на службу до Харківського університету, А. Я. Калькау 
приховав факт свого одруження, хоча упродовж кількох років щомісяч-
но виплачував Фридериці Калькау суми від 5 до 25 руб. [14, арк. 28]. 
Тільки перед смертю він у присутності професора Ф. І. Гізе «визнав 
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себе одруженим» [14, арк. 16 – 16 зв.]. Ця заява була зроблена в усній 
формі, тоді як у передсмертному листі, звертаючись до родичів, Каль-
кау згадав матір, дядька, братів і сестер [18, с. 5].

Дана історія видалася вельми непереконливою професорам 
П.М.Шумлянському та І.П. Каменському, і вони виступили проти при-
значення Фридериці Калькау пенсії, наполягаючи на факті «прихова-
ного» розлучення. Дійсно, зрозуміти, що могло затримати дружину 
Калькау в Ревелі на 10 років, окрім обопільного бажання подружжя 
жити окремо, досить складно. Тим не менш, передсмертне зізнання 
А.Я. Калькау та клопотання Ф.І. Гізе мали вирішальне значення, і 
Фридерика Калькау отримала належні їй як вдові професора однора-
зову допомогу і пенсію [14, арк. 35].

Тепер зупинимося на розлученнях, що дійсно відбулися: розлу-
чився зі своєю дружиною Х.П. Роммель, один з трьох шлюбів І.Є. Шада 
також закінчився офіційним розлученням, ще один – прихованим.

Для Х.П. Роммеля сімейні негаразди стали одним із вирішальних 
чинників, що змусили його залишити Харків. Він сподівався отримати 
посаду в Петербурзі і, таким чином, змінивши оточення, позбутися 
«таємної злості, викликаної хворобливими ревнощами» і «почати нову 
добу молодого подружнього життя» [21, с. 143]. Навіть переконавшись, 
що єдиний можливий для нього шлях – це повернення на батьківщину, 
Роммель прагнув відкласти розлучення з дружиною, яка не давала 
прямої відповіді, чи поїде вона з ним до Німеччини. Зрештою, обравши 
відрядження, Роммель ще раз, уже з Касселя, просив дружину приїха-
ти до нього в Німеччину, від чого вона рішуче відмовилась, пояснивши 
свою відмову відмінністю характерів і небажанням покидати батьків-
щину [21, с. 167, 169, 181].

Однак прохання про розлучення Маргарити Іванівни Роммель до 
Синоду було відхилено, оскільки російське законодавство визнавало 
тільки кілька причин розлучення: перелюбство, нездатність до подруж-
нього життя, безвісна відсутність, позбавлення одного з подружжя всіх 
прав і заслання [23, с. 57-60]. З цих умов розлучення здійснив курфюст, 
на підставі розповіді Роммеля та через бездітність шлюбу. І хоча стало-
ся серйозне порушення російського законодавства (розлучення мало 
відбутися в межах тієї церкви, яка вінчала подружню пару), і Х.П. Ром-
мель, і його дружина визнали факт розлучення. Маргарита Іванівна 
залишила Петербург і повернулася на батьківщину, де до самої смерті 
вела практично чернечий спосіб життя [21, с. 181-182].

Ще більшу сміливість у вирішенні сімейних проблем виявив про-
фесор І.Є. Шад. Свого часу в Ієні він одружився з сестрою книгопро-
давця Зіннерта, з якою у нього було двоє дітей: син Герман і дочка 
Туллія. Незабаром після прибуття до Харкова дружина Шада померла, 
і вже 12 листопада 1805 р., він взяв шлюб із Марією Антоанеттой Глік. 
Через рік у них народилася дочка Єлизавета, після чого Шад подав до 
правління університету прохання про розлучення, пояснюючи цей крок 
тим, що «наші характери і схильності між собою настільки… один одно-
му огидні, що немає найменшої надії навіть на майбутні часи, щоб могли 
коли-небудь жити у згоді» [1, с. 901]. При цьому в умовах про розлучен-
ня дружина Шада, від свого імені та імені їхньої спільної доньки, від-
мовлялася від усіх прав, які надавав їй шлюб; піклування про виховання 
доньки переходило до неї та її родичів. Пізніше до цих умов був доданий 
пункт, що дозволяв обом сторонам вступити у повторний шлюб [1, с. 901]. 
Православна церква дозволяла повторний шлюб тільки одній зі сторін 
процесу розлучення, тоді як у лютеран обидві сторони отримували таке 
право через 3 роки після розлучення [23, с. 120].

Невідомо, скільки часу знадобилося І.Є. Шаду, щоб знайти нову 
супутницю життя, але 1815 р. Р.М. Цебріков застав його сімейною лю-
диною. Сам Шад називав свою дружину росіянкою за походженням, 
однак документи свідчать, що Варвара Іванівна Шад, у дівоцтві Д’Астье, 
походила з родини емігранта. Подружнє життя цієї пари також було не-
простим. Одні сучасники говорили про «домашню катастрофу» про-
фесора, який одружився на лукавій і жадібній жінці [21, с. 123], інші 
бачили суть проблеми в любові Шада до вина [26, арк. 99]. Тим не менш, 
цей шлюб протримався до висилки німецького вченого за кордон, а 
офіційно так і не був розірваний. Варвара Іванівна навіть поїхала за 
чоловіком до Німеччини, потім повернулася до Росії і жила в Курську. 
Шад пояснював цей крок неможливістю утримувати сім’ю і, звертаючись 
до російського уряду з проханням про грошову допомогу або призна-
чення пенсії, підкреслював важке становище дружини. Це, однак, не 
спростовує факту так званого «прихованого» розлучення [15].

Відомості про розлучення свідчать про те, що саме у змішаних 
парах, вихованих у різному культурному середовищі, протиріччя ви-
являлися настільки сильними, що подружжя шукало будь-якої можли-
вості уникнути спільного життя, аж до офіційного розлучення. Більшу 
активність виявляли лютерани, не настільки обмежені релігійними 
традиціями та нормами права.
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Підбиваючи підсумки, відзначимо складність і неоднозначність 
процесів, що відбувалися в царині сімейних відносин у Росії на зламі 
ХVIII–ХIХ ст. Це був період, коли змінювався ідеал шлюбу, а з ним і 
уявлення про роль жінки в сім’ї та суспільстві, про роль різних колек-
тивних структур, соціальних інститутів і держави в житті людини. 
Професорська сім’я, що стояла на перетині нової міської культури та 
університетської корпоративності, в умовах зіткнення модернізованої 
і традиційної культур, надає нам безліч вельми рухомих і часто супер-
ечливих практик в сфері сімейних відносин. Тим не менш, ми можемо 
виділити деякі загальні тенденції, пов’язані також і з появою в універ-
ситетському середовищі викладачів-іноземців.

Характеризуючи тогочасну нову міську культуру, перш за все, слід 
відзначити внесок іноземних професорів в утвердження в місцевому 
суспільстві нуклеарної сім’ї та принципу «приватності» сімейного 
життя. Крім того, раціоналізм професорської культури під впливом ідей 
романтизму вплинув на конструювання ідеалу нової сім’ї – заснованої 
не на принципі становості, а на взаємній любові та повазі (звичайно, з 
урахуванням матеріальних, господарських і соціальних аспектів шлю-
бу). У разі, якщо ці ідеали і настанови з будь-яких причин не відповіда-
ли дійсності, наступав розрив відносин, аж до розлучення. Частіше за 
все це траплялось у крос-культурних браках, у межах яких було склад-
ніше досягти компромісу, аніж припинити відносини.
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Іващенко Вікторія (Харків, Україна) «Професорські» родини Харкова 
на початку ХІХ ст.: від укладання шлюбу до розлучення

У статті розглядаються процеси, пов’язані із входженням іноземних 
учених до міського середовища. Іноземці в початковий період історії Хар-
ківського університету становили більшість професорської корпорації. На 
основі аналізу архівних матеріалів та опублікованих спогадів визначаються 
мотиви одруження та практики сімейних стосунків харківської професури. 
Особлива увага приділяється міжнаціональним шлюбам, частина з яких 
завершились розривом стосунків або розлученням.

Ключові слова: міське середовище, спогади, харківська професура, між-
національні шлюби

Иващенко Виктория (Харьков, Украина) «Профессорские» семьи 
Харькова начала ХІХ в.: от заключения брака до развода

В статье рассматриваются процессы, связанные с вхождением в город-
скую среду иностранных ученых, которые в начальный период истории 
Харьковского университета составляли большинство в профессорской кор-
порации. На основе анализа архивных материалов и опубликованных вос-
поминаний сравниваются мотивы вступления в брак, практики семейных 
отношений харьковской профессуры. При этом особое внимание уделяется 
межнациональным бракам, многие из которых завершились разрывом отно-
шений или разводом.

Ключевые слова: городская среда, воспоминания, харьковская профес-
сура, межнациональные браки

Ivashchenko Victoria (Kharkiv, Ukraine) The Kharkiv «professor’s» 
families at the beginning of the 19th cent.: marriage and divorce

The article deals with the processes associated with entering to the urban 
environment of foreign scholars, which contained the majority of professorial 
corporation in the early period of the Kharkov University history. On the basis of 
the archival materials analysis and published memoirs the motives for marriage, 
the practices of family relations, especially the households of Russian and foreign 
professors are compared. Special attention is paid to inter-ethnic marriages, many 
of which resulted in broken relationships or divorce.

Key words: urban environment, memoirs, Kharkov professors, inter-
marriges

Среди разных видов источников по истории города эго-документы, 
ранее слабо востребованные исследователями, постепенно становятся 
все более популярными. При этом дневники и письма, по сравнению 
с мемуарами, отражали сиюминутную ситуацию, в гораздо меньшей 
степени «корректированную» работой памяти. Для эпистоляриев того 
времени было характерно, что письма носили публичный характер: их 
читали домочадцы, друзья, делали выписки наиболее удачных мест 
и демонстрировали окружающим. Особым источником выступали 
и путевые дневники, авторы которых, посещая различные города и 
веси, имели возможность сравнивать и оценивать ситуацию свежим 
взглядом путешественника. Личность автора отражается в них самым 
впечатляющим образом. Мемуарные источники, письма, дневники и пу-
тевые заметки иностранцев, находившихся в России, дают возможность 
посмотреть на российскую действительность «со стороны», взглядом 
удивлённого, заинтересованного, разочарованного, предубеждённого и 
т.п. свидетеля. Конечно, путешественники «не всегда бывают разборчи-
вы в выборе источников приобретаемых сведений» [2], поэтому не всем 
их сообщениям можно доверять, когда речь идёт о русской действи-
тельности, зачастую непонятной. Можно согласиться здесь с мнением 
Е.Ю. Артёмовой, что исключительная ценность этих нарративных 
источников состоит в том, «что содержащиеся в них факты не нашли 
отражения ни в каких иных источниках или официальных документах» 
[3]. Определёнными преференциями сравнительно с представителями 
других национальностей пользовались французские путешественники, 
у которых не было языкового барьера при общении с русскими дворя-
нами, и они получали возможность гораздо глубже «заглянуть» в жизнь 
этого социального слоя. Больше возможностей узнать Россию и русских 

«Москва и москвичи»
Клер Клермонт:
город и его жители глазами
английской гувернантки [1]

УДК 94(470):930
Ольга СОЛОДЯНКИНА
(Череповец, Россия)



220 221

было и у тех, кто постоянно жил в российских семьях – например, у 
иностранных бонн и гувернанток. В данном случае мы обратились к 
дневникам и письмам британки, Клер Клермонт, которая в 1820-е годы 
несколько лет трудилась гувернанткой в семьях русских дворян (графи-
ни Зотовой, Посниковых, князя Голицына, генерала Кайсарова), жила 
в Москве, выезжая на лето в подмосковное имение хозяев. Наличие 
дневников и писем гувернантки, сохранившихся и опубликованных, – 
это нечастое явление. Служба в гувернантках обычно предполагала 
наличие обширных обязанностей, и физически ощущалась нехватка 
свободного времени. Кроме того, при понижении в статусе до уровня 
гувернантки нарастали комплексы, связанные с ухудшением социаль-
ного положения, и женщина негативно воспринимала все окружающее, 
что также отражалось в написанном ею. 

Джейн Клер Клермонт (Claire Clairmont) (1798–1879) – падчерица 
Уильяма Годвина, английского философа и писателя, который после 
смерти первой жены, Мэри Уолстонкрафт, женился на матери Клер. 
Сводной сестрой Клер стала Мэри Годвин, впоследствии известная 
писательница Мэри Шелли. Перси Биши Шелли, муж Мэри, также стал 
близким и любимым другом Клер. Сама Клер сошлась с Ч. Байроном, и 
в 1817 г. у нее от Байрона родилась дочь Аллегра (1817–1822). Связь с 
Байроном была недолгой, ребенок, отобранный отцом у Клер, через не-
сколько лет умер, а сама она, из-за стесненных денежных обстоятельств, 
вынуждена была работать гувернанткой в русских аристократических 
семьях в 1823–1831 гг. После нервной (и неравной) борьбы с Байроном 
за дочь, закончившейся в итоге поражением Клер и смертью ребенка, 
Россия была тем местом, где можно было начать жизнь с чистого листа, 
попытавшись скопить денег на будущую скромную жизнь в Италии. 
В России Клер пробыла до 1827 г., когда вместе с семьей Кайсаровых, 
где она воспитывала дочь Наташу, отбыла в Дрезден и уже в Россию не 
возвращалась. Ее впечатления о России и русских отразились в днев-
никах и письмах, адресованных Мэри Шелли и приятельнице Джейн 
Уильямс. Клер была хорошо образованной, умной, начитанной особой 
с достаточно свободными взглядами. Она жила в Швейцарии, Италии, 
Австрии, прежде чем оказалась в России. Конечно, она тщательно скры-
вала своё происхождение и прошлое, ведь никто бы не доверил своих 
дочерей девушке из круга таких страшных вольнодумцев, как Годвин, и 
«безнравственных» типов, как Шелли и Байрон. Клер знала несколько 
языков, была музыкально одарена, не чужда литературных талантов, и 
её зарисовки московского быта, рассуждения о детях и их воспитании, 

о русских вообще, подробная запись ежедневной рутины английской 
гувернантки в России являются интереснейшим источником.

Конечно, она считала, что попала в страну стереотипных медведей, 
как тогда воспринималась Россия: «Я предпочитаю мою ледяную пе-
щеру и моих медведей здесь» [4; 211]. Достойными внимания в России 
ей представлялись только иностранцы. 27 октября 1825 г. она писала 
своей английской приятельнице Джейн Уильямс:

«Недавно я познакомилась с одним немецким джентльменом, который 
составляет для меня великое прибежище. В такой стране, как Россия, где 
я могу встречаться только с малообразованными людьми, развитой ум 
составляет для меня величайшее сокровище. Его общество напоминает 
мне наш прежний кружок, потому что он является хорошим знатоком 
древней и новых литератур и имеет широкий кругозор и благородный 
образ мыслей. Ты можешь представить себе, с каким восторгом он об-
рёл меня здесь, столь отличную от всех его окружающих и способную 
понять то, что так долго теснилось в его уме как сокровища слишком 
драгоценные, чтобы их стоило расточать на необработанной русской 
почве» [5]. 

С позиций ярко выраженного этноцентризма Клер описывала 
русских:

«В России я, пока еще, не встретилась ни с одним выдающимся ха-
рактером – все безнадежно вульгарные. <…> С русскими я никогда 
не связываюсь, и меня считают неизлечимой гордячкой» [4; 212]. Но 
именно в таком варварстве русских и была для нее особая привлека-
тельность работать гувернанткой (раз уж выпала такая незавидная 
участь) именно в этой стране: «Одна вещь заставляет меня предпо-
честь Россию Англии, если уж я должна быть гувернанткой. Здесь они 
(русские родители – О.С.) настолько неосведомлены и вульгарны, что, 
по крайней мере, я могу сказать, чтó мне нравится, в то время как, в 
Англии, я должна была бы руководствоваться их мнением, а не своим 
собственным» [4; 212].

Бесчисленная бесправная дворня также привлекла внимание англи-
чанки, выросшей в стране с традиционным уважением к человеческой 
личности: «многочисленная армия рабов – бедные несчастные суще-
ства, почти как скоты, которые слоняются по дому, воруют при каждой 
возможности, и их постоянно секут; единственные существа, которых 
не секут в российском доме – сами хозяин и хозяйка, а также иностран-
цы – а всем остальным при малейшей ошибке угрожают поркой, и то же 
самое относится к детям» [4; 212]. Клермонт отмечала это привилеги-
рованное положение иностранцев среди прочей обслуги барского дома: 
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их не секут. Но эта привилегия была весьма относительной. В своих 
дневниках Клер приводит эпизод, случившийся с графиней Толстой. Та 
подбирала наставника для сына, и когда английский джентльмен пред-
ставился ей, то первый вопрос, с которым она обратилась к нему, был: 
«я надеюсь, сэр, Вы не пьёте». Англичанин отказался иметь дальнейшие 
сношения с леди, которая могла задать подобный вопрос [6; 312]. Для 
Клермонт реакция воспитателя была естественной, а графиня Толстая 
выражала большое негодование по поводу удивительной наглости этого 
человека, ведь он был из категории «обслуги», и понятие человеческого 
достоинства на него не распространялось.

Сдержанную англичанку, привыкшую к английской холодности и 
умению «держать себя в руках», удивляла излишняя эмоциональность, 
несдержанность русских, особенно мужские слезы: «русские как-то 
потрясающе легко плачут – а в Англии мужчина вряд ли пустил слезу, 
рассказывая юристу о своих делах » [6; 368].

Интересно, что при столь низкой оценке русских Клермонт отдава-
ла именно им пальму первенства в сравнении с австрийцами, поскольку 
у русских больше живости, больше мягкости, никакого формализма, и 
они гораздо менее глупые. И главный аргумент в пользу русских – не-
которое сходство с англичанами:

«У них (русских – О.С.) были бы английские качества, если бы не мода 
подражать французам, даже в малейших чувствах – они полностью 
пренебрегают своей собственной литературой, хотя особенно их поэзия 
очень красива. Вся их умственная пища поставляется из Парижа – 
либеральные книги и труды философов запрещаются, и каждый день 
получаешь вместо книг – мусор. Это – главная причина российской оши-
бочности, и деградации в нравах, которая неестественна на их стадии 
развития цивилизации. Если, как я часто говорю им, они согласились 
бы быть просто русскими, то, притом что нельзя было бы любить их 
грубость, все же нельзя было бы не признать ее как средство. При их 
дикости, их природная сила имела бы вид достоинства» [4; 212].

Постоянная причина жалоб – перлюстрация писем, характерная 
особенность российской жизни. Клер не могла писать свободно, зная, 
что ее письмо подруге будет читать по долгу службы кто-то еще. Боясь 
цензуры, Клермонт все время жестко контролировала тексты своих 
писем, и, судя по дневниковым записям, была в курсе событий, свя-
занных с междуцарствием и восстанием декабристов, позволила себе 
выплеск эмоций только в письме от 14 мая 1826 г., передаваемом через 
соотечественников, минуя почтовую службу: «Наш политический гори-

зонт был очень бурным; не было никакого конца паническому террору, 
который правил бал в течение шести месяцев. Арестам и тюремному 
заключению подвергся цвет российской молодежи; выкосили всех, кто 
имел таланты и выделялся на фоне остальных; остались худшие» [7]. 
Без сомнения, если бы такой текст стал известен ведомству А.Х. Бен-
кендорфа, Клермонт ждало бы повторение участи, постигшей ее в Вене: 
оттуда ее выслали как подозрительную особу. Наученная печальным 
«венским опытом», Клер не рисковала в Москве. Она понимала, что и 
для хозяев слишком часто пишущая гувернантка была подозрительной: 
писание писем «не может быть для развлечения, потому что они сами 
не находят удовольствия в таком занятии; поэтому это должно быть 
для чего-то вредного» [8; 215].

Имея опыт жизни в Европе, Клер сравнивала российские климат, 
флору и фауну, переменчивость погоды с тем, к чему она привыкла 
особенно в милой ее сердцу Италии. После относительно теплых ан-
глийских и еще более теплых швейцарских и итальянских зим, Клер с 
трудом переносила тяготы московской непогоды. Особенно угнетала 
ее продолжительность зимы. 16 мая 1825 г. она писала подруге: «Снег 
наконец-то растаял, но холодные пронизывающие ветра вернули, если 
не саму зиму, то по крайней мере ощущение Зимы» [9]. Осень тоже ока-
залась неприятно затяжной: «невозможно описать, как выглядело небо 
в последние два месяца. Это сплошная темная масса из одного конца 
горизонта до другого, нависшая, как потолок над головой, потому что 
нет ни малейшего движения в облаках – все те же очертания изо дня в 
день, и сравнить их можно только с грязным бассейном, вода в котором 
никогда не обновляется и кажется застывшей навеки» [6; 377].

Вид города, планировка улиц, качество дорог также были предме-
том ее внимания, так как, когда она начала давать уроки английского в 
разных дворянских семьях Москвы в качестве приходящей учительни-
цы, ей пришлось много ходить пешком, и она узнала город с «изнанки»: 
«Что касается Москвы, то это большой широко раскинувшийся город с 
множеством прекрасных дворцов, но тротуары так отвратительны, что 
мужчины или женщины стараются не ходить пешком. Про московских 
дам можно с уверенностью сказать, что большую часть своей жизни 
они проводят в карете, поскольку размеры города столь велики, что 
порой все утро уходит на то, чтобы съездить с визитом» [8; 222]. Клер 
периодически возвращалась к теме плохих дорог: «Улицы в самом ужас-
ном состоянии» [6; 374]; «у меня ушло три часа на то, чтобы добраться 
домой, так как улицы были почти непроходимы из-за грязи и такие 
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скользкие из-за вчерашней оттепели, что я раз двадцать чуть не упала» 
[6; 379]. Состояние дорог сказывалось на внешнем виде обитательниц 
города: «Трудно ожидать от русской женщины опрятности в одежде; 
поскольку тротуары так плохи, рытвины и ямы столь многочисленны, 
а грязь исключительно обильна, то прежде чем дойдешь до нужного 
места, вся одежда будет в беспорядке, и выпадет каждая шпилька, и 
каждый локон из прически» [10]. 

Первый год жизни в Москве британка была измучена непогодой, 
устав от холода уже к 26 ноября, когда вся долгая русская зима была 
еще впереди. Зима с ее хрестоматийными «мороз и солнце – день чу-
десный» вызывала у Клер такую реакцию: «Бог мой, что это за страна, 
где солнечный свет считается показателем настоящего холода!» [6; 
407]. Холод натолкнул британку и на такое рассуждение о возможной 
вариативности религиозных представлений в зависимости от природно-
климатических факторов:

«Мне кажется очень странным, что русские должны верить, что в аду 
чудовищные пламя и жар; скорее, это должно быть искушением, а не 
пугалом для бедняг, дрожащих от холода. Ад льда, снега и пронизы-
вающего ветра был бы для них в десять тысяч раз страшнее, в то время 
как пламя и жар, традиционные атрибуты этого места, – результат 
воображения Юга, где зной и горение – источник мучений жителей» 
[6; 408].
Редкая растительность, почти полное отсутствие цветов (после не-
скольких лет жизни в Италии это было особенно заметно), минимум 
фруктов (за исключением яблок, груш и редких вишен) также были 
предметом жалоб Клер в письмах. Для всех остальных плодов нужны 
были оранжереи, и фрукты превращались в несбыточную мечту. Если 
тебе дадут 10 или 12 вишенок, надо радоваться, – горестно восклицала 
Клер, вспоминая итальянское изобилие. Кроме этого, ее несказанно 
мучили насекомые, из-за которых она не могла спать нормально: «це-
лые полчища черных тараканов, клопов и уховерток, которые роятся 
в каждом российском доме <…> нигде еще я не спала так мало. Я не 
замечаю ничего, кроме этих неприятных животных, ползающих весь 
день, и мне уже мерещится, будто моя кровать вся покрыта полчищами 
черных насекомых» [10]. 

Cама система организации российского дома (и загородного, и 
московского, с удаленной кухней, отсутствием стабильных спальных 
мест, когда хозяева могли улечься спать то в кабинете, то в гостиной, 
то еще где-то; путающимися под ногами бесчисленными слугами, 

раскладывающими свои матрасы-подушки на полу вблизи хозяйских 
кроватей) и стиля поведения в нем вызывала недоумение у воспитанной 
в уважении к обязательному ‘privacy’ англичанки: русские готовы ссо-
риться бесконечно, ведь для них это так же нормально, как есть хлеб, 
но британка, приученная к тихому образу жизни, делалась больной от 
этих постоянных свар. Молчать в ответ на упреки не получалось, потому 
что это молчание, «которое в других странах было бы признаком Вашей 
образованности» и обеспечивало Вам уважение, здесь воспринимается 
как раболепное молчание, и на Вас смотрят как на раба, не осмеливаю-
щегося возражать. «Знаком Вашего достоинства здесь является то, что 
Вы смеете обсуждать и бранить хозяев» [11].

Клер не желала утруждать себя изучением русского языка, и, не-
смотря на ее музыкальность, ей тяжело давались русские названия и 
имена. Она много ходила по Москве, встречалась с разными людьми, 
запоминала все на слух, и в ее записях находится большое число иска-
женных русских слов, названий, имен, терминов: KaKoschKine – Кокош-
кины, Alsufi eff – Олсуфьева, Ponikoff – Посников, Galitzin – Голицын, 
Acaroff – Архаров, Kasairoff – Кайсаров, Gartchakoff – Горчаков, Nisjni 
Novogorod – Нижний Новгород, Resan – Рязань, Mosca Reca – Москва-
река, Zuchari Baschnik – Сухарева башня, isvorscheck – извозчик и т.п.

Интересно, что проживая в Москве Клер со временем меняла свое 
отношение к ней на все более позитивное. После крайне резких оценок 
1825 года, в июле 1827 г. Клермонт написала: «летом Москва – это 
самый красивый город в мире: все дома, монастыри и церкви утопают 
в зелени» [12]. Наконец-то она обратила внимание на живописное 
расположение города, на склонах холмов и в ложбинках между ними, 
на красоту куполов общественных зданий, блеск церковных маковок 
и мощь башен и зубчатых стен Кремля и других монастырей. Окрест-
ности Москвы произвели на нее впечатление «счастливой Аркадии», с 
глухими лесами, петляющей по равнине рекой, одинокими монастыря-
ми в отдалении. Клер много гуляла по окрестностям, дышала свежим 
воздухом, наслаждалась очарованием природы и красотой архитектуры 
[12]. Несколько лет ушло у англичанки на то, чтобы разглядеть небро-
скую красоту русской природы, оценить архитектуру города, выявить 
преимущества планировки среди обширных пространств, осознать 
прелесть простора, размаха.

Оценивая опыт своей гувернерской работы в России, Клер употре-
бляла применительно к профессии гувернантки слово «рабство» [13]: 
«Никто лучше меня не знает, что значит ежедневно подниматься по 
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чужим ступеням и чувствовать с каждым шагом, что тебя ждёт одинокая 
комната и лица, проникнутые странным равнодушием. Мир закрылся 
для меня в молчании. Прошло уже четыре года, которые я провела 
среди чужих. Голоса, которые звучали мне в юности, лица, которые 
окружали меня, теперь почти забыты, и невозможность вспомнить их 
усугубляет то, что я чувствую» [6; 411]. Она так оценивала свои пер-
спективы, когда, скопив некоторую сумму денег, вновь обретёт свободу: 
«лучшие годы моей жизни приносятся здесь (в России – О.С.) в жерт-
ву, а независимость будет получена только тогда, когда из-за рабства 
деградирует мой ум и от долгого страдания ослабнут всякие чувства, 
и таким образом я потеряю способность наслаждаться обретённой 
свободой» [13]. Вероятно именно от таких размышлений восприятие 
России приобретало отрицательные черты в дневниковых записях и 
письмах Клер Клермонт. Да, ее заметки полны точных деталей, описа-
ния московских дорог и погоды, нравов большого помещичьего дома, 
гостей, хозяев – и все это написано наблюдательной, умной и крайне 
негативно по отношению к русским настроенной женщиной. Ни один 
промах в организации жизни русского дома не ускользал от ее бес-
пощадного взора. Все слова, заметки, суждения, комментарии русских 
хозяев и их гостей четко отслеживались и разбирались на страницах 
дневника. Из-за изначально негативного отношения к стране и русским 
пребывание в России для английской гувернантки оказывалось бес-
конечно тягостным. Ее душили негативные эмоции, и выход для них 
она находила на страницах дневника и иногда – в письмах, которые 
отправляла не с почтой, а личной оказией. Но благодаря этим эмоциям 
в нашем распоряжении есть еще один источник для изучения «Москвы 
и москвичей» – ее дневники и письма
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Солодянкина Ольга (Череповец, Россия) «Москва и москвичи» Клер 
Клермонт: город и его жители глазами английской гувернантки

В статье в качестве источника по изучению Москвы анализируются 
дневники и письма британки Клер Клермонт, которая в 1820-е годы 
трудилась гувернанткой в семьях русских дворян. Она описывала 
планировку города, состояние дорог и мостовых, климат, московские 
развлечения.
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Солодянкіна Ольга (Череповець, Росія) “Москва і москвичі” Клер 
Клермонт: місто і його жителі очима англійської гувернантки

У статті як джерело по вивченню Москви аналізуються щоденники 
і листи британки Клер Клермонт, яка в 1820-х рр. працювала гувер-
нанткою в сім’ях російських дворян. Вона описувала планування міста, 
стан доріг і мостових, клімат, московські розваги.
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Solodyankina Olga (Cherepovets, Russia) “Moscow and Muscovites” 
by Claire Claremont: The city and its inhabitants through the eyes of 
the English governess

This article is devoted to the analysis of the Moscow diaries and letters 
of young British woman, Claire Claremont, who worked as a governess in 
the Russian noble families in the 1820s. She described the layout of the city, 
roads and pavements, climate, entertainments, conversations in the salons.
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ХІХ століття, попри деяку відокремленість українського суспіль-
ства у складі імперій на їх периферіях, змінило його. За посередництвом 
імперських центрів, а також спираючись на простір колишньої шляхет-
ської Речі Посполитої, в Україну проникали загальноєвропейські та 
світові культурні рухи, течії, витворюючи своєрідні локальні варіанти, 
місцеві феномени. Тоді ж суспільство знайомилося із політичними 
доктринами націоналізму, анархізму, соціалізму та їх різновидами. 
Українці переживали й складний процес націєтворення. У таких кон-
текстах очевидно й варто розглядати українофільські народницькі течії, 
що проявили себе в суспільному житті тогочасної України.

Стаття окреслює народолюбський українофільський компонент, 
як він виокремився з-поміж альтернативних суспільних настроїв, нон-
конформістських виявів, опозиційних течій. Також простежуємо ха-
рактерні ознаки, що проявилися у різних демократично-популістських 
течіях: козакофілів (частково), балаґулів, пуристів, хлопоманів, курін-
ників, вечерничників і класичних громадівців та народовців. Очевидно 
нонконформістських альтернативних течій було більше: були інонаці-
ональні, інтернаціональні, політизовані й аполітично-ескапістські. Нас 
цікавлять лише ті з них, які вписуються в формулу народницьких і 
українофільських. Важливо відзначити те, що нонконформістські суб-
культури в переважній більшості урбаністичні, однак народницькі 1 

течії експлуатували в умовах міста селянський чи псевдо-селянський 
образ. Крім того, вони й звертали свою увагу в бік села для збільшення 
знань, накопичення матеріалу про нього як про свій культурний міт, так 
і для ширення пропаганди своїх ідей. За культурою, професійною ді-
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яльністю, сімейними зв’язками, та й більшою частиною своїх громад-
ських проявів загал народофільських субкультур був містянським.

Отже, головною тезою нашої статті є те, що український націо-
нальний рух на початках виявляв себе як альтернативна суспільна 
культурна течія – субкультура нонконформістського спрямування. В 
силу різних обставин (специфіки українських та імперських – зокрема 
підросійських − умов, попередників, европейських впливів) цей рух в 
своїй основі був народолюбним − популістським . Немалу роль у тому 
відіграли й окремі постаті, їх погляди, світобачення, особистий стиль. 
Серед них чи не найбільший вплив В. Антоновича. В його постаті, як 
у краплі води, видно як і чому українолюбство стало народницьким 
українофільством. Тут помітно й зародження українолюбства під впли-
вом польсько-шляхетської романтичної козакофільської літератури, 
зокрема М. Чайковського (Садик-Паші); вплив світогляду чи ідеології 
окремих европейських політиків, мислителів, зокрема П.-Ж. Прудона; 
приналежність до «неформального» гуртка університетської молоді 
«пуристів»; зародження гуртка «хлопоманів»; розрив із польським 
революційним рухом і заснування київської (згодом, «Старої») Грома-
ди; те як В. Антонович став ідейним ґуру культурницького україно-
фільства – громадівства; опосередкований вплив цієї постаті, через 
своїх учнів і членів наддніпрянських громад, на зародження й форму-
вання галицького народовства тощо. В народолюбських течіях пере-
бували й інші знакові постаті українського націєтворення, творці 
української культури. Заглибившись у проблематику/дискурс україно-
фільського популізму як нонконформістської ідеї та її різних виявів 
помітимо й інші, відомі і менш відомі тепер, постаті. Те, що вони були 
людьми культури (найчастіше письменниками, етнографами), до яких 
зберігався інтерес літературознавців, істориків тощо, полегшило нам 
завдання висвітлення народофільства як ширшого суспільно-культурного 
руху у сукупності різних течій. Та й літературно-мистецька богема за-
вжди найближча до нонконформістських субкультур.

На позначення народницьких течій/рухів ми оперуємо термінами: 
нонконформізм, субкультура, іноді навіть варто говорити про контр-
культуру (щодо панівної культури) чи бунт молоді. У соціології субкуль-
турою є група людей, що утворила певну єдність із особливими кодами 
поведінки, за допомогою яких її члени спілкуються із зовнішнім (панів-
ним) світом. Для субкультур характерні особливе світосприйняття та 
стиль життя. Субкультура утворюється в результаті відповідного став-
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лення певної групи, спільноти до процесів, що відбуваються у соціаль-
ній структурі суспільства та в домінуючій у ньому культурі [25, с.103]. 
Нонконформістськими субкультурами чи контркультурними течіями 
очевидно й були українофіли. Те, що, українофільський  субкультур ний 
простір близько середини ХІХ ст. утвердився як народолюбний (попу-
лістський) і визначило долю спрямування усього українського націо-
нального руху від 1860-х рр. до кінця століття, та й на початку ХХ ст., 
як культурницького, народницького, федералістичного тощо.

Такий підхід до розгляду українофільства і визрівання його на-
родницького спрямування ще не застосовувався в історичній науці. 
Бачимо тут оперування концептами із соціології, культурології. Також 
наш сюжет близький до історії культури, літературознавства. Вважаємо, 
що запропонований нами, дещо альтернативний, підхід дозволить по-
новому розглянути, а отже вкотре переосмислити, український націо-
нальний рух ХІХ ст. і націєтворчі процеси того часу.

Отже ціллю нашої розвідки є з’ясування ґенези українофільських 
народницьких рухів як альтернативного нонконформістського прояву в 
суспільстві українських міст аж до початку 1860-х рр. Хронологічно ми 
обрали таку межу – перша половина 1860-х рр. – до часу, коли народ-
ницьке українофільство визріло як повнокровна суспільна течія. За-
вданнями статті є: простежити зародження українського народофільства 
у різних альтернативних суспільних проявах від початку ХІХ ст.; роз-
глянути еволюцію народолюбства від романтичного козакофільства до 
народництва; виявити особливості різних нонконформістських украї-
нофільських течій; з’ясувати складові стилю різних народофільських 
субкультур; окреслити основні напрями всередині цих течій; структу-
рувати різні нонконформістські субкультури всередині українофільської 
народолюбної альтернативної культури; по-можливості навести зару-
біжні аналоги  подібних течій, розглянути українофілів-нонконформістів 
у світовому, зокрема европейському, контексті; спробувати окреслити 
світогляд/ідеологію цих рухів; розглянути взаємозв’язки між різними 
течіями згаданого напряму тощо. Очевидно, відповіді на поставлені 
завдання у межах статті можна лише накреслити. Тому не претендуємо 
на вичерпність. Новим у науковому плані є підхід, що розглядає народ-
ницьке українофільство як альтернативну культуру/контркультурний 
рух, а окремі його течії як субкультури.

В історіографії вчені ще не розглядали спеціально українофільські 
рухи як нонконформістські течії, субкультури. Окремі з таких проявів 

класифікували з такого погляду хіба М. Драгоманов [7], І. Франко [21; 
22] та В. Гнатюк [3, с.162-163]. Перші двоє висловлювали свої оцінки 
практично щодо всіх таких рухів. Більшість наукових досліджень, які 
ми розглядаємо, стосувалося різних проявів, що мали ознаки нонкон-
формізму в суспільстві. Серед них течію козакофільства розглядав 
польський історик Ф. Равіта-Ґавроньський [18], балаґульщину дослі-
джували І. Франко [20] і В. Гнатюк [3], хлопоманство – О. Мицюк [15]. 
Нашу тематику зачіпали й дослідження  історії громадівського руху 
В. Міяковського [16], Л.Г. Іванової та Р.П. Іванченко [11], соціально-
політичних рухів 50–60-х рр. ХІХ ст. Г.І. Марахова [13]. Народництво 
в Україні 1860−1880-х рр. як єдиний напрям, що складався із україн-
ського народолюбства і російського народництва досліджує дніпропе-
тровський історик С. Світленко [19]. У контексті історії Києва розгля-
нув суспільні рухи того часу американський автор М.Ф. Хемм [28]. У 
контексті польського визвольного руху, який хотів залучити на свій бік 
українське селянство, розглядає «балагулів» Ю. Земський [9]. Окремі 
сторінки з життя українофілів, зокрема поліційні й судові пересліду-
вання тощо на архівних матеріалах дослідили історики, зокрема авто-
ри збірника матеріалів із громадського й літературного життя України 
ХІХ − початку ХХ ст. «За сто літ», як Б. Шевелів [23]. Окремі дослі-
дження присвячені лідерам або активістам українофільських рухів, у 
першу чергу В. Антоновичу (Д. Дорошенко та ін.) [5].

Дуже значну дослідницьку роботу по історії певних проявів укра-
їнофільського субкультурного життя, пов’язаного із відомими україн-
ськими письменниками, здійснили літературознавці, зокрема І. Франко, 
В. Щурат, М. Зеров та інші [21; 24; 10]. Таку ж інформацію зібрали до-
слідники життя і творчості літераторів, пов’язаної із народолюбством 
богеми: Т. Шевченка, Л. Глібова, А. Свидницького, П. Куліша та ін.

Враховуючи специфіку висвітлюваної теми, чи не головну складову 
джерельної бази, наряду із вищезазначеними дослідженнями, відіграють 
джерела особового походження, зокрема мемуари. Вони найбільше відо-
бражають особливості стилю, спосіб життя, світогляд українофілів-
народолюбців. В першу чергу це спогади безпосередніх активних 
учасників нонконформістських течій і рухів. Серед них М. Чайковський, 
Б. Познанський та інші [8; 2]. Однак мемуари дуже неповні у чільних 
представників народолюбців (С. Ніс [17], В. Антонович). Останні ана-
лізували А. Мицюк, В. Дорошенко та інші [15; 5]. Цінний матеріал 
можна знайти у молодших сучасників, що проявили себе в україно-



232 233

фільському русі дещо пізніше, як О. Барвінський [1]. Великий масив 
спогадів сучасників, у яких розкидана інформація про різні прояви 
зазначених рухів. Однак через нонконформізм останніх, автори мему-
арів висвітлювали їх однобічно. Так, майже немає «позитивних» згадок 
у свідченнях сучасників про балаґульство (Т. Бобровський, о. В. Калін-
ка, Г. Жевуський тощо) [26; 12].

Певний відбиток українолюбного нонконформізму містить листу-
вання. Однак епістолярну спадщину добровільних марґіналів-популістів 
ще належить опрацювати під таким кутом зору. Проблемою є неоднако-
ва збереженість листування. Не знайдено практично ніякого листування 
балаґулів. Те ж саме стосується листування хлопоманів, які були постій-
но під поліційним наглядом, їх пов’язували із підготовкою до повстання 
1863−1864 рр. (окремі хлопомани у ньому й взяли участь), а В. Антоно-
вич усе життя відзначався крайньою обережністю, боячись звинувачень 
у політичному сепаратизмі чи зв’язку із польським чи російським ви-
звольними рухами. Мочеморди, курінники, народники притягалися до 
слідства, потрапляли під поліційний нагляд або навіть були ув’язнені чи 
вислані, а тому мали бути обережними. Під час п’ятирічного перебуван-
ня Л. Глібова під поліцейським наглядом усі його вхідні листи спочатку 
читалися поліціймейстрами [23]. Тому потрібна інформація, що містить-
ся в епістолярних джерелах, розкидана і закрита, а тому має бути зібра-
на по крихтах і піддана ретельному текстологічному аналізу. 

Опосередковано допомагають розкрити специфіку українофіль-
ських субкультур художні тексти їх сучасників, як наприклад «Хмари» 
І. Нечуя-Левицького, де устами персонажа Радюка зроблено заяву, що 
носіння «хлопоманського» костюма є декларацією поглядів. Чимало 
для розуміння сутності і специфіки нонконформістів-українофілів 
дають публіцистичні тексти М. Драгоманова [6; 7] й І. Франка [22].

Архівні матеріали з теми нонконформістських проявів україно-
фільського народолюбства ще практично не опрацьовані. Окремі з них 
були оприлюднені у збірниках матеріалів. Деякі документи досліджу-
вали вищенаведені дослідники, як от документи щодо балаґулів і пу-
ристів, виявлені Л.Г. Івановою та Р.П. Іванченко [11]. Сучасний історик 
Ю. Земський ввів до наукового обігу документи канцелярії генерал-
губернатора Д.Г. Бібікова щодо балаґулів. Як видно з них, можновлад-
ці вперто запідозрювали в балаґулах політичну організацію [9]. Отже, 
ми спираємося головно на існуючі дослідження або на опубліковані 
(переважно у них: В. Міяковський, Б. Шевелів тощо) документи.

Важливий матеріал щодо нонконформістських українофільських 
течій у суспільстві Правобережжя до початку 1870-х рр. містить ана-
літичний огляд Костя Михальчука за результатами етнографічно-
статистичної експедиції Південно-Західного відділу Імператорського 
російського географічного товариства під керівництвом П. Чубинсько-
го [14, с. 251-257].

Зародження українофільського народолюбства, у значенні любові 
до українського простолюду, який вважався таким, що зберіг націо-
нальні ідеали, слід шукати в культурі Романтизму. Його варто сприй-
мати в найширшому значенні, як культурний рух. За характеристикою 
норвезького письменника і філософа та історика філософії Ю. Ґордера, 
Романтизм був не тільки останньою великою культурною епохою в 
історії Европи, а й першим бунтом европейської молоді [4, с. 377-380]. 
Подібні підходи до культурних рухів/течій висловлювалися й раніше 
– до них залічували не лише їх творців (переважно богему), а й носіїв 
стилю, ідеології чи світогляду. Останні складали підґрунтя перших, 
були споживачами й популяризаторами їх творчости й самі утворюва-
ли немовби невидиме громаддя айсберґа Романтизму в суспільстві. 
Отже, було б несправедливо вважати романтизм суто літературно-
мистецькою течією. Романтиками були молоді міщани-бунтарі, яскра-
во антиобивательсько налаштовані [3, с. 163-164]. Це була молодь, що 
масово захоплювалася «Стражданнями молодого Вертера» Й. Ґете і 
творами Д.Ґ.Н. Байрона, а також, у межах Романтизму, представники 
течій/рухів денді, орієнталістів, слов’янофілів, козакофілів, революці-
онери, борці за національне визволення «малих», зокрема й «неісто-
ричних» народів.

Романтики перші почали систематично цікавитися культурою про-
столюду, збирати фольклор, провадити етнографічні дослідження. В 
Україні (Правобережній) перші романтики були вихідцями з шляхетсько-
го стану, схильного до ексцентричності. І хоч одною з ознак Романтизму 
було відшукування героїчних сторінок минулого, державної могутності, 
що й виявилося в ідеалізації «золотих вольностей» Речі Посполитої, це 
ж породило й захоплення пов’язаним із шляхтою козацтвом. 

Певною мірою козакофільство виявилося як літературна течія – 
«українська школа» в польській літературі, найбільше у творах Б. За-
леського. Показово, що інші представники школи вийшли за межі коза-
кофільства і описували гайдамаччину, українську природу тощо (С. Ґо-
щинський, А. Мальчевський, М. Ґрабовський, А. Ґроза). Це була течія 
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народжених на Правобережній Україні вихідців із польської чи поло-
нізованої дрібної шляхти, випускників освітнього середовища близько-
го до Кременецького ліцею або василіанських шкіл (в Умані, Вінниці, 
Меджибожі) [18, с. 764-765, 768]. Такі автори як Т. Падура, С. Осташев-
ський, Д. Бонковський і А. Шашкевич практично повністю перейшли 
у творчості на українську мову [14, с. 253-255].

Однак, козакофільство шляхти спочатку було вибриками поодино-
ких ексцентриків, а згодом − штучним і нечисленним козакофільством 
шляхетських маєтків (Санґушки, «емір» В. Ржевуський). Після повстан-
ня на Волині й Поділлі 1831 р. козакоманія зійшла зі сцени, перемістив-
шись у ще більш карикатурних формах в еміґрацію (М. Чайковський 
– Садик-Паша). Чи не єдиним послідовним козакофілом залишився 
Т.Падура, що доживав віку в містечку Махнівці. 

Несподівано відгомін козакофільства докотився до Галичини. Тут 
це проявилося у пробудженні цікавості до русинів-українців, їх історії 
та етнографії в середовищі інтелектуалів. В 1830-х роках у Галичині 
виникла т. зв. польсько-червоноруська або слов’янофільська школа, 
представники якої провадили розмаїті краєзнавчі дослідження (історія, 
етнографія, статистика, топографія України) [14, с.256-257].

Більш масовий вияв козакофільство отримало на Правобережжі у 
розгульній формі молодіжного бунту шляхетської молоді – т.зв. бала-
ґульщині 1830−1850-х років. Центрами балаґульства уже були містечка 
– центри ярмарок, зокрема кінних. Головним із них був Бердичів (нео-
фіційно – столиця «Королівства балаґулів»), іншими були Махнівка, 
Дубно, Балта, Меджибіж, й низка зовсім незначних містечок, як Пиків, 
Уланів, Калинівка, де ярмарки влаштовувалися навіть по 4-5 разів на рік 
[12]. Певною мірою балаґульство як феномен склалося в Бердичеві як у 
мультикультурному осередку, який підтримувався активним ярмарковим 
життям [27]. Можна припустити, що козакофільство, проникнувши у 
середовище гулящої шляхетської молоді Бердичева й околиць, було нею 
засвоєне і, після повстання 1831 р., трансформувалося в балаґульщину. 
Показово, що лідера цього руху, «короля балаґулів» й автора віршів-
пісень українською мовою Антона Шашкевича зачисляли і до козакофі-
лів і до «української школи» (в широкому сенсі) польської літератури. 
Загін бердичівської молоді, в якому юний А. Шашкевич був ад’ютантом 
командира К. Ружицького, у 1831 р. прийняв назву «козачого полку». А 
в середовищі балаґулів популярністю користувалися твори Т. Падури 
(особливо «Рухавка»), М. Ґрабовського та інших [3, с. 152–153].

Балаґульство мало демонстративно демократичний – популіст-
ський − характер. Балаґули на ярмарках веселилися з циганами, спіл-
кувалися татарами-торгівцями, а від єврейських візників до них пере-
йшла глузлива назва «балаґула» (очевидно від решти шляхти), яку вони, 
не без гордості, прийняли (така ж доля й інших назв альтернативних 
рухів: «хлопомани», «вечерничники», «батяри», а в радянські часи – 
«стиляги» чи «неформали»). Іншими характерними ознаками балаґуль-
ства були панібратство і пиячення із селянами в шинках, компонуван-
ня псевдонародних пісень-романсів, носіння «народного» селянського 
одягу, значно змодифікованого (велика кількість шкіри, аксесуари), 
часто навмисно забрудненого [14, с. 246-248].

Сучасники балаґулів на Лівобережжі, головно на Пирятинщині 
(тепер – Полтавська обл.) та Чернігівщині, члени неформального 
поміщицько-богемного «Товариства мочемордія» опосередковано також 
діяли у містечках. Ця компанія лібералів-поміщиків на чолі з великим 
маґістром «товариства», Його всеп’янійшеством Віктором Закревським 
та окремих богемників, з яких найвідомішим є Т. Шевченко, а також 
Я. де Бальмен, В. Забіла, М. Маркевич, збиралася на свої традиційні 
«возліянія» головно у маєтках [7, с. 350-353]. Але також їх, як і право-
бережних балаґулів, вабили до себе ярмарки у містечках краю. Це 
дозволило В. Щурату навіть зробити припущення про те, що «…моче-
морди, переносячи свої пописи на ширшу арену містечкових ярмарків, 
приміром, в Ромни, старались наслїдувати в дечім балаґулів» [24, с.43-
44]. Отже, балаґули і мочеморди могли знали про існування одні одних 
і навіть опосередковано впливати одні на одних. 

У середовищі студентства на початку 1850-х рр. також зароджу-
вався народолюбний і українофільський напрям. Певні народолюбні 
тенденції проникали і в романтичне «буршівство», запозичене з евро-
пейських  університетських центрів. Треба відзначити, що студентські 
корпорації, що створювалися за принципом земляцтв, стали одним із 
середовищ поширення революційний ідей і романтичного націоналіз-
му. Виразником поєднання нонконформізму і українолюбства був 
студент Київського університету і пізніший українофіл-курінник, ет-
нограф, письменник і народний лікар Степан Ніс. Спочатку він був 
«фуксом», що прислуговував старшим «буршам» на гульбищах, згодом 
сам став «буршем», а ще пізніше вступив до студентського етнографіч-
ного гуртка Автонома Солтановського. Невдовзі С. Ніс очолив цей 
гурток. Крім того він став лідером «тусовки» прихильників українсько-
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го фольклору – «носівської партії», сам грав на бандурі і чудово співав 
козацькі й чумацькі пісні, танцював козацькі танці. Помешкання С.Носа 
стало своєрідним осередком українського народолюбства [17].

У середовищі більш інтеліґентно налаштованої шляхетської мо-
лоді, що навчалася в Київському університеті св. Володимира, в серед-
ині 1850-х рр. виникла опозиційна реакція грубим формам балаґульства, 
яке на той час набуло поширення уже в Києві. Гурток т.зв. пуристів 
відзначався ретельністю в науці, цнотливістю, тверезістю, скромністю 
в їжі та одязі. В цьому невеличкому гурті людей знайшлися і майбутні 
хлопомани й громадівці В. Антонович і Т. Рильський. Тут зародилася 
любов до простого одягу, зокрема й селянської свитки, як демонстрація 
своєї ідентичності. Та й сам гурток пуристів наприкінці 1850-х рр. не-
помітно став хлопоманським (зневажливе шляхетське прізвисько, яке 
В. Антонович і Кo гордо прийняли від опонентів для свого самоозна-
чення) [2, с. 14; 11, с. 173].

Таким чином, бачимо пряму лінію зародження хлопоманства як 
альтернативної течії дрібношляхетської студентської молоді, як щодо 
студентського розгульного загалу (зокрема «буршів»), так і щодо ба-
лаґульства. У цьому гурті й відбулося перетворення демократизму і 
українолюбства від революційного до культурницького. Вододіл від-
бувся всередині цієї течії – більша частина польсько-українських 
хлопоманів пішла у повстання 1863 р. і після його поразки цей напря-
мок припинився. Показово, що серед послідовних хлопоманів, які були 
повстанцями і зберегли свої проукраїнські народолюбні симпатії, був 
перекладач на польську мову Т. Шевченка Леонард Совінський, що 
навіть одружився із селянською дівчиною [28, с.71]. Менша частка 
хлопоманів, на чолі з В. Антоновичем і Т. Рильським, порвала із рево-
люціонерами ще напередодні повстання, обравши культурницьку 
працю для ширення просвіти між народом.

В середовищі хлопоманів виникло те, що потім було назване «хо-
дінням у народ». Головними заняттями під час цих експедицій, які 
охопили чи не всю підросійську Україну, стали етнографічні досліджен-
ня, а також збір фольклору, матеріалів для мовознавчих досліджень.

Чи не головною зовнішньою ознакою хлопоманів, що перейшла й до 
громадівців та інших народників, було демонстрування «народного» (чи 
псевдонародного) селянського костюма [6, с.552]. Уявлення про український 
національний костюм як про вишиванку, високу шапку, свитку, а також 
запозичені козацькі шаровари утвердилося саме на межі 1850−1860-х рр. 

Хлопоманство-громадівство В. Антоновича, як нонконформіст-
ський ідейно-стильовий вияв пояснює й те, що українофільський рух, 
який пішов за ним, не став тоді політичним державницьким, будучи 
при тому народолюбним. Очевидно, вслід за М. Драгомановим, слід 
визнати вплив на В. Антоновича ідей теоретика анархізму, а також со-
ціалізму й федералізму П.-Ж. Прудона [15, с.9-10]. Саму ідею держав-
ності хлопомани й громадівці та, ширше, українофіли вважали перед-
часною. Та й В. Антонович, сприйнявши зачислення українців до 
«недержавних» народів, висловлював ідею про безкласову природу 
українського народу. Очевидно історик видавав тут бажане за дійсне з 
метою пропагувати свої популістсько-народолюбні ідеали.

На межі 1850−1860-х рр. виник і ще один напрямок романтичного 
народництва на Чернігівщині – «курінництво» (куренівство). Це була 
мов перехідна форма між «запізнілим», але більш органічним на цих 
землях, козацтвом та народницьким громадівством. Організаторами 
«куренів» у Чернігові (1859−1863) й Козельці (бл. 1862) були відповідно: 
лікар, етнограф і письменник та активіст місцевої Громади Степан Ніс і 
колишній київський громадівець, поет і письменник Анатоль Свидниць-
кий. Завсідниками Козелецького куреня були землеміри й селяни, сту-
денти, інтеліґенти-різночинці [10, с.79]. Відкритим для всіх охочих був 
і «Носівський» курінь у Чернігові. У ньому існувала вільна бібліотека, 
збиралися кошти на неї та інші народні потреби. Аналогом «куренів» 
1860-х рр. можуть бути поширені у другій половині ХХ ст., та й зараз, 
будинки-сквоти (англ. – squats) − призначені для знесення або закинуті 
будівлі, у яких селиться альтернативна молодь. Показово, що близькими 
до «куреня» були відомі українофіли О. Кониський, О. Маркович, Л Глі-
бов. Певною мірою, влаштування «куренів» було формою зближення із 
народом, провісником майбутнього «ходіння в народ».

Очевидно можна говорити й про українофільсько-народницький 
характер, який на українських землях приймали загальноросійські 
революціонери-народники. На цю особливість звертав увагу М.П.Дра-
гоманов. Окремі з емісарів «Землі і волі» вступали до українських 
громад. Таким був революційний народник і член Чернігівської грома-
ди та «Носівського» куреня Іван Андрущенко, у якого під час перебу-
вання в «курені» було вилучено поліцією революційні прокламації. Це 
викликало репресії й проти С. Носа та інших «курінників» та припи-
нення діяльності «куреня». Зазнав переслідувань і далекий від заго-
стрено нонконформістських виявів свого українофільства поет і діяч 
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Громади вчитель Леонід Глібов. Під тиском місцевого губернатора було 
припинене видання редагованого Л. Глібовом «Черніговского Листка». 
Сам Л. Глібов протягом п’яти років залишався без засобів існування 
[23]. Існували й інші вияви українства революціонерів-народників.

Ще однією романтично-народницькою течією були галицькі «ве-
черничники» (від назви часопису «Вечерниці», 1862−1863 рр.) − група 
молодих українофілів-народовців, що перебувала під впливом наддні-
прянських громад і сама утворила у Львові таку першу громаду. З ін-
шого ж боку ці львівські недовчені студенти і початкуючі літератори 
використовували й елементи козакофільства. Вони також носили псев-
докозацький одяг, демонстративно вживали народну мову, співали 
«пісень кровавого, а инодї цинічного змісту» (І. Франко) [21, с. 121]. 
Буйна фантазія «вечерничників», на тлі туманного уявлення про прав-
диве козацтво, штовхала їх на такі ж учинки. Так, за І. Франком, було 
винайдено т. зв. «козацький одяг, тобто люди, які в дійсності ніколи не 
бачили справжніх козаків, скопіювали ліврею панських лакеїв, здавна 
переодягуваних за козаків, і мимоволі взяли цю відзнаку шляхетського 
«балагульства» за «національний український одяг» [22, с. 199].

Саме ці перші народовці, на той час альтернативна молодь, запро-
вадили у Галичині культ Т. Шевченка (також Маркіяна Шашкевича та 
Юрія Федьковича) та козацтва. Очевидно такий «козакофільський» стиль 
був перейнятий громадами гімназійної молоді, що почали утворюватися 
під впливом іншого тогочасного піонера народовства Д. Танячкевича. 

Не останню роль в поширенні цього стилю відіграла й конкурен-
ція з поляками, що було характерне для мультикультурного характеру 
галицьких міст. Січневе повстання 1863 р. викликало патріотичне під-
несення серед містян-поляків. Так, у Тернополі замість інтернаціональ-
них костюмів популярними стали польські конфедератки, чамарки, 
шляхетські кунтуші, пояси із зображеннями Костюшка чи Понятов-
ського, навіть чобітки-сап’янці. На відміну від поляків, руська гімна-
зійна молодь почала носити шапки «на завісах» або козацькі шапки, а 
влітку капелюхи із широкими крисами і кутасами, а також чамари, під 
котрі вдягала сині жупани, підперізувалася широкими синіми або чер-
воними поясами, широкі сині шаровари і чоботи з високими халявами 
[1, с.59-60]. А вже у 1864 р. в Тернополі було утворено гімназійну 
Громаду – одну з перших у Галичині.

Самі «вечерничники» виглядали як гурток богеми на чолі з В.Шаш-
кевичем, Е. Згарським і К. Климковичем, що любив погуляти по 

львівських шинках і більше скидався, за тим таки І. Франком, на 
епідемію «шляхетсько-польського гультяйства» [22, с.199]. Отже, 
ще одним життєвим стилем, який час-од-часу приміряли на себе 
народолюбці-українофіли був богемний (теж і в курінників, зокрема 
у А. Свидницького). Показово, що львівські «вечерничники» чи не 
перші перемістили центр свого життя до кав’ярень.

Як визначав І. Франко, українофільство перших галицьких 
народовців-«вечерничників» було романтичне і дуже далеке від реаль-
ного життя й завершилося воно бл. 1867 р. із утворенням народовсько-
го товариства «Просвіта», яке мусило йти на компроміси, пристосову-
ватися до реального життя, займатися практичними речами. Самі ж 
ідеалісти-народовці часто зневірювалися в своїх ідеалах і опинялися 
іноді на протилежних позиціях (К. Климкович та ін.) [22, с. 199−205].

Узагальнивши більшість названих українолюбних течій можемо 
відзначити, що їх народолюбство/хлопоманство/популізм назверх були 
доволі екзотичними. Починаючи від балаґулів ці течії були всуціль 
міськими і селянський вигляд їх носіїв у міському просторі виглядав 
штучно. Як не було нічого більш далекого від козацтва аніж шляхетське 
козакофільство, так і далекими від селянства були хлопомани-громадівці 
чи революціонери−народники, популярно звані «нігілістами». Однак 
хлопомани і народники кінця 1850-х − початку 1860-х рр. радше шу-
кали зближення з народом для виконання власної місії, революційної 
чи просвітницької або національно-освідомлюючої.

Також зовнішнє наслідування елементів простонародного життя 
відігравало на початках роль певного культурного міту (утопії), як для 
романтиків такими мітами були Схід, Середньовіччя, слов’янщина, 
козацтво. Природне життя селянства, далі від шкідливих впливів ци-
вілізації, ідеалізувалося альтернативною міською інтеліґенцією. Нон-
конформістський народолюбний (популістський) життєвий стиль 
сповідували спочатку вихідці із шляхти, головно дрібної, згодом різно-
чинці, що студіювали у містах. Показово, що таке альтернативне укра-
їнофільство рухалося переважно від малих містечок (зокрема ярмар-
кові центри Поділля) до більших міст (Київ, Львів, Чернігів тощо), а 
звідти – знов до менших містечок.

Таким чином, у силу того, що українофільство до 1860-х рр., у 
складних суспільних умовах, за утисків, витіснення української куль-
тури на марґінес імперської, невиробленості усіх елементів тогочасної 
української культури, зокрема урбаністичної, переважання у містах 
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чужого щодо українського селянського оточення, елемента, консерва-
тивність існуючої еліти − це та інше посприяло тому, що український 
національний рух зароджувався і формувався із альтернативних 
суспільно-культурних течій (субкультур), як нонконформістський і 
навіть контркультурний рух. 

Вважаємо застосований у статті підхід перспективним для дослі-
дження містянського культурного простору різних періодів української 
історії, принаймні від кінця XVIII ст., коли нонконформістські субкуль-
тури/контркультурні рухи почали виявляти себе в суспільстві, і аж до 
сучасності.______________

1 Англійською мовою народництво, народолюбство незмінно перекладаються як 
«populism», як це видно зокрема з англомовної п’ятитомної «Encyclopedia of Ukraine» 
(University of Toronto Press, 1984−1993).
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Окаринський Володимир (Тернопіль, Україна) Формування украї-
нофільських нонконформістських народницьких течій у культурному 
просторі міст і містечок України (1830-ті – ранні 1860-ті рр.)

В статті розглянуто ґенезу народолюбського напряму в українофільстві 
як альтернативної нонконформістської течії в соціокультурному урбаніс-
тичному просторі України до середини 1860-х рр.

Ключові слова: нонконформізм, субкультура, народолюбство, Роман-
тизм, козакофільство, балаґульщина, пуризм, хлопомани, курінники, вечер-
ничники

Окаринский Владимир (Тернополь, Украина) Формирование украи-
нофильских нонконформистских народнических течений в культурном 
пространстве городов и местечек Украины (1830-е – ранние 1860-е гг.)

В статье рассматривается генезис народолюбческого направления в 
украинофильстве как альтернативного нонконформистского течения в со-
циокультурном урбанистическом пространстве Украины до середины 
1860-х гг.

Ключевые слова: нонконформизм, субкультура, народолюбие, Роман-
тизм, казакофильство, балагульщина, пуризм, хлопоманы, куринники, ве-
черничники

Okarunskiy Volodymyr (Ternopil, Ukraine) Formation of Ukrainophile 
nonconformist populist movements in the cultural space of Ukraine’s cities 
and towns (1830s – until the early 1860s)

This article discusses the genesis of the populist direction in Ukrainophilism 
as an alternative non-conformist trend in socio-cultural urban space of Ukraine 
to the mid – 1860s.

Key words: nonconformist, subculture, populism, Romanticism, cossac-
kophilism, buffoonery, purism, villeinage-philism, kurenners(Zaporozhye 
Cossacks garrison’ residents), eveninger (vechernychnyk)
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Олена ПРИЩЕПА
(Рівне, Україна)

Культурний побут
міських жителів
Правобережної України
у звітах губернаторів (друга 
половина ХІХ – початок ХХ ст.) 

Як різновид масових джерел звіти губернаторів Російської імпе-
рії широко використовуються науковцями у першу чергу для харак-
теристики політичних, соціальних, демографічних процесів ХІХ – 
початку ХХ ст., які стосуються окремо взятих губерній, в тому числі 
й українських.

Джерелознавчий аналіз губернаторського річного звіту і усієї до-
кументації, пов’язаної із нею здійснив відомий російський джерелоз-
навець Б.Г. Литвак. Він детально проаналізував історію його формуля-
ру, наголосив на проблемах достовірності даних, які наводилися у гу-
бернаторських звітах, вказав на можливі шляхи удосконалення мето-
дики їхнього вивчення (насамперед соціально-економічних проблем 
розвитку губерній) [10, с. 142-204].

Звіти губернаторів як джерело вивчення історії України ХІХ – по-
чатку ХХ ст. з аналізом їх рівня збереженості та достовірності були 
розглянуті в окремій статті М.Г. Щербака і Н.О. Щербак [36, с. 36-40] 
й використовувалися ними для вивчення національної політики цариз-
му в Україні (ХІХ – поч. ХХ ст.) [37, с. 15–17; 38, с. 70–72].

Активно використовуються інформаційні можливості губерна-
торських звітів для вивчення міської проблематики на матеріалах 
українських губерній. В останні роки опубліковані монографії С.Єсю-
ніна [5, с. 188-195], Д. Чорного [35, с. 28], В. Константінової [9, с. 28]. 
Д. Чорний – дослідник історії міст лівобережжя України кінця ХІХ – 
початку ХХ ст., вважає їх у першу чергу найповнішим джерелом 
відомостей про станову та соціальну структуру населення, бюджети 
міст, кількість фабрик і заводів, обсяги виробництва, чисельність 
робітників та ремісників [35, с. 28]. 
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Між тим під кутом зору дослідження процесів формування куль-
турного обличчя міст, вивчення культурного побуту городян звіти гу-
бернаторів поки що використовуються слабко.

Поняття «культурний побут» (окрім багатьох інших компонентів) 
характеризує спектр укладу життя щодо задоволення духовних запитів 
пересічного мешканця міста. Це обов’язково потреба в освіті, розши-
реному сприйнятті навколишнього світу міськими жителями через 
спілкування з книгою, мистецькими цінностями тощо. У повсякденне 
життя городянина пореформеної доби починають «входити» речі, які 
«наповнюють» його побут своєрідним культурним змістом: музичні 
інструменти, світлини рідних і близьких, картини, поштові листівки із 
краєвидами міст, свіжа газета тощо. У місті все частіше відбуваються 
події, які можна зарахувати до подій культурного життя: відкриття 
нової школи, завершення будівництва нового, чи то реставрація древ-
нього храму. Поширюється практика благодійності (насамперед колек-
тивної), пов’язана із культурною діяльністю. Важливо зафіксувати той 
момент, коли ці новації і багато інших, без яких ми нині не уявляємо 
культурного побуту, стають повсякденною практикою пересічного 
міського мешканця.

У статті передбачається розкрити інформаційні можливості звітної 
документації губернаторів для з’ясування культурного побуту міст 
Правобережної України як складової їхнього життя у другій половині 
ХІХ – на початку ХХ ст. Як слушно стверджує О.Коляструк, «саме 
інший кут зору на писемне джерело (не раз бачене, читане, проаналі-
зоване), розкриває (пробуджує) другий пласт інформативності, яка 
набирає чинності в разі іншої запитальності до джерела» [8, с. 80]. Утім 
в матеріалах звітів така інформація не згрупована в окремий розділ, чи 
бодай підрозділ тексту.

У трьох губерніях Правобережної України зазначеного періоду на-
раховувалося 41 місто (з них 3 губернських, 33 повітових та 5 заштатних), 
а також 378 містечок. На початку ХХ ст. кількість міст зросла до 43. При 
цьому частина містечок, яка не належала до категорії офіційних міст, 
розвивалася досить динамічно за демографічними та іншими показни-
ками, а іноді за рівнем розвитку навіть випереджала офіційні міста. Так, 
наприкінці ХІХ ст. лише у Київській губернії нараховувалося 7 містечок 
із чисельністю населення понад 10 тис. осіб [20, с. V].

Як особливий вид донесень і форми контролю «всепідданійші 
звіти» щорічно готувалися губернаторськими канцеляріями для озна-

йомлення глави держави зі станом справ в губерніях й доповнювалися 
«оглядами губерній». Для більшої зручності, починаючи з 1870 р., їх 
мали представляти у друкованому вигляді (саме тому більш відомі до-
слідникам) з описово-статистичною інформацією щодо різних сторін 
життєдіяльності населення. 

Оригінали (а почасти й копії звітів) надсилалися для перегляду ім-
ператору до столиці держави. Саме тому більшість із них на сьогодні 
знаходиться у Російському державному історичному архіві (Санкт-
Петербург) (далі – РДІА). Спеціальний каталог-покажчик фіксує наяв-
ність у фондосховищі цього архіву 7702 звітів губернаторів та додатків 
до них у вигляді оглядів. За підрахунками українських вчених, у РДІА 
зберігається 130 звітів волинського, 3 – подільського, 109 київського 
губернаторів [36, с. 39].

Окрему копію «всепідданійшого звіту» начальники Київської, 
Подільської та Волинської губерній мали надсилати до канцелярії ки-
ївського генерал-губернатора. В Україні найбільш повно вони збере-
глися у Центральному державному історичному архіві України, м.Київ 
(далі – ЦДІАК України) – переважно у ф. 442 – «Канцелярія київсько-
го військового, подільського і волинського генерал-губернатора» і у 
колекціях мікрофільмів (ф. 11, ф. 12). Роботу із цією групою масових 
джерел ускладнює відсутність тематичного покажчика із фіксацією 
усього масиву губернаторських звітів. У картотеці під назвою «Державна 
влада та державне управління. Місцеві державні установи» (ящик 257), з 
якою можна ознайомитися у каталозі ЦДІАКУ, за нашими підрахунками 
фіксується інформація про 57 архівних справ із копіями звітів губернаторів 
правобережних губерній за 1804–1915 рр. та друкованими додатками до 
них у вигляді оглядів. У цьому переліку 26 копій звітів подільських, 17 – 
київських, 14 – волинських губернаторів. Нам вдалося переглянути і опра-
цювати лише 12 із них в хронологічних межах другої половини ХІХ – по-
чатку ХХ ст., які зберігаються у фонді 442.

До канцелярії київського генерал-губернатора разом із копіями 
звітів губернаторів та «оглядами губерній» надходили також копії ад-
міністративних журналів загального присутствія губернського прав-
ління, у яких фіксувалися результати особистого огляду губернатором 
підпорядкованої йому території і наголошувалося на конкретних про-
позиціях покращення діяльності повітових установ. По суті це були 
детальні донесення імператору про результати обов’язкової щорічної 
ревізії губернатором повітових присутствених місць, в’язниць тощо, 
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які вимагалися від глави місцевої державної адміністрації на основі 
циркуляра від 8 жовтня 1827 р. Міністерства внутрішніх справ [11, 
с.145]. Зазначимо, що така практика була продовжена і в другій поло-
вині ХІХ – на початку ХХ ст. У межах досліджуваного хронологічного 
періоду у вже згадуваному фонді 442 вдалося виявити лише одну копію 
адміністративного журналу загального присутствія губернського прав-
ління за 1905 р., в якому фіксувалися результати особистого огляду 
волинським губернатором підпорядкованої йому території [34, арк. 
81-109].

На сьогодні стосовно Правобережної України опублікований 
комплекс звітної документації подільських губернаторів кінця 1860-х 
– середини 1880-х років фактично втрачений під час пожежі 10 квітня 
2003 р. у архівосховищі Кам’янець-Подільського міського державного 
архіву1 [6]. Частково до нашого дослідження були залучені огляди 
Київської і Подільської губернії, які зберігаються у Національній біб-
ліотеці України імені В. Вернадського, Вінницькій обласній універ-
сальній науковій бібліотеці імені К.А. Тімірязєва та бібліотеці Держав-
ного архіву Вінницької області. Загальна кількість переглянутих губер-
наторських звітів, або ж додатків до них склала 27 одиниць.

Як відомо, формуляр річного губернаторського звіту складався 
упродовж першої половини і продовжував формуватися у другій по-
ловині ХІХ ст. Його форма і зміст диктувалися відповідними законо-
давчими актами 1804, 1828, 1837, 1842, 1853, 1870 і 1897 років [11, с. 
142, 151]. У пореформену добу формуляр звіту двічі змінювався, при-
чому у бік його стислості та лаконічності [21; 22]. На думку Б.Г. Лит-
вака, формуляр 1870 р. у порівнянні із попередніми надавав більше 
можливостей для прояву місцевої індивідуальності авторам по підго-
товці текстової частини звітів і особливо позначився на інформаційній 
насиченості їхніх додатків [11, с. 151]. Водночас законодавчий акт 
19 червня 1870 р. зобов’язував подавати інформацію, яка б фіксувала 
нові і найсуттєвіші зрушення в житті населення підпорядкованих гу-
бернаторам територій, що, у свою чергу, могло бути вартим уваги ім-
ператора [21]. 

Зазначимо, що чіткої розбивки тексту власне самих звітів на 
дев’ять розділів, як того вимагав формуляр 1870 р., у переглянутих 
нами губернаторських звітах не зафіксовано2. Однак бажана послідов-
ність у викладенні матеріалу простежується. Усталеного обсягу тексту 
звітів не існувало. Звіти губернаторів правобережних губерній могли 

бути як стислі (два аркуші), так і значно ширші за обсягом (до 20–30 
аркушів). Вірогідно, у кожній губернії упродовж багатьох років скла-
лися певні традиції щодо подачі і оформлення їхнього змісту, які могли 
не збігатись із існуючими вимогами3. Загалом про міста та їхніх меш-
канців у звітах йшлося, коли аналізувався рівень сплати податків 
(окремо фіксувалися податки з нерухомого майна городян, міські до-
ходи і видатки), економічна діяльність населення (окремо подавалася 
інформація про ремісників-городян), громадський благоустрій (з ін-
формацією про зведення церковних споруд насамперед у містах за 
участі держави). Найбільш значуща інформація щодо цих проблем 
фіксувалася у розділах, присвячених аналізу стану народної освіти.

На нашу думку, інформаційний потенціал оглядів – як додатків до 
звітів, щодо культурної складової життя мешканців міст значно вищий, 
ніж власне самих звітів, що підтверджує й висновок Б.Г. Литвака.

Відзначимо загалом чіткіший поділ усієї наявної в оглядах інфор-
мації на розділи, яких мало б бути сім, однак та переважно подавалася 
по шести із них: І. Природні і виробничі сили губернії; ІІ. Податки і 
повинності; ІІІ. Громадський благоустрій і благочиніє; ІV. Народне 
здоров’я і громадська опіка; VІ. Народна освіта; VІІ. Результати пері-
одично і не періодично отримуваних даних [21]. Усталений за форму-
ляром виглядав і поділ розділів на низку підрозділів (рубрик). Відзна-
чимо ті із них, де найчастіше наводяться факти та подаються комента-
рі до них про культурно-побутову складову життя мешканців міст.

 Розділ І. Природні і виробничі сили губернії і економічна діяльність 
її населення; в) промисли сільського і міського населення. Тут фіксу-
валася інформація про ремісничі професії мешканців міст, пов’язані із 
культурно-побутовою складовою життя городян [33, арк. 32]. Якщо 
змін не спостерігалося – ця рубрика могла не складатися.

г) промисловість заводська і фабрична. Практикувалася подача 
інформації окремо стосовно губернського, повітових міст й усього по-
віту. Нас у першу чергу цікавить тут фіксація появи новацій у сфері 
надання культурних послуг міському населенню, яку влада могла за-
рахувати до сфери промислового виробництва [30, арк. 41–49]. 

 д) торгівля (йшлося про ярмарки, на яких, у т.ч., реалізовувалися 
й предмети культурного побуту) [32, арк. 10 зв.-11].

Розділ ІІ. Податки і повинності; в) міські доходи і видатки. Фіксу-
валася інформація про видатки з міського бюджету на будівництво 
міських навчальних закладів [32, арк. 16].
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Розділ ІІІ. Громадський благоустрій і благочиніє; в) пошти. Завдя-
чуючи діяльності цих закладів городяни отримали можливість значно 
ширшого доступу до інформації, що дуже важливо в умовах модерніза-
ції суспільства. Починаючи з кінця 1870-х рр. ця рубрика змінила назву 
й містила відомості також про телеграфний і телефонний зв’язок.

Розділ ІV. Народне здоров’я і громадська опіка; д) богадільні. Окрім 
інформації про заклади опіки у рубриці зазначали благодійні організа-
ції, що діяли у губернських центрах і окремих повітових містах. Вони 
здійснювали допомогу мешканцям міст у здобутті освіти, організації 
окремих культурних заходів.

Розділ V. Народна освіта; а) навчальні заклади. У рубриці і статис-
тичній відомості до неї подавалася інформація про кількість навчальних 
закладів та число і динаміку учнів (переважно окремо по губернських 
та повітових містах), співвідношення чисельності учнів до усього місь-
кого населення, або до різних його соціальних прошарків. 

в) наукові товариства, музеї, бібліотеки та інше. Представлена тут 
інформація фіксувала нові складові культурного побуту починаючи із 
1880-х рр. Зокрема, зазначалось про діяльність книгарень, друкарень, 
фотоательє.

«Програма для складання губернаторських звітів», схвалена 11 квіт-
ня 1897 р. налаштовувала укладачів на більшу лаконічність «без зайвих 
цифрових даних і деталей» у викладенні того, «яким чином позначився 
(сприятливо чи несприятливо) звітний рік на різні сторони матеріаль-
ного, інтелектуального і духовного життя губернії» [22]. На думку 
Б.Г.Литвака, таким чином звіт міг перетворюватися на довільну від-
писку. Фактично і після 1897 р. губернаторські звіти складалися у 
формуляр, близький до програми 1870 р. чи то за інерцією традиції, чи 
завдяки особистим прагненням губернаторів [11, с. 160-161].

Натомість у додатках до «всепідданійших звітів» (термін «огляд» 
при цьому не згадувався) мали подаватися «детально і ґрунтовно роз-
роблені статистичні дані, які служили б підтвердженням викладених у 
звіті висновків і намірів начальника губернії, які заслуговують… окре-
мої монаршої уваги» [22]. 

На думку сучасних джерелознавців, питання достовірності губер-
наторських звітів, у кожному окремому випадку потрібно оцінювати 
по-різному. Адже для їх складання губернаторські канцелярії отриму-
вали інформацію з різних джерел: статистичних комітетів, губернських 
правлінь, судових установ, поліції та від духовенства [36, с. 39-40].

Як головні інституції в системі освіти і просвітницької діяльності, 
міські навчальні заклади сприяли поширенню у культурному побуті 
потреби знань, подоланню замкнутості духовного розвитку різних со-
ціальних груп [10, с. 116]. Співставлення наведених даних про заклади 
освіти за різні роки дозволяє зафіксувати винятковість Києва як єди-
ного міста Правобережної України, де існували вищі навчальні закла-
ди (на початку ХХ ст. – університет Св. Володимира, духовна академія, 
політехнічний інститут) [15]. Аналіз відомостей (за нумерацією № 8) 
про мережу навчальних закладів свідчить про динамічне зростання 
загальної кількості середніх шкіл у містах, починаючи з кінця 1880-х 
– початку 1890-х рр. У 1886 р. був зафіксований ріст чисельності по 
усіх навчальних закладах м. Києва на 102 учня, а у повітових містах 
Київської губернії він склав 493 особи [31, арк. 29]. Все більше 
з’являлось жіночих гімназій, існуючі прогімназії (чотирикласні і шес-
тикласні) отримували статус повноправних середніх навчальних за-
кладів. Починаючи із 1870-х рр., мережа чоловічих середніх навчальних 
закладів розширилася за рахунок відкриття нових реальних, комерцій-
них, технічних училищ.

Переважна більшість міських навчальних закладів продовжувала 
перебувати у підпорядкуванні Міністерства народної освіти, однак 
потреба у якісній професійній освіті змушувала й ряд інших відомств 
активніше долучатися до вирішення її проблем, зокрема, Міністерство 
землеробства і державного майна, Міністерство торгівлі і промисло-
вості, Міністерство шляхів тощо. Окрім того, у формуванні міського 
освітнього простору були задіяні Відомство установ Імператриці Марії 
та Відомство православного сповідання [15].

У звіті подільського губернатора за 1872 р. наголошувалося, що в 
середніх навчальних закладах виховувалися насамперед діти дворян, 
чиновників і осіб духовного звання, у нижчих і приватних – міського і 
духовного станів, у народних – переважно сільського стану [6, с.48; 23, 
арк. 10]. Проте бажаючих там навчатися було значно більше, ніж ці 
заклади могли прийняти. І губернатори (насамперед у 70–80-ті роки) 
періодично наголошували на цій проблемі. Наприклад, у друкованому 
додатку до звіту волинського губернатора за 1879 р. зафіксовані дані 
про число бажаючих вступити до чоловічих середніх навчальних за-
кладів другої (середні навчальні заклади) і третьої (прогімназії, міські 
училища) категорій. До чоловічих навчальних закладів було подано 992 
заяви, на навчання було зараховано 496 учнів (таким чином, було від-
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мовлено половині бажаючих) [26, арк. 71 зв.]. Тоді ж до жіночих на-
вчальних закладів було подано 241 заяву, а зарахували лише 161 особу 
[26, арк. 72]. Цифри значні, навіть якщо припустити, що частині тих, 
хто подавав заяви, таки не вдалося пройти вимогливий екзаменаційний 
відбір. За даними звітної документації подільського губернатора за 
1872 р. один учень припадав на 41 міського жителя (а у повітах це 
співвідношення складало 1:64 [23, арк. 10]. Подібна ситуація спосте-
рігалася і по двох інших губерніях Правобережної України.

Відомості № 8 фіксують й зростання кількості приватних навчаль-
них закладів як освітньо-культурних осередків міського життя, а також 
міських двокласних училищ. У звіті київського губернатора за 1878 р. 
наголошувалося, що «найбільші у всіх відношеннях успіхи (авт. – у 
порівнянні із сільськими) демонструють міські двокласні училища, 
оскільки мають кращі матеріальні і навчальні засоби, зустрічаючи 
серед міського населення… свідоме розуміння справи освіти. Ці учи-
лища повсюди переповнені учнями…» [25, арк. 47 зв.] .

У сфері культурного життя важливу роль відігравав учительський 
загал, як один із найбільш освічених прошарків міського соціуму. 
Оскільки три учительські семінарії на усю територію Правобережної 
України не могли забезпечити нагальну потребу педагогічних кадрів 
для початкових навчальних закладів, на початку ХХ ст. її намагалися 
хоча б частково вирішити за рахунок відкриття педагогічних курсів. У 
1903 р. такі були відкриті при Житомирському міському двокласному 
училищі, на яких у 1905 р. було 18 слухачів [34, арк. 50]. 

Відчутне зростання мережі освітніх закладів різних типів, яке 
спостерігалося на Правобережжі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
сприяло новаціям у культурному побуті мешканців міст. Починаючи із 
1870-х рр. у розділі «народна освіта» під окремою рубрикою «наукові 
товариства, музеї, бібліотеки та інше» групується інформація, яка сто-
сується культурних запитів городян. А вже з кінця 70-х – на початку 
80-х років зміст цієї рубрики у звітах волинських губернаторів роз-
ширювався за рахунок інформації щодо книжкових магазинів, друка-
рень, фотографічних закладів тощо.

За матеріалами переглянутих звітів діяльність наукових товариств 
у містах Правобережної України фактично не була представленою. 
Волинські губернатори до наукових товариств як осередків культурно-
го життя зараховували Товариство лікарів, яке існувало у Житомирі від 
1872 р. Коментар щодо їхньої діяльності був відсутній. Щоправда, у 

звіті волинського губернатора за 1891 р. згадувалося про практику 
читання членами цього товариства платних лекцій для мешканців гу-
бернського центру на теми загальної і особистої гігієни, збір коштів 
від яких використовувався для роздачі безкоштовно ліків [33, арк. 62 
зв.]. І хоча до наукової діяльності подібні просвітницькі заходи від-
ношення не мали, вони сприяли формуванню культурного простору 
губернського міста. 

Головне інформаційне навантаження у рубриці п’ятого розділу 
«наукові товариства, музеї, бібліотеки та інше» несли сюжети про ді-
яльність бібліотечних закладів, передусім в губернських містах. Най-
більш детальні звіти і огляди волинських і подільських губернаторів. 
На жаль, у вибірково переглянутій нами звітній документації київських 
губернаторів такі блоки інформації були відсутні. 

«Для задоволення потреби в читанні» (авт. – так дослівно у огляді 
Волинської губернії за 1891 р.) в Житомирі існувала російська публіч-
на бібліотека, заснована 10 квітня 1866 р. на кошти із державної скарб-
ниці. Якщо наприкінці 1870-х років Житомирська публічна бібліотека 
нараховувала майже 10 тис. томів книг з бл. 4 тис. найменувань, то 
наприкінці ХІХ ст. її книжковий фонд сягнув уже більше 20 тис. томів 
(більш ніж 5 тис. найменувань). У 1879 р. ця бібліотека виписувала 
48 періодичних видань (30 журналів і 18 газет). Лише за один 1891 р. 
до неї надійшло 280 екземплярів книг, журналів та газет [26, арк. 72 
зв.; 33, арк. 62 зв.].

Їхня діяльність (як і Кам’янець-Подільської публічної бібліотеки, 
згідно звітів подільських губернаторів) – яскравий приклад того, що 
культурна сфера міст (насамперед губернських) вибудовувався за ба-
ченням державних можновладців, які намагалися долучити ці культур-
ні осередки до формування єдиного російського культурного простору. 
Так, у огляді Волинської губернії за 1891 р. наголошувалося: «За різно-
маніттям наявних у бібліотеці книг, періодичних видань, журналів, газет, 
не можна не визнати за нею величезного впливу, здійсненого за 
двадцятип’ятилітній період існування на обрусіння міста, у якому, до 
заснування її, панувала винятково польська література» [33, арк. 62 зв].

Кам’янець-Подільська російська публічна бібліотека, відкрита у 
1867 р. Її заснуванням у губернському центрі місцева влада мала на 
меті: «повне і всебічне ознайомлення місцевої публіки з російською 
історією і літературою, із розвитком громадського і державного життя» 
[23, арк. 33 зв.]. На початку 1870-х рр. її книжковий фонд становив більш 
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ніж 3 тис. томів книг майже 2 тис. найменувань, більш ніж 300 періодичних 
видань загальною кількістю трохи більше 1600 примірників. А через двад-
цять років у головній книгозбірні Подільської губернії було представлено 
4562 назви книг у 11908 томах [16].

Статистична інформація до звіту подільського губернатора за 
1872 р. дозволяє відтворити читацьку аудиторію головної книгозбірні 
Подільської губернії. Протягом року було зафіксовано 7052 її відвіду-
вань. Загалом було виділено 14 груп «читацької публіки». Найчастіше 
відвідували бібліотеку чиновники (як ті, що перебували на службі, так 
і у відставці) – упродовж року 2945 відвідувань і дворяни (820 відвід-
увань). Менше число відвідувань припало на викладачів і наглядачів 
навчальних закладів (627 відвідувань) й групи читачів: місцеві купці і 
міщани єврейського етносу. Серед решти читачів значаться: військові, 
особи духовного звання, землеміри, аптекарі і акушери, інженери і 
архітектори, студенти, медики, лісові ревізори (лісники), телеграфісти, 
і навіть особи податних станів (міщани, селяни). Останні відвідали 
бібліотеку 43 рази. Загальна кількість читачів (як тих, хто користував-
ся винятково читальним залом, так і тих, хто брав книги додому) скла-
дала 850 осіб [23, арк. 34 зв.].

У цьому джерелі відзначимо доволі детальну фіксацію найбільш за-
требуваної частини книжкового фонду Кам’янець-Подільської російської 
публічної бібліотеки: «Книги для читання переважно замовлялися, як і в 
попередні роки, з російської і перекладної словесності, тобто романи, по-
вісті, оповідання і вірші… Потім із журналів головним чином читалися 
«Отечественные записки», «Дело», «Вестник Европы», «Русский вестник» 
и «Беседа»… Із книг наукового змісту замовлялися переважно твори при-
родничих наук, за ними – з історії й географії, сільського господарства й 
медицини, богослів’я й решти відділів» [23, арк. 34 зв.].

Великим попитом серед читачів Кам’янець-Подільської росій-
ської публічної бібліотеки користувалися періодичні видання (таких 
у 1872 р. було виписано 14 найменувань у 144 томах і 8 екземплярів 
газет). У огляді підкреслювалося, що чимало із числа постійних від-
відувачів бібліотеки (число не уточнювалося) займалися винятково 
читанням газет і журналів.

Варто наголосити й на зусиллях громадськості та виборних орга-
нів міської влади в організації та підтримці діяльності російських пу-
блічних бібліотек у губернських містах Правобережної України. Ці 
заклади розвивалися за рахунок державних субсидій (щорічно така для 

Кам’янець-Подільської бібліотеки склала 800 руб.), а також членських 
внесків (користування бібліотеками було платним). У наймі приміщен-
ня для Кам’янець-Подільської бібліотеки грошову допомогу надавала 
міська дума у сумі 200 руб. Одним із джерел поповнення книжного 
фонду цієї бібліотеки були дарунки книг від мешканців губернського 
центру [23, арк. 34 зв].

Та масового поширення у культурному побуті губернських та осо-
бливо повітових міст Правобережної України у другій половині ХІХ 
– на початку ХХ ст. бібліотечні заклади не набули. У огляді Волинської 
губернії за 1891 р. зазначалося, що «незалежно від Житомирської пу-
блічної бібліотеки в губернії знаходиться також значна кількість при-
ватних бібліотек, при полках (військових частинах – О.П.), навчальних 
закладах і клубах», однак доступні вони були лише для окремих кате-
горій населення [33, арк. 63].

Більш детальна статистика бібліотечних закладів подавалася у 
оглядах Подільської губернії кінця ХІХ – початку ХХ ст. Так, у 1894 р. 
у губернському центрі Поділля, окрім російської публічної бібліотеки, 
з’являється й приватна. Фіксує статистика по одному бібліотечному 
закладу і у окремих повітових містах (Могилів, Проскурів, Балта), і 
навіть у одному містечку – Немирові Брацлавського повіту [16, с. 174]. 
Протягом 1894-1908 рр. їхня кількість у подільських містах скороти-
лася із шести до п’яти бібліотечних закладів [18, с. 142]. У цьому пере-
ліку були відсутні дані про бібліотеки навчальних закладів (насамперед 
середніх), а також про народні читальні (останні, починаючи від 1890 р. 
відкривалися лише із дозволу губернатора і знаходилися під пильним 
наглядом уряду) [10, с. 132], що дозволило б скласти більш реальну 
картину про бібліотечну мережу у містах Подільської губернії. 

У культурний побут мешканців міст Правобережної України в до-
сліджуваний період входить і така новація, як музейний заклад. У роз-
глянутих звітах губернаторів згадується лише про один такий заклад у 
губернському центрі Волинської губернії. Ще в 1865 р. в одному із флі-
гелів резиденції губернатора М.І. Черткова було відкрито першу експо-
зицію гірських порід і мінералів з його ж власної колекції. Ця подія і 
стала початком заснування музею у Житомирі. У 1874 р. за ініціативи 
голови розпорядчого комітету Житомирської російської публічної біблі-
отеки В. Максимовича геологічну колекцію М. Черткова об’єднали з 
окремими колекціями ще деяких ентузіастів і виставили для огляду в 
одному з приміщень публічної бібліотеки [3, с.3]. У звітах волинських 
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губернаторів за 1879 р. та 1891 р. йшлося про першу експозицію та ко-
лекції цього громадського музею. 1879 р. у його експозиції для огляду 
було виставлено 591 екз. гірських порід і мінералів, більше 200 зразків 
ґрунтів Волинської губернії, а також 41 монету, карбовані у містах Поль-
щі, Литви, а також Ризі [26, арк. 72 зв.; 33, арк. 62 зв].

Книга як джерело знань торувала дорогу до читача й через полиці 
книжкових магазинів. Мережа книгарень у містах Правобережної 
України розвивалася дещо динамічніше, ніж бібліотек. Скажімо, якщо у 
1879 р. у містах Волинської губернії було 13 книжкових магазинів (чо-
тири з них у Житомирі), то у 1891 р. – вже 23 (з них 13 – у повітових 
центрах і 2 – у містечках: Почаєві на території Почаївської Лаври та 
Славуті) [26, арк. 72 зв.; 33, арк. 63]. Інтенсивно розвивалася мережа 
книгарень у Подільській губернії (1894 р. у її містах було 20 книгарень 
і книжкових крамниць, то у 1902 р. вже 52, а в 1908 р. – 115). Щоправда, 
у звітах наголошувалося на тому, що переважно у них відпускалися 
шкільні підручники і навчальні приладдя [16, с. 174; 17, с. 182; 18, с. 142]. 

У містах Правобережної України поліграфічних підприємств – 
друкарень та літографій було обмаль. У 1879 р. чотири існуючі на 
Волині друкарні працювали лише у губернському Житомирі (з них одна 
перебувала у відомстві губернського правління, де, окрім усього іншо-
го, друкувалися й додатки до «всепідданійших звітів»). На 1891 р. 
приватні друкарні стають звичними і для шести волинських міст – 
Луцька, Дубно, Острога, Ковеля, Рівного, Старокостянтинова. На те-
риторії Почаївської Лаври працювала друкарня [33, арк. 63]. 

Відомі випадки поєднання книгарень із функціями бібліотек. Так, 
у додатку до «всепідданійшого звіту» волинського губернатора за 
1879 р. повідомляється, що «для задоволення потреби у читанні від-
пускаються абонентам книги для читання у м. Житомирі з книжкового 
магазину Кириченка і у м. Заславлі при книжковому магазині Бард-
фельда, де знаходиться кабінет для читання» [26, арк. 72 зв.].

Поступово у практику повсякденного життя городян входять і фото-
графічні заклади. Уже наприкінці 1870-х рр. у містах Волині їх нарахо-
вувалося 11 (з них 3 у Житомирі), а в сер. 1880-х – їхня кількість зросла 
до 16 (з них 3 працювали у Житомирі, 3 – в Луцьку, по 2 – у Рівному та 
Дубно, 1 – у Старокостянтинові [26, арк. 73; 24, арк. 27 зв. ].

Траплялося, що інформація про тих, хто надавав культурні по-
слуги мешканцям волинських міст уміщувалася у оглядах Волинської 
губернії під рубрикою «промисли міського і сільського населення» 

(І розділ тексту). Так, звичними для волинських міст наприкінці ХІХ ст. 
ставали професії палітурників, фотографів й водночас малопоширеною 
залишалася професія літографів. У огляді Волинської губернії за 1891р. 
наводилися дані про 91 майстра-палітурника, 15 фотографів, 3 літогра-
фів (це не рахуючи числа робітників і учнів) [33, арк. 33].

У звітах подільських губернаторів не було відповідної традиції 
подавати інформацію про друкарні, а також фотографічні заклади в 
останній рубриці розділу V «Народна освіта», як цього дотримувалися 
волинські губернатори. Про цю нову складову культурного побуту 
городян Поділля довідуємося із відомості № 2 «Про фабрики і заводи», 
уміщеної як додаток до самих друкованих оглядів (розділ І, рубрика 
«промисловість заводська і фабрична»). За 1884 р. у ній зазначено 
15 друкарень, які розташовувалися у містах Поділля з 84 робітниками, 
а сума виробленої ними продукції перевищувала 52 тис. руб. Окрім 
губернського центру, де працювали чотири друкарні, решта фіксувала-
ся у Проскурові, Вінниці, Брацлаві, Гайсині, Ольгополі (у всіх – по 
одній друкарні), по дві – у Могилеві, Балті. Літографічних підприємств, 
враховуючи технологічні складнощі самого процесу друку, на всю По-
дільську губернію було лише два – у губернському центрі4.

Фотографічних закладів у Подільській губернії нараховувалося 
13, з них 10 працювало у містах: Кам’янці-Подільському, Проскурові, 
Летичеві, Вінниці, Балті, Могилеві. В них працювало 20 робітників і 
було вироблено продукції на суму 10122 руб. [28, арк. 41]. 

Аналіз рубрики «пошти» ІІІ розділу оглядів губерній засвідчує, 
що дієвим засобом поширення у містах газет, журналів і книг у другій 
половині ХІХ ст. виступають поштові заклади. Значна частина пошто-
вих установ губерній (поштові станції, контори, відділення, відділки 
на залізницях тощо) функціонувала у містах (у наведеному списку – 
17 міських поштових станцій Подільської губернії) [6, с. 62–64].

Із середини 1880-х років наповнення змісту цієї рубрики розши-
рилось за рахунок включення інформації щодо нового виду зв’язку – 
телеграфу (змінено й назву рубрики – «пошти і телеграфи». 1886 р. 
територія Київської і Волинської губернії увійшла до новоствореного 
поштово-телеграфного округу. Вже тоді поштові заклади почали прак-
тикувати об’єднувати із телеграфними станціями [12, с. 27]. Так, у 
переліку поштово-телеграфних закладів Київської губернії, який на-
водиться у звіті київського губернатора за 1890 р. значаться 1 поштова 
контора, 2 телеграфні, 22 поштово-телеграфні, 5 поштових і 14 теле-
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графних відділень, 20 поштових станцій [32, арк. 26 зв.]. Могли від-
криватися поштові відділення і тимчасово, як наприклад, при універ-
ситеті Св. Володимира під час проведення Х з’їзду російських при-
родознавців і лікарів (17-30 серпня 1898 р.) [14, с. 97]. З кінця ХІХ ст. 
у звітах київських губернаторів ця рубрика починає доповнюватися 
інформацією і про телефонний зв’язок [32, арк. 26].

Зростання чисельності грамотних і освічених людей, попит на 
спілкування стимулював заклади поштового відомства. До кореспон-
денції належали листи (закриті та відкриті), бандерольні відправлення, 
посилки, грошові перекази і цінні пакети, періодичні видання. 

Поширювалась практика підписки на періодичні видання (газети 
і журнали). Частково обсяги періодичних видань могли зростати і за 
рахунок продажу газет у роздрібній торгівлі, яка була дозволена на 
території Російської імперії, починаючи з 1865 р. [7, с. 454].

Інформація про діяльність засобів зв’язку наводилася у звітах 
губернаторів усіх трьох губерній Правобережної України. Однак най-
більш детально по усталеній однотипній формі вона подавалася у 
звітах київських губернаторів. Статистичні дані фіксували кількість 
періодичних видань, відправлених із Київської губернії в інші частини 
Росії, а також отримані поштовими закладами губернії з імперії та з-за 
кордону. Їх аналіз дозволяє стверджувати, що як внутрішні, так і зо-
внішні потоки цього виду поштових перевезень стрімко зростали. Так, 
якщо наприкінці 1870-х рр. із Київської губернії у всі кутки Росії від-
правляли більше 300 тис. екземплярів періодичних видань, то вже на 
початку ХХ ст. їхній потік зріс до 6, 7 млн. примірників [27, арк. 27 зв.; 
15, с. 105]. Внутрішні обсяги отриманих періодичних видань на Київ-
щині наприкінці 1870-х рр. становили бл. 1,3 млн. екземплярів, а у 
1905 р. – близько 12,7 млн. примірників [27, арк. 27 зв.; 15, с. 105]. 
Надходили періодичні видання у межі Київської губернії і з-за кордону.
Якщо у 1879 р. їхня кількість дещо перевищувала 300 тис. екземплярів, 
то у 1905 р. цей потік кореспонденції зріс більш, ніж у двічі [27, арк. 
27 зв.; 15, с. 105]. У 1884 р. з Волинської губернії по імперії було від-
правлено 131,5 тис. прим. періодичних видань, водночас як із Київської 
– 1,89 млн. екземплярів. Тоді ж число отриманих газет і журналів у 
Волинській губернії склало 1, 35 млн. прим., а у Київській – 2,3 млн. 
екз.[24, арк. 17зв.–18; 29, арк. 14–15]. Київ був не лише центром одно-
йменної губернії, а водночас виконував функцію головного політично-
го культурного і економічного центру Правобережної України, а отже, 

попит на періодичні видання там повинен був бути значно вищим, аніж 
у решти губернських і повітових міст.

Статистичні дані поштової кореспонденції фіксують і зростання 
потоку листування. Частка відкритих листів (це могли бути і поштові 
художні листівки, і поштові картки із краєвидами міст тощо) зростала 
особливо стрімко. Це нововведення з’явилося в Росії у 1871 р. [10, с.408]. 
Поштові заклади Волинської губернії у 1879 р. отримали відкритих 
листів майже 60 тис., у 1884 р. їх кількість, яка надійшла із усієї Російської 
імперії, зросла майже у 4 рази [26, арк. 49–49 зв.; 24, арк. 17 зв.–18].

У окремих містах Росії працювала спеціальна поштова міська 
служба, що займалася доставкою внутрішньої кореспонденції [10, 
с.405]. Так подана окремо у звіті подільського губернатора за 1884 р. 
інформація про кількість отриманих по міській пошті «простих листів 
10451, рекомендованих 6347, грошових пакетів 970, посилок приватних 
4, капіталів приватних 5218 руб.» [30, арк. 20 зв.].

Наприкінці ХІХ ст. у побут мешканців Києва починає входити 
телефонний зв’язок. Протяжність телефонних ліній у цьому найбіль-
шому місті Правобережної України інтенсивно зростала. Так, у 1890 р. 
вона збільшилася на 41 версту, сягнувши загалом 534 верст [32, арк. 26 
зв.]. Зростала й кількість користувачів цим засобом зв’язку. Так, якщо 
у 1896 р. телефонним зв’язком у Києві користувалося 717 абонентів, 
то вже у 1898 р. їхнє число сягнуло 1001, а у 1905 р. – 1869 осіб [13, 
с.53; 14, с.98; 15, с.107]. Таким чином, можливість спілкування при 
допомозі телефону навіть для більшості киян наприкінці ХІХ – на по-
чатку ХХ ст. ще вважалася розкішшю. І хоча телефон поволі входив у 
повсякденне життя городян, однак, як відомо за іншими джерелами, на 
початку ХХ ст. починає проникати і у повітові міста правобережних 
губерній [2, с. 574-575].

Які предмети культурного ужитку наповнювали повсякденне 
життя мешканців міст Правобережної України? Про це збереглись відо-
мості про митні збори на товари, які ввозилися з-за кордону і відповід-
но вивозилися через митниці. У переліку розглянутих джерел такі зу-
стрічаються лише у двох додатках до «всепідданійших звітів» волин-
ських губернаторів за 1879 р. та 1891 р. Обслуговували усі товарні 
потоки на державному кордоні у межах Волинської губернії установи 
Радзивилівського митного округу, у складі якого були Радзивилівська, 
Дружкопольська, Волочиська митниці, Збаразька і Мервенська митні 
застави. Асортимент увезених і вивезених товарів через митні заклади 
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Радзивилівського митного округу фіксувався по двох відомостях у 
кожному зі звітів. У відомість «Ввезені товари по Радзивилівському 
митному округу у межах Волинської губернії за 1879 р.» було включе-
но 192 найменувань: літери для книгодрукування, книги друковані, 
приладдя для письма та малювання, картини, гравюри, музичні інстру-
менти, книги і речі для музеїв (колекцій) і навчальних закладів. Об-
рахування обсягів фіксувалося у пудах або ж поштучно (останнє сто-
сувалося таких музичних інструментів, як піаніно і рояль). Найбільше 
за вагою у 1879 р. ввозилося у межі Волинської губернії друкованих 
книг – 1325 пудів. Окрім музичних інструментів, дані про які подавали 
у ваговому обрахуванні, поштучно таких було зафіксовано 250 одиниць 
[26, арк. 106–108]. У менших обсягах, друковані книги, ноти, карти 
тощо вивозилися і з території Волинської губернії за кордон (у 1879 р. 
більше 165 пудів) [26, арк. 99].

Звітна документація губернаторів правобережних губерній наси-
чена додатковим масивом інформації, який можна пов’язати із органі-
зацією культурного побуту городян. Наведемо приклади.

Як сакральний осередок духовності важливу роль у житті городян 
продовжував відігравати храм. Це було місце не лише для молитов, 
його можна сприймати як місце зустрічі, налагодження контактів, 
отримання важливої і корисної інформації. В системі комунікаційних 
зв’язків він виступав важливою складовою культурного життя міст. Для 
єврейського населення міст – це була синагога, для православних 
(українців і росіян) – церкви і собори, для католиків (переважно по-
ляків) – це був костел. Опертя влади на православну віру спонукало її 
до будівництва нових православних храмів та реставрації уже існуючих. 
Їх відкриття та освячення, та й власне хід самих будівельних робіт до-
волі детально висвітлювався у губернаторських звітах (ІІІ розділ, під-
розділ «державні і громадські будівлі»).

На очах мешканців Києва у 1884 р. розгорталися роботи по будів-
ництву Володимирського собору. Того року у храмі настилали підлогу, 
навішували металеві двері, піднімали дзвони і золотили купола, готу-
валися до розпису стін, упорядковували територію [29, арк. 13]. А для 
мешканців повітового м. Чигирина культурною подією 1886 р. стало 
зведення кам’яного Воскресенського собору [31, арк. 18]. 

У «всепідданнійшому звіті» волинського губернатора за 1891 р. 
описується хід робіт по спорудженню соборного храму у Рівному, на 
урочисту закладку якого у 1890 р. приїздив Олександр ІІІ [33, арк. 10 зв.]. 

А на початку ХХ ст. у цьому місті відбулось встановлення кам’яної арки у 
пам’ять його перебування у повітовому місті. На її спорудження із місько-
го бюджету у 1905 р. виділялися спеціальні кошти [34, арк. 81].

Культурною подією для мешканців повітового Острога на Волині 
у 1891 р. було завершення реставраційних робіт з відновлення й освя-
чення давнього Богоявленського собору на Замковій горі [33, арк. 10]. 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у культурному повсякденні 
міських мешканців поширюється доброчинна діяльність по вирішенню 
соціальних проблем найменш захищених городян. Збираючи кошти 
члени добродійних товариств займалися й організацією культурного 
дозвілля мешканців міст.  

Інформація зосереджувалася у ІV розділі оглядів губерній під 
рубрикою «богадільні». Лише на початку ХХ ст. у цьому ж розділі 
з’являється окрема рубрика «доброчинні заклади». Утвердившись спо-
чатку у губернських центрах, благодійна діяльність починає поширю-
ватися і у повітових містах. Ще 1876 р. на Волині у Житомирі засно-
вується Товариство опіки про поранених і хворих воїнів, перейменоване 
у 1879 р. у Товариство Червоного Хреста. Його структурними підрозді-
лами виступали т.зв. Дамський комітет (у Житомирі), а також відділи у 
Старокостянтинові, Дубно і Рівному [26, арк. 67]. Поміж різних видів 
його діяльності практикувалося оплачувати навчання незаможних учнів 
і учениць міських народних училищ. У 1890-х років цим напрямком 
благодійності плідно займалися у містах Волині Товариства допомоги 
бідним учням Житомирської чоловічої і жіночої гімназій, Острозької 
прогімназії і Рівненського реального училища [33, арк. 60].

На початку ХХ ст. спостерігається активізація доброчинної ді-
яльності у містах Подільської губернії, урізноманітнюються і культур-
ні заходи, збір коштів нужденним. Так, у 1902 р. у Кам’янці-Подільському 
Попечительство про дитячі притулки, а також Товариство допомоги 
бідним у своїй діяльності практикували проведення т.зв. лотереї-аллегрі 
[17, с. 140, 146]. Така форма розважальних заходів починала поширю-
ватися в царській Росії. Це була своєрідна гра, для проведення якої її 
організатори створювали фонд виграшів (як один із варіантів, який 
практикувався саме у вищезазначених товариствах –  для цього зазда-
легідь закуповували окремі речі), а її учасники, придбавши лотерейний 
білет, могли або відразу отримати виграш, або ж у разі програшу отри-
мували білет із жартівливим написом: «аллегрі» (слово італійського 
походження), що означало: «будьте веселі, не засмучуйтесь» [1]. Отри-
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мані таким чином кошти спрямовували для задоволення потреб бідних, 
у тому числі й на оплату їхнього навчання [17, с.145].

Проведення масових розважальних заходів у містах Поділля для 
збору коштів на благодійні цілі практикували й ряд інших добродійних 
товариств, які опікувалися бідними учнями. У звітах подільського гу-
бернатора за 1902 р. коментується діяльність Товариства допомоги 
учням та ученицям Кам’янець-Подільської чоловічої та Маріїнської 
жіночої гімназій, Товариства допомоги незабезпеченим учням Неми-
рівської жіночої і чоловічої гімназій, Попечительства про незабезпече-
них учнів Вінницького реального училища, Вінницького доброчинно-
го товариства тощо. Як джерело поповнення своїх грошових надхо-
джень, головними з яких виступали членські внески, пожертви окремих 
осіб тощо, ці добродійні товариства розглядали й організацію люби-
тельських спектаклів, танцювальних вечорів, різдвяних свят із ялинкою 
тощо [17, с. 150, 152, 154, 157]. 

Таким чином, «всепідданійші звіти» губернаторів Правобережної 
України дають можливість вивчати зрушення у культурному побуті 
міст протягом довготривалого часу. А обраний для дослідження хро-
нологічний відтинок другої половини ХІХ – початку ХХ ст. характе-
ризувався багатьма трансформаціями, викликаними проведенням ре-
формування в основних сферах держави. Їх наслідки позитивно позна-
чалися на культурній складовій повсякденного життя городян. Звични-
ми для міст Правобережної України наприкінці досліджуваного пері-
оду ставали школи різних типів, заклади культури. Спілкування через 
книгу, музику, добродійний масовий захід, храм наповнював міський 
культурний простір новою аурою і смислами. Аналіз звітів губернато-
рів дозволяє стверджувати про зростання інтересу державної влади до 
сфери культурного побуту, а також активізацію громадськості у фор-
муванні міського культурного простору.

                           
1 У ЦДІАК України (ф. 442, оп. 52, спр. 437) вдалося виявити копію 

«всепідданійшого звіту» подільського губернатора за 1872 р. (справа по-
милково має назву «Звіт київського губернатора…»), чернетку якого по-
дали у вказаній збірці науковці Подільського осередку Інституту української 
археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України 
Ю.С.Земський та В.В. Дячок, які вважали, що цей звіт, як і решта підготов-
лених ними до друку, у фондосховищі ЦДІАК України відсутній [6, с. 4].

2 Наводимо перелік розділів звітів губернаторів, назви яких служили 
дороговказом, на що треба було звертати увагу: 1. Забезпечення народного 

продовольства. 2. Народне господарство і економічна діяльність населен-
ня. 3. Податі і повинності. 4. Громадський благоустрій і благочиніє. 5 На-
родне здравіє. 6 Народна освіта. 7. Земські, міські і станові заклади. 8. 
Адміністративні і судові заклади. 9. Загальний висновок і пропозиції [ПСЗ 
Российской империи. – Собрание второе. – СПб., 1874. – Т. ХLV. – Отде-
ление первое. –1870. – № 48502. – С. 859].

3 Так, у звіті волинського губернатора за 1879 р. уміщений історичний 
нарис про заснування Волинської губернії та надання офіційного статусу 
повітових міст тим чи іншим міським поселенням, чого у звітах київських 
і подільських губернаторів не спостерігалося (ЦДІАК України, ф. 442, оп. 
533, спр 158, арк. 13), а у огляді Волинської губернії за 1905 р., навіть коли 
вже за вимогами формуляру 1897 р. мала подаватися інформація ще більш 
лаконічно і стисло, був уміщений фізико-географічний опис Волинської 
губернії (ЦДІАК України, ф.442, оп. 636, спр. 391, арк. 8–16).

4 На літографічних підприємствах застосовувався друк із плоскої по-
верхні каменю, на якому робили малюнок, а потім розмножували його 
відтиски [Краткий словарь иностранных слов. Составила С. М. Локшина.– 
Издание пятое, стереотипное. – М.: Русский язык, 1976. – С. 158].
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Прищепа Олена (Рівне, Украина) Культурний побут міських жителів 
Правобережної України у звітах губернаторів (друга половина ХІХ – по-
чаток ХХ ст.)

У статті розкриваються інформаційні можливості звітної документації 
губернаторів для з’ясування культурного побуту мешканців міст Правобереж-
ної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Джерелознавчий аналіз 
охоплює ті рубрики “всепідданійших звітів”, у яких фіксується стан освіти, 
подається інформація стосовно культурних запитів городян (бібліотеки, музеї, 
книжкові крамниці, друкарні, фотографічні заклади, періодичні видання, вве-
зення з-за кордону товарів культурного побуту).

Ключові слова: культурний побут, місто, Правобережна Україна, звіти 
губернаторів

Прищепа Елена (Ровно, Украина) Культурный быт горожан Правобе-
режной Украины в отчетах губернаторов (вторая половина ХІХ – начало 
ХХ в.)

В статье раскрывается информационный потенциал отчетной докумен-
тации губернаторов для изучения культурного быта горожан Правобережной 
Украины второй половины ХІХ – начала ХХ в. Источниковедческий анализ 
охватывает те рубрики «всеподданнейших отчетов», в которых фиксируется 
состояние образования, подается информация относительно культурных по-
требностей горожан (библиотеки, музеи, книжные магазины, типографии, 
фотографические заведения, периодические издания, использование ввезенных 
из-за границы товаров культурного быта).

Ключевые слова: культурный быт, город, Правобережная Украина, 
отчеты губернаторов

Pryshchepa Olena (Rivne, Ukraine) Cultural lifestyle of Right-Bank Ukraine 
town residents in governors’ reports  (the second half of 19th – the beginning of 
20th cent.).

The article reveals informational potential of governors’ reporting documentation 
for the purpose of examining the cultural model of life of town residents of Right-
Bank Ukraine in the second half of 19th – the beginning of 20th cent. Analysis of 
sources covers those sections of reports that record the state of education, provide 
information on cultural demands of citizens (libraries, museums, bookshops, 
publishing houses, photographic stores, subscriptions for periodicals, usage of 
imported cultural goods).

Key words: cultural mode of life, town, Right-Bank Ukraine, governors’ 
reports
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Оксана МАРКЕВИЧ
(Житомир, Україна)

Становлення Житомира 
губернським центром
як фактор формування
культурного побуту його городян 
(за «Полным собранием законов
Российской империи»)

Формування міст у Російській імперії, а, відповідно, і культурно-
го побуту городян мало ту особливість, у порівнянні з європейськими 
містами, що верховна влада залишала за собою вирішальне право 
спрямовувати їх розвиток, підбираючи відповідні засоби та управлінські 
механізми. Результатом цього стала значна кількість законодавчих актів, 
вміщених у «Полном собрании законов Российской империи» (далі – 
ПСЗ), які безпосередньо і опосередковано регулювали життя міст та 
впливали на побут городян, в тому числі й культурний. Завдання цієї 
статті – з’ясувати інформативні можливості законів, опублікованих у 
ПСЗ кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.; дослідити, як становлен-
ня Житомира адміністративним центром Волинської губернії вплину-
ло на розвиток міста та забезпечення культурних його потреб.

Історики приділяли значну увагу законодавству, розглядаючи іс-
торію міст та їх управління. Зокрема, І. Дітятін детально аналізував 
«Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» 
(далі – «Учреждения…») від 7 листопада 1775 р. та «Грамоту на права 
и выгоды городам Всероссийской империи» від 21 квітня 1785 р. Автор 
висвітлив значення нормативних документів для запровадження місь-
кого судочинства, організації цехів та ін. Окремо розглядались повно-
важення щодо міст генерал-губернаторів та губернаторів [2]. На осно-
ві великої кількості нормативних документів П. Мулов дослідив права 
міщан, купців, а також питання виборів і обов’язків службовців; лікві-
дацію магістратів і відкриття міських дум. Автор обмежився розглядом 
діяльності міського управління у Петербурзі, Москві та Одесі [4]. 
Аналізуючи «Учреждения…», В. Григор’єв зупинився на формуванні 

станових судових інстанцій, висвітлив вибори міського голови та по-
рівняв міське і дворянське самоврядування [1].

Таким чином, дореволюційними істориками було проаналізовано 
запровадження міського управління, облаштування міст на основі за-
конодавчих актів, проте ці дослідження майже не торкались питань 
формування культурно-освітнього побуту городян, не з’ясовувалась 
специфіка управління міст Волинської губернії. 

Сучасні дослідники Волині зупиняються на конкретних проблемах 
історії міст. Законодавча база, за допомогою якої Правобережна Укра-
їна включалася у межі Російської держави, та діяльність адміністрації 
новоутворених губерній висвітлена В.С. Шандрою [39]. А.В. Шевчук 
звернув увагу на формування міського станового суду в українських 
губерніях Російської імперії після реформи 1775 р. [40]. О.М. Карліна 
детально проаналізувала доходи і видатки повітових міст губернії 
кінця ХVІІІ – середини ХІХ ст. [3]. Міста Волинської губернії другої 
половини XIX – початку XX ст. стали предметом спеціального дослі-
дження О.П. Прищепи [37], яка ґрунтовно проаналізувала їх особли-
вості, зокрема їхній приватновласницький характер. 

Після входження Правобережної України до складу Російської 
імперії розпочалося впровадження імперських законів та організація 
управління за зразком внутрішніх губерній: утворювались нові адмі-
ністративні одиниці – губернії та повіти. 5 липня 1795 р. вийшов імпе-
раторський указ, адресований генерал-губернатору Т.І. Тутолміну, про 
створення Волинської губернії [5, №17352, с.727]. Тоді ж було затвер-
джено її штат, кількість та склад новоутворених установ [5, №17354, 
с.728]. Житомир хоча й ставав повітовим містом, однак тимчасово ви-
конував роль губернського центру, оскільки в обраному для цього 
Новограді-Волинському не було відповідних приміщень, в яких би 
розмістились адміністративні установи. На користь вибору міста Жи-
томира відіграв той факт, що саме там тимчасово перебувало керівни-
цтво краєм. Сенатським указом від 22 вересня 1796 р. оголошувалось 
про відкриття Волинського намісництва з центром у Житомирі [5, 
№17512, с. 940]. Формування губернії зайняло 13 місяців, тоді як, за 
твердженням В. Григор’єва, в середньому на це витрачалось близько 
6-7 місяців. Серед основних причин, що затримали відкриття, були 
труднощі з визначенням адміністративного центру. 

Указом від 22 січня 1796 р. було затверджено герби для міст гу-
бернії, на яких зображувались православні святі або історичні герої 
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того часу, що передував річпосполитовському періоду. Свій герб 
отримало і повітове місто Житомир. У блакитному полі щита був зо-
бражений міський мур з трьома вежами і відчиненою брамою. В 
указі зазначалось, що «сей герб издревле присвоен сему городу кня-
зьями литовскими, в ознаменование освобождения от властвования 
старостинского». Уточнювалася дата надання місту його першого 
давнього герба: «В 1399 р. Эдигей, разбил Витовта при реке Ворскле, 
разорил Житомир и другие города до самого Луцка. Около этого 
времени литовскими князьями был присвоен герб Житомиру» [5, 
№17435, с.859-862]. 

Власний герб отримав і Новоград-Волинський, елемент якого зо-
бражувався на загальногубернській символіці. Цікавий факт, що з 
остаточним визначенням Житомира губернським містом герб Волин-
ської губернії не зазнав змін. На ньому зберігалась символіка Новоград-
Волинська. У такий спосіб – через символи – влада переконувала 
своїх підданих в легітимності її володіння як цим, так і іншими міста-
ми Правобережної України.

Указом від 12 грудня 1796 р. Волинській губернії надавалися 
«особые права», що законодавчо визначило її нове становище. Рефор-
ми в управлінні доповнювали і територіальні зміни. Кількість повітів 
Волинської губернії скоротилась до 12 – Радомишльський було пере-
дано Київській губернії. Указом від 29 серпня 1797 р. вкотре вирішу-
валася доля губернського міста. За ініціативою новопризначеного 
військового губернатора О.А. Беклешова, Житомир залишився адміні-
стративним центром, «пока другой город не будет для этого определен» 
[6, №18117, с.706-709]. 

Вирішальним став указ від 22 жовтня 1802 р., згідно з яким дер-
жава викупила Житомир у графа Ю. Ілінського. Зазначалася і точна 
цифра викупу, яка дорівнювала сумі восьми річних прибутків, що 
отримував власник від міста. Крім цього йому повертались втрачені 
доходи за 1793-1801 рр. з відсотками. Така купівля обійшлась державі 
у 39 050 руб. і 13 коп. сріблом [7, №20481, с.328]. 

Беззаперечно, перехід міста у державну власність вплинув на 
повсякденний уклад життя його мешканців. Уже не власник, а місцеві 
органи влади опікувались міськими прибутками, утримували поліцію, 
приймали рішення щодо покращення стану мостів, доріг, переправ та 
ін. Варто додати, що його викуп вплинув і на вибір Житомира адміні-
стративним центром. За клопотання військового губернатора І.М. Ес-

сена, указом від 24 червня 1804 р. Житомир остаточно набув статусу 
губернського міста [8, №21364, с.403]. 

Головна ознака, що відрізняла губернський центр від іншого 
міста – це розміщення в ньому загальногубернських та повітових 
органів влади, відповідно до встановленого штатного розпису [8, 
№21404, с.455]. У Житомирі був спеціально побудований будинок для 
губернатора і його канцелярії, діяли губернське правління, палати 
кримінального і цивільного судів (пізніше об’єднались у головний 
суд), казенна палата, приказ громадської опіки, совісний суд, верхній 
земський та повітовий суд, дворянська опіка, нижній земський суд, 
губернський магістрат, сирітський суд, верхня та нижня розправи. 
Іменним указом начальнику Головного штабу від 25 жовтня 1816 р. у 
губернських містах були впроваджені інвалідні команди, що підси-
лило сторожу міста, супровід арештованих, що також сприяло бо-
ротьбі зі злочинністю [9, №26479, с.1057]. 20 грудня 1834 р. у Жито-
мирі було засновано Статистичний комітет для збирання важливої 
інформації про губернію та її мешканців, про їх заняття, побут [15, 
№7684, с. 280; 312]. 

Архітектура цих державних споруд надавала місту нового вигляду, 
а їх інтенсивне будівництво мав забезпечити архітектор, який указом 
від 19 серпня 1841 р., прийнятим за ініціативою Міністерства внутріш-
ніх справ, відправлявся у губернське місто. Кошти на його утримання 
виділялись з міських прибутків [16, №14820, с. 803-804]. Наказом Се-
нату від 11 серпня 1842 р. регулювалась діяльність будівельних комі-
тетів по облаштуванню адміністративних центрів. Тепер вони з відання 
Військового міністерства (департаменту військових поселень) пере-
ходили до головного управління «Шляхів сполучень і публічних спо-
руд» [17, №15951, с. 844]. 

Під керівництвом губернатора у Житомирі почав діяльність комі-
тет «общественного здравия», у обов’язки якого входило: нагляд за 
станом здоров’я мешканців губернії загалом і губернського міста зо-
крема; прийняття швидких і дієвих заходів у разі поширення епідемі-
ологічних хвороб. На нього покладалось розповсюдження серед на-
селення знань про гігієну і здоров’я, способи запобігання хворобам, 
важливої складової побутової культури. Діяльність цього комітету мала 
надважливе значення для жителів великого міста, адже заразні хворо-
би ставали справжнім лихом для населення, а тому держава дбала про 
дієві заходи для їх попередження та ліквідації [18, №25930 а, с.2]. 
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Верховна влада опікувалась розвитком губернських центрів, а тому 
указом від 29 жовтня 1825 р. створювався особливий комітет для по-
шуку коштів на їх потреби. До його складу входили представники від 
військового відомства до Міністерства внутрішніх справ та Міністерства 
фінансів [10, №30567, с. 581]. Комітет діяв лише шість років і був лік-
відований сенатським указом від 28 січня 1831 р. [19, №4302, с. 82]. 

Таким чином, у Житомирі – адміністративному центрі губернії, 
відкривалися установи, метою яких було налагодити управління, за-
пропонувати заходи для поліпшення умов життя мешканців міста. Їх 
запровадження давало житомирянам можливість зайняти посади, зро-
бити кар’єру на державній службі, отримувати жалування для забез-
печення сімей. Хоча на ключові посади у місцевих державних устано-
вах Волинської губернії запрошувались вихідці переважно з внутріш-
ніх губерній Російської імперії. Це вплинуло на етнічний склад насе-
лення Житомира, мову спілкування та переорієнтацію культури його 
мешканців, значно зросла їх чисельність (див. табл.). 

Таблиця. 

Населення міст Волинської губернії [3].

Місто   1798 р. 1837 р. 1857 р.
Житомир  5 419 21 726 29 244
Новоград-Волинський 1 928 3 863 6 523
Острог  4 098 4 125 9 532
Заслав   4 566 5 523 8 242
Рівне   2 638 8 774 4 950
Володимир-Волинський 1 943 11 273 4 930
Луцьк   2 349 6 722 6 660
Ковель  1 674 5 888 3 335
Старокостянтинів 4 581 7 043 10 812
Овруч        852 8 926 5 416
Дубно   6 535 10 366 8 027
Кременець  3 528 9 432 9 592
Усього   40 111 103 661 107 263

Як видно з даних цієї таблиці, укладеної О.М. Карліною, під час 
відкриття Волинської губернії і призначення Житомира губернським 
центром чисельність населення була незначною: майже однаковою з 
Острогом, Заславлем, Старокостянтиновом, а в Дубні – навіть більшою. 
Впродовж декількох десятків років вона збільшилась в чотири рази, 

що набагато випереджало зростання інших міст губернії. Верховна 
влада врахувала цю динаміку, а тому інтенсивніше спрямовувала за-
ходи на розвиток губернського міста. Ключову роль у цьому відігравав 
губернатор, якому дозволялося самостійно приймати рішення щодо 
розбудови міста, в тому разі, якщо затрати складали до 1000 рублів [20, 
№10303, с.385]. Спорудження у Житомирі будинків, мостів, площ, 
укріплення берегів з витратами до 5000 рублів контролювалось губер-
натором з погодженням Міністерства внутрішніх справ, а понад зазна-
ченої суми – з Комітетом міністрів [19, №4539, с.343]. 

Згідно з пропозицією губернатора відбулося заснування аптек. 
Начальник губернії мав особисто повідомляти до медичного департа-
менту про доцільність їх відриття відповідно до місцевих обставин, 
найважливішою з яких було збільшення чисельності населення міста 
[15, №7684, с.280; 312]. 

Невід’ємною складовою губернського міста було проведення що-
річної ярмарки. Указом від 3 червня 1837 р. губернаторам також до-
зволялося відкривати додаткові, якщо цього вимагають місцеві обста-
вини [20, №10303, с. 385]. Найбільші на Волині ярмарки проходили у 
Бердичеві та Радзивилові, проте губернське місто у цьому відношенні 
також «не пасло задніх». Зокрема, начальник Волинської губернії 
М.П. Синельніков скористувався вищезгаданим указом та клопотався 
про відкриття додаткових торгів у Житомирі [38]. Крім збільшення 
прибутків, вони приносили й культурне задоволення мешканцям міста, 
бо саме на багатолюдних ярмарках діяли аматорські театри та інші 
розважальні заходи.

Відповідно до указу від 25 серпня 1836 р. цивільним губернаторам 
у губернських містах обов’язково мали відкриватися виставки різно-
манітних виробів, де презентувалися найкращі тогочасні зразки фа-
бричної, заводської, ремісничої продукції. Серед експонатів були но-
вітні інструменти та сільськогосподарські знаряддя праці, винаходи 
для покращення обробітку полів, садів. На виставках також демонстру-
валися шкіри рідкісних тварин, овочі та фрукти великої врожайності 
чи незвичних розмірів. Місцева адміністрація, купці та населення на 
таких заходах знайомились з ґрунтами губернії, зразками мінералів, її 
тваринним та рослинним світом, а верховна влада сподівалась у такий 
спосіб підняти культуру виробництва [21, №9485, с.888-889]. 

Губернатор також мав дбати про зовнішній вигляд міста. Очільник 
краю стежив за збереженням та запобігав руйнуванню давніх пам’яток, 
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забороняв самостійну їх реконструкцію [22, №1613, с.1070]. Указом 
від 13 грудня 1817 р. місцевим жителям заборонялось розфарбовувати 
будинки у яскраві кольори. В поліції містились зразки тих фарб, якими 
можна було прикрашати житло. Це був, в основному, білий та світлі 
відтінки жовтого, рожевого та сірого. Лише шлагбауми, будинки для 
вартових мали бути пофарбовані в колір, що його визначали військові 
[11, №27180, с.908-913].

Заводи, які забруднювали місто, за наказом начальника губернії 
виносились за його межі. Згідно з іменним указом цивільним губерна-
торам від 26 травня 1826 р., для цього виділявся термін – 10 років. Для 
підтримання порядку і чистоти в містах нові підприємства мали буду-
ватися вниз за течією річки [23, №366, с.494].

Верховну владу особливо турбували дороги та вулиці губернсько-
го міста. 8 лютого 1835 р. вийшов указ «Об устройстве мостових», за 
яким створювалися тимчасові комітети на чолі з губернатором. Вони 
визначали порядок вимощення вулиць губернського центру, розподі-
ляли кошти та шукали джерела фінансування. Найчастіше городян 
зобов’язували вимостити вулицю навпроти власних будинків та дворів 
[23, №366, с.494]. 

Дороги у місті мали бути рівними, поверхня – гладкою, з обох 
боків вони позначались канавами, за якими росли липа, осика, береза, 
тополя або інші поширені дерева, що стояли б одне від одного на від-
стані двох сажнів [11, №27 180, с. 908-913]. 

Не менше уваги через їх стратегічне значення приділялось доро-
гам, які проходили через губернське місто. Указом від 24 березня 1833 р. 
шляхи Російської імперії розподілялись на п’ять класів. До першого 
класу віднесені головні, другого – великі сполучення, третього – зви-
чайні поштові із губернії в губернію, четвертого – повітових, поштових 
і торгових сполучень та п’ятого – дороги сільські та польові. Визна-
чальним чинником для розвитку Житомира стало те, що через місто 
проходили шляхи, що належали до другого класу. З Києва через Жито-
мир і Дубно пролягала дорога до Радзивилова. Особливо наголошува-
лось на важливому сполученні з Могильова через Житомир, Бердичів 
і Тульчин в Одесу. Відповідав за якість цих доріг начальник губернії 
[25, №6076, с. 180]. 

Дороги відігравали важливе значення у житті населення, адже ними 
користувалися подорожні, купці, що значно розвивало торгівлю, вна-
слідок чого місто ставало багатолюдним. Дороги сприяли доланню за-

мкнутості, збільшували можливість входження до загального і регіональ-
ного культурного простору. У зв’язку з цим у Житомирі розширилась 
сфера надання послуг – частина населення почала займатись перевізни-
цтвом. Волинський губернатор П.І. Аверін навіть звернувся з пропози-
цією до міністра внутрішніх справ про обкладання їх особливим подат-
ком. Подібні збори вже існували в Петербурзі та Москві, у портових та 
деяких великих губернських містах. Таким чином, Житомир зарахову-
вався до останніх. 22 червня 1829 р. ця пропозиція була схвалена імпе-
ратором. Власника пари коней в дрожках або візку з ресорами обклада-
ли на користь міста податком у розмірі 25 руб., без ресор – 15 руб., з 
одного коня утримували 10 руб. асигнаціями на рік [26, №2947, с. 443]. 

Крім поліпшення стану доріг влада, приділяла увагу ефективнос-
ті поштових зв’язків, що також давало можливість отримання нової 
інформації, в тому числі і про події культурного життя. М.І. Комбурлей 
у 1808 р. ініціював створення додатково двох поштових станцій у Во-
линській губернії, одна з яких відкривалася по тракту з Житомира до 
Брест-Литовська [13, №22988, с. 208]. До уваги бралося те, що шлях 
використовували багато кур’єрів та інших подорожніх, а він у цих 
місцях був болотистим, тому потребував додаткового транспорту. 

Комітет міністрів розглядав доповідну записку начальника по-
штового департаменту від 13 березня 1828 р. про доцільність відкрит-
тя екстра-пошти між Києвом і Житомиром для зв’язку з Одесою. Як 
зазначалося в повідомленні, його метою було покращити зв’язок між 
обома губернськими центрами та столицею імперії. Для доставки важ-
ливої інформації з Києва до Петербургу витрачали десять діб. Додамо 
до цього, що для подолання 140-верстової відстані між Житомиром та 
Києвом потрібна була ще одна доба, а пошта між цими губернськими 
містами проходила лише два рази на тиждень. Міністр наголошував, 
що така пошта між Житомиром, Одесою і Петербургом діє тричі на 
тиждень і на це витрачається чотири доби. Отже покращення сполу-
чення між Києвом і Житомиром було стратегічно важливим завданням, 
а тому на встановлення екстрапошти між містами держава витратила 
3 161 руб. 60 коп. [27, №1932, с.371]. 

Про зв’язок з Житомиром особливо дбало Військове міністерство, 
бо на території Волинської губернії перебувала значна кількість військо-
вих для охорони кордонів, частина з яких знаходилась у губернському 
центрі. Указом від 23 липня 1846 р. в Житомирі, недалеко від Сінної 
площі, були побудовані дерев’яні казарми для гарнізонного батальйону 
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[28, №20245, с.141]. Військовим міністерством ініціювалися зміни і в 
становищі госпіталів, які відтепер фінансувалися державою. 1862 р. 
було виділено 11520 рублів, а з 1863 р. щорічно по 9 820 рублів [29, 
№38693, с.90]. Указом від 8 червня 1853 р. для термінових відомостей 
з військового відомства до Житомира засновувалася особлива кур’єрська 
пошта. Вона відправлялася з Петербурга щонеділі о п’ятій після полу-
дня, а до губернського центру прибувала щоп’ятниці о сьомій ранку. 
Додавалося, що відкриття особливої кур’єрської пошти ніяк не вплине 
на діючу в тому напрямку екстрапошту. Її використовували також для 
відправки казенних пакетів з міністерства, військові начальники нею 
передавали термінові відомості з краю [30, №27332, с.285-286]. 

Становлення Житомира адміністративним центром збільшило 
чисельність населення, його гостей, що вплинуло і на становище по-
ліції. Згідно з штатним розписом від 4 липня 1805 р. на утримання 
стражів порядку в Житомирі щорічно виділялося 1 810 рублів і додат-
ково по губернському штату ще 430 рублів [8, №21824, с.116]. 

Значна увага приділялась розвитку садівництва, про що свідчить 
указ від 19 грудня 1803 р., в якому йшлося про збереження та розвиток 
садів училищами при монастирях у Київській, Подільській та Волин-
ській губерніях. Там інформувалося, що у Житомирі найбільший сад 
належав бернардинському монастирю, який існував у місті з 1760-х 
років. Законом передбачалося, аби ченці докладали максимальні зусил-
ля на його щорічне поліпшення [7, №21089, с. 1077]. Монастирський 
сад був настільки великий, що дав назву одній із вулиць Житомира – 
Садовій. У губернських містах зростали і громадські сади, що ставали 
справжньою окрасою міста [11, №27180, с. 908-913]. 

Таким чином, житомиряни отримали змогу сповна відчути резуль-
тати від становлення міста губернським центром. Покращення стану 
доріг, вимощення мостових, озеленення міста та закладення садів позна-
чились на повсякденному культурно-побутовому укладі життя. Тради-
ційними ставали прогулянки тротуарами, зустрічі біля нових споруд. Не 
варто забувати, що це безпосередньо впливало на формування стилю 
одягу житомирян, манери, підвищувались їхні культурні запити. 

Чи не найпершу роль у культурному побуті городян відігравало 
поширення знань шляхом впровадження навчальних закладів для всіх 
верств міського населення. Адміністративний центр став осередком 
поширення російської освітньо-культурної традиції. Діяльність адмі-
ністративних структур та проживання тут значної чисельності росіян-

чиновників невпинно поширювали використання житомирянами і у 
побуті російської мови. Варто додати, що цей процес вдалося дещо 
призупинити польським патріотам – міністру зовнішніх справ, курато-
ру Віленського навчального округу А. Чарторийському та генерально-
му візитатору училищ Київської, Волинської і Подільської губерній 
Т. Чацькому. Їх діяльність сприяла розвитку освітньої польської куль-
тури через впровадження розвиненої системи шкільництва та освіти у 
Правобережних губерніях. 

Згідно з указом від 26 січня 1803 р. в губернських містах Російської 
імперії мали відкриватись гімназії, а в кожному повітовому місті – учи-
лище. Кошти на утримання гімназії виділялися приказом громадської 
опіки із доповненням, у разі необхідності, з казни [7, №20597, с. 440]. 
Незважаючи на чітке трактування указу, у Житомирі така не була від-
крита. У Житомирі було засноване повітове училище, кошти на утри-
мання якого виділялись з едукаційного фундуша. Аналіз нормативної 
бази ПСЗ розкриває особливості фінансування навчальних закладів 
Волині. Дев’ять училищ у губернії перебували на забезпеченні духовних 
осіб [12, №20666, с.194]. Згідно з штатним розписом від 21 березня 
1804 р. на утримання повітових училищ Волинської губернії виділяло-
ся 8460 руб., на гімназію – 5700 руб. [12, №21428, с. 42]. 19 листопада 
1832 р. вийшов указ про заснування Волинської губернської гімназії, 
урочисте відкриття якої відбулося 1 січня 1833 р. Без перебільшення, 
ця подія відіграла важливе значення у зростанні культурного дозвілля 
городян, адже при гімназії діяла найбільша в губернії бібліотека. 

Іменний указ Сенату від 16 червня 1835 р. вніс корективи у джере-
ло фінансування Волинської губернської гімназії. Відтепер кошти виді-
лялись Міністерством народної освіти з державної казни. В указі міс-
титься інформація про викладачів – новий освічений прошарок міста, 
зокрема їхнє жалування. Директор гімназії в Житомирі отримував 800 
рублів, інспектор – 500. Двом законовчителям римсько-католицького та 
греко-російського віросповідання виділялося по 300 рублів [24, №8 243, 
с.744]. Указом від 22 лютого 1838 р. у Волинську губернську гімназію 
відправлявся додатковий наглядач, що стежив за порядком та моральною 
атмосферою серед учнів [31, №11000, с. 137]. 

Зі збільшенням їх числа зросла необхідність у нових кваліфікованих 
викладачах. На розгляд Комітету міністрів 24 березня 1836 р. поступи-
ла пропозиція міністра народного освіти про поділ чотирьох класів 
Житомирської гімназії на відділення і про призначення додатково п’яти 
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викладачів. Відтак два нижніх класи розділили на два відділення з від-
правленням трьох викладачів з жалуванням по 300 рублів. Три нові 
вчителі призначались у третій і четвертий класи [21, №9026, с. 235]. 

З огляду на значну чисельність євреїв та намагання влади врегу-
лювати їхню зайнятість, генерал-губернатор І.І. Васильчиков домігся 
дозволу на відкриття у Житомирі 29 липня 1861 р. єврейського реміс-
ничого училища. Згідно з його пропозиції воно мало діяти «в виде 
опыта» три роки. Відкриття подібного закладу було спробою організу-
вати доступ до державної освіти для єврейського етносу. Училище 
знаходилось під опікою генерал-губернатора та безпосереднім наглядом 
начальника губернії. Число вихованців становило 30 осіб віком 13-15 
років. Це були переважно сироти, діти з багатодітних сімей, бідних 
міщанських родин, цехових євреїв. Мета відкриття такого училища 
полягала у поширенні серед єврейського населення знання ковальської, 
столярної, токарної справ та інших ремесел. Серед обов’язкових пред-
метів на перше місце ставилось вивчення російської мови. Старанні 
учні отримували звання майстра, а за відмінні успіхи – золоті та срібні 
медалі, звільнялися від рекрутської повинності. Варто додати, що міс-
цеве керівництво неабияк сподівалось, що отримані знання та практич-
ні навички будуть застосовані у облаштуванні Житомира, наданні йому 
ошатності [34, №37308, с. 208]. 

У ПСЗ детально розписується структура та джерела фінансування 
Житомирського єврейського ремісничого училища. За клопотанням 
генерал-губернатора указом від 26 квітня 1862 р. вводилась додаткова 
посада товариша почесного «блюстителя» в училище [29, №38212, с.371]. 
Влада детально регулювала розселення євреїв у губернському місті. 
24 березня 1854 р. за ініціативою генерал-губернатора вийшов указ, який 
забороняв євреям проживати в тих кварталах Житомира, що розміщали-
ся між вулицею Великою Бердичівською та річкою Тетерів. Їм дозволя-
лося лише купувати там землі і будувати будинки для здачі в оренду [32, 
№28079, с. 301]. Ця частина, на думку місцевого сановника, являлася 
головною і, до того ж, наймальовничішою у Житомирі, а єврейське 
житло не відрізнялося охайністю, будинки були перенаселені і саме там 
часто виникали пожежі. Проте таке обмеження протрималося недовго, 
бо вже 27 березня 1858 р. вийшов указ, ініційований Міністерством 
внутрішніх справ, за яким євреям було дозволено набувати землі і роз-
будовуватись у всіх частинах міста на загальних підставах [33, №32921, 
с. 358]. А вже наступним указом від 29 листопада 1862 р. дозволялось 

споруджувати будинки в середині кварталів Житомира, визначених ге-
неральним планом під сади з тим зауваженням, щоб кам’яні приміщен-
ня знаходились на відстані 18-25 саженів від вулиці. Таким чином 
швидкими темпами проходило розселення євреїв, які щільно заселяли 
вільний простір губернського міста [29, №38974, с. 441]. 

Збільшення населення, урізноманітнення роду занять житомирян 
потребували покращення управління міста. Указом від 9 жовтня 1837 р. 
в Житомирі засновувалась міська дума, у відання якої передавались 
справи міського господарства. За клопотанням генерал-губернатора 
О.Д. Гур’єва спільно з Міністерством внутрішніх справ було розробле-
но штат новоутвореної установи. Відтак на утримання міської думи 
виділялося 2500 рублів. Внаслідок цього певних змін зазнала діяльність 
житомирського магістрату. Було ліквідовано звання президентів, замість 
яких призначались бургомістри і ратмани. Також скоротились витрати 
на утримання канцелярії магістрату, на яку за новим штатним розписом 
виділялось 1 900 руб. [20, №10574, с. 769]. Започатковані цим указом 
зміни стали початком проведення рішучих реформ судової влади. 

16 вересня 1849 р. вийшов імператорський указ, згідно з яким у 
Житомирі розпочалося реформування суду. Ці зміни мали експеримен-
тальний характер і були ініційовані Міністерством внутрішніх справ 
та Міністерством юстиції, метою яких було підвищити ефективність 
діяльності установ Волинської губернії. Так, проведені у Житомирі 
реформи, у разі їхньої ефективності, мали поширитись і на решту гу-
берній Російської імперії. Суть її полягали у ліквідації магістрату, 
функції якого розподілялись між повітовим судом та новостворюваною 
міською думою [35, №23503, с.47-48]. В ПСЗ йдеться про чіткий роз-
поділ обов’язків між цими установами, визначено їх склад та здійсне-
но заходи для підсилення канцелярій. 

Беззаперечно важливою подією для житомирян стало переміщен-
ня кафедри Волинського єпархіального архієрея із Почаївської Лаври 
до Житомира, яке відбулося згідно з указом від 1 жовтня 1840 р. [36, 
№13835, с.627]. З 1845 р. у приміщенні конвенту розпочала свою ді-
яльність і Луцько-Житомирська духовна семінарія. Відтак Житомир 
поступово ставав осередком духовно-релігійного життя в регіоні. 

Отже, верховна влада велику увагу приділяла вибору адміністра-
тивного центру у новоприєднаній території, якою була Волинська гу-
бернія. Спроби влади детально регулювати розвиток губернського 
міста та інтенсивніше впливати на його благоустрій, на формування 
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нового культурного середовища, на форми та рід зайнятості городян 
спричинили до появи великої кількості нормативних актів, вміщених 
у «Полном собрании законов Российской империи». Житомир внаслі-
док геополітичного розміщення опинився під особливим наглядом, що 
стало причиною появи значно більшої кількості указів щодо покращен-
ня його розвитку порівняно з іншими губернськими центрами імперії. 
Завдяки клопотанню генерал-губернаторів, військових і цивільних 
губернаторів була прийнята більшість законів про впорядкування в 
Житомирі доріг, поштового зв’язку. Це давало можливість ширшого 
доступу до інформації, важливої складової поширення знань і культур-
них досягнень у різних сферах життя. Завдяки отриманню Житомиром 
губернського статусу він розвивався як важливий освітньо-культурний 
осередок, надаючи знання як житомирянам так і губернській люднос-
ті. Таким чином закладалися підвалини для покращення культурного 
побуту його городян. 
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Маркевич Оксана (Житомир, Україна) Становлення Житомира 
губернським центром як фактор формування культурного побуту його 
городян (за «Полным собранием законов Российской империи»)

У статті розглянуто інформативні можливості законів, опублікованих 
в «Полном собрании законов Российской империи», щодо питань станов-
лення Житомира адміністративним центром Волинської губернії. Визна-
чено вплив цього фактору на розвиток благополуччя міста, формування 
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міської культури, на покращення побуту городян кін. ХVІІІ – першої по-
ловини ХІХ століття.

Ключові слова: Волинська губернія, закон, місто, губернський центр, 
культурний побут

Маркевич Оксана (Житомир, Украина) Становление Житомира 
губернским центром как фактор формирования культурного быта 
горожан (по «Полному собранию законов Российской империи»)

В статье рассмотрены информативные возможности законов, 
опубликованных в «Полном собрании законов Российской империи», 
относительно вопросов становления Житомира административным цен-
тром Волынской губернии. Определено влияние этого фактора на развитие 
благополучия города, формирования городской культуры, на улучшение 
быта горожан кон. ХVІІІ – первой половины ХІХ века.

Ключевые слова: Волынская губерния, закон, город, губернский центр, 
культурный быт

Markevych Oksana (Zhitomir, Ukraine) Turning of Zhitomir into a 
province center as a factor of forming of its townspeople cultural life (by 
«Complete Collection of Laws of the Russian Empire»)

The article deals with informational opportunities of the laws, published 
in the «Complete Collection of Laws of the Russian Empire», concerning issues 
of turning Zhitomir into the administrative centre of Volhynia province. The 
infl uence of this factor on the development of the city welfare, the formation of 
its townspeople cultural life on the late 18th – fi rst half of the 19th cent. is 
defi ned. 

Key words: Volhynia government, the law, the city, the provincial center, 
the cultural life

Традиционно под свободным временем понимают часть внерабо-
чего времени в границах суток, недели, года, остающуюся у человека, 
социальной группы, общества за вычетом разного рода непреложных, 
необходимых временных затрат. Основными функциями свободного 
времени являются восстановление сил человека и всестороннее раз-
витие личности. Параметры свободного времени, его объем, структура 
и содержание являются важнейшими индикаторами уровня жизни 
населения.

Определение продолжительности свободного времени в дорево-
люционной России стало предметом исследований Б.Н. Миронова, 
Ю.И. Кирьянова и других авторов, которые рассматривших проблемы 
досуга в контексте изучения социально-экономических преобразований, 
имевших место в указанный период.

Празднично-выходные дни в конце ХІХ – начале ХХ в. объединялись 
в три группы: воскресенья (например, в 1900 г. число воскресных дней 
составило 32), официальные государственные и религиозные праздники 
и народные торжества. Общая продолжительность ежегодного отдыха 
зависела от ряда факторов, в первую очередь, от социальной принад-
лежности индивидума, места его проживания и вероисповедания. 
Общепризнанным является тот факт, что со второй половины ХІХ в. во 
всех регионах Российской империи количество выходных сокращается, 
тогда как в начале ХХ в. под давлением рабочего движения возни-
кает противоположная тенденция. Так, в соответствии с рассчетами 
Б.Н.Миронова, число рабочих дней в 1885 г. составляло 283, в 1904 г. 
– 287,3, в 1913 – 276,4 [31, с. 99-108], продолжительность рабочего дня 
– от 8 до 13 часов (приведенные цифры касаются положения рабочих, 
задействованных в промышленности).

УДК 94(477):930
Диана АВЕРИНА-ЛУГОВАЯ
(Симферополь, Украина)

Досуг городского
населения Крыма во второй 
половине ХІХ – начале ХХ в.
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Что касается Крыма, параметры свободного времени и модели 
досуговой активности городских жителей зависели от сословной и 
профессиональной принадлежности граждан. Досуговые практики 
включали в себя пассивный отдых и общение, посещение культурно-
зрелищных мероприятий, активную творческую (в том числе, об-
щественную) деятельность, аматорские занятия (хобби), культурное 
(духовное) потребление индивидуального характера.

Основной комплекс архивных документов, прямо или опосредован-
но связанных с темой исследования, выявлен в фондах Государственно-
го архива в Автономной республике Крым (Госархив АР Крым): ф.26 
(Канцелярия Таврического губернатора); ф. 27 (Таврическое губернское 
правление); ф. 162 (Канцелярия Керчь-Еникальского градоначальника); 
ф. 197 (Симферопольское городское полицейское управление Тавричес-
кого губернского правления); ф. 522 (Ялтинская городская управа).

Исследовательская работа велась также в научной библиотеке «Тав-
рика» им. А.Х. Стевена центрального музея Таврида (Симферополь), 
Научной библиотеке Таврического национального университета им. 
В.И. Вернадского (Симферополь).

Комплекс выявленных документов представлен актовыми и 
делопроизводственными источниками конца XIХ – начала ХХ в., осно-
вной массив которых составляют подзаконные акты, постановления, 
положения, правила, инструкции и т.д., генерированные различными 
органами власти с целью регулирования сферы досуга населения 
Крыма, а также материалы межведомственной переписки учреждений 
региона. 

Кроме того, вопросы организации досуга в указанный период осве-
щались на страницах периодической печати, в частности, в «Крымском 
вестнике» и «Известиях Симферопольской городской думы».

Пассивный отдых, сопряженный с ограниченной социальной 
активностью вне дома, был одной из наиболее распространенных 
моделей досуговых практик. Наряду с этим, воскресные прогулки в 
городском парке или общественном саду, ежевечерний променад, не 
требовавшие значительных затрат, предпочитало подавляющее боль-
шинство горожан.

В 1910 г. парки и общественные сады действовали в таких городах 
Крыма, как Симферополь, Евпатория, Феодосия, Ялта, Керчь-Еникале, 
Севастополь, Старый Крым. В указаный период стоимость входного 
билета в парк составляла от 5 до 10 копеек [29, с.3]. Близость моря 
(в курортных городах) придавала заурядным прогулкам ценность 

лечебных процедур и расширяла спектр социальных контактов. Уплот-
нение паркового пространства посредством заполнения зоны рекреации 
различными аттракционами стало фактором модернизации парковых 
комплексов: так, например, в 1915 г. в Симферопольском городском саду 
функционировали несколько буфетов, киосков, тир, автоматические 
весы, кегельбан, площадка для игры в крокет.

К началу ХХ в. обычный городской парк перестал быть 
уединенным местом общения с природой: его условно тенистые аллеи 
окутало «густое облако пыли, поднимаемой шлейфами гуляющих» 
[29, с.3], а звуки оркестра – предмета особой гордости городских 
жителей – заглушались криками играющих детей. Городские власти 
делали все возможное, чтобы вернуть в парки отдыхающих: газоны 
и парковые дорожки увлажнялись, за «строптивыми маменьками с 
шаловливыми детьми» [17, л.23] наблюдали отставники Военного 
ведомства, чьи услуги оплачивались за счет средств городского бю-
джета. Тем не менее, парки продолжали терять позиции в негласном 
рейтинге развлечений.

Посещение публичных городских пляжей, напротив, с течени-
ем времени становилось все более массовым. Однако большинство 
населенных пунктов не имели специально оборудованных мест для 
купания: «устроенные городом, так называемые привилегированные ку-
пальни тесны, неблагоустроены и лишены всяких удобств», а купальни 
для простого народа, по свидетельствам современников, напоминали 
«загон для скота» (Евпатория, 1905 г.) [13, л. 9].

Купальный сезон считался открытым, когда температура воды 
достигала 15-16° Реомюра (18,75-20° Цельсия). Общие рекомендации 
по купанию в море предусматривали выполнение отдыхающими сле-
дующих действий: 1) использование ватных тампонов, пропитанных 
растительными маслами или вазелином, для защиты органов слуха от 
попадания воды, 2) надевание специального купального костюма, ку-
пального башлыка или резинового чепчика [30, с.209]), 3) выполнение 
гимнастических упражнений в воде. Средняя продолжительность од-
ного сеанса купания составляла 2-15 минут, время приема солнечных 
ванн строго не регламентировалось. Для лечения солнечных ожогов 
использовали растительные масла и применяли косметические маски 
на основе жирной глины и одеколона.

Именно социально доступный парк (как и пляж) в начале ХХ в. 
становится пространством коммуникационного сближения социальных 
групп и фактором демократизации общественной жизни.
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Пуск трамвая, поезда, приезд членов царской семьи или открытие 
памятника – все это было поводом для организации массовых меро-
приятий. Схема проведения культурных и зрелищных мероприятий 
включала в себя, помимо тематического содержания, такие пункты:

- иллюминирование улиц (с этой целью использовались стаканчики 
и фонарики с помещенными внутрь стеариновыми свечами, шкалики, 
наполненные салом, позднее – электрические лампочки) [16, л.3];

- украшение фасадов зданий;
- организация бесплатных обедов и благотворительной выдачи 

продовольственных и промышленных товаров;
- обеспечение музыкального сопровождения мероприятия;
- проведение салютов и фейерверков [19, с.138].
Упрощение бального этикета при сохранении относительно 

высокой стоимости входных билетов (1 рубль – в конце ХIХ в.) по-
зволяло поддерживать интерес отдельных групп населения к посеще-
нию танцевальных вечеров и костюмированных балов на достаточно 
высоком уровне в течение длительного периода времени. Возможность 
создания позитивного имиджа посетителя мероприятия путем внесения 
добровольного пожертвования также привлекала завсегдатаев [5, л.7]. 
Так, танцевальные вечера, регулярно проводившиеся в декорированном 
сообразно случаю зале собрания 51-го Литовского полка (Симферополь) 
[23, с.3], и костюмированные балы для членов Симферопольского го-
родского клуба собирали неизменные аншлаги в течение многих лет 
[26, с.2].

В начале ХХ в. отдельные виды пространственно-временного 
искусства претерпели существенные изменения, что стало причиной 
включения в сферу свободного времени новых форм досуговых за-
нятий.

Передвижные театры марионеток [15, л.29] и цирки-шапито, 
постепенно сокращая число выездных выступлений, в итоге транс-
формировались в стационарные кукольные театры и цирки. Однако 
частота посещений зрелищных мероприятий, проводимых названными 
учреждениями в «переходый период» свидетельствует о том, что их 
популярность оставалась сравнительно высокой.

Например, цирк Труцци, благодаря гибкости и вариативности 
различных шоу-программ, в течение нескольких десятилетий не 
испытывал недостатка в посетителях – крымчанах и гостях полуостро-
ва. Имели также своего зрителя цирки Злобина, Лапиадо, Жеребилова 
и др. К элементам циркового комплекса в конце XIX – начале ХХ в., 

зачастую относились паровые карусели и зоопарк («зверинец»), в ко-
тором традиционно содержались слоны, львы, леопарды, тигры, гиены, 
крокодилы, человекообразные обезьяны, волки, дикобразы и другие 
животные. [22, с.4]).

В 1880-х гг. досуг горожан разнообразили народные чтения, 
иллюстрируемые «туманными картинами», т.е. диапозитивными 
проекциями позитивных пластинок на экран. Тематика мероприятий 
отвечала различным вкусам аудитории и позволяла сосредоточить 
внимание присутствовавших на вопросах религии, естественных наук, 
литературоведения и т.п. («Великий пост», «Рождество Иисуса Хрис-
та», «Страдания Иисуса Христа», «О кометах», «О ядовитых змеях», 
«Полтава», «Капитанская дочка» А.С. Пушкина и проч.) [34, с.33]. С 
определенной периодичностью названные образовательные проекты 
проводились различными общественными организациями. Например, 
в 1909 г. Медицинским обществом Симферополя было организовано 
43 чтения в городских школах, народных читальнях и столовых. К 
проведению мероприятий было привлечено 12 лекторов, выступивших 
с иллюстрированными докладами на темы: «Как и чем живет наше 
тело», «Питание и пища», «О пьянстве и вреде его», «О холере» и т.д. 
[20, с.235].

В начале ХХ в. в крымских городах открываются синематографы 
(«электрические театры», «иллюзионы», «театры-кинематографы») – 
заведения, обладавашие несомненной культурно-досуговой ценностью. 
Их появление не прошло незамеченным. Для демонстрации кинокартин 
использовались два типа аппаратов: на керосиновых и нефтяных дви-
гателях (двигатели английского завода Танге) и функционировавшие 
по принципу динамо-машины (аппарат «Кок» и др.) [8, лл. 16-19]. В 
первом случае (в соответствии с правилами) кинематографическая 
будка, в которой находился мотор, изготовленная из невоспламеняемых 
материалов и обитая асбестом, соединялась с непроницаемым баком-
глушителем для поглощения «отработанных керосиновых газов» и шу-
мов [6, л.4]. Неоднократное нарушение правил техники безопасности, 
по свидетельству очевидцев, значительно повышало уровень городского 
шума или становилось причиной взрывов, нарушавших целостность 
стен и перекрытий соседних зданий (феодосийский иллюзион «Чары», 
1910 г.) [7, л.48].

Также заметно оживилась театральная жизнь городов, изучение 
которой, именно вследствие перенасыщенности событиями, возможно 
лишь в контексте отдельного исследования.
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Членство городских жителей в клубах длительное время было 
синонимично признанию их высокого социального статуса. Цель 
открытия клубов (в ее обобщенной формулировке), по признанию их 
учредителей и членов, состояла в том, чтобы «доставить себе средства к 
препровождению времени, чтению издаваемых в отечестве журналов, к 
сближению более и более с членами его, к совещанию с ними по разным 
делам и, наконец, с целью соединить членов в одно целое истинно 
дружеское общество, и тем доставить им возможность пользоваться 
дарами жизни гражданской и выгодами, присвоенными одним только 
благоустроенным городам» [1, л.23].

Клубный быт не терпел новшеств. Обязательным условием член-
ства в любом клубе (кегель-, яхт-, английском, женском, шахматном и 
т.п.) была уплата единовременного и ежегодного взносов, выполнение 
правил организации. Действовала система бонусов и поощрений 
активных членов проектов (значки и другие аксессуары с символикой 
клубов, призы участникам и победителям корпоративных состязаний). 
Увеличение числа объединений (например, в 1912 г. в Симферополе 
действовали уже 6 клубов: женский, городской, коммерческий, чинов-
ничий, приказчичий и ремесленный) вследствие упрощения процедуры 
их создания (1905 г.), стало фактором демократизации внутреннего 
устройства клубов.

Что касается кружков, традиционно популярными были 
музыкальные коллективы (в том числе, хоры и общества) [3; 9], а 
также литературные салоны. Кроме того, регулярно пополняли свои 
ряды различные политические кружки (народовольческие, социал-
демократические и др.), однако вид деятельности, осуществлявшейся 
членами названных организаций, по ряду параметров не подпадал под 
определение досуговой.

Общества и товарищества, действовавшие практически во 
всех городах Крыма, в ряде случаев «замещали» индифферентное 
в общественно-политическом отношении Таврическое губернское 
земство.

Так, эффективной можно назвать деятельность организованного 
в 1906 г. отставным тайным советником А.М. Арнольди, отставным 
капитаном 1-го ранга М.К. Истоминым и гражданином Франции 
инженером-строителем Вернодоном «Российское Товарищество ку-
рортной жизни в Крыму», цель которого мыслилась как «улучшение 
пользования морскими купаниями в Ялте и доставление как местным 
жителям, так и приезжающим на Южный берег Крыма отдельным 

лицам и семействам возможности проводить свободное время с удоб-
ством, приятностью и пользой» [18, л. 60]. Те же задачи ставило перед 
своими членами и «Общество содействия благоустройству курорта 
Ялты с окрестностями между Ливадией и Массандрой», устав которого 
был утвержден 22 марта 1898 года [32].

В высшей степени гуманными были также цели, задекларированные 
различными благотворительными обществами, и идеи, пропагандировав-
шиеся членами Одесского общества сострадания животным, открывшего 
в 1890 г. отделения в городах Симферополе и Севастополе. Так, члены 
общества пропагандировали «отвращение и, по возможности, искорене-
ние злоупотреблений и жестоких поступков относительно животных», 
причем в число мер, принятие которых считалось первоочередным, 
входила выплата «наград деньгами, призами, медалями и похвальными 
листами: кучерам, пастухам, мясникам, кузнецам, извозчикам и всем 
лицам за особенно хорошее обращение со скотом, а равно и полицейским 
чинам за ревностное наблюдение и точное исполнение утвержденных 
правительством правил об обращении с животными» [4, л.5].

Следует отметить, что задачи обществ правильной охоты (в разные 
периоды времени в Крыму действовало до трех таких объединений – в 
Симферополе, Севастополе и Керчи) не совпадали с задачами Общества 
сострадания животным, однако критические заметки, опубликованные 
на страницах периодической печати, дают все основания полагать, что 
сколь-либо ощутимый ущерб природе полуострова легальные охотни-
чьи экскурсии нанести не могли [25, с.2].

Популяризация различного рода идей, ориентация на получение 
прибыли, равно как и отсутствие официально зарегистрированных 
объединений по интересам, не играли определяющей роли при выборе 
жителями крымских городов хобби. Тот факт, что в крупных крымских 
городах не было фотографических обществ (возможно, предпринима-
лась попытка открытия фотографического общества в Симферополе 
[28, с. 1]), никак не повлиял на рост увлечения «светописью». До 
уровня профессиональных объединений «не доросли» и спортсмены-
аматоры: игроки в лаун-теннис и крокет, завсегдатаи скетинг-рингов. 
Безуспешны были попытки велосипедистов организовать «Южно-
русский велосипедный союз» [12]. Коллективный отдых не прельщал 
также любительниц (и любителей) вышивания, вязания, был чужд 
коллекционерам.

Обязательным компонентом культурного и духовного потребления 
индивидуального характера, творчества и самообразования городских 
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жителей Крыма было чтение. Книги «для народа» издавались «фирма-
ми Никольской улицы» и реализовывались офенями. Показательным 
является тот факт, что качество подобной печатной продукции было 
крайне низким, тематический ассортимент – весьма специфическим. 
«Эта литература сперва имела характер религиозный, а затем в ней 
стали преобладать романы с оттенком наглого цинизма, прямо расс-
читанного на чувственные инстинкты неразвитого вкуса. Не задаваясь 
никакими просветительными идеями, имея в виду исключительно на-
живу, лубочники не затрудняются ни в выборе содержания, ни в выборе 
издательских приемов» – так оценивали деятельность отдельных изда-
телей представители интеллигенции [27, 1]. Конкуренцию подобным 
издательствам, руководствовавшимся исключительно коммерческим 
рассчетом, призваны были составить разработки таких фирм и 
общественных организаций, как «Посредник», «Комитет грамотности» 
и т.п., но распространение литературы такого рода было сопряжено с 
трудностями финансового характера.

В этих условиях обеспечение доступа населения к образцам миро-
вой литературы взяли на себя библиотеки. Например, в Симферополе 
к 1917 году действовало несколько десятков библиотек (массовых, 
специальных ведомственных и частных), пользование фондами которых 
было как платным, так и бесплатным [33, С. 108–111]. Читателями 
были люди разных возрастов, наиболее многочисленную группу по-
сетителей составляли лица подросткового возраста (от 39 до 93 %, 
Симферополь, 1910 г.). Читательские предпочтения регулярно отсле-
живались различными комиссиями, а сводные таблицы публиковались 
в газетах.

Литературные предпочтения читателей общественной платной
городской библиотеки Симферополя (1908-1910 гг.) *          

                              1908 год         1909 год      1910 год
Беллетристика    (21383 тома)  (18799 томов)  (19453 тома) 
                                            79,5 %          76,5 %              76,7 % 
Детская литература     (2132 тома)     (2601 том)       (2444 тома)
                             7,9 %           10,5 %               9,6 %
История литературы,     (810 томов)     (1031 том)      (1247 томов)
критика                             3 %             4,2 %                4,9 %
История                    (815 томов)     (646 томов)     (639 томов)
               3 %             2,6%                  2,5 %
Психология, логика,        (483 тома)        (331 том)        (363 тома)
философия, этика           1,8 %            1,3%                  1,4 %

* Данные, помещенные в таблице, были собраны комиссией по народному 
образованию (г. Симферополь) [21, с.977].

Затраты досугового времени в значительном объеме совпадали 
также с явлениями антикультуры. Злоупотребление алкоголем, игра в 
азартные игры были неотъемлемым элементом публичных празднеств 
и торжеств. Попытки исключить явления антикультуры (в частности, 
алеаторные сделки [рисковые сделки, пари, рассчитанные на удачу – 
Д.А.-Л.]) из контекста культурно-развлекательных мероприятий пред-
принимались неоднократно:

а) в 1875 г. высочайше утвержденным мнением Государствен-
ного совета о мерах к сокращению числа лотерей устанавливался 
максимальный размер денежной суммы, вырученной за билеты, 
а соотношение всех реализованных к выигрышным билетам со-
ставляло 1:100 (по количеству) и 1:2 (в денежном выражении). 
Упомнянутым нормативным актом вводился запрет на организацию 
лотерей во время народных и общественных гуляний (за исключением 
благотоворительных лотерей-аллегри) [2, л. 69];

б) решением муниципальной власти изменились правила игры на 
тотализаторе, размер минимальной ставки был увеличен до 10 рублей, 
что позволило резко сузить круг игроков.

До внесения изменений симферопольский ипподром был много-
люден, «шум, гам, ужасная давка и толкотня» [24, 2] служили приметами 
рублевого тотализатора. Проведения скачек город ждал с нетерпени-
ем. Зрелищным было не только само состязание, проводившееся в 
различных номинациях в зависимости от возраста и пород лошадей, 
но и вручение призов. Победитель традиционно получал денежное 
вознаграждение в размере до 200 рублей (1890 г.), кубки, часы, отрезы 
шерстяной и шелковой материи и т.д. При проведении торжественной 
части присутствовали президент Таврического скакового общества, 
губернатор, играл военный оркестр.

в) действовали ограничения на покупку игральных карт. 
В соответствии с законодательством, купленные колоды игральных 

карт после вскрытия бандероли могли быть использованы только один 
раз («одну игру»), а многократная эксплуатация карт каралась уплатой 
штрафа [10, л.27]. Однако на практике правило единократной игры 
повсеместно нарушалось, действовавал вторичный рынок игровых 
принадлежностей. Гадальные карты также нередко вводились в обо-
рот нелегально: они издавались частными лицами в виде разрезных 
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книжечек под разными названиями («Безошибочные карты гадания», 
«Русская ворожея», «Цыганка-гадальщица» и проч.) [11, л.70];

г) Игра в азартные игры на крупные суммы денег преследовалась 
в уголовном порядке. В действительности игра в клубах и различных 
обществах велась практически бесконтрольно [14, л. 2].

Таким образом, в начале ХХ века структура и содержание досуга 
городских жителей Крыма претерпевают существенные изменения: 
возникают новые возможности заполнения свободного времени, из-
меняются представления горожан о полноценном отдыхе, возрастает 
степень социализации и активности вне дома, однако качество досуга 
остается сравнительно низким, в том числе и вследствие недостаточной 
материальной обеспеченности превалирующей части населения.
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Аверина-Луговая Диана (Симферополь, Украина) Досуг городского 
населения Крыма во второй половине ХІХ – начале ХХ в.

В статье рассматриваются традиционные и инновационные формы 
заполнения досуга городских жителей Крыма. Особо выделены такие 
типы досуга, как пассивный отдых, посещение культурно-зрелищных 
мероприятий, активная творческая деятельность, духовное потребление 
индивидуального характера.

Ключевые слова: Крым, досуг, пляж, цирк, синематограф, клуб, 
хобби

Аверіна-Лугова Діана (Сімферополь, Україна) Дозвілля міського 
населення Криму в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

У статті розглянуто традиційні та інноваційні форми дозвілля міських 
жителів Криму. Виокремлено такі типи проведення вільного часу, як па-
сивний відпочинок, відвідування культурно-видовищних заходів, активна 
творча діяльність, духовне споживання індивідуального характеру.
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Averina-Lugova Diana (Simferopol, Ukraine) Leisure of Crimean city 
dwellers in the end of the 19th – the beginning of the 20th cent.

The article is devoted to the traditional and innovative forms of city 
resident’s leisure. Such types of leisure, as passive rest, visiting of cultural actions, 
creative activity, cultural consumption of individual character are marked out.
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Между реальной картиной жизни города конца XIX в. и ее историо-
графической репрезентацией есть разительное несоответствие в той час-
ти, которая касается мира детства. Вопреки свидетельствам о больших 
многодетных семьях, запечатленным в официальных и личных докумен-
тах, на тысячах фотографий, в обширной художественной литературе, 
на страницах исследований почти не слышно детских голосов1. 

История детства лишь в недавнее время вошла в число направле-
ний, «имеющих право на самостоятельное развитие, на научность»2. 
Не только историки, но и более внимательные к субкультуре детства 
антропологи, этнографы, психологи – ограничивались постановкой 
вопросов о том, как влияла «большая культура» на формирование 
«института» детства. В результате такого подхода конструировался 
образ детства, который определялся отношением к нему со стороны 
мира взрослых. Вне поля зрения исследователей оставался другой 
социокультурный вектор – отношение мира детства к миру взрослых, 
к культуре в целом, к самому себе [11].

Для историков объективным обстоятельством, ограничивающим 
исследовательские возможности в «детских» темах, является состояние 
источниковой базы, ее слабой наполненности документами, «поддер-
живающими» нужный угол зрения. Бóльшая часть источников – это 
воспоминания о детстве; при всей значимости этих источников, между 
реальностью и рассказом о ней здесь есть существенная временнáя 
дистанция, и образ детства, воссозданный памятью, включает все 
свойственные ей аберрации, «подкорректирован» ретроспективной 
рационализацией.

Собственно детское восприятие мира (не только сверстников, 
но и взрослых), запечатлено главным образом в письмах, дневниках 
детей, а это источники редкие, уникальные. Таких документов из-
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начально было не много, поскольку культурные установки, навыки, 
необходимые для ведения дневника ребенком (начиная с грамотности 
и владения скорописью), были доступны отпрыскам небольшой части 
семей, в основном – из привилегированных сословных слоев. С по-
следним обстоятельством связана и плохая сохранность источников: 
после 1917 г., в эпоху, когда (по меткому замечанию М.О. Чудаковой) 
прошлое могло стать составом преступления, от личных документов, 
сигнализировавших о высокой социальной принадлежности владельца, 
зачастую приходилось избавляться.

Сегодня возможность пополнить корпус детских эго-документов 
нововыявленным целостным дневниковым текстом конца XIX в. пред-
оставляется довольно редко. Однако, как показывает наш случай, даже 
в государственных архивах (а не только в малоизвестных семейных 
собраниях) еще можно встретить детские дневники, обойденные 
вниманием «взрослой» исторической науки3. Нужно признать, что не 
только сохранность источников, но и до недавнего времени традици-
онное отношение к детским  документам/нарративам как к источникам 
второстепенным, несамостоятельным, «полезным» только когда речь 
идет о реконструкции детства известного человека, все еще играет 
заметную роль, сдерживая источниковедческое осмысление этих ис-
точников, нуждающихся в специальных методологических подходах и 
в междисциплинарных исследовательских усилиях [19]. 

Эта статья вводит новый детский эго-документ в научный оборот, 
что делает необходимым биографическое/контекстное введение; но 
объем статьи неизбежно ограничен, поэтому круг вопросов, которые 
мы можем задать при первом знакомстве с источником, сужается. Мы 
выбираем тот сюжет, на котором «настаивала» автор дневника. Подчи-
няясь ее интересам и приоритетам, будем знакомиться в первую очередь 
с досуговой культурой4 конца XIX в.

Именно область занятий в «досужное» время, развлечения (в ши-
роком смысле) – импровизированные, самодеятельные и институциали-
зованные, реальные и воображаемые, одиночные и «многофигурные» – 
дают большой материал для понимания культурного уровня, запросов, 
ценностных и социальных ориентиров людей. Причем, в сфере досуга 
все эти вещи проявляются не в декларативной, умозрительной, абстрак-
тной форме, а в своих эмпирических воплощениях. Досуг является 
индикатором стилей жизни и вкусовых предпочтений человека, того, 
как он рисует себе социокультурное пространство, и какое место в 
этом пространстве отводит себе [13]. Справляться с этой функцией 
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досуг может благодаря «неприхотливости» в вопросах локализации: 
он бесспорно присутствует в праздничном пространстве, но и  в буд-
ничной жизни досуг находит для себя место, не смущаясь соседством 
с утилитарными вещами.

Эта «выгодная» тема, «подсказанная» автором дневника, имеет 
возрастные особенности. Для ребенка досуговая сфера жизни (домаш-
ней и вне дома) связана с потребностью в познании, общении, играх. 
Именно о них думала и писала девочка-гимназистка. Ее рефлексия 
строилась преимущественно на основе житейских понятий, при явном 
преобладании конкретно-образных связей над логическими. Те вопросы 
теоретического характера, которые были упомянуты выше, конечно, не 
артикулированы в детском дневнике. Но  они «просвечивают» в нем, 
поскольку посредством культурно-досуговой деятельности (наряду с 
учебной) происходило освоение окружающей культуры, связанной с 
традициями, образом жизни, способами поведения, ментальностью 
локального общества.

Дневник начинала вести в мае 1892 г. 13-летняя киевская гимназист-
ка, а последние записи в сохранившейся дневниковой тетради в августе 
1895 г. cделала уже почти 16-летняя петергофская дачница. Не подозре-
вая об этом, девочка начала вести дневник на пороге больших перемен: 
семье предстоял переезд из Киева в Петербург, а начало столичной жизни 
как бы ознаменовало ее переход из детства в отрочество.

Психологи по-разному определяют подростковый возраст, отка-
зываясь от сугубо биологизаторского подхода и признавая, что насту-
пление отрочества и его длительность зависят от социальных условий 
[16, с.57-71]. Для нашей героини, как и для многих девочек-сверстниц из 
ее окружения, этап «долгого детства» и замедленность перехода к отро-
честву были обусловлены большим влиянием агентов социализации – 
родителей, родственников. Семья была доминирующим компонентом, 
тщательно контролировавшим «зону ближайшего развития ребенка» 
(Л.С. Выготский), которая готовит его к освоению социальных, норм, 
ценностей и стереотипов данной культуры [2, с.3-16].  Тесная привя-
занность к родителям, постоянное пребывание в семейном кругу, опека, 
четко артикулируемая роль девочки-ребенка в мире взрослых – это пре-
валирующая ситуация, которая хорошо прослеживается по дневнику 
и в которой намечаются некоторые проблески децентрации, попыток 
брать на себя новые роли, в том числе и социальные. Сам факт начала 
ведения дневника – после того, как, по признанию девочки, она «долго 
собиралась» это сделать, сигнализировал о взрослении. 

«Наше семейство состоит из шести душ...»
Автор дневника, Вера Антонович, родилась 4 сентября 1879 г., 

она была старшей дочерью профессора Киевского университета св. 
Владимира, доктора политической экономии и статистики, редактора 
популярной газеты «Киевское слово» Афиногена Яковлевича Антоно-
вича (1848-1917). Юридический факультет Киевского университета 
(который А.Я. Антонович окончил в 1873 г.), кандидатская и докторская 
диссертации, преподавание в Новой Александрии, а затем в Alma Mater 
и на Высших женских курсах, редактирование газеты «Киевлянин», 
издание новой газеты «Киевское слово» – этот напряженный карьерный 
путь был успешно проделан  неутомимым выходцем из семьи священ-
ника Волынской губернии. В 1888 г. Афиноген Яковлевич в одном из 
лучших районов Киева, на Владимирской улице – напротив Золотых 
ворот, в двух шагах от Софийской площади, Крещатика, Университета 
– выстроил собственный большой доходный дом5 и переехал с семьей 
в одну из его квартир в десять комнат. О жизни именно в этом доме, 
выездах из него на дачу в Китаево рассказывала 13-летняя Вера Анто-
нович в киевской части своего дневника.

Афиноген Яковлевич был в Киеве человеком весьма известным  не 
только в преподавательской и научной среде, но и в кругах деловых. 
Как экономист6, юрист, издатель он не мог остаться в стороне от 
политических дебатов, острота которых к концу XIX в. достигала 
апогея, не щадя репутации участников. В этом легко убедиться, читая 
пристрастные отрицательные отзывы об Антоновиче у известного киев-
ского публициста С. Ярона [20, с.61-63]. Но если о них в рамках нашей 
темы достаточно упомянуть, то на любопытных наблюдениях другой 
современницы-мемуаристки  нужно остановиться чуть подробнее.

Варвара Николаевна Цеховская (урожд. Меньшикова), известная 
в начале XX в. писательница, публиковавшаяся под псевдонимом 
В.Ольнем7, оставила воспоминания о первых своих шагах на жур-
налистском поприще, сделанных в Киеве в 1880-х годах именно в 
редакции газеты Антоновича «Киевское слово». Меншикова не была 
вхожа в семейный круг Антоновичей, но тесное общение в редакции 
позволило ей запечатлеть моменты, важные для понимания семейной 
атмосферы, окружавшей Веру.

«В редакции, – вспоминала Меншикова, –  Антонович любил расска-
зывать о своей убогой юности, о «бурсацких», семинарских и студен-
ческих временах своей жизни, когда он остро нуждался и обедать мог 
не каждый день, а два-три раза в неделю. Помню его рассказ, как он, 
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полуголодный и в летнем «дрянненьком» пальтишке, сидел в холодный 
день у Золотых ворот, мечтая, как бы хорошо было теперь взять и по-
обедать!..
– И думал ли я, – не без торжественности заканчивал он, – что против 
этих же Золотых ворот воздвигну этакий, как мой, домище?!
На улицу он выходил, демонстрируя свое издательское благополучие, 
в дорогих мехах, в шубе, сшитой наподобие священнической, в бобро-
вой не то боярской, не то поповской шапке и с высоким «посохом», у 
которого был серебряный набалдашник, совсем по образцу пастырских 
посохов, какие бывают у священников.
А.Я. был примерный семьянин. В театрах, общественных местах и 
на прогулках он появлялся не иначе, как с женою. И когда шли они 
по киевским улицам, оба еще молодые, дородно-крупные и цветущие 
здоровьем, в ценных мехах на пышных фигурах, киевляне уверяли, что, 
глядя на них, так и хочется сказать:
– Вон молодые батюшка с матушкой вышли прогуляться. Верно из 
Софийского собора [14]8.

Любопытно, что действительно, не только Антонович, но и его 
жена Вера Михайловна9 была из духовного сословия, ее отец М. Богда-
нов – священник именно Софийского собора. Родственники-Богдановы 
часто упоминаются в дневнике как неизменные участники многих 
событий, желанные гости, близкие люди.

В 1893 г. в благополучной, привычной киевской жизни семьи Анто-
новичей произошли большие изменения. Нельзя сказать, что они были 
к худшему, напротив, казалось, что способности и энергия профессора, 
наконец, по достоинству оценены – он получил должность товарища ми-
нистра финансов. Этому большому служебному росту помогло тесное со-
трудничество с Сергеем Юльевичем Витте в бытность его в 1886-1889 гг. 
в Киеве управляющим Юго-Западными железными дорогами. Возглавив 
в 1892 г. Министерство финансов, Витте пригласил киевского знакомого 
на пост своего заместителя. Антонович предложение принял.

За этой общеизвестной служебной информацией, как и всегда в 
подобных случаях, скрывались подробности приватной жизни человека 
и его семьи, неуловимые для официальных документов/источников. 
Если в Киеве хорошо известный университетский профессор попал в 
поле зрения нескольких мемуаристов, то петербургская эпопея киев-
ского экономиста, по-видимому, воплощенная terra incognita, не будь 
этой 200-страничной тетради – дневника его дочери.

На первых киевских страницах дневника глава семейства выделяет-
ся из круга близких родственников и знакомых Веры. Конечно, девочка 

чаще упоминает маму10. Но похоже, что между взрослыми существова-
ло разделение «сфер влияния»: маме принадлежало неоспоримое право 
решения бытовых вопросов, контроля за времяпрепровождением детей 
(в 1893 г. кроме Веры была еще дочь Маруся и сыновья Коля и Юра), их 
занятиями, поведением, а также за кругом общения со сверстниками. 
Именно от мамы усваивали дети формулы воспитанности, и похоже, 
они были облечены в форму аксиом: для послушания не обязательна 
была рациональная основа; во всяком случае, вопрос, почему нужно 
слушаться родителей, не оставил ни малейшего следа в дневнике.

Афиноген Яковлевич гораздо меньше участвовал в повседнев-
ной жизни детей, но, по-видимому, именно отец11 был тем значимым 
взрослым, который оказывал влияние на интересы старшей дочери, 
ее интеллектуальные занятия, увлечения и, скорее всего, познакомил 
с идеей ведения дневника. Огромная библиотека Антоновича, его 
редакционные занятия (редакция «Киевского слова» находилась на 
первом этаже дома на ул. Владимирской, и Вера бывала в ней), вся дея-
тельность отца, связанная с постоянным написанием и редактированием 
текстов, круг людей, посещавших дом Антоновича, принадлежавших 
в основном к «пишущей» интеллигенции12 – создавали атмосферу 
культурной обусловленности дневника.

Под впечатлением рассказа отца о том, что он писал в ее возрасте 
стихи, Вера признается: «...а я, кажется, никогда не буду, но мне бы очень 
хотелось быть писательницей». О том, что на самом деле это желание 
было «подсказано» ей отцом, свидетельствует моментальный переход 
уже в следующей фразе к сюжету, ничем не связанному с «мечтой»: 
«Сегодня утром я ходила с Юрой на луг». В тех случаях, когда речь 
идет действительно о желаниях и мечтах, Вера, как и любой ребенок ее 
возраста, увлеченно останавливается на предмете своего интереса. 

 Ведение дневника как элемент культурного быта было в конце 
XIX в. распространенным явлением в семьях интеллигенции, но если 
среди взрослых эта деятельность не имела гендерных ограничений, 
то, например, в гимназической среде, зачастую дневник считался 
девичьим атрибутом. Н.П. Анциферов вспоминал, как в бытность его 
учеником киевской гимназии, однокашник Лескевич «строго сказал 
мне, презрительно поднимая верхнюю губу: «Что ты такое, Анциферов, 
не поймешь, институтка какая-то. Пишешь об игре в какие-то куклы 
(т.е. рыцарей), ведешь дневник, записываешь про маменьку, ну совсем 
институтка!» [6, с.86]. Вера не упоминает о дневниках своих киевских 
и тем более петербургских сверстников. На этом основании нельзя 
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утверждать, что их не существовало, но, очевидно, не было практики 
давать читать дневники друг другу. Иное дело – чтение дневника роди-
телями, в Верином случае, по-видимому, мамой. Прямых упоминаний 
о таком контроле нет в дневнике, но педагогические методы, характер 
Веры Михайловны предполагают его. Думаем, что именно ожидаемый 
читатель дневника в лице мамы заставил 13-летнюю девочку прибегать 
к самоцензуре, старательно вычеркивая «крамольную» фразу (помечаем 
ее курсивом) киевской подруги:

Я ей [подруге.-Т.А.] сказала, что хотела бы, чтобы Володя Мочульский 
жил на даче. Из этого она заключила, что я в него влюбилась, и все 
говорила мне об этом.
Есть ли разница между киевской и петербургской частями дневника 

(кроме естественных событийно-фактологических различий)? Пере-
езд в столицу, изменение пространства повседневности, социального 
статуса родителей не прошли незамеченными для Веры, но связанные  
с ними изменения были усилены  возрастным переходом от детства к 
отрочеству. Нельзя сказать, что в дневниковом пространстве произошли 
разительные изменения, но некоторые особенности можно отметить. 
В киевской части автор дневника как правило представала в роли 
непосредственного участника упоминаемого события. Дневниковое 
пространство совпадало с жизненным пространством Веры. В Петер-
бурге произошла частичная смена позиции «участника» на позицию 
«наблюдателя»: дневниковое пространство расширяется, охватывая мир 
за пределами квартиры Антоновичей, за пределами событий личной 
жизни Веры и ее семьи.

25 октября 1893 г. в дневнике появляется запись, впервые упоми-
нающая чтение Верой газет:

Сегодня я прочила [так в оригинале.-Т.А.] в газете, что известный ком-
позитор, Петр Ильич Чайковский, умер от холеры. Хотя я его совсем 
не знаю, но мне его ужастно [так в оригинале.-Т.А.] жаль. <...> О его 
смерти все знают. Гуляя, мы проходили мимо его квартиры; там было 
много народу. Мне очень хотелось зайти, но мама не позволила, потому 
что можно заразиться. Завтра его буду хоронить.
Во Франции случилось ужасное убийство: какой-то италианец убил 
президента французской республики, Карно, когда он ехал в театр, – за-
писала Вера  18 июня 1894 г. – Этот италианец насес [так в оригинале.-
Т.А.]  ему удар кинжалом; Карно повезли домой, чтобы сделать пере-
вязку, но рана была так опасна, что он умер. Его жена и трое сыновей 
в большем горе. Все газеты пишут об этом ужасном преступленьи. 

Мне ужасно жаль Карно, хотя я его не знаю. Он был такой добрый, 
честный, все время трудился. Все ужасно поражены его смертью. Его 
убийца заключен в тюрьму. Он анархист. Как я ненавижу анархистов! 
Помоему все государства должны соединиться и истреблять их. А этот 
италианец еще гордится своим злодеяньем. Карно убили в Лионе, а его 
тело перевезли в Париж. Перед смертью он страдал. Бедный!

В столице ритм ведения дневника нарушался. Много впечатлений, 
занятость, усталость и даже необходимость отвечать на письма из Ки-
ева «переводили» часть дневникового материала в эпистолярное поле; 
записи в дневнике из поденных становились сюжетными. Петербург 
понравился громадными домами, движением на улицах, «о котором 
у нас в Киеве и не слыхивать», магазинами и величественной Невой. 
Дача в Царском селе, большая, на 10 комнат, с огромным садом, лаке-
ем, помещениями для приемных, не имела ничего общего с дачей в 
Китаево под Киевом. Царское Село наряду с Петергофом и другими 
пригородами столицы были местами царских летних резиденций и 
«заселялись на летний сезон лицами, имевшими прямое отношение ко 
Двору, высшими чиновниками, семьями офицеров гвардейских полков. 
Прописка в этих местах была затруднена, так как там решающее зна-
чение имела благонадежность нанимателя дачи. Помимо дворцовой 
охраны и наружной полиции места эти были наводнены агентами 
тайной полиции – шпиками» [17, с.453].

После первых впечатлений в записях наступает 20-дневный 
перерыв. Что же попадает на бумагу после трех недель в абсолютно 
новой обстановке? Несколько штрихов создают эскизный образ Цар-
скосельской жизни: здесь нет леса – только парки «с подстриженными 
деревьями, с расчищенными аллеями и искусственными ручейками», и 
приезжие уже привыкли даже у себя в саду ходить исключительно по 
дорожкам; слово «подводы» исчезает из употребления – у Антоновичей 
«очень хорошие рысаки и lando на резиновых шинах». Никуда нельзя 
выйти без шляпы, перчаток, зонтика и, конечно, без сопровождения 
родителей или гувернантки–француженки, но поскольку ее увольняют 
(«она маме не нравилась, потому что была похожа на еврейку»), про-
гулки бывают не всегда. 

Спустя месяц после отъезда из Киева девочке кажется. что про-
шла целая вечность. Она не очень скучает по родному городу, но часто 
думает о поездке туда и о том, что произошедшие в ней перемены «к 
лучшему» произведут на старых знакомых впечатление.
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«Кто бы поверил, что я, ничего не делавшая в Киеве, теперь так 
много работаю», – восклицает Вера. Она много шьет, рисует, читает, 
отвечает на письма. Спустя два месяца пребывания в Царском селе на-
чинаются экскурсии по паркам с осмотром дворцов. Царскосельский 
Зимний дворец поражает великолепием, грандиозностью и роскошью. 
Хотя в дневнике фактически только перечислены увиденные залы, по-
кои, лестницы, комнаты, галереи, восхищение сквозит в этом перечне, 
в каждой строчке. «Нам всем, а особенно мне, дворец очень понра-
вился», – завершает Вера рассказ. Поездки в Кронштадт, Павловск, 
Петергоф, посещение Эрмитажа, Петропавловской крепости вызывает 
восторженные эмоции, будит фантазию. «Когда смотришь на все это, 
невольно вспоминаются прежние времена Египта и сравниваешь их 
с настоящими», – записала Вера после осмотра египетского отдела 
Эрмитажа. Но все это в Петербурге, а что же киевские древности? До-
стопримечательности родного города не попали на страницы дневника. 
Ни Софийский собор, ни Лавра, упомянутые вскользь, не вызывают 
эмоций. Феофания и Голосеево, куда ездят летом из Китаево, это места 
чаепитий и купаний.

Пожалуй, единственное исключение – импровизированная экскурс-
ия, которую Афиноген Яковлевич устроил своей семье во время отдыха 
в Китаево.

«Сегодня мы ходили очень далеко гулять, – писала Вера 28 июня 1892 г. 
–  <...> Когда мы поднялись на гору, папа увидел пещеру и позвал нас. 
Пещера эта представляет неглубокую яму; с боку которой находится 
отверстие, идущее кудато [так в оригинале.-Т.А.] внутрь. Я хотела было 
слезть туда и посмотреть что там такое; но мама сказала, что там может 
быть зверь, который может нас испугать. Потом мы пошли на языческое 
кладбище. Оно состоит из целой массы небольших, но высоких бу-
горков. Папа сказал, что чем знатнее хоронили кого нибудь [так в 
оригинале.-Т.А.], то тем выше делали насыпь, так что, если хоронили 
князя, то устраивали целую гору. Недалеко от кладбища был дворец 
Андрея Боголюбского, но это было так давно, что от дворца остался 
только небольшой вал, который прежде окружал его, да фруктовый сад, 
от которого остались только кусты крыжовника. Это самое высокое 
место во всем Китаеве. С него, как на ладони, виден Китаев, Днепр и 
даже Киево-Печерская Лавра. Мне было очень жаль смотреть в какое 
запустенье пришел дворец Андрея Боголюбского».

«Мы играли в разные игры...»

Игры – одно из самых (если не самое) любимых занятий Веры. 
Она писала о них часто и много. Прежде чем познакомиться с их раз-
нообразием и значением, скажем о любопытной особенности. Помните 
стихотворение «Вечером» замечательного поэта Давида Самойлова?

Мальчик играл в оловянных солдат,
Девочка куклу качала.
Этот тысячелетний обряд
Весь повторялся с начала...

Эти строчки могли бы быть лирическим аргументом к часто 
встречающемуся в литературе утверждению, что «игра возникает из 
стремления ребенка подражать деятельности взрослого человека»13. 
Наверняка так оно и есть. Но Вера Антонович именно в куклы как раз 
и не играла. И вовсе не потому, что их у нее не было или она вышла 
из «кукольного» возраста. Единственный раз она упоминает свою 
«прелестную маленькую куклу» – только что подаренную мамой, и 
заверяет, что будет шить ей одежду, но, похоже, кукла так и осталась 
без новых нарядов.

Часто говоря о своем желании побыть одной, в своей комнате, 
Вера, как только представлялась возможность, со значительно большим 
энтузиазмом проводила много времени в подвижных играх (горелки, 
жмурки, крокет), лазила на деревья, кувыркалась в сене, каталась 
на лодке. «Мне по многим причинам жаль уезжать из Китаева», –  
подытоживала она дачную жизнь; и первая из причин: «мы гуляли и 
играли целый день», а в Киеве надо будет учиться.

С изменением пространства игр (Китаево – Киев – Петербург – Цар-
ское Село; на даче, дома, в гостях) менялся и их характер. Неизменным 
было одно: игра оставалась «территорией» автономной, куда не было 
вторжения взрослых (если только они не были непосредственными участ-
никами игры). По-видимому, родители были уверены, что самая увлека-
тельная игра не заставит детей выйти за рамки норм и правил, которые 
они усвоили. Речь идет не о шалостях (шум, «битвы» подушками – всего 
этого было в достатке, но пресекалось взрослыми только если выходило 
за рамки «пространства досуга»), а о социальных нормах, правилах 
приличия, поведении в соответствии со статусом семьи,  окружения, с 
обстоятельствами. 13-летняя девочка имела четкое представление об этих 
нормах, чувствуя их связь со своей идентичностью и поведением.
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«...Я скоро пошла спать и все забыла, но мне все таки было стыдно: я, 
барышня, поссорилась со слугой [здесь и далее курсив наш.-Т.А.]. Я все 
стараюсь сдерживаться, но стоит мне рассердиться, – и я все забыла. Во 
всяком случае я непременно решила исправиться от своих недостатков 
и буду записывать, как мне это удастся».

Переход к отрочеству, традиционно считающийся проблемным 
этапом жизни, конечно, и в поведении гимназистки конца XIX в. 
проявил отмеченные исследователями черты (раздражительность, не-
устойчивую самооценку и т.д.), но далеко не все и не с той остротой, 
которые стали свойственны подростковой субкультуре в XX веке [8]. 
Постоянное «присутствие» социальных норм и правил в жизни Веры, 
не дидактические ситуативные столкновения с ними, а неразрывное 
сосуществование  формировали определенный тип поведения. Эта связь 
развлекательной деятельности с социальными нормами и правилами 
«вводит развлечение в мир культуры, придавая ему принятые в обществе 
смыслы и значения» [9].

Даже такие (считающиеся непременными) атрибуты детских игр, 
как использование сленга, прозвищ, кличек, находились за пределами 
принятых в семье норм. Причем и в этом случае можем убедиться, что 
контроль за их соблюдением вела сама Вера. Развлекая приехавшую 
в Петербург из Киева родственницу-сверстницу, Вера рассказывает о 
гувернантке, которую прозвала «Египетской мумией» – гостья смеется, 
желаемый эффект достигнут. Но когда зашла речь о переписке,

«я ей [родственнице.-Т.А.] говорю, что в письме ничего нельзя написать, 
потому что их все читают. Разве я могу ей написать что нибудь по [так в 
оригинале, надо: про.-Т.А.] «Египетскую мумию» или что нибудь в этом 
роде? Тетя Люба меня считает очень доброй и хорошей. Я постараюсь, 
чтобы она осталась при этом мненье».

Мир игр остался в ее киевской жизни. Там, кроме уже упомянутых 
крокета, горелок, жмурок и других игр с известными правилами (в 
том числе и народных), были творческие игры – игра в мненья (дети 
писали мнения друг о друге, а «почтальон» зачитывал их вслух), игра 
в золотые ворота и строительство моста, еще был

«... не то праздник с книгами, не то какое то представленье. Вот в чем со-
стоит эта игра: мы потушили в классной лампу, завесили стены белыми 
простынями, отчего комната приняла таинственный вид, нагромоздили 
стульев на стол и устроили из них гору. Потом мы начали читать стихи 
и танцевать, пока все это нам не надоело».

В Петербурге часто случалось, что «Коля, Юра и Маруся весело 
играются», а старшая Вера помогала маме (особенно после рождения 
пятого ребенка  Антоновичей – дочери Нины) или читает, занимается 
с учителями или предается грустным рассуждениям.

«Мне не о чем писать, буду писать, о чем я думаю. Иногда я думаю: вот 
мне 15 лет, я уже совсем большая. Но я провожу время скучно. Скоро 
пройдет моя молодость».

Игры, веселье, смех возобновляются, когда на даче в Лесном 
под Петербургом она знакомится с живущими неподалеку восемью 
мальчиками-бурятами, привезенными в столицу Петром Александро-
вичем Бадмаевым – тибетологом, медиком, общественным деятелем, 
крестником императора Александра III. Поначалу Вера скована и 
стеснительна.

«... В первый раз я была в паре [играя в крокет.-Т.А.] с ламой. Потом 
мы играли в соседа. Меня пригласил один из учителей. Я очень не-
разговорчивая, и мы мало разговаривали. Мы играли еще и в другие 
игры, но мне не было очень весело. В 11 часов мы ужинали. Я сидела 
между барышней Трофимовой и Больжинимой, который очень умный 
и хорошо говорит по русски. Но я не разговаривала с своими соседями. 
Больжинима не начал первый, а я не знала, как говорить».

Вскоре картина преображается. Буряты много учатся, они хо-
рошо воспитаны и разносторонне эрудированны, но при этом они 
непосредственны. Они люди другого вероисповедания, другой 
культуры, но именно с ними Вера чувствует себя «в своей тарелке», 
они не боятся попасть впросак сами и не оценивают других на их со-
ответствие своим культурным стандартам. 

«Я с ним бегала в горелки. Потом мы играли в кошки и мышки. Я была 
мышка, а он кошка. Мы играли и в другие игры. <...> Нам всем было 
очень весело.
Я была в первый раз в парке и потому спросила Варвару Ивановну, не 
заблудимся ли мы? Серен-Ванчик ответил: «Нет, так как я по этой дороге 
ходил во сне, вместе в ламой». Мы все засмеялись. Коля сорвал ветку 
и спросил его, хочет ли он березовой каши; но Серен-Ванчик отвечал, 
что он сыт. Коля и Юра начали шалить».

И 15-летняя Вера забывает недавние мысли о прошедшей моло-
дости, она опять маленькая девочка, счастливая и веселая. Буряты не 
приходят в гости – и она скучает, даже прогулка с девочкой, с которой 
она недавно мечтала подружиться, не радует:
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«Дагмара <...> разсказывала мне, что она читала. Это были совсем детские 
книги. Она меня сегодня приглашала к себе, но я, верно, не пойду».

В мае 1895 г. уже 15-летняя Вера приехала с мамой на несколь-
ко дней на родину. Киев ей «показался совсем невзрачным городом: 
магазины нехорошие, везде шум, пыль, улицы узкие, одеваются все пло-
хо». Все дни приезжие встречались с родственниками и знакомыми. Ни 
театральных спектаклей, ни светских мероприятий, но Вера записывает 
в дневнике: «... в Киеве так время проходит весело, совсем, как во сне». 
И по возвращении в Петербург вспоминает: «Как жаль уезжать из Киева. 
У меня навертывались слезы... У них [киевских родственников.-Т.А.] 
так хорошо жить. Так у них весело, так приятно». Это ощущение весе-
лья принесло общение со сверстниками, игры с ними, а с некоторыми 
подругами они «очень шалили».

Как мы помним, круг общения Веры был под неусыпным кон-
тролем ее мамы. Эти несколько дней были для Веры Михайловны очень 
хлопотными – нужно увидеться с близкими, посетить родные могилы, 
Лавру. Встреча дочери с гимназической подругой Маней казалась 
вполне обычной, а после нее уже можно было только констатировать, 
«что она [мама.-Т.А.] очень рада, что Маня от меня так далеко». Что 
вызвало неудовольствие? Вместо игр и шутливой болтовни две 15-
летние барышни говорили о «более высоких материях. Мы говорили об 
учении, о Платоне, о сотворении мира и т.д. Несколько раз мы спорили, 
но я не обладаю таким даром слова, как Маня». А перед «высокими 
материями» Маня рассказала, «как на одном балу она была царицей 
бала и произвела впечатление на одного московского студента и пе-
тербургского молодого человека». В итоге – Вера загрустила, а мама 
вынесла свой вердикт. 

«В городе я очень много читала...»
Примерно за полгода до поездки в Киев Вера писала: «Я дома очень 

много учусь, а все свободное время читаю. <...> У меня нет знакомых, и 
я постоянно сижу дома. Но ведь я почти взрослая, ведь будут же когда 
нибудь меня вывозить в свет».

Ее мама не случайно была обеспокоена – дочь выросла, и рассказы 
гимназической подруги напоминали о все более волновавших вопросах. 
Но Антоновичи-старшие предпочитали, чтобы ответы на них дети на-
ходили в книгах. Чтение было не просто досугом. Чтение и усвоение 
литературных моделей поведения входили в педагогический канон 
семьи.

Едва начав вести дневник, Вера писала:
«Сегодня день моего рожденья... Я получила только один подарок от 
папы и мамы: сочиненья графа Толстого. Я была очень рада, так как я 
очень люблю читать. Я все эти дни играла в крокет с Лидой Ивановой 
и Казанцевой. Лида мне очень нравится; она очень умная девочка и со-
чиняет стихи. Недавно она мне прочла свое последнее стихотворение. 
Оно чудо как хорошо, и Лида мне его обещала написать в альбом».

Слова «только один подарок» выдают разочарование 13-летней 
девочки, которое она старается скрыть за фразой о любви к чтению. 
Но вслед за скороговоркой о чтении Вера переходит к тому, что ее 
действительно интересует – к отношениям со сверстниками.

Любовь к чтению действительно была. В семье профессора и из-
дателя чтение культивировалось успешно. Пример вечно читающего 
и пишущего отца, его огромная библиотека, не только занимавшая 
отдельную комнату в киевском доме, но и перевезенная в Петербург, 
были хорошим «наглядным пособием» для восприимчивых детей. На 
воображаемом портрете Веры непременной деталью видится книга, и 
не абстрактная безымянная, а одна из упомянутых девочкой, ведь она 
пишет о книгах часто, а в петербургской части дневника – все подробнее 
о вызванными ими переживаниях.

Книги были связаны для детей с праздником, они были дарениями, 
и если даже сами по себе не являлись пределом детских подарочных 
желаний, то, попадая в общий праздничный контекст, обретали прису-
щие празднику свойства. После сочинений Л.Н. Толстого, на именины 
Вере подарили «сочиненья Тургенева»,  на 14-летие, уже в Петербур-
ге – «сочинения Пушкина и бронзовый прибор на стол», там же на 
именины – «от папы я получила сочинения Гончарова». Исследователи 
детской литературы и чтения отмечают эту непривычную для нашего 
времени популярность недетских писателей у детей середины-конца 
ХIХ века [18]. «Надо еще учесть и то, что литература и чтение в это 
время перестали быть “дворянскими”, – но инерция “дворянского” 
чтения продол-жала определять погоду. Последняя четверть ХIХ и до-
революционное начало ХХ века – время своеобразного “ретро-чтения” 
для российских детей, которые в первую очередь обращались к сложив-
шемуся «золотому фонду»»[18] (но, как видим, это заслуга не столько 
детей, сколько их родителей). Исследователи точно подметили, что хотя 
увлечение чтением было очень распространено, пристрастие к чтению 
оставалось способом отличаться от других: читатель-одиночка имел 
особый социокультурный статус, он был либо окружен романтическим 
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ореолом, либо подвергался насмешкам. Отправляясь с родственниками 
на прогулку в лес в Китаево, Вера единственная взяла с собой книгу.

«Я села читать книгу, – записала она на следующий день. – Эту книгу 
я читала несколько раз и потому теперь читала не очень внимательно. 
Это заметил дядя и сказал мне: «Верочка, ты, вероятно, только для виду 
читаешь, чтобы показаться нам ученой?» «Неправда» отвечала я, вся 
покраснев: «я читаю потому, что мне нравится».

Чтение и книжный репертуар являлись социальными маркерами.
«Я еще ничего не сказала про мою дружбу с Радченко. Когда я ее уви-
дела в первый раз, я подумала, что нашла подругу, о которой мечтала, 
но теперь я вижу, что ошиблась. Она не имеет понятия о городской 
жизни, потому что жила в деревне, очень мало читает и очень неразвита. 
Впрочем, мне это только кажется, потому что мне все говорят, что я 
очень развита для своих лет и слишком много знаю. Поэтому мне все 
девочки моих лет кажутся глупыми и скучными. <...> Я очень много 
прочла, и потому книги для моих лет кажутся мне неинтересными, а 
книги для старшего возраста мне не дают».

В Петербурге книги – частая тема разговоров с новыми знакомыми. 
Разговор «о высоком» зачастую не только интеллектуальное удо-
вольствие (хотя, конечно, и это). Заметно, что нередко Вера затевает 
обсуждение книг с малознакомыми сверстниками, чтобы быстрее 
пройти этап взаимного маркирования как «своих», принадлежащих к 
одному кругу, установления равенства. Последнее приобрело особую 
актуальность именно в Петербурге, где процесс социализации киевской 
семьи шел сложно.

Для А.Я. Антоновича и его супруги дарения книг, приобщение 
детей к чтению лучших писателей классического литературного ре-
пертуара было формой передачи культурного капитала и традицион-
ного для старших представителей семьи мировоззрения. Сознательно 
или нет, но родители как бы «делегировали» книгам (их авторам и 
героям) часть функций, связанных с инкультурацией детей, освое-
нием культурных норм, правил поведения. В отличие от прямых не 
подлежащих обсуждению директив родителей, книги давали не только 
идеальные образцы предписанных норм, но и мотивационную основу. 
Более того, взрослеющая Вера, перечитывая подаренные родителями 
книги, открывает для себя образцы «другого» поведения, расширя-
ющего ее представления о системе ценностей, рамки культурной 
нормативности.

«Недавно я прочла «Обрыв» Гончарова. Я его читала уже, но тогда он 
не произвел на меня такого впечатленья, как теперь. <...> После про-
чтенья книг, я часто задумываюсь над их значеньем».
«Читая какую нибудь книгу, я говорю себе: «Нет, я ничего не понимаю». 
Но спросить объясненья мне не у кого, да я и сама не знаю, чего не по-
нимаю. Вчера я окончила читать «Отцы и дети» Тургенева. Я это читаю 
не в первый раз, но теперь я его лучше поняла, так как выросла. Мне 
очень жаль Базарова. Он хороший человек, хотя и нигилист. Простит 
ли ему Бог? Я думаю, что да».

Чтение книг становилось все менее подконтрольным родителям. 
Уже не только их подарки попадают на Верину книжную полку. Ей «по-
советовали много интересных книг», которые она собирается купить 
на каникулах – «и тогда буду читать вдоволь».

И наконец, именно чтение давало богатую пищу для воображаемо-
го досуга: живая, подвижная, любознательная девочка с богатой фанта-
зией, постоянной мечтой которой было – путешествовать. Очень мало 
ездившая в действительности, не так много видевшая по сравнению 
с такими знакомыми сверстницами как Вера Витте, Вера Антонович 
только благодаря книгам могла мысленно побывать даже там, куда еще 
не ступала нога человека.

«Сначала бы я объехала Россию, потом Францию, потом прекрасную 
Италию, о которой я столько читала, Швейцарию, Англию, мрачный 
Лондон, Германию, где есть много старинных замков, остатков времен 
рыцарства. Потом я поехала бы в Азию, в Японию, Китай, которые меня 
так интересуют, взобралась бы на самую высокую гору в свете, в Еру-
салим, где страдал Иисус Христос. Из Азии в Африку, поездила бы по 
Сахаре и, может быть увидала бы <...> газелей, страусов, кочевых бедуин 
и, наконец, что самое главное, поехала бы в Египет, познакомилась с 
его обитателями, покаталась по Нилу, увидела места, где было столько 
замечательных людей, увидела остатки дворцов, мумии, иероглифы! На 
юге Африки я увидела бы негров, их жилища и услыхала бы вой шакал. 
Потом морское путешествие в Америку. Сначала в северную, в Нью-
Иорк в Чикаго, а потом в южную, с ее девственными лесами, с рекой 
Амазонкой. Может, я попала бы в плен, встретилась с разбойниками 
и испытала какие нибудь приключенья! В Австралие я побывала бы в 
лесах, где не ступала нога человеческая. Боже! как бы я была счастлива! 
Но разве это возможно. У нас никто не любит путешествовать».

«Какая была чудная картина!»
Кроме чтения, которое было наиболее распространенной досуговой 

практикой и в Киеве и в Петербурге, в столичной жизни Антоновичей 
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активно присутствовало посещение мероприятий – праздничных, 
траурных, торжественных, и независимо от содержания, очень 
зрелищных.

 В отличие от Киева (точнее – дачного Китаево), где речь шла толь-
ко о ярмарках, больше похожих на народные гуляния, в Петербурге 
ярмарка в Гостином дворе – это исключительно приобретение вещей. 
Но в столице Вера открывает новый для себя вид престижных зрелищ, 
с участием царствующих особ, двора, высшего общества. Члены семьи 
товарища министра финансов присутствуют на Высочайшем смотре 
войск, параде на Марсовом поле, праздновании бракосочетания цеса-
ревича Николая Александровича. Как грандиозное действо описывает 
Вера траурную церемонию, похоронную процессию, сопровождавшую 
тело умершего императора Александра III, которую Антоновичи на-
блюдали из специально отведенной комнаты Варшавского банка на 
Невском проспекте. 

О смерти государя она много читала в газетах. Привыкшая вни-
мать печатному слову, Вера оказывается под влиянием трафаретной 
риторики прессы. 

«В газетах описана вся жизнь и деятельность покойного Государя; 
он был выдающийся Государь, отличный семьянин, добрый, умный, 
посвятивший себя на служенье родины. Я не понимала, отчего Бог не 
сохранил Государя, когда все так горячо молились, но в одной газете 
я прочитала, что мы, верно, очень плохие, испорченные и недостойны 
такого хорошего Государя. Вот почему он умер».

Накануне погребения Афиноген Яковлевич был назначен дежу-
рить у гроба императора в Петропавловской крепости и ночью при-
вез семью попрощаться с государем. «Трудно выразить словами, что 
у меня происходило на душе», – но для описания в своем дневнике 
убранства собора и церемонии наблюдательная Вера нашла много 
точных слов. Ритуалы воспроизводят укоренившиеся в культуре 
смыслы, к восприятию которых она была хорошо подготовлена.

Для внучки священников в Петербурге зрелищем становились и 
посещения храмов в дни церковных праздников. Она успевала расс-
мотреть наряды дам, мысленно выбрать подругу среди сверстниц, 
подспудно соотнося свой статусный уровень с избранницей. Нередко, 
читая дневник, можно заметить, как юная киевлянка пыталась взо-
браться на котурны, а они порой оборачивались ходулями.

«Вечером мы были на Заутрене в церкве Уделов; это самая аристо-
кратическая церковь. Почти все в церкви были между собой знакомы, 
одне мы стояли отдельно; это и еще несколько других случайностей на 
меня очень неприятно подействовали. Поэтому я вернулась из церкви 
очень грустная».

Местом, о котором Вера без оговорок писала: «Вот где я чувствую 
себя в своей сфере», – был театр, который служил не только общению 
с прекрасным, но и в не меньшей степени пространством коммуника-
ции.  

«Я развлекаюсь только за чтеньем, я читаю очень много, и в театре. 
Особенно люблю я Мариинский театр. <...> Роскошно одетые и залитые 
брильянтами дамы, нарядные мужщины, громадная, залитая огнями 
зала, музыка и пенье все это мне ослепляет глаза».
«Мы были много раз в итальянской опере и каждый раз там бывает 
очень красивая дама, с чудными брильянтами, а с ней – девочка, лет 
16, замечательно красивая, блондинка, розовая и очень грациозная. Вот 
бы мне с ней познакомиться».

Театр делает очевидным взаимопроникновение внебытовой сферы 
высокого искусства и культурного быта, насыщенность жизненного про-
странства культурными элементами. Для впечатлительной девочки дей-
ствие пьесы не завершается с окончанием спектакля. Она раздумывает 
над возможным развитием сюжета, если бы не появился один из героев; 
примеряет (не всегда осознанно) разные роли; очарованная игрой акте-
ров, ходит «как помешанная» и решает стать артисткой. Но ее любовь к 
театру не находит реализации в такой распространенной форме досуга, 
как любительские спектакли. Вера только принимает в них участие в 
домах знакомых: в Киеве – как участница, в Петербурге – в качестве 
зрительницы. Организация домашнего спектакля требовала внимания 
и забот взрослых. По-видимому, такой вид детского досуга не вошел в 
культурный опыт Антоновичей-старших.  

В Киеве и Петербурге семья Антоновичей сталкивалась с различ-
ными способами приобщения к культуре той социальной группы, с 
которой они себя идентифицирровали. Они сменили место житель-
ства, но в смене территориальной идентичности, очевидно, не пре-
успели. Сложный путь главы семьи Антоновичей к материальному 
благополучию, к занятию престижного социального положения, после 
достижения социального успеха вызвал стремление активно его де-
монстрировать, приняв (как можно заметить по зарисовке В. Ольнем) 
несколько гротескные формы.
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Афиноген Яковлевич недолго занимал высокий пост в столице. 
Его патрон С.Ю. Витте поспешил избавиться от киевского профессора, 
а позже в своих воспоминаниях запечатлел его в образе неисправимо 
неуклюжего провинциала. (Впрочем, тут Витте не был одинок, что-то 
похожее писали и А.Ф. Кистяковский, и А.И. Куприн.)

Детский взгляд старшей дочери Антоновича позволяет и нам 
рассматривать многие явления, имеющие прямое отношение к «миру 
взрослых», но не запечатленные недетскими источниками. После 
знакомства с дневником не остается сомнений, что и в родительских 
интенциях, и в наблюдаемых результатах их усилий была межпоколен-
ная преемственность ценностных ориентиров. Но мы рискнем предпо-
ложить, что вместе с тем в семье Антоновичей был человек способный 
освоить новую социокультурную «среду обитания», и это была старшая 
дочь Вера. Во всяком случае, ее дневник как нарратив идентичности 
дает для этого основания.

***
Есть обстоятельство, которое затрудняет работу с этим дневником 

как историческим источником и в то же время придает ей ощущение 
особой источниковедческой остроты и интриги – мы не знаем, как 
сложилась дальнейшая судьба Веры. Такое знание бросило бы большой 
поток света на многие страницы ее детского-подросткового дневника, 
позволило бы заметить «в зародыше» будущие задатки, объяснить по-
ступки. И только в ситуации, когда всех этих возможностей нет, можно, 
сетуя по этому поводу, все же оценить ту исследовательскую свободу, 
которую дает биографический «туман».

На смену привычному вопросу – какой вклад в «большую куль-
туру» сделал бывший ребенок, став взрослым, – приходит понимание, 
что внутренний мир ребенка интересен не только как потенциальный 
резерв взрослости, но и как самоценное актуальное явление действи-
тельности – будь то нынешней или минувшей.

И независимо от того, будут ли со временем прояснены биогра-
фические реалии Веры, эта девочка вошла в историю – когда больше 
века назад, ясным июльским киевским днем, открыла подаренную ей 
тетрадь и написала: «Давно я хотела начать писать дневник...»

                                          
1 Редки детские голоса и в переносном, и в прямом смысле, то есть 

даже там, где речь идет о специальном изучении акустической картины 
города. См. напр.: [12]. Исключение составляют упомянутые в книге голоса 
мальчишек-разносчиков газет.

2 Это признают практически все исследователи, обратившиеся в 
последнее время к изучению истории детства. Сошлемся на: [7, c.16]. А 
также другие материалы дискуссии, опубликованные: http://anthropologie.
kunstkamera.ru/06/2006_4_rus/; [19]: и др.

3 Дневник, рассматриваемый в этой статье, хранится в Институте 
рукописи Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского НАН 
Украины [1]. Все цитаты из дневника приведены по рукописи, поэтому 
даем их без дополнительных ссылок. В настоящее время идет подготовка 
дневника к публикации.

4 Кроме многочисленных описанных в дневнике сцен, сюжетов, о 
приоритетах автора дневника свидетельствует частотность употребления 
в ее лексике слов с корнями -игр (153), -весел (88), -рад (ок.20), -празд (17), 
театр (33), -гул (гулять, прогулка; 72), цирк (5): весь «досуговый блок» - ок. 
370 упоминаний. Слова с корнями -раб (6), -занят (9), всего – 15 случаев 
их употребления. Из слов, относящихся к рассказу об учебных занятиях, 
присутствуют с корнями: -книг (40), -чита (59), -учит (80); но зачастую это 
только упоминания учителей, слово с основой -учу встречается 8 раз.

5 Этот дом, построенный по проекту архитектора В. Николаева, хорошо 
известен – в нем родился Александр Вертинский. См.: [10, c.260-261].

6 Его труды по экономике [3; 4; 5] поныне включают в списки реко-
мендованной литературы для студентов.

7 См. о ней: [14; 15]. 
8 Благодарю историка О. Друг за указание на этот интересный ис-

точник.
9 Не имея пока документальных свидетельств о супруге В.Я. Антоно-

вича, имя устанавливаем по косвенным данным из дневника.
10 В киевской части дневника слово «папа» встречается ок. 35 раз, 

слово «мама» – ок. 65 раз.
11 Заметим, что Вера своих родителей неизменно называет «папой» и 

«мамой»; более строгая номинация  «отец» и «мать» употребляется только 
по отношению к чужим родителям. 

12 Среди авторов, печатавшихся в «Киевском слове», были многие 
знаменитости, в том числе П. Андреевский, Л. Куперник, Н. Соловцов, 
А. Куприн, И. Сикорский, С. Витте.

13 См. напр.: [9, с.106-114]. 
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В статье, которая вводит в научный оборот нововыявленный источник 
– детский дневник конца XIX в., анализируются досуговые практики, на-
шедшие отражение в источнике, прослежена их связь с социо-культурными, 
ценностными ориентирами семьи киевского профессора, трансформации в 
культурном быту, вызванные изменениями социального статуса.

Ключевые слова: детские эго-документы, культурный быт, досуговые 
практики, Киев, Петербург

Ананьєва Татьяна (Київ, Україна) Дитячий погляд: щоденник київ-
ської гімназистки про культурний побут городян кінця XIX ст.

У статті, що запроваджує до наукового обігу нововиявлене джере-
ло – дитячий щоденник кінця XIX ст., аналізуються практики дозвілля, 
що знайшли відображення у джерелі, простежено їхній зв’язок із соціо-
культурними, ціннісними орієнтирами родини київського професора, транс-
формації в культурному побуті, обумовлені змінами соціального статусу.

Ключові слова: дитячі его-документи, культурний побут, практики 
дозвілля, Київ, Петербург

Ananyeva Tatiana (Kiev, Ukraine) Child’s vision: diary, written by Kiev 
gymnasium-girl, about the townspeople cultural life in the end of the 19th 

cent.
In this article, that introduces the newly discovered source for scientifi c 

use – children diary of the late 19th cent. There is an analyze of the leisure 
practices that are refl ected in the source, also traced their ties with sociocultural 
and mental values of the Kiev professor family, transformations in the cultural 
life caused by changes in social status.

Key words: child ego-documents, cultural life, leisure practices, Kiev, 
Petersburg
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Чиновницький корпус, який складав хоча й незначну частину 
міських мешканців, проте різко відрізнявся від городян заняттями, 
освітою, зовнішнім виглядом і, звичайно ж, культурним побутом. Як 
проводили дозвілля чиновники, які в них були культурні запити, а 
також можливості для реалізації власних духовних потреб? Як вони 
оцінювали оточення, в якому проходила їхня служба та як ставилися 
сучасники до проведення вільного часу чиновниками? А також чи 
впливали чиновницькі уподобання та як саме на культурне обличчя 
міст їхнього перебування? Такі завдання поставила авторка цього 
дослідження, залучивши спогади сучасників, джерело, яке історик 
не може не враховувати. Тому до перелічених завдань відноситься і 
з’ясування інформаційного потенціалу цього джерельного комплексу 
для дослідження чиновницького побуту.

Мотивом до такого підходу не в останню чергу став сумнів щодо 
образу чиновника провінційного міста, який створила художня літера-
тура, а за нею і живопис. Згідно з цим образом життя чиновника, свого 
роду «человека в футляре», було мало діяльним, протікало в задушливій 
атмосфері нерозуміння та закритості. 

Якщо в художній літературі більш-менш відтворено життя 
столичного чиновника з досить широкими культурними запитами, 
відвідуванням літературних салонів, театрів, вечірок, читанням 
художньо-публіцистичних та наукових «товстих» журналів, то це 
зовсім не означає, що його можна автоматично перенести на провін-
ційне місто, в якому практично відсутнє було вишукане товариство 
столичного рівня. Провінційність міст в Російській імперії охарак-
теризував свого часу М.О. Некрасов, сказавши, що в таких містах 
«прилично только родиться да умереть». 

УДК [94+008] (477) «18/19»
Валентина ШАНДРА
(Київ, Україна)

Дозвілля і культурні запити
чиновників українських міст 
у спогадах і оцінках сучасників
(ХІХ – початок ХХ ст.)

Свідчення сучасників про культурне дозвілля чиновників класифі-
куватимемо, поділивши їх на кілька груп й беручи за основу видовий 
принцип. Це – автобіографічні записки, спогади, щоденники самих 
чиновників, які близькі за жанром і стилем написання. До них наближа-
ються ті, хто не належав до чиновницького світу, однак стикався з ним 
досить близько. На зміст спогадів та щоденників як тих, так й інших 
суттєво впливали посада та роль чиновника в державному і суспільному 
житті, а також володіння літературним стилем. Як і вік авторів, адже 
написані в молодості відрізнялися від тих, що складалися в середньому 
віці, чи глибокій старості.

Серед них варто виділити ті, що нагадували поминальники, ви-
дання яких було характерним для всієї першої половини ХІХ ст. Вони 
виходили незначним накладом, невеликими брошурками відразу після 
смерті, як правило, знатного родича і називалися «Воспоминания о…». 
Там повідомлялося про час його смерті, вказувалось місце поховання, 
короткі біографічні відомості, освіта, посади й головне – визначалися 
його заслуги перед державою, родиною, батьківщиною. Прикладом мо-
жуть стати «Воспоминания о Дамиане Васильевиче Кочубее», вміщені 
на 11 аркушах та видані в Москві друкарнею Михайла Каткова 1859 р. 
Д.В. Кочубей належав до родини державного діяча, графа В.П. Кочубея 
й обіймав низку важливих державних посад, серед яких найзначнішою 
була остання – сенаторська. Хоча його служба проходила в Петербурзі, 
він літо проводив у своєму маєтку в Чернігівській губернії, де заснував 
паперову фабрику. Крім цієї завважувалась і важлива для нашої теми 
інформація, що Д.В. Кочубей наприкінці життя рідко виїжджав на 
бали і до театрів, а вечори проводив в домашньому колі, в бесідах про 
своє життя, коли ділився з близькими людьми своїми роздумами про 
смерть, про таїну вічного життя, про Спасителя [4, с.10]. Ця поведінка 
була характерною для чиновників, які служили в столиці, маєтки мали 
в Малоросії і які на старість ставали сентиментальними в передчутті 
завершення життєвого шляху.

Чиновники, які виїздили з Петербурга і служили на периферії 
залишили досить багату як кількісно так і за змістом характеристику 
своєї служби. Серед таких виділяються «Записки» Ф.Ф. Вігеля, який 
через невживчивість із начальством та колегами, а служив він у кількох 
міністерствах, виїхав на південь і продовжував службу там під час пер-
ших років обіймання посади генерал-губернатора М.С. Воронцовим. 
Відтворення фактів з їх критичною оцінкою роблять його «Записки» 
надзвичайно цінним джерелом для розуміння мотивів чиновницького 
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дозвілля. А тому танцювальні вечори, що їх влаштовував М.С. Воронцов 
в Одесі взимку по кілька разів, йому здавалися подібними до тих, що їх 
проводили німецькі герцоги в малих столицях своїх земель. Чиновники 
як ті, які перебували на службі, так і відставні, змушено приймали на 
них запрошення. Їх лякали розкіш та пишність на балах, а особливо 
вбрання присутніх там графинь, яке ті змінювали кожного вечора, або 
й кілька разів за вечір. Кожен з них, навіть хто належав до вищих класів 
за «табелем про ранги», не міг собі дозволити такого. Ці вечори, на 
переконання Ф.Ф. Вігеля, не досягали своєї мети, бо не об’єднували, як 
того хотів генерал-губернатор, а роз’єднували суспільство [1, с.480].

Вечори, що влаштовувала дружина чернігівського, полтавського та 
харківського генерал-губернатора М.А. Долгорукова, яка як і дружина 
Воронцова була полькою, також вирізнялися пишністю, але проводили-
ся вже з благодійною метою. На зібрані кошти було відкрито 1844 р. бо-
гадільню та започатковано добродійне товариство. Цю її заслугу вписав 
в історію міста викладач хлопчачих і дівчачих гімназій Ф.О. Рейнгард, 
розповідаючи про Харків 20-30-х рр. ХІХ ст. [11, с.155].

Так само критично звучить в устах Ф.Ф. Вігеля оцінка азартних 
ігор, які посідали поважне місце в дозвіллі чиновників дореформеного 
періоду. Він дозволив собі навіть зауважити, що «в провинциях, кто хо-
рошо играет в карты, скоро становится нужным человеком…» [1, с.464], 
маючи на увазі, що картярство об’єднувало чиновників у своєрідні 
мінітовариства, в яких ті проводили позаслужбовий час. Подібна оцінка 
пролунала і в устах мирового судді Літинської судово-мирової округи: 
«Если вы пьете, или имеете страсть к картам, еще найдете подходящую 
компанию» [8, с.289] для проведення вільного часу.

Картярство було чи не найпопулярнішим видом розваги. Це заува-
жують всі, хто описував чиновницький побут. Ф.О. Рейнгардт детально 
зазначив у які карткові ігри грали у Харкові. Серед них – бостон, віст, 
пікет, мар’яж. Останні передбачали обмежене коло учасників, а бос-
тон – значно більше і якщо гравців не вистачало для бостону, лише в 
тому разі грали в решту ігор. Проведення чиновниками вільного часу 
не було таким вже невинним. Частина учасників, набувши досвіду, 
могла збагачуватися внаслідок виграшів, інша ж – входячи в азарт, вже 
не могла обійтися без них. Як приклад Ф.О. Рейнгардт навів наслідки 
такого нездорового захоплення, від якого постраждали інтереси держави 
і населення. Голова Харківського приказу громадської опіки, викравши 
його касу, виїхав до Царства Польського, і всю її програв у карти [5, 
с.24]. Якщо врахувати, що тоді приказ виконував функцію ощадного 

банку, то ця сума була немалою. Подібні сюжети фіксують й спогади 
П.Д. Селецького періоду його служби в канцелярії київського військово-
го, подільського і волинського генерал-губернатора, де він в 1840-х рр. 
служив у таємному відділенні. Й йому, досить витонченій натурі з 
розвинутими художніми смаками, не вдалося уникнути картярства, 
без якого він би не познайомився з вищим світом Києва. Практично 
будь-який званий обід, на якому йому доводилося чи то розповідати 
про Париж, чи про європейські держави, зокрема маловідому киянам 
Іспанію, звідки він тільки-но повернувся, закінчувався грою у карти, 
що розпочиналась після 10-ї години вечора, коли більшість гостей 
розходилася по домівках. Спершу він віддавав перевагу вісту, а потім 
захопився преферансом до того, що постійно виграючи, прибирав до 
рук за однин вечір чималу суму грошей. У карти грав і його патрон 
Д.Г.Бібіков, а також київський губернатор І.І. Фундуклей та «старий» 
М.Й. Судієнко [6, с. 84-91], голова Тимчасової комісії для розгляду 
давніх актів у Києві.

Гра в карти, хоча й багато разів описана в спогадах, практично 
як обов’язкова складова чиновницького дозвілля, ще не значила, що 
чиновники віддавали перевагу лише їй. Уже згаданий П.Д. Селецький, 
як більш освічений, займався музиціюванням. В моменти переживань, 
смутку за втраченими рідними він проводив вечори вдома, й писав 
музичні фантазії, присвячуючи їх своїй коханій та матері.

Театр був найхарактернішою культурною розвагою всієї першої 
половини ХІХ ст. Про нього писали практично всі, зазначаючи саме 
його універсальну здатність об’єднувати на основі спільних ідеалів 
та інтересів місцеву людність. Театральні трупи найчастіше були 
приїжджими. До Одеси приїздила співачка з Петербургу Данжевіль-
Вандерберг і ставила водевілі, які там сприймалися як посягання на 
майже священні права італійців на театральну діяльність. За кілька 
років російський театр практично витіснив італійців, принісши з собою 
російську мову спілкування в багатомовну Одесу [1, с. 496]. Подібне 
витіснення іноземного театру відбувалося в усіх губернських центах. 
Враховуючи його популярність, генерал-губернатори, спішили замінити 
його російським.

Губернатори не багато залишили спогадів про свою діяльність в 
українських губерніях, незважаючи на те, що практично повсюдно під-
порядковували своєму контролю міські органи влади. І все ж спогади 
одного з них – Миколи Петровича Синельникова, опубліковані відразу 
після його смерті на сторінках «Исторического вестника» – привернули 
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нашу увагу. Хоча би через те, в якій спосіб той творив російський про-
стір, втілюючи завдання верховної влади у Волинській губернії, колиш-
ній річпосполитській території. Час його губернаторства співпадав з 
обійманням генерал-губернаторської посади І.І. Васильчиковим. Отри-
муючи призначення у нового міністра внутрішніх справ Д.Г. Бібікова, 
який тільки-но змінив Київ на Петербург, він не побоявся просити про 
звільнення від заслання колишнього волинського предводителя дворян-
ства Лєдоховського, сподіваючись у такий спосіб набути авторитету у 
волинської шляхти. Описуючи свою першу поїздку по губернії, заува-
жив, що російські чиновники не користуються у місцевого населення 
довірою, а тому відразу почав завойовувати його власним врядуванням. 
Перші дворянські вибори, що відбулися за його губернаторства, вже за-
кінчилися святковим обідом, де лунали тости за здоров’я Миколи І. Він 
фактично припинив від’їзди шляхти до Варшави, яка прагнула туди як 
«магометани до Мекки». Аби переорієнтувати її на Київ і зробити його 
доступнішим для неї, заклав шосе Новоград-Волинський – Київ. Крім 
того почав проводити вечори в дворянському клубі, оскільки Житомир 
не мав власного саду, віддав місту губернаторський сад. На кошти ге-
нерала Корженевського облаштував бульвар і присвоїв йому ім’я цього 
генерала. Кошти на спорудження театру зумів отримати від власника 
м. Заславля кн. Сангушка, який виділив з своїх заводів і фабрик мета-
леве оснащення для будови та сукно на оббивку лож і всієї театральної 
меблі. Формуючи нове культурне середовище, він почав посилювати 
православ’я в краї, споруджуючи у місті собор. Його, представника ро-
сійського імператора в краї, обурювало, що навіть архієрейська служба 
відбувається в єврейському приватному будинку, що на його розуміння, 
«подрывало величие его отечества» [7, с.393-395].

Своєрідним видом дозвілля, що практикували приїжджі чиновни-
ки, були поїздки по святим та пам’ятним місцям, зустрічі з видатними 
особистостями, про які ті обов’язково вказували у спогадах. Київські 
чиновники відвідували мальовничі околиці Кинь-грусть, Видубиць-
кий монастир, Голосієво, Китаївську пустинь [6, с. 85]. І.Я. Рудченко, 
чиновник генерал-губернаторської канцелярії, любив київські давні 
храми, зокрема відкриті тільки-но фрески Кирилівського монастиря 
та їздив до храму Спаса у Межигір’я [15, с.176]. Ф.Ф. Воропонов, 
перебуваючи в Кам’янці-Подільському, тільки-но почала діяти заліз-
ниця, свята проводив в екскурсіях по Одесі [3, с.141]. Мировий суддя 
І.М. Захарьїн (Якунін) лише спершу місце своєї служби – м-ко Літин 
Подільської губернії – назвав «глухим городом», а згодом зауважував, 

що тут поруч проживали видатні історичні особи, до яких він відніс 
М.І. Пирогова та якого навіть зустрічав і детально описав привабливу 
зовнішність старого. А також те, що у Вінниці служив у резервному 
піхотному батальйоні онук відомого академіка, географа Арсеньєва, 
Ю.Ю. Арсеньєв [9, с. 544].

У нещодавно виданих Василем Ульяновським спогадах Миколи 
Стороженка «З мого життя» розглядається ще одна важлива складова 
чиновницького дозвілля, суть якої полягає в його участі у наукових 
виданнях, збиранні та опрацюванні історичного матеріалу, заняття 
характерного для чиновників українського походження. Для Миколи 
Стороженка, який також пройшов не лінійну життєву стежку, важко було 
пояснити позицію Олександра Лазаревського, члена Київської судової 
палати (з 1885 р.), який підхопив після смерті Феофана Лебединцева 
видання «Киевской старины». До нього «по вівторках» збиралися по 
кілька осіб для спілкування, темами якого були переважно малоросій-
ська старожитність, часи Гетьманщини; там же обмінювалися архів-
ними знахідками та історичною літературою. Його домашній кабінет 
було прибрано в українському стилі з килимами на долівці, плахтами 
на софі, а стіни прикрашали олійні малюнки Тараса Шевченка. Його 
домашній бібліотеці міг би позаздрити навіть професор Київського 
університету. Проте українською мовою він не користувався, вороже 
ставився до козацької старшини [15, с.180]. Певно, на таку його позицію 
впливала державна ідеологія Російської імперії, чиновником якої він 
служив впродовж більшої частини життя. 

Хай і поступово, але дозвілля у післяреформений період стає більш 
різноманітним. Зокрема гласні судові процеси внесли у розмірене та 
малоподієве життя губернських і повітових міст незнану раніше хвилю 
загального оновлення, обумовленого Великими реформами. Судові 
зали збирали величезні аудиторії, де відбувалися свого роду спектаклі з 
дебатами за участю прокурора та присяжних повірених, судової колегії, 
члени якої сідали за застелений червоним сукном з золотими френзе-
лями великий стіл. Товариш прокурор розміщався з правої сторони 
за столиком, а зліва за пюпітром – захисник, навпроти якого сиділи в 
кріслах вибрані по жеребу 12 присяжних засідателів. Так описувала 
хвилюючу урочистість торжества справедливості і гуманності нового 
суду одна з стенографісток, яка брала участь в засіданнях Харківської 
судової палати [10, с. 221-232].

Книга й зокрема преса ставали обов’язковим супутником чинов-
ницького життя. Більше того, їх використовували як мірку обізнаності 
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та культурного рівня людини. І.М. Захар’їн, їдучи на службу до м-ка 
Літина віз з собою бібліотеку, а слідчого, з яким йому довелося служити, 
характеризував як людину, яка не читала «Севастопольских рассказов» 
Льва Толстого, а з газет переглядав лише офіційну частину «Правитель-
ственного вестника» [8, с. 300]. 

До речі, слід зауважити, що спогадів діячів судової реформи 1864 р.
було опубліковано найбільше, і практично у кожному йшлося про те, 
що, справді, відкриті судові засідання відвідувало все міське населення, 
а в нашому випадку – увесь Олександрівськ. Йшлося навіть про те, 
що діти гралися на вулиці в суд [16, с. 58]. У спогадах іншого автора – 
помічника секретаря цивільного відділення Херсонського окружного 
суду В.С. Чеважевського описані вечори, які носили вже зовсім інший 
характер. Щосуботи на квартирі одного з членів суду збиралася молодь, 
яка служила у судових установах. Там прокурор обговорював з нею 
різні казуси карного процесу, практикував провадження слідчих справ. 
Ділові «вправи» змінював відпочинок, протягом якого молоді люди не 
грали в карти, а обмінювались новинами, найперше, з області права, 
художньої літератури. Одні обговорювали прочитане, сперечаючись, 
інші читали і всі разом співали, бо були «малоросами» за походження 
[19, с.69; 20, с.392].

Щоденник титулярного радника В.К. Крижановського ніби продо-
вжує «Записки» Ф.Ф. Вігеля, хоча би через те, що він також звертається 
до півдня і зокрема Бердянська і описує його життя пізніше, у 1865-1876 
роках. Хоча його записи не такі красномовні та критично вишукані, як 
у Вігеля, так і характеристика чиновників не така багатомірна, однак 
насичені деталями про місто, що стало йому рідним за час перебуван-
ня у ньому і під час служби, і після оселення в ньому. Він відзначає, 
що бали, які відбувалися у приміщенні комерційного зібрання, були 
місцем не лише танців, а й місцем сварки чиновників. Ця надзвичайна 
непристойна подія обговорювалася і у його власному домі на вечері з 
гостями. Ним зауважено, що вечори з танцями активно входили у ново-
річні свята. Їх проводили у дворянському клубі допізна за підтримки 
начальника порту князя П.П. Максутова і його дружини. Новорічні 
вечори змінювали вечори на користь незаможних. Вартість вечері для 
кожного учасника становила 1 руб., що дозволило в кінцевому варіанті 
закупити на зібрані кошти необхідну частину хліба. 

У щоденнику В.К. Крижановського, хоча й емоційно скупому, варті 
нашої уваги такі факти, як заснування ним під час служби на Бердян-
ській таможні ще 1843 р. бібліотеки, якою користувалося все місто, доки 

він там служив. Тепер, 1865 р. така ж починала діяти при Бердянському 
училищі, в якій зібрано книг в достатній кількості. Сюди ж надходили 
газети, для читання яких відведена окрема, досить впорядкована кім-
ната [12, с.69-71]. Особливість цього щоденникаяк джерела полягає в 
тому, що вечори, а також театральні спектаклі він трактує не просто як 
розважальні заходи, а як спосіб отримати кошти для допомоги нужден-
ним Бердянська, яких через неврожай та сильні морози 1865 р. ставало 
дедалі більше. Крім того, в рамках благодійництва організовувалися й 
публічні лекції, в одній з яких, що її читав інженер Фон-Дезін, йшлося 
про історію Бердянського порту з його комерційними можливостями. 
Така лекція мала посприяти, адже її слухали і міські діячі, проведенню 
залізниці до Бердянська. В іншій – йшлося про морські приливи та від-
ливи, призначення хвилерізів та молів. Число осіб, що також фіксував 
бердянський літописець, була незначною, але достатньою для такого 
міста як Бердянськ. Практично щоденні його записи рясніють тими чи 
іншими фактами, як місто та його урядовці використовували приїзд 
вищих посадовців краю аби піднести його культуру. Новоросійському 
генерал-губернатору присвоїли звання дійсного почесного члена Бер-
дянської бібліотеки, і як наслідок, отримали від нього 10 руб. сріблом 
для її поповнення. Помічає автор щоденника, що публічні акти в Бер-
дянському повітовому училищі стають урочистими подіями для міста 
і у них беруть участь практично всі його чиновники.

Періодика в пореформений період починає займати вагоміше місце 
в житті чиновника, який не лише читає, як В.К. Крижановський «Сын 
отечества», а сам починає її активно використовувати для знайомства з 
його містом широке коло читачів, надсилаючи до «Одесского вестника» 
й «Таврических губернських ведомостей» важливу інформацію про 
міські події. Можливо, саме таке його бажання їх описати й спричинило 
ведення щоденника, в якому фіксувалося поруч з кількістю суден на 
рейді, врожайністю, погодою тощо, освячення храму – Покровської 
церкви – з обов’язковою участю перших осіб міста та чиновників, 
концерти в приміщенні комерційного зібрання, завважити збільшення 
учениць в жіночій школі до восьми осіб [12, с. 100, 104, 109]. 

В.К. Крижановський описував і сімейні традиції, зокрема, як від-
буваються заручини, обмін каблучками та вінчання в чиновницьких 
родинах. 1865 р. донька титулярного радника Богаєвського одружува-
лася з становим приставом, у в підготовці до весілля діяльну участь 
брала дружина Крижановського. Нареченій та купила чорного атласу 
на шубу 14 аршин. Цікавою є й інформація про входження фотографії 
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у повсякдення з фіксацією пам’ятних дат у життя молодого подружжя 
[12, с. 87, 90, 99, 105]. 

Як окрему сторінку щоденника В.К. Крижановського вар-
то виділити його свідчення як титулярного радника про інших 
чиновників, зокрема бердянського справника, який обіймаючи 
цю посаду, не брав хабарів, а тому коли її позбувся, не мав місця 
служби впродовж семи років, то навіть наймався писарем в Бер-
дянську ратушу [12, с. 109].

Варто виділити дозвілля виборних урядовців, які служили в 
міських думах та управах, а також ті, що спрямували себе служінню 
в земських та дворянських установах. Прикладом земського діяча, 
служба якого тісно перепліталася з дворянською, можна назвати Ми-
колу Васильовича Рєпніна, онука малоросійського військового генерал 
губернатора М.Г. Рєпніна, який 12 років був пирятинським повітовим 
предводителем дворянства та полтавським губернським земським 
гласним, а потім обійняв посаду київського губернського предводите-
ля дворянства, яку виконував чверть століття. Громадська діяльність 
сформувала його гостинний характер, привітне спілкування з людьми 
різного статку. Микола Стороженко змалював його у спогадах досить 
детально, як людину, котра ніколи не вживала горілки, лише зрідка – 
вино, не грала у карти. Натомість його можна було щовечора зустріти 
у Київському дворянському клубі, де була багата книгозбірня, яка 
отримувала всі передплатні видання. Там же влаштовувалися урочисті 
обіди з цікавими промовами на громадсько-політичні теми [15, с.203]. 
Хоча про Київський дворянський клуб збереглися й інші, протилежні 
сказаному враження, щоправда, вони відносяться до раннього періоду. 
Належать вони київському купцю 1-ї гільдії Олександру Паталєєву, 
власнику музичного магазину на Хрещатику «Акорд», який вважав, що 
клуб не мав шляхетних членів. Ті, як правило, і за своїм походженням, 
і за громадським становищем мали небагато спільного з дворянством 
та й просто – з людською порядністю, адже віддавалась там перевага 
картярській грі. «Поймать неопытного пижона и обыграть его вовсе 
не считалось предосудительным, а играть на арапа, т. е. не платить 
проигрыша, – тем более» [13, с.55].

Подібним до Миколи Рєпніна у спогадах Миколи Стороженка 
було й дозвілля Іллі Віталійовича Лизогуба, повітового й губернського 
земського гласного, який самостійно передплачував журнали та газети 
та мав велику домашню бібліотеку з російських й іншомовних книжок 
[15, с.171, 200].

Чиновники, що приїздили з Петербурга на службу до Правобе-
режної України за власним бажанням з переконанням впроваджувати 
«русское дело», залишили особливі спогади, для яких характерними 
були відзначення місцевої специфіки, яка відрізняла цей край від 
внутрішніх російських губерній. У цьому форматі найцікавішими 
видаються не лише за фактажем, а за художнім літературним стилем 
спогади Ф.Ф.Воропонова (1839–1919), відомого свого часу публіциста, 
уродженця Херсонської губернії, який за власним бажанням поїхав до 
Кам’янця-Подільського й почав службу в селянських установах, спершу 
мировим посередником, потім головою мирового з’їзду, що тривала ві-
сім років. Його спогади відрізняються від інших витонченим знанням 
справи, про яку пише, умінням виділити основне з поведінки людей, з 
якими йому доводилося спілкуватися. Тож свій вільний час він присвя-
чував підготовці кореспонденцій, які надсилав до петербурзьких видань. 
Друкував він свої замітки також і в «Киевлянине» В.Я.Шульгіна. Однак 
запрошення редактора «Одесского вестника» Миколи Сокальського не 
прийняв, бо не симпатизував Одесі з її «комерційним духом» [3, с.140]. 
Ф.Ф. Воропонов описав, як відбувалися обіди, котрі набували напів-
святкового характеру, коли відбувалися наради мирових посередників, 
або коли в установу приїздили генерал-губернатори. Вони організову-
валися після офіційних заходів і відбувалися в сусідньому з основним 
кабінетом. Йшлося про два з них, один за участю О.П. Безака, який 
возив з собою кухню, та за участю О.М. Дондукова-Корсакова. Останній 
приїздив 1870 р. із значним чиновницьким супроводом, у складі якого 
був і губернатор. Під час обіду генерал-губернатор між анекдотами 
та жартами продовжував обговорення основного питання, з яким він 
прибув на зустріч – укладання викупних договорів, інтенсивність 
яких значно знизилася через поміщицький опір та урядову підтримку 
землевласників. Благодушному характеру розмови сприяв післяобідній 
лікер, який не заважав обміну характеристиками щодо професійності 
мирових посередників [2, с. 39-40].

Досить своєрідними, з протилежною оцінкою, а від того більш 
цінними для характеристики культурного побуту російського чи-
новництва, стали спогади Б.С. Познанського (1841–1906), активного 
громадського діяча, який відзначив, що незважаючи на те, що в Росії 
зароджувався гуманний культурний рух, який проявлявся, зокрема, у 
створенні літературних гуртків, однак те, «російське», що з’являлося 
на Правобережжі, не можна було кваліфікувати культурним явищем. 
Чиновники, котрі прибували сюди, носили на собі відбиток чи то під-
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дячих, чи то бурбонських офіцерів. Натомість польська культура в 
краї була представлена цілою плеядою літераторів – Міцкевич, Поль, 
Залеський, ученими Віленської академії і Кременецького ліцею. Ба-
зиліанські і піорські колегіуми існували навіть в глухих містечках. 
Російські чиновники, потрапляючи в польське середовище, замість того 
щоб впроваджувати російську культуру, освоювали польські навички 
повсякдення і навіть мову [14, с.10]. Його свідчення підтверджуються 
зауваженнями В.І. Аскоченського, який 1849 р. був головою Поділь-
ського совісного суду та переконався, що засідателі від дворянства не-
достатньо володіли російською [17]. Більше того, суперечка на весіллі 
доньки радника губернського правління Охоцького у жовтні 1850 р., 
що спалахнула між Аскоченським і прокурором Готовцевим та іншими 
гостями, і про яку київського генерал-губернатора Д.Г. Бібікова повідо-
мив губернатор та й сам В.І. Аскоченський, виявила, що всі чиновники 
пересварювалися саме польською. У відповідь генерал-губернатор, 
не вникаючи у предмет суперечки, різко вказав, що замість того, аби 
активно впроваджувати мову «отечества», ті перейшли на польське 
«наречие», забувши, що вони – російські чиновники, і що російською 
мовою розмовляє їх імператор [18].

Тож, підведемо підсумки. Найбільше свідчень залишили самі 
чиновники, які описуючи та друкуючи свої враження від служби, уже 
цим демонстрували потребу саме в такий спосіб зайняти себе літера-
турною працею у вільний від служби час. Аналіз спогадів свідчить, що 
репертуар дозвілля не був багатим та різноманітним, хоча впродовж ХІХ 
– початку ХХ ст. його види змінювалися й до традиційного проведення 
вільного часу – гри в карти, відвідування театрів, балів та вечорів, все 
частіше входили нові форми – подорожі, літературна та наукова діяль-
ність, читання періодичної преси. У спогадах мало приділено уваги 
фактам, котрі свідчили, що їхня культурна традиція та проведення 
вільного часу впливала на оточуючих. Скоріше навпаки, коло їхнього 
спілкування було вузьким і обмежувалося собі подібними. 
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Шандра Валентина (Київ, Україна) Дозвілля і культурні запити 
чиновників українських міст у спогадах і оцінках сучасників (ХІХ – 
початок ХХ ст.)

В статті на основі поглибленого аналізу свідчень сучасників 
з’ясовуються практики дозвілля чиновників, які перебували на службі в 
українських містах, чим заповнювали вільний від служби час, які були у 
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них культурні запити. Простежуються нові тенденції в організації дозвілля, 
пов’язані з становленням комунікацій, налагодженням поштового зв’язку 
та потребами професійного вдосконалення. Відзначено особливості до-
звілля чиновників різних українських губерній Російської імперії впродовж 
ХІХ – початку ХХ ст. Крім того, констатується, що свідчення чиновників 
та інших сучасників дають історику досить різноманітну інформацію для 
дослідження культурних запитів представників верховної і самоврядної 
влади.

Ключові слова: практики дозвілля, культурні запити, чиновники, 
спогади

Шандра Валентина (Киев, Украина) Досуг и культурные запросы 
чиновников украинских городов в воспоминаниях и оценках совре-
менников (XIX – начало ХХ ст.)

В статье рассматривается, с учетом анализа свидетельств современни-
ков, как проводили досуг чиновники, служащие в украинских городах, чем 
занимались в свободное от службы время, какие у них были культурные 
запросы. Прослеживаются новые тенденции в организации досуга, по-
явившиеся в результате становления новых видов коммуникации, почты 
и потребности профессионального роста. Отмечены особенности досуга 
чиновников разных украинских губерний Российской империи ХІХ – на-
чала ХХ века. Кроме того, констатируется, что свидетельства чиновников 
и других современников дают историку достаточно разноплановую ин-
формацию и позволяют исследовать культурные запросы представителей 
верховной власти и местного самоуправления.

Ключевые слова: практики досуга, культурные запросы, чиновники, 
воспоминания

Shandra Valentina (Kyiv, Ukraine) Leisure and cultural needs of 
Ukrainian cities’ offi cials in contemporaries’ memoirs and assessments 
(19th – early 20th cent.)

In the article is considered, with account and analysis of contemporaries 
reports, how the offi cials spent their leisure time serving in the Ukrainian cities, 
what their cultural needs were. Traced the new trends in leisure activities, which 
were the result of the emergence of the new communication forms, mail and needs 
for professional growth. The peculiarities of offi cials’ leisure in the different 
Ukrainian provinces of the Russian Empire in 19th – early 20th cent. are defi ned. 
In addition, it is stated that the reports of offi cials and other contemporaries give 
for historian enough of various information and allow him to explore the cultural 
demands of supreme authority representatives and local self-government.

Key words: leisure practices, cultural demands, offi cials, memoirs

УДК 94 (477. 51)
Евгения МЕНЬШИКОВА
(Белгород, Россия)

Трансформация практик 
досуга женщины-купчихи 
провинциальной России в 
пореформенный период
60–90-х гг. XIX века 
(на примере Курской
и Воронежской губерний) 1

Для подавляющего большинства женщин-купчих (не принад-
лежащих к элитарной части провинциального купечества, а потому 
ничем в традиционном смысле не знаменитых), живших в XIX веке в 
Центрально-Черноземных губерниях, найти свободное время для досуга 
среди повседневных хозяйственных забот было непросто, поскольку 
день был наполнен «мелочными, ежедневно возобновляющимися 
хлопотами о домашнем хозяйстве» [1], о семейном торговом деле (в 
широком смысле это понятия: в соответствии с Торговым уставом, регла-
ментировавшим наряду с Кредитным уставом все условия торговой деятель-
ности в России, к «родам торговых действий» относились такие области, 
как: комиссионные и маклерские дела, банковские операции, содержание 
магазинов, амбаров, складов, лавок, погребов, заводов, трактиров, гостиниц, 
рестораций, постоялых домов, питейных домов, харчевен, рыбных садков, 
торговых бань, размен денег, вступление в казённые подряды и откупа [2]). 
На ежедневные хозяйственные работы купчиха часто затрачивала так 
много сил, что на «праздность» оставалось только время, отведённое 
для вечерней молитвы [3].

Хотя, постепенно, к середине XIX в., в тех купеческих семьях, где 
позволял материальный достаток, женщины устранялись от непосред-
ственного выполнения домашних дел, оставляя за собой только функции 
распорядителей и контролеров [4]. Эта тенденция более отчетливо 
проявилась в последующий период, о чем говорит увеличение коли-
чества прислуги в купеческих семьях к концу XIX – началу XX в. Так, 
по воспоминаниям популярнейшей в начале XX в. исполнительницы 
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русских народных песен Надежды Плевицкой, уроженки Курской гу-
бернии (прислуживавшей в отрочестве, в 80-е годы XIX в., «в важном 
и богатом доме»), в особняке курского миллионера купца Николая 
Васильевича Гладкова, штат прислуги состоял из «трёх горничных, 
лакея, поваров, кучеров и прочих» [5].

Многие источники, аккумулировавшие в себе информацию об об-
разе жизни купечества Центрального Черноземья, конкретно – Курской 
и Воронежской губерний – дореформенного времени, часто однозначно 
оценивают купеческую среду как отсталую и невежественную, которой 
были свойственны замкнутость и рутина [6]. А уклад семейной жизни 
купечества характеризуют как носящий консервативный характер и 
определяющийся в значительной мере церковными законами и возз-
рениями [7]. Жизнь купеческой женщины протекала в доме, который 
«жил тихой, издревле установленной жизнью, полной старых привычек. 
Никто не смел нарушать в нём заведённые порядки» [8]. Вот примеры 
типичных описаний устройства и характера купеческого домохозяйства 
дореформенного периода: «Дом огромный, но в таких больших хоромах 
так скудно, так уродливо, так неправильно» [6, с.73]; «После десяти 
вечера ворота в доме наглухо запирались. Жизнь велась замкнуто. 
Принимали только родных, к ним же ездили в гости. Все отношения 
носили характер церемонный, формальный, почти официальный» [9]. 
Или ещё одно подобное описание жизни купеческого семейства: «… 
Живя в одной из населённых частей города, они не принимали участия 
ни в чём: ни газеты, ни объявления, ни книги, ничто не заносилось к 
ним. Посещений они не любили» [6, с.92].

В купеческой среде считалось, что добрая жена характеризуется 
как хранительница согласия и благополучия семьи, а её главная до-
бродетель – молчание, смирение, безусловное угождение мужу. От-
сюда идеальный семейный строй надежно отгораживал женщину от 
внешнего мира, заперев её в четырех стенах, привязав к домашнему 
обиходу, заботам о детях, кухне и т.д. [7, с.144]. То есть границы по-
ведения купеческой женщины в дореформенное время были очерчены 
достаточно чётко. При таком образе жизни женский мир купеческого 
сословия отличался специфическими чертами. Скажем, в женской ку-
печеской среде было принято верить различным приметам и следовать 
им. Например, если в доме горело всего три свечи – к покойнику; если 
за столом сидело тринадцать человек – умрёт кто-то; ворон, воробей, 
чесание бровей, переносицы, глаз, кончика носа, шумение самовара – 
всё это в известных обстоятельствах имело символическое значение 

[6, с.94]. Женщина-купчиха могла вставать по ночам и крестить окно, 
двери; верила в блаженных, юродивых, разгадывала сны [9, с.124].

Некоторое развлечение в жизнь женщины-купчихи вносили празд-
ники – религиозные и светские. Как известно, на общественные формы 
развлечений в России традиционно большое влияние оказывала церковь, 
господствовавшая в сфере идеологии и культурной жизни общества. 
Церковные праздники – Рождество и Пасха, дни всевозможных святых, 
крестный ход, всенощные и прочие – определяли досуг женщины, при-
надлежавшей к купеческому сословию. Воскресные дни тоже вносили 
некоторое разнообразие в жизнь купеческой семьи. Вот иллюстрация к 
поведению женщин-купчих в воскресенье и в дни больших церковных 
праздников: «В эти дни матушка с сестрой выезжали к обедне, а на-
кануне больших праздников и ко всенощной, и непременно в одну из 
модных <…> церквей. Стояли в церкви чинно, в известные моменты 
плавно опускались на колени и усердно молились» [3, с.246]. Вообще 
в купеческой среде религиозность отождествлялась с церковностью 
[11]. Поэтому в жизни женщины купеческого звания большое значение 
имело соблюдение всех норм церковной жизни: поста, своевременного 
прочтения молитв, регулярного посещения церковных служб. Внешнее 
соблюдение благочестия для купчихи выражалось, например, в чтении 
духовной литературы, в списывании молитв и проповедей, духовных 
стихов из духовно-нравственных книг, слушании чтения духовных 
стихов от нищих и, наконец, в строительстве церквей [12]. Или же в 
разъездах по соборам и обедням [11, с.121].

К числу широко отмечаемых светских праздников купечество 
Курской и Воронежской губерний в XIX в. причисляло дни бракосоче-
тания царствующих особ и рождения членов императорской фамилии. 
Например, в городах Курской губернии в день бракосочетания буду-
щего императора Александра II «от бедной хижины простолюдина, до 
роскошных палат богача не было уголка, в котором бы, садясь за стол 
и выходя из-за стола, не пили бы за Государя Императора, Государыню 
Императрицу и за надежду России Государя Наследника. Редкий дом 
не украшался тогда щёгольским вензелем с надписью «16 апреля 
1841 года» [13]. 

Хотя в 60–90-е гг. XIX в. купеческое общество исследуемого ре-
гиона в основной массе по-прежнему «жило патриархально, замкнуто 
и со всевозможными приличиями» [12, с.24], в нём находилось нема-
ло женщин, которые в какой-то степени отказывались следовать по 
традиционно предназначенному им церковью или обществом пути. 
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В связи с изменившимся ритмом жизни всего российского общества в 
пореформенный период то, что ещё недавно казалось невозможным для 
женщины из купеческой среды, стало обыденным явлением – она по-
степенно освобождалась от домашнего «затворничества» и становилась 
всё более заметной для общества провинциального города. Теперь её, 
принадлежащую к купеческой верхушке, можно было встретить вместе 
с мужем или со всем семейством на различных светских мероприятиях 
города: на балу в Дворянском Собрании в честь именин начальника 
губернии или на открытии летнего сезона в городском парке и др. 
А женщина, занимавшая более скромное место во внутрисословной 
иерархии, стала чаще бывать в гостях, посещать городские гуляния по 
случаю праздников.

В государственном архиве Курской области в личном фонде курско-
го 2 гильдии купца потомственного почётного гражданина И.В.Гладкова 
хранится внушительная коллекция приглашений членов его семьи 
на разные официальные и частные мероприятия. Они устраивались 
знакомыми семьи, а также первыми лицами города Курска – губерна-
тором, купеческим обществом с городским головой, предводителем 
губернского дворянства, учредителями Курского благотворительного 
общества. Эта коллекция приглашений, датируемых 1850–1870-ми гг., 
позволяет нарисовать картину присутствия женщины в публичной сфере 
жизни богатого купеческого семейства. Прежде чем приступить к изуче-
нию данных материалов, следует заметить, что само обстоятельство со-
бирательства и более чем двадцатипятилетнего хранения приглашений, 
наряду с другими личными документами, с одной стороны, указывает 
на осознанное желание Гладковых оставить после себя семейный архив, 
которое, надо предполагать, было рождено одновременно с упрочив-
шимся в пореформенный период купеческим самосознанием. С другой 
стороны, само приглашение, как один из характерных атрибутов светской 
жизни семьи, косвенно подтверждает ее наличие.

Семейство Гладковых относилось к высшему кругу курского ку-
печества благодаря своему финансовому положению и общественной 
активности – включённости в систему местного управления (Иван 
Васильевич Гладков в свое время возглавлял городскую думу – был 
городским головой) и благотворительности. Поэтому жизненный опыт 
второй жены И.В. Гладкова – Аграфены Алексеевны – в данной сфере 
можно распространять исключительно на представительниц её круга. 
Но и эта возможность представляется неоценимой в силу существова-
ния ограниченного количества источников, отражающих жизненную 

практику купеческих женщин Курской и Воронежской губерний, ничем 
особым не знаменитых. 

Судя по имеющимся данным, публичная жизнь Аграфены 
Алексеевны Гладковой была заполнена участием в мероприятиях, 
обязательных для занимаемого её семейством социального положения. 
Особенно значимым для купечества, как верноподданного сословия 
правящей династии, было присутствие на встречах в Курске особ 
императорской фамилии, а также на вечерах, организованных в их 
честь. Именно на такого рода мероприятиях присутствовало семейство 
Гладковых 8 октября 1863 г., когда предводитель дворянства и город-
ской голова давали бал в зале Дворянского Собрания, устраивавшийся 
«дворянством и купечеством Курской губернии Его Императорскому 
Высочеству Государю Наследнику Цесаревичу Николаю Александрови-
чу» [14], и 10 ноября 1863 г. при поздравлении и поднесении хлеба и соли 
Государыне Императрице в доме городского головы [14, д.30, л.9].

В полной мере удовлетворить свои верноподданнические чувства 
купеческая чета Гладковых смогла 14 сентября 1873 г. при встрече 
самого Государя Императора Александра II за Московскими воротами 
Курска и поднесении ему хлеба и соли [14, д.30, л.24]. 

Целый блок приглашений, адресованных семейству Гладковых, 
свидетельствует о регулярных контактах с представителями высшего 
общества Курска. Так, в январе 1863 г. чета Гладковых присутствовала 
на обеде, который был устроен в зале Дворянского собрания курским 
городским головой и купеческим обществом в честь начальника губер-
нии генерал-майора В.И. Дена [14, д.28, л.7], а 14 июня 1863 г. поздрав-
ляла его с днём ангела. К восьми часам вечера 7 февраля 1863 г. семья 
Гладковых была приглашена на бал, дававшийся в зале Дворянского 
собрания в честь супруги губернатора, Её превосходительства Анны 
Алексеевны Ден [14, д.28, л.9]. А в первый день нового 1866 года по-
сле обедни в Знаменском монастыре Курска Гладковы отправились 
поздравлять губернатора с Новым годом [14, д.28, л.10].

Посещения купеческими женщинами подобных мероприятий, 
носящих официальный характер, оговаривались в приглашениях 
специальным образом: или пометкой – «с семейством», или, например, 
как в случае с приглашением Гладковых на обед, дававшийся в зале 
Дворянского Собрания 15 июля 1876 г. гражданами города Курска в 
честь курского городского головы Прокопия Адриановича Устимовича 
[14, д.31, л.11]: в нижней части приглашения стояла фраза: «Семейства 
присутствующих в обеде лиц могут быть на хорах».
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Купеческая жена Аграфена Гладкова проводила и не зависящую 
от мужа общественную работу. Она являлась членом комитета и дея-
тельной участницей Курского благотворительного Общества, заседания 
которого систематически проходили в губернаторском доме под па-
тронатом губернаторши. Так, в понедельник, 20 мая 1874 г., в два часа 
дня по полудню состоялось очередное общее собрание Общества. В 
официальной повестке дня заседания стояли два вопроса: рассмотре-
ние отчёта за минувший год и выборы председательницы Общества, 
участковых попечительниц и членов комитета [14, д.31, л.4]. 

Аграфена Алексеевна принимала участие в работе благотвори-
тельного общества по разным направлениям его деятельности. Так, 
например, при содействии Общества и поддержке «всего курского 
купечества в лице городского головы П.А. Устимовича» 13 января 
1875 г. проводилось «молебствие, имеющее быть по случаю освящения» 
нового городского общественного дома [14, д.31, л.4]. 

1 декабря этого же года было открыто городское образцовое 
училище Его императорского высочества государя наследника це-
саревича, после чего городской голова Устимович пригласил всех 
на пирог [14, д.31, л.8].

А в 1878 г. благотворительное общество вместе с курским педа-
гогическим комитетом устраивали литературно-музыкальный вечер. 
Собранные на этом вечере средства пошли «на приобретение рожде-
ственских подарков для воинов курского гарнизона, находящихся на 
театрах военных действий» [14, д.31, л.10].

Нередко Курское благотворительное общество принимало участие в 
организации различных городских гуляний по случаю праздников. Так, 
1 мая 1850 г. на Пасху на средства купечества были устроены массовые 
гуляния. Вот как позже они были описаны местной прессой: «Первое 
мая, встреча весны, праздновано было в роскошном Лазаретном саду, 
где все аллеи были наполнены гулявшею публикою. Это гулянье было 
устроено купечеством. Хоры музыкантов и песенников, поперемен-
но исполнявших любимые танцевальные пиесы и народные песни, 
прекрасный фейерверк, продолжавшийся около часа, и роскошное уго-
щение в ротонде много содействовали общей весёлости» [13, с.45]. На 
этом празднике присутствовали и члены семьи Гладковых, равно как и 
на «открытии Весны» в Лазаретном саду 1 мая 1862 г. [14, д.30, л.1].

Открытость образа жизни купчихи Аграфены Гладковой в 
исследуемый период проявлялась и в частом общении с представите-
лями своего сословия не только города Курска, но и других городов 

губернии. Вместе со своим супругом Гладкова часто приглашалась на 
частные мероприятия, устраивавшиеся их знакомыми или деловыми 
партнёрами по случаю каких-либо важных событий: дней рождения, 
юбилеев, помолвок, свадеб, похорон и поминовений усопших. Напри-
мер, 5 февраля 1862 г. Иван Васильевич Гладков с семейством были 
приглашены «на бал и вечерний стол по случаю бракосочетания» до-
чери купца Чернова Екатерины Васильевны с Фёдором Ивановичем 
Волчанским [14, д.28, л.2]. А 16 августа 1865 г. Гладковы отправились 
в Белгород в собственный дом купчихи Александры Николаевны Гус-
левой, чтобы присутствовать на балу по случаю свадьбы её внука и 
сына купца Павла Николаевича Слатина – Николая Павловича Слатина 
с девицей Екатериной Дягилевой [14, д.28, л.11].

Через десять дней, 27 августа 1865 г., чета Гладковых была приглашена 
купцом П.М. Сыромятниковым (крупнейшим в губернии скупщиком 
пеньки) к нему в дом на вечер и ужин по случаю помолвки его дочери 
Марии с А.Ф. Мальцовым [14, д.28, л.23]. В октябре того же года Гладковы 
присутствовали на балу и «вечернем столе» в честь бракосочетания сына 
в купеческом доме Анны Ивановны Голиковой [14, д.28, л.24].

Интересным выглядит и приглашение купцом Андреем Клеменко 
семьи Гладковых «на пиры» по случаю дня его ангела, 4 июля 1865 г. 
[14, д.28, л.22].

Проявить почтительное отношение к представителям своей корпо-
рации купеческие женщины могли, посещая похоронные мероприятия. 
В декабре 1861 г. семейство Гладковых получило такое приглашение:

 «Семья Апальковых с душевным прискорбием извещают о кончине 
… дражайшей невестки, незабвенной супруги Анны Николаевны, по-
следовавшей 20-го числа сего декабря, 1861 года, покорнейше просят 
пожаловать на вынос тела 22 декабря в 3 часа по полудню в церковь Свя-
того Ильи Пророка, 23 числа в 9 часов для выслушивания Божественной 
литургии и на отпевание, имеющее быть на Московском кладбище, 
оттуда в дом их на обеденный стол в 12 часов» [14, д.28, л.1].

В феврале 1862 года купец Тюпин приглашал Гладковых на 
Божественную литургию и панихиду по случаю двухгодичного по-
миновения супруги и 40-дневного поминовения сына в Смоленскую 
церковь, по окончании которых – к нему в дом на поминальный обед 
[14, д.28, л.5].

Вообще, судя по частоте полученных Гладковыми приглашений, 
можно говорить о ведении ими активного светского образа жизни. 
Так, только за два месяца 1872 г. – январь и февраль – Гладковы были 
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приглашены на пять похорон и одну свадьбу [14, д.28, л.14-19]. В 
их числе были похороны Олимпиады Александровны Баушевой – 
представительницы богатейшей курской купеческой фамилии, 28 фев-
раля 1872 г. [14, д.28, л.18]. При жизни О.А. Баушева являлась супругой 
Андрея Ивановича Баушева, занимавшегося наряду с семейством 
Гладковых крупной торговлей красным товаром. Этот купец был извес-
тен в Курске своей благотворительностью и увлечённостью искусством: 
он систематически вносил средства на содержание архиерейского хора, 
ему же принадлежала библиотека, в которой хранились редкие, а потому 
очень ценные книги. По ним занимался изучением французского, не-
мецкого, латинского и русского языков будущий издатель «Московского 
телеграфа» Н.А.Полевой [13, с.47].

Таким образом, даже единичный пример анализа жизни купечес-
кой женщины может многое дать для исследователя. Если пристально 
всмотреться в адресованные семье Гладковых приглашения, то, с 
одной стороны, они непосредственно указывают на участие данной 
купеческой фамилии, а значит, и принадлежавших к ней женщин в 
различных общественных и частных мероприятиях. С другой стороны, 
дают основания предполагать наличие оборотной стороны: наверняка, 
эта семья сама устраивала мероприятия с приглашением гостей раз-
ного ранга, приуроченные к неким важным для неё событиям. И то и 
другое составляет элементы светского образа жизни, ведение которого 
является одним из свидетельств раскрепощения стиля жизни женщины 
из купеческой среды.

Расширение границ поведения женщины-купчихи, наблюдавшегося 
в 60–90-е гг. XIX в., проявлялось не только в выходе её в свет, но, в целом, 
в изменении способов распоряжения своим свободным временем, в изме-
нении форм досуга. Надо сказать, что в пореформенный период вместе с 
растущим экономическим успехом купечества постепенно изменялись его 
потребности и возможностей их удовлетворения. Всё больше удачливых 
купцов-предпринимателей в Курской и Воронежской губерниях старались 
подражать образу жизни дворянства. Как известно, подобные изменения 
стиля поведения называют одворяниванием буржуазии [15].

Сосредоточив в своих руках экономическую власть в городах, 
купечество смогло позволить себе ранее недоступные способы про-
ведения свободного времени: отдых и лечение за границей (в Европе) 
или на курортах юга России, совершение дальних паломнических по-
ездок, содержание дачного имения, куда в весенне-летнее время или 
на Рождество именитое купечество вывозило свои семьи…

По воспоминаниям Надежды Плевицкой, каждое лето семейство 
курского купца-миллионера Николая Васильевича Гладкова, владельца 
особняка на Сергиевской улице Курска, жило на даче, в имении [5, с.92]. 
Оттуда ежегодно на Петров день Гладковы отправлялись в Коренную 
пустынь к всенощной, после которой отдыхали в монастырской гос-
тинице [5, с.113].

А жена белгородского купца Фролова – Прасковья Ивановна – в 
1891 г. самостоятельно «наняла близ Белгорода в селе Чёрные палаты 
на летний сезон дачу» [16].

Например, 2 гильдии воронежский купец Александр Иванович 
Петров, возглавлявший с 1863 по 1866 г. городскую думу Воронежа, 
с конца 70-х годов XIX в. в течение пяти лет ежегодно отправлялся в 
немецкий город Баден-Баден на лечение со своей супругой Матрёной 
Васильевной и дочерью Любовью [17, 18].

Для купеческих дочек путешествия познавательного характера 
также могли быть доступны и при обучении их в учебных заведени-
ях. Поскольку в пореформенный период экскурсионные поездки в 
различные районы страны и за границу были довольно частым явлением 
во внеурочной жизни гимназисток. Экскурсии давали возможность 
воспитанницам приобрести общекультурные познания, расширявшие 
представления о внешнем мире. Так, деловая переписка попечителя 
Харьковского учебного округа с председателем Курского педагогичес-
кого Совета, датируемая 90-ми годами XIX в., иллюстрирует большое 
количество туристических поездок, предпринятых воспитанницами 
курских гимназий. Так в 1892 г. 23 ученицы Курской Мариинской жен-
ской гимназии (среди них две девушки купеческого происхождения) 
имели возможность осуществить экскурсию на юг России, с посещени-
ем Новороссийска, Геленджика, Сочи, Нового Афона, Сухуми. Руково-
дительницей экскурсии выступала начальница гимназии М.А. Блюм, а 
сопровождающими лицами – шесть преподавателей: пять учительниц, 
один учитель и двое мужчин из прислуги от гимназии [20].

Еще одним подобным примером служит образовательная поездка, 
предпринятая в 1900 г. во время летних каникул группой учениц названной 
выше гимназии, состоявшая из 22 человек, по маршруту: Киев – Варшава – 
Берлин – Дрезден – Швейцария – Вена. Членом этой группы гимназисток 
была и купеческая дочь Варвара Петровна Котова. Для сопровождения 
гимназисток направлялись три преподавательницы [6, с.188]. 

Характерное для пореформенного времени стремление купечества 
к достижению внешнего сходства с образом жизни «благородного 
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сословия» в повседневной жизни проявилось в «окультуривании» 
форм досуга. На смену традиционно любимым местным купечеством 
«нецивилизованным» развлечениям, таким, например, как кулачные 
бои, стравливание гусей, увлечение голубями – турманами, игра в карто-
чного «дурачка», в жизнь купеческого сословия вошли путешествия (не 
делового, а развлекательно-познавательного характера поездки), пешие 
прогулки, изучение иностранных языков, семейное чтение и написание 
стихов и прозы, игра на музыкальных инструментах, настольные игры, к 
концу века – игра в теннис и велосипедные прогулки. Последние стали 
возможными благодаря распространению этого транспортного средства 
в последней четверти XIX в. Например, в 1898 г. в описи имущества 
почетной гражданки новооскольской купчихи П. Ушаковой был указан 
один подержанный велосипед, который она в числе прочего завещала 
своим наследникам – детям [21].

Развлечениями состоятельной купеческой жены или вдовы слу-
жили посещения известных в России монастырей и странствия по 
святым местам, особой же роскошью чернозёмное купечество почитало 
совершение паломнической поездки в Иерусалим.

Хотя, надо заметить, старшее поколение купцов неодобрительно 
относилось к подобным изменениям. Вот как на этот счёт реагировал 
представитель купечества, составивший свой капитал в дореформенный 
период: «Теперь мы что избаловались, ни за что не похоже, каменными 
палатами, да садами, да гляди, другие оранжереями да разными при-
чудами завелись, в бары лезем, а тогда жили просто» [1, с.120].

В пореформенный период в среде гильдейского купечества помимо 
«именинных вечеров» молодёжь с определённого возраста «вывозили» 
на семейно-танцевальные вечера и балы, сезон которых открывался в 
городах в октябре. Об одном из балов, устроенном купеческой женой, 
говорили: «Жена купца умеет устраивать балы. Заставляет ездить к себе 
барынь» [21]. На вечерах такого рода развлечением для молодёжи были 
танцы, во время которых происходило знакомство девушек с молодыми 
людьми. Такие съезды обычно служили своеобразным смотром невест: 
на них старшее поколение «выстраивало» подходящую для семьи 
партию. Хотя родители купеческой дочери-невесты и понимали, что 
на балах и собраниях люди видят друг друга только в нарядах, и там, 
по большому счету, нельзя узнать людей [1, с.120].

В зимнее время в городах для учащихся старших классов и сту-
денчества устраивались платные вечера, которые посещала главным 
образом купеческая и дворянская молодежь. На них основное внима-

ние уделялось танцам. Танцевали обычно под оркестр вальс, мазурку, 
котильон [22].

Кроме того, для членов своих семей купечество устраивало 
драматические спектакли и концерты. Например, в 1890 г. Взаимно-
вспомогательное общество купеческих приказчиков в городе Курске 
организовало 2 спектакля и 1 концерт [23].

В марте 1891 г. в доме купчихи Барбицкой в городе Курске устра-
ивался вечер с любительским драматическим спектаклем и танцами, 
организованный живущими там учениками Курского землемерного 
училища. В нём участвовали воспитанницы гимназии О.Н. Красовской, 
в числе которых была и дочь Барбицкой [24].

В 60–90-х годах XIX в. постепенно видоизменялись и характерные 
для купечества частные формы благотворительности – одного из 
основных способов включения данного сословия в общественную 
жизнь города. Не стоит забывать о том, что основы мировоззрения и 
морали купечества в основном покоились на религиозных началах, а 
потому работа по оказанию помощи нуждающимся занимала в жизни 
многих женщин купеческого звания Курской и Воронежской губерний 
немаловажное место. В середине века распространенной была такая 
практика благотворения, как, например, шитьё для церкви церковных 
одежд, изготовление подсвечников и поддонников для лампы [25]. Или 
же выполнение женщинами-купчихами так называемой «работы по 
обещанию», когда покупали определённое количество холста, шили из 
него бельё, которое потом раздавали бедным. За что последние молили 
Бога о дарительнице. Скажем, Надежда Плевицкая вспоминала, что 
младшая дочь купца Николая Васильевича Гладкова – Надежда – вместе 
с матерью, «пожилой хозяйкой, полной купчихой», часто приказывала 
подавать экипаж и ехала по беднякам пособия раздавать [5, с.91]. В 
пореформенный период многие женщины-купчихи самостоятельно 
(часто исключительно на свои средства, без помощи мужчин своей 
семьи) организовывали более масштабные благотворительные проекты. 
Одна из купчих рассуждала так: «Деды и отцы всё храмы только строи-
ли да монастыри обогащали… Меня уже это не удовлетворяет. У меня 
идея завести больше женских фельдшерских школ сестёр милосердия. 
Я готова положить на это 500 тысяч» [26]. И в этом также видится про-
явление раскрепощения стиля жизни женщины.

Таким образом, интенсивное капиталистическое развитие России в 
целом и Центрально-Черноземного региона, в частности, наблюдавше-
еся в 60–90-х годах XIX века, не осталось без последствий для жизни 
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женщины купеческого сословия. Место умеренной деловой активности 
первой половины XIX ст. в пореформенный период заняла жёсткая 
конкурентная борьба промышленников, банкиров купеческого про-
исхождения и собственно торговцев с предпринимателями из других 
сословий. Обусловленное этим обстоятельством ускорение темпа жизни 
всего купечества заставило женщину выйти из достаточно замкнутого 
мира, сосредоточенного лишь вокруг семьи и домохозяйства. Поре-
форменная эмансипация всех сфер жизнедеятельности российского 
общества обернулась для купеческой женщины Курской и Воронежской 
губерний очевидным раскрепощением стиля её жизни и поведения.

____________
1 Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке Феде-

ральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России» на 2009-2013 гг. Государственный контракт № 16.740.11.0545 
от 23 мая 2011 г.
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Меньшикова Евгения (Белгород, Россия) Трансформация практик 
досуга женщины-купчихи провинциальной России в пореформенный 
период 60–90-х гг. XIX века (на примере Курской и Воронежской гу-
берний) 

В статье по материалам региональных архивов – государственных ар-
хивов Белгородской, Воронежской, Курской областей – прослежены черты 
трансформации практик досуга женщины-купчихи провинциальной России 
в пореформенный период 60–90-х гг. XIX века. Реконструкция данного 
аспекта «женской истории» купеческого сословия губерний Центрального 
Черноземья ломает стереотипное восприятие «женского мира» провинци-
ального купеческого сословия как замкнутого, пространство которого якобы 
исключало нестандартное поведение женщин, ограничивалось только лишь 
на частной жизни.

Ключевые слова: практики досуга, Центральное Черноземье, 
женщина-купчиха

Меньшикова Євгенія (Бєлгород, Росія) Трансформація практик до-
звілля жінки-купчихи провінційної Росії у пореформений період 60-90-х 
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років XIX століття (на прикладі Курської і Воронезької губерній)
У статті за матеріалами регіональних архівів – державних архівів 

Бєлгородської, Воронезької, Курської областей – простежені особливості 
трансформації практик дозвілля жінки-купчихи провінційної Росії у по-
реформений період 60–90-х років XIX ст. Реконструкція цього аспекту 
“жіночої історії” купецького стану губерній Центрального Чернозем’я 
спростовує стереотипне сприйняття “жіночого світу” провінційного ку-
пецького стану як замкнутого, простір якого нібито виключав нестандартну 
поведінку жінок, обмежувався лише приватним життям.

Ключові слова: практики дозвілля, Центральне Чернозем’я, жінка-
купчиха

Menshikova Evgeniya (Belgorod, Russia) The transformation of the 
leisure practices of merchant women over provincial Russia in the post-
reform period 60s – to 90s of the 19th cent. (on the example of Kursk and 
Voronezh provinces)

In the article on the materials of the regional archives – the State archives 
of the Belgorod, Voronezh, Kursk regions - traced features of the transformation 
of the leisure practices of merchant women over provincial Russia in the post-
reform period 60s – to 90s of the 19th cent. The reconstruction of this aspect of 
the merchant class “women’s history” over provinces of the Central Chernozem 
region breaks the stereotypical perception of the provincial merchant class 
“women’s world” as a closed space, which allegedly excluded the non-standard 
behaviour of women and isolated only with private life.

Кey words: practices of leisure, Central Chernozem region, merchant 
women

Эстетическое освоение городской среды представителями дво-
рянского сословия в XIX в. было связано со способностью выделять из 
существующего окружения соразмерные для себя рамки «жизненного 
пространства», и соотносить его внутренние объекты с представлени-
ями о прекрасном и безобразном.

Рассматривая вопрос об эстетическом освоении города, необ-
ходимо понимать, что город – это полифункциональный орга-
низм, в котором гармонично сочетаются хозяйственные функции 
с административными, военными и культурными. Именно исходя 
из этого необходимо исследовать проблему места и роли дворян-
ства XIX в. в социальной и социокультурной среде столичных и 
провинциальных городов того периода [1].

 Источниковую базу работы составили Памятные книжки Новгород-
ской губернии, материалы по статистике городов Российской империи 
(нас здесь интересовали, прежде всего, города Новгородской губернии), 
которые находятся на хранении в фондах библиотеки МУК «Череповец-
кого музейного объединения», художественные произведения братьев 
Верещагиных, открытки с видами городов, эго-документы. 

В настоящее время отмечается оживлённый интерес к различного 
рода «свидетельствам о себе», к документам личного характера или 
«документам личного происхождения», как обычно обозначают их в 
отечественной историографии и источниковедении. Опираясь на со-
хранившиеся эго-документы, учёные пересматривают и переоценивают 
значимость этих свидетельств, и начинают их широко использовать 
в практике исторических исследований. По мнению известного гол-
ландского историка Рудольфа Деккера особое внимание к текстам 
личного происхождения связано «с четырьмя важными общими 
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эпистемологическими изменениями в историографии конца XX в.: 
культурным и лингвистическим «поворотами», возвращением нарратив-
ной истории после десятилетий доминирования истории структур, нако-
нец, с тем, что он называет «изобретением микроистории» [2]. Письма, 
дневники, мемуары, автобиографии и другие источники, создаваемые 
с целью самовыражения, помогают понять последующим поколениям 
глубину человеческих чувств данной исторической эпохи. 

Использованные в работе эго-документы дворян Новгородской 
губернии XIX в. позволяют не просто зрительно представить внешнюю 
эстетику городов, а заглянуть внутрь городской среды, и рассмотреть 
эмоционально-духовную составляющую эстетики столичных, губерн-
ских и уездных городов. 

С начала XVIII в. и вплоть до 1917 г. городом назывался населенный 
пункт, который официально признавался государством таковым, путём 
предоставления жалованной грамоты с утверждённым императором 
(императрицей) гербом и планом городской застройки. В России в 
XIX в. уже сформировалась своя административно-территориальная 
система городов, которая была строго иерархизирована. В Российской 
империи существовали столичные города (Москва и Санкт-Петербург), 
губернские, уездные и безуездные или заштатные (не имели округи или 
уезда) [3]. Они являлись центрами административной, судебной, воен-
ной и религиозной власти, в том числе они были и центрами культурной 
жизни, играя важную роль в социокультурной истории российского 
общества. В городах складывался специфический уклад общественной 
жизни, несколько отличающийся от деревенской. Тем не менее, соглас-
но историческим источникам, города в России XIX в. располагались 
среди сельских поселений, часто сохраняя внешний облик аграрных 
сёл. Поэтому проблема полифукнциональности города, как целостного 
организма с определённым геокультурным пространством, который 
является центром культурного притяжения и наглядной мерой уровня 
культуры данной местности, встаёт очень остро. Ведь культурный 
уровень развития конкретного человека и общества в целом определяет 
также момент эстетического освоения и восприятия города. 

Анализ использованных исторических источников показал, что в 
XIX в. город воспринимался, с одной стороны, официально, как оплот 
бюрократии и аппарата власти на местах, но, с другой стороны, как 
центр тесного переплетения культурного новаторства (создание про-
фессиональной развитой сети учебных заведений, кружки, салоны и 
т.д.) и традиционности (сохранение мещанско-крестьянской культуры, 

особенно в уездных городах). Поэтому при изучении культуры горо-
да, как неотъемлемой части его эстетики, необходимо опираться на 
системно-функциональный подход, который позволяет рассмотреть 
моменты, касающиеся воплощения потребностей и возможностей 
жизни человека во всех её проявлениях. 

Реформы Александра II способствовали преодолению замкнутости 
духовного развития различных социальных групп и появлению воз-
можности диалога культур. Это взаимовлияние субкультур по-разному 
реализовывалось в городе и деревне, в столицах и провинции. 

Своеобразную специфику эстетико-культурному пространству 
Российской империи, как показали изученные источники по данной 
теме, придавала двустоличность (Л.В. Кошман), одновременное со-
существование чиновничье-бюрократического, придворного Санкт-
Петербурга – символа государственной официальной культуры, и бар-
ской первопрестольной Москвы – символа сохранения национальных 
традиций [4]. Тем не менее, ритм и образ жизни для городов, в том 
числе и для городов Новгородской губернии, задавал именно «про-
европейский» Петербург, а не «традиционная» Москва. «Формы 
петербургской (а в какой-то форме и всей русской городской) жизни 
создал Пётр I. Идеалом его было, как он сам выражался, регуляр-
ное – правильное – государство, где вся жизнь подчинена правилам, 
выстроена с соблюдением геометрических пропорций, сведена к 
точным, однолинейным отношениям» [5]. 

В XIX в. шёл постепенный процесс трансформации внешне-
го облика города от административно-военного и аграрного к 
промышленно-торговому, а к концу XIX в. к промышленно-торгово-
культурному центру, сопровождавшийся изменением застройки, ко-
торая, приобретая черты регулярности, становилась более плотной [3, 
с.309]. В связи с этим менялось и восприятие города представителями 
дворянского сословия. 

Важнейшим источником, который даёт непосредственное пред-
ставление о Новгороде и существовавших уездных городах Нов-
городской губернии, являются Памятные книжки. Это ежегодные 
официальные провинциальные справочные издания в Российской 
империи, выпускавшиеся местными представительными лицами и 
органами внутренних дел с середины 1830-х до 1917 г. Памятные 
книжки Новгородской губернии позволяют получить сведения 
о составе и занятиях жителей, о состоянии экономики, уровня 
культуры, быта. 
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Как правило, Памятные книжки Новгородской губернии включали 
в себя следующие моменты: 

• адрес-календарь (перечень всех губернских и уездных правитель-
ственных и общественных учреждений с их личным составом); 

• административный справочник (сведения об административном 
делении губернии, о почтовых и телеграфных учреждениях, путях 
и маршрутах сообщения в пределах губернии, о промышленных и 
торговых предприятиях, больницах и аптеках, учебных заведениях, 
музеях и библиотеках, книжных лавках и типографиях, о периодических 
изданиях, выписываемых и издаваемых в губернии, списки населенных 
мест, списки крупных землевладельцев губернии и т. д.); 

• статистический обзор (статистические таблицы населения, 
зем-левладения, сельского хозяйства, данные по статистике судебной, 
медицинской, фабрично-заводской, народного образования, пожаров, 
доходов и недоимок и т. д.).

Всё это позволяет признавать исключительную ценность данного 
вида комплексного первоисточника для исторических, географических, 
демографических, этнографических, краеведческих исследований.

Согласно Памятным книжкам, для городов Новгородской губер-
нии XIX в. были характерны квартальная система и ландшафтный тип 
застройки, определявшиеся природными факторами. Обязательными 
элементами городского пространства являлись культурные сооружения, 
административные и торговые здания, при этом запрещалось разрушать 
старинные здания. Всё большее распространение получала идея камен-
ного города. Из камня делали в основном казённые дома (73 каменных 
здания против 60 деревянных), а при строительстве частных домов 
использовали дерево (7723 деревянных дома против 806 каменных) [6]. 
В Новгороде и уездных городах губернии шёл процесс формирования 
специфической городской среды, связанный с появлением и развитием 
особых форм обслуживания и общения жителей, которых не знала 
деревня (магазины, школы, гимназии, лавки, библиотеки, аптеки, ти-
пографии, ярмарки, больницы, пожарные службы, буфеты, трактиры, 
питейные дома и т.д.). Новым элементом городской застройки были 
здания почтовых контор, вокзалов, мастерских фотографов [7]. 

В целом в Новгородской губернии большинство населения, в 
том числе и дворян, жили в сельской местности. Так, в конце 70-х гг. 
XIX в. в губернии насчитывалось 4467 человек потомственных дворян 
(мужского и женского пола), из них в городах и посадах жили только 
1274 человек, личных дворян было 2739 человек обоего пола, из них в 

городах и посадах проживали 1297. Всего же в губернии насчитывалось 
в тот период 1078955 человек, из них 525607 были городскими и по-
садскими жителями (примечательно, что женщины составляли боль-
шинство городского населения) [7, с.50-53]. 

По данным Первой переписи населения 1897 г., в Новгородской гу-
бернии проживало 1367022 человека (651901 мужчин и 715121 женщин), 
из них в городах – 85470 (42886 мужчин и 42584 женщин). Наиболее 
значительными городами были Новгород (185757 чел.), Старая Русса 
(15183 чел.) и Боровичи (9431 чел.). Всего в Новгородской губернии 
насчитывалось 11 городов (один губернский и десять уездных) [8].

Образы уездного, губернского и столичных городов у дворян Нов-
городской губернии, как показывают использованные материалы, отли-
чались двойственностью. По этому поводу ещё Ю.М. Лотман писал: 
«Дворянский быт конца XVIII – начала XIX века строился как набор 
альтернативных возможностей («служба–отставка», «жизнь в столице – 
жизнь в поместье», «Петербург–Москва», «служба военная – служба 
статская», «гвардия–армия» и пр.), каждая из которых подразумевала 
определённый тип поведения. Один и тот же человек вёл себя в Петер-
бурге не так, как в Москве, в полку не так, как в поместье, в дамском 
обществе не так, как в мужском, в походе не так, как в казарме, а на 
балу иначе, чем «в час пирушки холостой»» [5, с.189]. 

Эстетическое освоение городской среды провинциальными и 
столичными дворянами и дворянками в разный период их жизни отли-
чалось, поэтому мы постарались отразить это в работе. 

Определённый интерес представляют Памятные записи Е.П. Кваш-
ниной-Самариной. Анализируя данный вид источников, С.В. Голикова в 
своей статье отмечала, что дневниковые или памятные записи являются 
своеобразным источником, который позволяет проанализировать по-
ведение «маленького человека», зафиксировать реалии повседневной 
жизни и проследить процессы изменения обыденного сознания и 
поведения с учётом образа жизни людей того периода. Выражая на 
бумаге свои мысли, чувства, переживания, человек раскрывал свою 
индивидуальность, исключительность, культуру, дополняя процесс 
восприятия целостной картины социума в указанный исторический 
период. Дневниковые записи позволяют почувствовать не только ин-
дивидуальную частную конкретную жизнь, но и глубже проникнуться 
духом эпохи Нового времени [9, с.39]. 

Сегодня наибольшее распространение получила классификация 
этого рода текстов по двум признакам – тематико-хронологического 
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содержания и социально-профессиональной принадлежности автора 
[9, с.39]. Согласно этой классификации, дневник Е.П. Квашниной-
Самариной отражает жизнь провинциального дворянства Новгородской 
губернии в первой половине XIX в. Это был личный дневник Екатерины 
Петровны, но вести его она стала, уже будучи взрослой женщиной, когда 
возникла потребность фиксировать информацию для её анализа и даль-
нейшего использования. Отчасти дневник Е.П.Квашниной-Самариной 
имеет сходство с приходно-расходными записями, т.к. там содержит-
ся большое количество информации финансово-экономического и 
хозяйственно-отчётного характера (кто, что, когда купил, за какую 
цену и т.д.). 

Основной структурной единицей дневниковых заметок были 
подневные записи, которые фиксировали наиболее значимые события 
уже прошедшего дня, и, как правило, между собой данные подневные 
записи слабо соотносились. Дневниковые записи лишены какого-либо 
эмоционально-психологического и оценочного анализа, в основном это 
хронологическая фиксация фактов хозяйственно-практической направ-
ленности. Но, тем не менее, свою сопричастность к общероссийским 
событиям, Екатерина Петровна выразила в коротких строках о славных 
победах русских в войне 1812 г.

Представленные для анализа памятные записи Екатерины Петровны 
велись в течение целого ряда лет в первой половине XIX в. Они де-
лались на чистых вкладных листах или месяцесловах. К сожалению, 
сохранились календари не за все годы. Уцелели лишь записи за 1812, 
1815, 1818, 1820 и 1831–1833 гг. В 1921 г. экземпляры календарей за 
эти годы были вывезены из Новотроицкого имения сотрудником Нов-
городского Государственного Исторического музея С.М. Смирновым. 
Дневниковые записи представляют собой во многих отношениях 
ценный исторический документ, так как характеризуют жизнь и быт 
провинциального дворянства в целом. 

Екатерина Петровна, (урождённая Чирикова,? – 1836 г.) была вла-
делицей Новотроицкого и Самаринского имений Валдайского уезда 
Новгородской губернии, также ей принадлежало несколько деревень 
в Боровичском уезде. В целом хозяйство во всех этих владениях было 
значительным. После смерти её мужа А.П. Квашнина-Самарина, новго-
родского губернского предводителя дворянства, приятеля А.В.Суворова, 
у неё на иждивении осталось четверо детей: дочери Анна, Наталия, 
София и сын Петр. Владельцы данного имения жили в нём почти 
безвыездно. Лишь изредка бывали, в основном за покупками, в своём 

уездном городе и Петербурге. Описаний Петербурга, Новгорода и 
других городов не дано, и упоминались они лишь как места, куда ез-
дили исключительно за покупками. Так, Екатерина Петровна писала: 
«привезены всем детям из Петербурга башмаки сафьянные, цветные, 
по паре» [10], или «купить в Петербурге: карту Европы, книгу землео-
писания России; для чайного стола ярославскую салфетку …голубую 
с белым. Шляпы для лакеев кожаные лакированные и для кучеров 
поярковые и кушаки красные вязанные, купить на Щукином дворе» 
[10, с.7]. Последнее уточнение в тексте свидетельствует о том, что 
помещица неплохо ориентировалась в вопросах, касающихся мес-
тонахождения выгодных торговых точек в Санкт-Петербурге, хотя 
очень редко там бывала. В Санкт-Петербурге покупали книги («при-
казать Иванушке купить в Петербурге книгу Победные повести, соч. 
Г. Штиллинга» [10, с.9]), сахар, вино, и другие продукты, которые в 
имении не производились. Туда же отправляли на учение и дворовых 
людей: «Варлам отправлен в Петербург с Филькою, которого отдает 
в Ораненбаум в садовники», или «отправлен в Петербург Василей 
обойщик. С ним поехала Ульяна для графини Толстой и посланы в 
учение два мальчика: Петр Кузьмин в столяры и Семен Левонтьев в 
кузнецы. Сверх того теперь еще моих мальчиков в Петербурге: Иван 
Мосеев, башмачник. Николай Иванов, обойщик, бежал от мастера и 
отдан в солдаты, за что я в праве получить квитанцию» [10, с.11]. Сын 
Екатерины Петровны Петр Александрович воспитывался в Санкт-
Петербургском частном пансионе. 29 мая 1818г. она писала: «поехал 
обратно Петруша мой в Петербург» [10, с.9]. Впечатлений от города 
после каждого посещения она не оставляла. Это могло свидетельство-
вать о том, что город тяготил и утомлял её, но в силу необходимости 
приходилось бывать там. Свои же родные места Екатерина Петровна 
описывала подробно и с большой симпатией. 

Таким образом, освоение столичного города дворянами, которые 
постоянно жили в своих имениях, было связано с необходимыми 
хозяйственными нуждами и со стремлением устроить карьеру своих 
детей. Поэтому эстетическая составляющая Петербурга оценивалась 
с хозяйственно-практической и карьерной точки зрения.

В 1890 г. в журнале «Русская старина» были опубликованы Памят-
ные заметки Екатерины Николаевны Моллер, рожденной Муравьевой. 
Е.Н. Моллер (1814 или 1820 года рождения – 1890) была помещицей 
Петербургской и Новгородской губерний и женой генерала от инфан-
терии А.Ф. Моллера. 
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Памятные заметки – это записи, сделанные по прошествии опре-
делённого количества времени, с целью сохранения наиболее значимых 
моментов жизни для себя и потомков. Они не предполагают аналити-
ческой и критической обработки данного материала.

Пылкие и хвалебные Памятные заметки Екатерины Николаевны 
писались, в первую очередь, для детей и внуков, и были как образец для 
подражания в любой жизненной ситуации. Главная цель, которую пре-
следовала Е.Н. Моллер, состояла не в том, чтобы показать свои чувства 
и переживания, а прославить свой род, определить его роль и место в 
деле служения Российскому государству и императору, не запятнав ни 
единым словом, ни мыслью честь своей семьи. Даже воспоминания о 
смерти матери и появлении в их семье мачехи, что всегда, особенно 
детьми, переносится тяжело, конечно же, не лишены трагизма, но, тем 
не менее, они полны веры в светлое будущее и стремления не быть 
обузой для отца. 

Она была совсем маленькой, когда умерла её мать, поэтому вос-
питанием маленькой Катеньки и других младших детей занималась 
О.Н.Набокова (родная сестра отца Николая Назарьевича Муравьёва, 
статс-секретаря и начальника собственной Его Величества канце-
лярии). Летом они жили в деревнях отца Ратчино и Боре, а зимой в 
Новгороде. Однако каких-либо сведений о своей жизни Новгороде Ека-
терина Николаевна не оставила. Все её воспоминания касаются либо 
жизни в деревне, либо в Санкт-Петербурге. Город на Неве, с которым 
она познакомилась ещё в самом раннем детстве, сразу привлёк её, и 
воспоминания о нём очень радужные. Во многом этот факт можно 
объяснить тем, что, не смотря на любовь и опеку тёти, в Петербурге 
с ней рядом были самые родные люди – отец и два старших брата. 
Однако лишь в 1824 г. дети и О.Н. Набокова совсем переехали жить к 
отцу и своей «молодой маме» в Северную столицу.

 «Мы были счастливы <…> Как теперь помню, мы приехали в Петер-
бург под вечер, подъехали к большому дому на набережной Невы и 
поднялись по большой, прекрасной лестнице в бель-этаж, в большое 
нарядное здание с колоннами <…> Утром мы проснулись в восхи-
щении при мысли, что мы в Петербурге и больше не уедем из него, и 
тотчас запели наши детские песни, что было у нас в обыкновении. С 
этого дня началась для нас новая жизнь, раздольная, весёлая» [11]. 

Подобного рода воспоминания несколько отличаются от других 
(например, воспоминания А.В. Верещагина), в которых жизнь в Пе-
тербурге отнюдь не была связана с раздольем. Это можно объяснить 

тем, что девочка была ещё маленькой, и для неё приезд в столицу 
означал возвращение к родным и любимым ей людям. Воспоминания 
о детстве написаны были уже в зрелом возрасте, но они отличались 
живостью и эмоциональностью, поэтому сомневаться в их искрен-
ности не приходится. 

Екатерина Николаевна описала дом, в котором они жили: «Дом 
был у нас собственный, огромный, в четыре этажа, мы занимали его 
весь одни; нас было у отца десять детей, комнаты у нас были большие, 
нарядные, удобные; было, где бегать, играть и резвиться» [11, с.329]. 

Единственное неприятное, пугающее впечатление произвёл на 
девочку город во время наводнения.

«Однажды утром, то было осенью, мы готовились ехать в танц-класс 
к родителям нашей belle-mere, морскому министру Моллеру, на 
Английскую набережную, как вдруг началось наводнение. Слышим 
пушечные выстрелы из крепости, вода показалась на набережной и 
мы не могли ехать; сели на окно и стали с ужасом смотреть на реку, 
которая разлилась до нашего дома. Вдруг кто-то закричал: 
– «Вода в нижнем этаже, в комнатах наших братьев!»
Но, к счастью, они были в корпусе.
Мы перепугались; на Неве поднялась страшная буря, по реке неслись 
лодки с людьми, доски, мебель, крыши, целые домики, оторванные 
плашкоуты с людьми, которые поднимали руки к небу, прося о по-
мощи. Зрелище было ужасное; мы были в большом страхе; к вечеру 
наводнение стало уменьшаться и мы легли спать, проснувшись по утру, 
с радостью увидели, что наводнение кончилось» [11, с.329].
Из отрывка видно, что девочку напугал не столько внешний вид 

города, сколько угроза жизни ее братьев.
В 1895 г. в журнале «Русская старина» были опубликованы вос-

поминания другого помещика Новгородской губернии И.Ф. Радзиков-
ского. Их условно можно отнести к воспоминаниям – «современным 
историям», т.к. автор рассказывает, пусть и не об общественно 
значимых, но о событиях, имевших место практически во всей Россий-
ской империи. Индивидуальная фиксация отдельных моментов жизни 
общества Новгородской губернии преследовала цель показать их 
эволюцию в общероссийском масштабе. И.Ф. Радзиковский правдиво и 
без изысков описывает годы учёбы и службы. У него нет возвышенных 
и похвальных слов в адрес людей, которые его окружали. Он про-
сто показывает реальную жизнь с её реальными проблемами, с её 
реальными людьми. Автор не даёт описаний столичных городов и 
жизни в них, а без пафоса рисует быт, нравы и взаимоотношения, 
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которые царили в уездных и губернских городах на примере близкой 
ему Новгородской губернии. Если в произведении Е.Н. Моллер чита-
ется «поэзия жизни», то у И.Ф. Радзиковского её «проза».

 В воспоминаниях И.Ф. Радзиковского дано описание уездного 
города Боровичи, в котором автор находился по долгу службы с 1858 
по 1868 г.: «В уездном городе, в течение 10 лет, познакомишься, volens-
nolens, со всякими лицами. Впрочем, в уездном городе, и без знаком-
ства, известно каждому все, как на ладони, что у кого жарится, варится 
и печётся, а тем более, кто как живёт, чем занимается и какие творит 
дела» [12]. Судя по этому отрывку, уездные города Новгородской гу-
бернии были небольшими, и сохраняли тесную связь с деревенским 
бытом. Далее, в подтверждение этого факта, И.Ф. Радзиковский писал: 
«До вступления Б-на в должность городничего, по улицам города 
Боровичи, в течение круглого года, слонялись обывательские коровы, 
отыскивая для себя по стогам града пропитание за чужой счёт» [12, 
с.177]. Атмосфера размеренности и открытости в уездном городе соче-
талась с яркими примерами жажды наживы и желанием выслужиться 
любой ценой. Упоминавшийся уже городничий Б-н, который за свою 
политику брать за всё деньги был прозван Грабитион, умудрялся 
даже на святом делать деньги. Так, «когда, с разрешения Святейшего 
Правительствующего Синода, в г. Боровичи начали приносить икону 
Божьей Матери из Иверского монастыря, и эту икону монахи носили 
(и теперь носят) по домам обывателей днём и ночью, то Б-н и в этом 
ношении изобрёл для себя гешефть: он брал с зажиточных обывателей 
деньги за то, чтобы в их дома икона была принесена прежде, чем в 
другие» [12, с.179]. Радзиковский описывает и другой пример, каса-
ющийся произвола в уездных городах:

«Боровичские граждане выстроили новый, летний, каменный собор и 
просили митрополита Исидора пожаловать для освящения того храма. 
Прибытие высокопоставленного владыки должно было последовать 
в самую страдную крестьянскую пору, а между тем, митрополиту 
Исидору предстояло катиться от ст. Валдайки 38 верст по самой отча-
янной дороге. Что же делает исправник Крылов? Чтобы отличиться 
пред высокопреосвященным владыкою, он, отнюдь не принимая во 
внимание наступившую пору для полевых работ, выгоняет из дере-
вень мужиков и заставляет их привести дорогу в возможно лучшее 
состояние. И действительно, в течение 2 недель мужички, разными 
подходящими способами, так исправили дорогу, что митрополит Иси-
дор катил по ней – туда и обратно, как по зеркалу; но дорога недолго 
подержалась в таком улучшенном виде, вскоре она опять пришла в 
своё первобытное состояние» [12, с.181]. 

Эстетическое освоение города происходило через эстетику во-
сприятия каждого конкретного человека. 

Важным источником, который наиболее ярко рассматривает 
вопрос об эстетическом освоении городов, является художественная 
литература. Правда, некоторые историки недооценивают значение 
художественной литературы, и это сказывается на результатах их 
работы не лучшим образом. Неслучайно в статье «Современная 
сибирская художественная литература как исторический источник» 
В.Г. Томилов обратился к словам М. Горького, который однажды за-
метил, что поэты и писатели порой бывают лучшими и большими 
историками, чем специалисты-историки. Художественная литература 
становится незаменимым историческим источником при изучении 
духовной стороны исторических процессов, мировоззренческих кри-
зисов, перемен убеждений [13].

В связи с этим хотелось бы привлечь к данному исследованию про-
изведения братьев В.В. и А.В. Верещагиных. Они родились в маленьком 
уездном городе Череповце в большой семье богатого провинциального 
помещика, обучение проходили в Санкт-Петербурге, поэтому им хоро-
шо знакома внутренняя составляющая городской жизни. 

Так, Василий Васильевич в своей повести «Литератор» на примере 
юного офицера Владимира Васильевича Половцева раскрыл чувства и 
мысли дворянина из провинциальной среды. Особенно интересны его 
образы местных девушек: «Взгляд петербуржца Владимира невольно 
остановился на патриотической, но немного провинциальной форме 
головного убора девушки, на чём-то вроде высокой мужицкой шапки, 
перевитой кисеей и лентами» [14]. В продолжение вопроса, затронутого 
В.В. Верещагиным в этом отрывке, хотелось бы отметить наблюдения 
А.В. Беловой, касающиеся эстетического восприятия столичной жизни 
женщинами из провинции. Так, А.В. Белова пишет:

«Отличия провинциальной повседневности бросались в глаза столичным 
жительницам при первом же визуальном контакте с обитательницами 
провинциального города или сельской усадьбы…Провинциалки каза-
лись им (столичным дворянкам – И.Ф.) «смешными», потому что, с их 
точки зрения, «не так, как должно»: выглядели, одевались, вели себя, 
распоряжались бюджетом времени. При этом столичных жительниц 
удивлял не сам факт наличия «другого», а неуместность проявлений 
этого «другого» (внешнего облика, манеры одеваться, вести и занимать 
себя) в конкретных ситуациях повседневной жизни. <…> Вместе с 
тем, называя столичную дворянку «Петербургской Франтихой», оби-
тательница провинции, не претендовавшая на «светскость», точно так 
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же иронизировала над её увлечениями модными туалетами, которые с 
функциональной точки зрения не оправдывали себя в условиях деловой 
активности в имении … Принимая столичную гостью в родовом имении, 
провинциальная дворянка меняла свою обычную, повседневную одежду 
на более нарядную, праздничную, видя в этом визите, в отличие от по-
сещений соседей, событие, нарушающее её повседневность» [14]. 

 Город сильно менял человека, диктовал действовать «по перенятой 
у великосветских товарищей в Петербурге манере» [14, с.54]. И, как 
говорила про Владимира одна из героинь повести В.В. Верещагина 
«Литератор», некогда возлюбленная Владимира Васильевича Половцева 
Наташа Ган, «он хороший, право хороший, только «заражён Петербур-
гом» … и сильно заражён» [14, с.54]. Город подчас втягивал в непри-
стойность, высокомерность и легкомыслие. Об этом свидетельствовал 
тот факт, что «старики редко навещали Петербург, предпочитая почаще 
брать в деревню своего Володю, не слишком, впрочем, скучавшего и в 
городе, благодаря помянутому графу А., товарищу Василия Егоровича 
по пажескому корпусу» [14, с.39]. Или другой пример: когда в период 
русско-турецкой войны Владимир узнаёт, что Наташа Ган предпочла 
ему Сергея Верховцева, автор, зная внутреннюю сущность своего ге-
роя, пишет, что «в Петербурге самолюбие Владимира, вероятно, скоро 
нашло бы утешение: он перенёс бы своё ухаживание и искательства 
на другую особу, благо многие засматривались на него …» [14, с.87]. 
Некоторой несерьёзностью или незрелостью характеризуется здесь 
«заразившийся городом» герой повести. 

Большой столичный город затягивал человека своим многообрази-
ем и пестротой выбора. Всё это порой приводило к потере родственных 
связей, а иногда и самого себя. Старший брат Федора Викторовича 
Немирова, героя повести «Федор Викторович Немиров. Мастеровой» 
«был образован столярному делу; уехал в Петербург, позамотался там, 
значит, не высылал родителям ничего» [16]. 

Столичным городам также была свойственна некоторая доля 
наивного преклонения перед вышестоящими лицами. В повести «На-
ивность» Василий Васильевич Верещагин рассказал об одном случае, 
который произошёл с ним в 1883 г. во время коронации. Одним из 
участников процессии оказался старый боевой товарищ Верещаги-
на кавас Христо, ехавший в коляске болгарского князя Баттенберга, 
«обшитый золотом и вооружённый до зубов», так что в собравшейся 
перед Петровским дворцом толпе его приняли за генерала «должно 
быть из иностранных» [17]. Встреча приятелей была короткой, но 

очень тёплой и дружественной. Поэтому когда он опять сел в коляску 
«я оказался в большом авантаже от его внимания: насколько прежде 
бесцеремонно давили и толками меня, настолько теперь, почтительно 
сторонясь, щадили мои бока, и я слышал, как одна кумушка шепнула 
своей соседке: «Вот и распознай теперь людей – кто думал, что такой 
человек с нами стоит» [17, с.222]. Наивность простого городского 
обывателя здесь показана очень метко и весомо. 

В отличие от воспоминаний других дворян Новгородской 
губернии, В.В. Верещагин представил описание и дал оценки не 
только Петербурга, но и Москвы. Он, как художник, отмечал, что 
современные здания, которые возводились в Москве в разнообразных 
стилях, обезличивали город. Василий Васильевич писал о необходи-
мости вернуться к народному старомосковскому стилю. Его сильно 
удручал казарменный вид Большого Кремлёвского дворца. Он хотел, 
чтобы его раскрасили по образцу теремов, благодаря чему дворец 
«сделается необыкновенно красивым, и, конечно, такой пример 
увлечёт многих богатых москвичей, как будто стыдящихся родно-
го архитектурного стиля» [18]. В.В. Верещагин говорил, что наша 
исконная самобытность, которую ещё можно сохранить в Москве, 
позволит ей «сделаться самым оригинальным, старинным городом в 
свете, и наплыв иностранных путешественников скажется десятками 
миллионов ежегодной оплаты за этот интерес, и эту оригинальность» 
[18, с.294]. Василия Васильевича очень беспокоило стремление 
москвичей переделать, а по сути дела уничтожить, первозданную 
красоту церквей Казанской Богоматери, Успенской, Вознесения и 
т.д. «Экстра-балаганный» [18, с.295] стиль современной ему Москвы 
вызывал возмущение, которое сменялось призывом сохранить искон-
но русский облик первопрестольной. 

Воспоминания брата Василия Васильевича Верещагина, Алек-
сандра Васильевича, дополняют наши представления о внутренней и 
внешней эстетике столичного и провинциального города. 

В своей книге «Дома и на войне» А.В. Верещагин использовал 
понятия «дом» и «война» как вехи в жизни каждого человека. «Дом» 
и «война» – это и конкретное событие, и конкретное место, и некий 
период в судьбе людей. «Дом» представлен у А.В. Верещагина как место 
и время, где и когда человек чувствует свою защищённость от обид и 
невзгод. «Война» – это и непосредственно время боевых действий, и 
период борьбы с внешним миром, когда уже ты должен быть защитой 
и опорой для самого себя и других. 
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Александр Васильевич писал о своей бабушке Наталье Алексеевне, 
в девичестве Башмаковой, что, когда пятеро её детей подросли, они 
перебрались в Санкт-Петербург (её супруг Василий Матвеевич Вере-
щагин уже к этому времени умер) и «поселилась в Серпевской улице. 
Жила она там не бедно, открыто, как подобало богатой барыне того 
времени, держала лошадей и экипаж. Знакомство вела большое» [19]. 
Он с любовью описывал жизнь семьи в д. Пёртовка (Череповецкий уезд 
Новгородской губернии). Сведения, касающиеся недолгого пребывания 
в уездном городе Череповце у знакомой старушки помещицы Анны 
Ильинишны, скупы и недостаточны. Известно лишь то, что тётя квар-
тировала «на главной улице, в доме купчихи Пустошкиной и занимала 
весь нижний этаж, в верхнем же помещался уездный земский суд» 
[19, с.41]. В книге показано столь характерное для уездных городов 
раболепное отношение крестьян к своей барыне. 

Самые тяжелые воспоминания Александра Васильевича связаны 
отъездом в Петербург на учёбу:

«Казалось, не надо мне ни хорошего платья, ни сапог с красными 
сафьянными отворотами, ни варенья, ни пирогов; няню хочу видеть, 
с ней хочу остаться, не хочу ехать в противный Петербург! Но делать 
нечего; надо покориться … Мне было лет семь, когда я в первый раз 
увидел Петербург. Мы поселились совсем близко от М*** корпуса … 
Проучившись зиму дома, очень плохо, я поехал вместе со всеми братья-
ми обратно в деревню … Не знаю, с чем может сравниться та радость, 
с какой подъезжаешь к дорогим родным местам …» [19, с.52]. 

Практически те же самые чувства, связанные с переездом в Петер-
бург и обратно, описал А.В. Верещагин в своём рассказе «Каникулы»: 

«Мы все, действительно, точно с цепи сорвались, выбравшись из душ-
ного Петербурга» [20]; «Точно сейчас вижу наш обратный отъезд в 
Петербург. С надорванным сердцем, весь заплаканный, сажусь я между 
братьями в тарантас. Мальчишки дворовые и деревенские, все друзья 
мои <…> провожают нас за околицу. Я впиваюсь в них глазами … и 
крепко завидую им, что они остаются дома» [20, с.32].

Жизнь в столице порождала противоречивый тип человека: 
сентиментальный и жёсткий, дерзкий в отношении провинциалов. 
Всё это приводило к внутренней несогласованности личности: лёгкое 
пренебрежение к быту, традициям, говору, внешнему виду провинци-
ального города и одновременно присутствие чувства тоски по «милому 
и дорогому гнезду».

В сознании дворянско-чиновничьих слоёв прочно закрепилось 
противопоставление провинциального города столице, которое осно-
вывалось на карьерных и финансовых соображениях.

Таким образом, можно сделать вывод, что освоение внутренней 
и внешней красоты городов во многом определялось душевным со-
стоянием каждого конкретного человека. Так проявление ценностного 
отношения к городу у дворян в XIX в. зависело от того, что город сбли-
жал или разлучал близких и любящих друг друга людей. Как правило, 
уезжающие на учёбу в столицу мальчики почти всегда первоначально 
негативно принимали всё, что связано с Петербургом. Но по мере обу-
чения и взросления они приспосабливались к новым условиям жизни, 
«заражались городом», его официозом, сдержанностью, пренебрежи-
тельностью. Однако если город был местом единения с близкими, то 
даже самые страшные его образы не воспринимались так трагично. 

Как правило, воспоминания детства, касающиеся жизни, быта и 
нравов города, всегда эмоциональнее и живее, чем дневниковые записи 
взрослых людей, особенно постоянно живущих в провинции. 

Губернские города представлялись местом, где решались судебно-
административные, торговые дела, а тон жизни задавали чиновники 
среднего ранга.

Уездные города отличались патриархальностью быта, не лишённого 
волокиты и преклонения перед «петербуржцами». Усадебная «вольни-
ца» противопоставлялась столичным принципам жесткого регулиро-
вания всех сфер жизни. 

Восприятие и освоение столичных, губернских и уездных городов 
провинциальными дворянами отличалось большой противоречивостью: 
от идеализации до злобных насмешек, и наоборот.

Таким образом, весь этот комплекс документов даёт возможность 
исследовать особенности освоения городской среды дворянами Нов-
городской губернии в XIX в. 
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личного, губернского и уездного городов дворянами Новгородской 
губернии в XIX в.

В статье раскрываются основные особенности эстетического осво-
ения городов разного уровня представителями дворянского сословия 
Новгородской губернии. Значительное место в работе отводится анализу 
разнообразных источников личного происхождения. Автор приходит к 
выводу, что эмоциональная составляющая оказывала существенное влияние 
на процесс восприятие городской среды, и, что освоение эстетики города 
зависело от пола, возраста и рода деятельности. 
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Фролова Ірина (Череповець, Росія) Естетичне освоєння столичного, 
губернського та повітового міст дворянами Новгородської губернії в 
XIX ст.

У статті розкриваються основні особливості естетичного освоєння міст 
різного рівня представниками дворянського стану Новгородської губернії. 
Значне місце в роботі приділяється аналізу різноманітних джерел особового 
походження. Автор приходить до висновку, що емоційна складова справляла 
істотний вплив на процес сприйняття міського середовища, і, що освоєння 
естетики міста залежало від статі, віку і роду діяльності.
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The article covers the main peculiarities of the towns’ esthetic development 

by the different levels representatives of Novgorod province nobility. The 
signifi cant part of the work is assigned to the analysis of various sources 
of private origin. The author comes to the conclusion that the emotional 
component infl uenced considerably on the process of perception of the town 
environment, and that the development of the town aesthetic depend on sex, 
age and occupation.
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Повседневность является исследовательской проблемой для целого 
ряда дисциплин: психологии, социологии, философии, истории. Феномен 
повседневного обнаруживается повсеместно, и представляет собой род 
«массового маргинального», которое как бы невидимо. Все мы живем 
в мире повседневности, и она скорее видима, но незамечаема [4, с.48]. 
Незамечаема во многом по причине своей обыденности и привычности, 
поэтому долгое время ускользала от научной рефлексии. 

В свете теоретических и практических достижений социогума-
нитарной мысли научное освоение сферы повседневного является не 
просто закономерным следствием, но и насущной необходимостью. 
Тенденцией современного исторического знания стало смещение 
акцентов от массового к индивидуальному. Следуя данной установке, 
историк непроизвольно вторгается в мир повседневности, которая пер-
вична, безусловна для всех людей, везде и всегда, хотя и неоднородна, 
неодинакова по содержанию и значению. Она продукт длительного 
исторического и культурного развития, в результате которого в ней 
аккумулируются базовые ценности общества. 

Данная расстановка приоритетов сужает и расширяет предмет иссле-
дования одновременно. С одной стороны, очевиден отказ от масштабного 
исторического метанарратива, но с другой, понятие «повседневного» су-
щественно расширяется. «История повседневности» предполагает иссле-
дование сферы человеческой обыденности во множественных историко-
культурных, политико-событийных, этнических и конфессиональных 
контекстах [6]. Эта субдисциплина в отличие от истории в чистом 
виде и этнографии интересует история быта, история ментальностей, 
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событийная сторона, а также история личных переживаний человека по 
поводу этих событий одновременно [7]. 

Важным сегментом данного направления является история семей-
ной повседневности, в условиях которой протекает значительная часть 
жизни человека. Её внутренняя структура включает в себя несколько 
аспектов. С одной стороны, приватное пространство раскрывает новые 
грани человеческой индивидуальности, демонстрирует специфику в 
межличностных коммуникациях конкретных людей. Однако существует 
общие культурные коды, без следования которым невозможно постро-
ение и полноценное функционирование семьи, а также налаживание 
внутрисемейных отношений. 

Семья и как институт, и как микросообщество активно реагирует 
на череду событий в историческом процессе, четко маркирует время, 
отражая его особенности в своих узких рамках. В развитии она пре-
терпевает ряд изменений, которые симптоматичны, так как процессы, 
протекающие на макроуровне, неизбежно трансформируют в новое 
качество внутрисемейное пространство. Сразу же следует обозначить 
одну из черт повседневности, в том числе и семейной. Обыденная 
жизнь не существует сама по себе, а возникает в результате процессов 
«оповседневнивания», которым противостоят процессы «преодолевания 
повседневности» [3, с.39]. Это в очередной раз подчеркивает момент 
историчности семейной повседневности. Взаимодействуя с контекстом 
времени и места внутрисемейное пространство приобретает черты 
новизны и «необыденности». Тем не менее, с истечением определен-
ного количества времени и протекания процесса «оповседневнивания» 
они покрываются налётом обыденности. Наиболее рельефно данное 
свойство просматривается в переходные моменты истории, в периоды 
потрясений и перемен (войны, революции, комплексные реформы). 

В микросоциологии объектом изучения считается конкретная се-
мья и её жизненная история, отдельные виды семейного поведения и их 
элементы, взятые как самостоятельные системы [1, с.13]. Такой подход 
вполне может быть адаптирован к исследовательским практикам исто-
риков, так как он созвучен пониманию своего объекта современными 
направлениями исторической науки (новой локальной историей, 
микроисторией, исторической биографией). Признание конкретно-
исторического характера семьи, как малой группы для новой локальной 
истории и микроистории означает зависимость внутрисемейных отно-
шений от социокультурной специфики пространственно-временной 
протяженности, то есть хронотопа. 
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При определении предмета исследования очерчивается и круг 
востребованных источников, которые более или менее репрезентативны. 
Сфера частного, приватного со всем спектром бытовых деталей, с миром 
эмоций, переживаний, с неповторимостью и уникальностью отдельной 
семьи находит свое отражение в различных источниках, но наиболее 
ярко и полно в семейном архиве, которой комплектуется по большей 
части фотодокументами и источниками личного происхождения. 
Дневники, мемуары, письма и т.д. – весь комплекс источников личного 
происхождения способен передать живую ткань повседневности, дух 
времени, атмосферу эпохи. При эффективном использовании, осо-
бенно в комплексе с другими видами источников, они показывают то, 
насколько описываемое явление было типичным для данного общества 
и времени, или же является нетипичным и уникальным [8, с.30]. 

Семья, отражая своеобразие времени и места, сама представля-
ла собой пространственно-временную протяженность, своего рода 
семейный хронотоп. Специфика российской истории состоит в том, 
что в большинстве случаев принадлежность к определенному се-
мейному пространству людьми не отрефлексирована и неосознанна. 
Человек в России ассоциировал себя с макроструктурами: общиной, 
приходом, гильдией, империей. В этом состоит одна из причин отсут-
ствия в массовом сознании мотивации к сохранению памяти о своем 
роде. Поэтому источники личного происхождения, которые были бы 
полезны при изучении истории семьи рядового обывателя, в научный 
оборот вводятся нечасто, хотя они могут пролить свет и открыть новые 
страницы истории семей относительно известных, и уже упоминаемых 
в свете истории Северного Кавказа, в целом, и города Ставрополя, в 
частности. Таковой в свое время являлась семья Траубе – один из самых 
известных, богатых и влиятельных родов Ставрополья второй половины 
XIX – начала XX века. 

В распоряжении исследователей, занимающихся дореволюционной 
историей Северного Кавказа, имеется не так много исторических до-
кументов, которые позволяют сфокусировать внимание на конкретных 
семьях региона в определенный хронологический период. Одним из 
таких редких источников стали воспоминания Юлии Петровны Траубе 
о своем младшем сыне Петре Александровиче Траубе [8], адресованные 
его дочери, то есть внучке автора – Инге, и написанные в 1943 году в 
блокадном Ленинграде. Юлия Петровна происходила из черниговского 
дворянского рода Маслаковец. Александр Васильевич (Людвигович) 
Траубе (1871–1939 гг.) был выходцем из немецкой купеческой семьи, 

имел только личное дворянство и был чиновником для особых поруче-
ний при Управлении Кавказскими Минеральными Водами. 

При соединении купеческого и дворянского родов Траубе и Масла-
ковец возникла третья семья – радикальной интеллигенции, к которой 
относились Юлия Петровна и Александр Васильевич. Источник не дает 
оснований говорить об этнической и религиозной специфике в пределах 
данной семьи, эти различия нивелировалась, и внутренний порядок ско-
рее присущ русской интеллигенции. Будучи студентом Киевского уни-
верситета, А.В. Траубе увлекся марксизмом. В дальнейшем, несмотря 
на стремительное движение вверх по карьерной лестнице, он проявил 
себя как активный и участник первой русской революции [10; с.126]. 
Не осталась стороне и его супруга, которая была одной из активнейших 
участниц революционных событий 1905 года в Пятигорске. 

Информация, в той части воспоминаний, которая хранится в 
Ставропольском краеведческом музее, хронологически ограничивается 
первой третью XX века. Временные границы, определенные Юлией 
Петровной, совпали с чередой событий, памятных и крайне важных 
для истории России. Воспоминания – крайне индивидуальный и 
субъективный источник. В данной ситуации субъективность опред-
еляется не только личностью автора, но и моментом адресной направ-
ленности. Сочинение Юлии Петровны имело в виду определенного 
читателя, в соответствии с его интересами отбиралась, фиксировалась 
и ранжировалась информация. Отталкиваясь от генеральной цели со-
здания мемуаров, она определяла стержень повествования, которым 
стал её сын – Пётр Траубе, поэтому отправной точкой рассказа стал 
момент его рождения. 

Первая выявляемая в воспоминаниях пространственно-временная 
протяженность маркирована для Юлии Петровны тремя важными 
событиями: смерть вследствие болезни сына Пети («золотенького»), 
рождением другого сына (тоже Пети) и революцией 1905–1907 гг. С 
другой стороны, смерть Пети и рождение другого Пети делят его на 
два подхронотопа: с Петей «золотеньким» в Ставрополе (о котором 
она ничего не пишет), с Петей «черненьким кудрявым» в Пятигорске 
(с 1900-го года) [8; л.1]. 

Основное место протекания семейной повседневности – жилище. 
Оно вбирает в себя определенный культурный опыт, его внутренняя 
структура, наполняемость отражают особенности времени, социального 
слоя, индивидуальность участников. Первым местом обитания семей-
ства Александра Васильевича и Юлии Петровны, зафиксированным в 
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источнике, стал дом в Пятигорске – «большая квартира с садом» [8, л.1]. 
В дальнейшем она сменится другим домом и квартирой в Пятигорке, 
но в целом суть образа семейной жизни не менялась. Принадлежность 
к знатному сословию, интеллигентность и финансовый достаток семьи 
передаются внутренней организацией жизни в этот непродолжительный 
период. Досуг в виде домашних концертов и спектаклей, дорогие 
предметы быта, наличие французской гувернантки – вся эта атрибутика 
довольно красноречива и присуща многим дворянским семьям. Все 
фигуранты на своих местах, в соответствии с культурными кодами, 
сформированными традицией. Но ведь была и другая сторона жизни 
семьи Траубе, например, упоминаются собрания читающих Маркса, 
которые проводились тоже дома. 

Несмотря на авторское стремление фиксировать только воспоми-
нания о детстве младшего сына, в источнике формируется второй слой 
информации, контрастирующий с первым. Он передает временной 
контекст, который чрезвычайно значим для автора. Поэтому Юлия Пе-
тровна как бы проговаривается и передаёт атмосферу в семье и в городе 
в 1905 году. Отклонение от намеченной цели осознаётся, и отрывок она 
окончила словами «но довольно, не место». 

Все сферы жизни, вплоть до воспитания детей, в период первой 
русской революции несли на себе отпечаток этих событий. Дети если 
не вовлекались в жизнь взрослых, то, по крайней мере, максимально 
к ней приближались. В то время когда старшие выпускали революци-
онную газету «Народная правда», дети издавали свою с иллюстраци-
ями, экспрессивно озаглавленными, например, «цари пьют народную 
кровь» [8; л.10]. 

Сама реальность взбунтовавшегося города, вторгаясь в пределы 
семьи, проникала в жизнь детей, независимо от желания или нежела-
ния родителей. Юлия Петровна пишет о том, что «Петя из окна видел 
интересную картину братания солдат с местными казаками. Брошенное 
оружие и объятия» [8; л.10]. Крайней границей данного хронотопа стал 
1905 год, когда после подавления революционных выступлений Алек-
сандр Васильевич был вынужден скрываться в разных городах, затем 
был арестован в 1907 г. и отправлен в тюрьму в Тифлисе на полтора 
года одиночного заключения [10; с.127].

После череды этих событий в жизни семьи Траубе наступил 
следующий этап. И мы можем наблюдать, как в ситуации нового 
пространственно-временного континуума формируется новая семей-
ная повседневность. В воспоминаниях выявляется хронотоп, ассо-

циирующийся с семьёй Маслаковец. В 1907 г. жизнь относительно 
стабилизировалась, и повествовательное полотно воспоминаний Юлии 
Петровны выглядит довольно гладким до 1913 г., до смерти её мамы, 
а через год начало Первой мировой стало окончательно расшатывать 
сложившийся внутрисемейный уклад. Юлия Петровна с детьми пере-
бралась к родителям в Черниговскую губернию. В течение нескольких 
лет дети воспитывались только матерью. Они получали образование в 
гимназии, занимались музыкой, иностранными языками. Перемещение 
в другой хронотоп изменило внутрисемейный микроклимат. Из семьи 
увлеченного марксизмом чиновника Траубе они попали в семью земско-
го начальника Маслаковца, из неспокойного Пятигорска – в Чернигов, 
в этой связи повседневность детей тоже претерпела изменения. 

Достаточно много времени члены семьи Маслаковец проводили 
в поместье в деревне Грабовка. Это место и время, проведенное там, 
следует выделить, как хронотоп в хронотопе, в котором большая семья 
Маслаковец существовала в особом режиме – в состоянии семейного 
отдыха и сельской повседневности. В воспоминаниях мы встречаем 
совершенно идиллическое описание одного дня, проведенного в име-
нии [8  л.21-22]. Юлия Петровна, ностальгируя по прошлому, в ярких 
красках передает ритм традиционного времяпрепровождения семьи во 
время пребывания в Грабовке через собирательного образа одного дня. 
И в этом случае принципиально значимо место, родовое гнездо, кото-
рое собирало всех родственников. По этой причине из воспоминаний 
Юлии Петровны можно получить детализированное описание именно 
пространства, в котором пребывала семья. 

Как свидетельствует источник, в этом хронотопе семья была 
вынуждена жить в соответствии с другими приоритетами, нежели в 
революционном Пятигорске. В пятигорский период, проживая в семье 
Траубе, Юлия Петровна совмещала в себе две натуры: заботливой мате-
ри и активной участницы революционных событий. После возвращения 
в родительское поместье общественная работа стала иметь меньшее 
значение. Главные проблемы – выживание семьи и благополучие детей, 
охватили весь её внутренний мир. Эти устремления, в первую очередь, 
проявились в попытке максимально изолировать детей от труднос-
тей взрослой жизни. Они играли в сугубо детские игры, занимались 
музыкой, иностранными языками, то есть делали все, что положено 
делать детям благородного происхождения. Общественная нагрузка 
имела место в жизни Юлии Петровны. Она приняла совершенно иные 
формы, другое качественное наполнение и была самым тесным образом 
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связана со стремлением как можно больше времени посвящать детям: 
«Меня втянули в родительские кружки в «Просвiту», где устраивались 
детские вечера с выступлениями детей. Втянули в библиотечную работу, 
заведовала приобретением книг, затем взяла на себя детский отдел, так 
как хорошо знала детский книжный рынок. Общественная работа меня 
захватила» [8, л.21–22]. В воспоминаниях Юлия Петровна приоритет 
отдает именно этой части жизни, что согласуется с основной целью 
повествования. Лишь кратко упомянуты поездки в Пятигорск, а затем в 
Тифлис – к местам заключения мужа, где все усилия были направлены 
на улучшение его положения. Её стараниями Александр Васильевич 
был переведён в Чернигов, куда по воскресеньям возились все трое 
детей для свиданий с отцом. 

Третий хронотоп, который можно выявить в источнике, размыт 
во временных и пространственных границах. И если во втором слу-
чае превалировало ощущение места, то здесь сильнее чувствуется 
особенность времени, и практически не фиксируется пространство. 
С началом Первой мировой войны, революции, а затем Гражданской 
войны члены семей Траубе и Маслаковец оказались разбросаны по про-
странству бывшей Российской империи. Поэтому сложно вести речь 
о существовании семейного хронотопа, как о совокупности времени 
и места. В 1914–1930 гг. Юлия Петровна зафиксировала Чернигов, 
Ростов, Краснодар, Новочеркасск, Ессентуки, и наконец, Петербург. В 
1916 г. Валя и Шура оказались на фронте, что уменьшило семейное про-
странство. Позже устойчиво оно стало включать Валю, которая после 
контузии практически потеряла зрение и вернулась домой, младшего 
сына Петю и Юлию Петровну. Шура связан с семьей больше вирту-
ально, через письма и кратковременные визиты, но связь эта не такая 
прочная, как ранее. Эпизодически появляются другие родственники, 
но такой четко очерченной и внутренне стабильной пространственно-
временной протяженности, как в былые годы мы больше не наблюдаем. 
В конце 20-х годов, когда Петя в Петербурге и Шура на Кубани создали 
собственные семьи, в воспоминаниях Юлии Петровны складываются 
уже три семейных хронотопа, генетически связанных с самым первым: 
семья Александра Васильевича в Москве, семья Пети в Петербурге, 
к которой можно отнести Юлию Петровну и Валю, и семья Шуры в 
Краснодаре. 

При обращении к проблемам истории семьи, помещенной 
в определенный социокультурный ареал, нужно четко представ-
лять, что понимается под внутрисемейными отношениями (они же 

межличностные), и какие из их аспектов будут актуализированы 
в конкретном исследовании. Межличностные отношения в семье 
раскрываются через особенности интеграции родительства – супруже-
ства – родства [1, с.278]. Внутрисемейные отношения многовекторны, 
но своего рода каркасом их являются межпоколенные связи (прежде 
всего «родители-дети») и взаимоотношения супругов, в основе которых 
лежит выполнение каждым участником определенной семейной роли. 
В социуме семейные роли, а так же представления о них, укоренились 
весьма глубоко. Поэтому сценарий ролевой игры супругов на всех 
стадиях семейного цикла предопределен культурой, жизнью [1. с.283]. 
Для историка важно уловить изменения стиля исполнения этих ролей, 
его обусловленность, то есть факторы, под воздействием которых про-
исходит эта метаморфоза, и как при этом меняется внутрисемейный 
климат в целом, проследить динамику его эволюции. 

Детство – один из этапов цикла человеческой жизни, значимая 
часть семейной повседневности, содержание которой во многом зависит 
от социокультурного контекста. В социологическом, а также культуро-
логическом ракурсах детство – это культура в культуре, особый мир [18]. 
Обособленность во времени и локализация в пространстве позволяет 
говорить о социально-историческом типе детства [19]. Поэтому образ 
детства и все, из чего он складывается, – это ни что иное, как одна из 
социокультурных характеристик общества на определенной стадии 
его развития. 

Социокультурная природа детства объясняет исследовательский ин-
терес к нему со стороны антропологически ориентированных историков, 
и поэтому выделение его в качестве отдельного исследовательского поля 
стало возможным в рамках новой социальной истории. Важной вехой 
в этом направлении стала научная деятельность французского ученого 
Филиппа Ариеса. Как заметил Е.Ю. Фатеев, – автор послесловия к 
русскому изданию монографии Ф. Ариеса «Ребенок и семейная жизнь 
при старом порядке», – эта книга может служить ориентиром для напи-
сания уже отечественной истории детства [11; с.415]. Ариес рассмотрел 
феномен детства в ракурсе его социокультурной детерминированности, 
когда нормы и девиации в отношении к ребенку обуславливались целым 
комплексом факторов: религиозных, экономических, культурных и т.д.

Как выше говорилось, при составлении мемуаров Юлия Петров-
на стремилась составить подробное жизнеописание младшего сына. 
Поэтому источник формирует более или менее чёткое представление 
об эволюции взаимоотношений Юлии Петровны с детьми, которые 
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заметно окрашены временем. Ухудшение материального положения 
семьи, изменение социального статуса все больше и больше сближали 
их, избавляя их от посреднических функций гувернантки, призванной 
осуществлять семейное воспитание. Эти качественно новые взаимоот-
ношения оказались жизнеспособны в условиях изменения социально-
экономических, политических, культурных реалий. Из описаний жизни 
в Черниговской губернии в 1907–1908 годах понятно, что Юлия Петров-
на самостоятельно занималась детьми, следила за занятиями музыкой, 
иностранными языками, сама учила Петю читать и писать, устраивала 
досуг, обеспечивала бытовой комфорт семьи.

Одной из исследовательских проблем социологии является про-
блема границ детства [19]. Это понятие вполне утилитарно в контексте 
исторического исследования. Границы детства обусловлены рядом 
субъективных и объективных факторов. Например, существенно их 
сужают, и соответственно, ускоряют процесс взросления разного рода 
потрясения – войны и революции. Поэтому форсированным стал период 
взросления Вали и Шуры Траубе, переход от детства к взрослой жизни 
был резким и вынужденным. 

Нельзя сказать, что они слишком рано столкнулись с реалиями, 
неизвестными ранее. В крестьянской семье в тот период раннее взросле-
ние было нормой и в стабильное время. Очевидно, что для детей Траубе 
переход через эту самую границу детства был резким, и стимулирован 
извне. Валя в 16 лет поступила военный госпиталь медсестрой, а через 
некоторое время в том же качестве уехала на фронт, причем сделала 
это против воли матери [8; л.30]. В действующую армию по призыву 
был отправлен Шура. 

 Петя был слишком мал и остался дома. Как показала дальней-
шая жизнь, границы его детства оказались несколько шире, нежели у 
старших сестры и брата. И причина не только в отсутствии внешних 
воздействий, тем более в то непростое время их было предостаточно, а 
в особом отношении к нему внутри семьи, он был опекаем старшими, 
как младший член семьи. После отъезда Вали на фронт Юлия Петровна 
отправилась вслед за ней на «передовые позиции», но насколько стано-
вится понятно из её воспоминаний, они разминулись [8, л.31]. 

Интересен и показателен повествовательный переход от описаний 
тягот фронта к необходимости вернуться к младшему сыну: «Покинутая 
усадьба в лесу. Живем в палатке, под обстрелом, работы масса, пере-
вязки, дежурства и т.д. Наконец, наступает время занятий у Пети, август, 
надо возвращаться» [8, л.31]. Разница у Пети и Вали в возрасте была 

несущественная – три года. На момент возвращения Юлии Петровны 
с фронта ему было около 15-16 лет, то есть он был в том возрасте, в 
котором старшая сестра уехала на фронт. Таким образом, границы 
детства в рамках одной семьи имели существенные отличия. У Пети, 
опекаемого матерью и сестрой, момент взросления оттягивался на 
более поздний срок.

Большое значение в создании особого микроклимата в семье имели 
индивидуальные качества Юлии Петровны, которая, по всей видимос-
ти, была незаурядной, сильной личностью, умела адаптировать жизнь 
семьи к стремительно меняющемуся внешнему миру. Адресуя свои 
воспоминания внучке, она сознательно не рассказывает о перипетиях 
в личных отношениях с Александром Васильевичем, который после 
событий 1905 г. оказался в тюрьме, а по выходу из нее до 1917 г. работал 
в Нижнем Новгороде. Там он повторно женился на учительнице Елене 
Викторовне Иениш. И, несмотря на то, что в воспитании детей прева-
лировала Юлия Петровна, она способствовала их общению с отцом. 

Содержательная специфика источника такова, что детство и 
межпоколенные связи отражены более полно, чем супружеские отноше-
ния. Если попытаться оценить источник с точки зрения репрезентатив-
ности гендерной модели, то прямых свидетельств, оценок, рефлексии 
автора на счёт отношений супругом не имеется. Но косвенные указания 
на особенности гендерной организации внутрисемейного пространства 
обнаруживаются. Образ жизни Юлии Петровны Траубе иллюстрирует 
тенденцию изменения статуса женщины в семье. Сфера её деятель-
ности расширялась. В начале XX века потомственная черниговская 
дворянка являет нам образ, сочетающий качества деловой женщины 
и аристократки. Траубе – новый тип гендерной модели семьи, когда 
жена являлась соратницей, идейным единомышленником, младшим 
товарищем. При этом в семье она была еще хозяйкой и матерью. Из её 
воспоминаний становиться известно, что, несмотря на наличие при-
слуги и гувернанток, она много времени проводила с детьми и знала в 
деталях весь домашний быт. 

Таким образом, семейная повседневность, как и вообще повседнев-
ность, явление многоплановое. Она может включать в себя все обстоя-
тельства домашней, семейной жизни, а также эмоциональную сторону 
событий, переживание и реакция на отдельные факты конкретных 
людей. Наиболее яркий пример самоидентификации индивида в кон-
кретном семейном микропространстве являют нам источники личного 
происхождения. Несмотря на субъективность источника, в разные ис-
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торические моменты мы можем наблюдать, как семья отдельно взятого 
обывателя реагировала на изменения, протекавшие в обществе, как при 
этом менялось качественное содержание семейных отношений (через 
изменение стиля исполнения семейных ролей, гендерной модели семьи, 
гендерной идентичности отдельных членов семьи). В контексте данного 
вида источника речь может идти о репрезентации тех сторон семейной 
повседневности, которые актуализированы самим автором. 

Семья очень чувствительна импульсам извне, поэтому отражает 
признаки времени и пространства. Однако, обращаясь к конкретному 
внутрисемейному пространству, мы можем говорить о существова-
нии хронотопа семьи, которая инкорпорируется в более масштабные 
пространственно-временные протяженности, обладая при этом своими 
уникальными чертами.
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Амбарцумян Каринэ (Ставрополь, Россия) Репрезентация семейной 
повседневности начала XX в. в источниках личного происхождения 
(на примере воспоминаний Юлии Траубе)

Ключевой проблемой статьи стала репрезентация семейной повсед-
невности в дневнике жительницы г. Пятигорска Ю.П. Траубе. В центре 
внимания находится собственный опыт семейной жизни автора воспоми-
наний, влияние внешнего мира на микропространство семьи и отражение 
этого процесса в источнике. Главным аспектом исследования стала зави-
симость внутрисемейного пространства от пространственно-временных 
характеристик. 

Ключевые слова: воспоминания, микроистория семьи, Пятигорск

Амбарцумян Каріне (Ставрополь, Росія) Репрезентація сімейної 
повсякденності початку XX ст. в джерелах особового походження (на 
прикладі спогадів Юлії Траубе)

Ключовою проблемою статті стала репрезентація сімейної повсяк-
денності в щоденнику мешканки м. П’ятигорська Ю.П. Траубе. В центрі 
уваги знаходиться власний досвід сімейного життя автора спогадів, вплив 
зовнішнього світу на мікропростори сім’ї та відображення цього процесу 
в джерелі. Головним аспектом дослідження стала залежність внутрішньо-
сімейного простору від просторово-часових характеристик.

Ключові слова: спогади, мікроісторія сім’ї, П’ятигорськ

Ambarcumyan Karina (Stavropol, Russia) Representation of family 
everyday life in the beginning of the 20th cent. through personal sources 
(by example of Julia Traube’s memoirs)

The fundamental problem of this article is the representation of family 
everyday life in the diary of Julia Traube – an inhabitant of Pyatigorsk. Her own 
experience of family life, infl uence of external world on family micro-fi eld and 
refl ection of this process in the source are placed in the focus of attention. The 
main aspect of this scientifi c research is the dependence of family fi eld from 
attributes of locality and time.

Key words: memoirs, family micro-history, Pyatigorsk
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Міста Волинської губернії, розміщені серед величезного ареалу 
сільських поселень, часто в способі життя, звичаях і традиціях, зо-
внішньому обліку, особливо на окраїнах, нагадували аграрні села, за-
лишаючись водночас центрами промислового, культурного й соціально-
політичного життя. У містах були навчальні, просвітницькі заклади, 
духовні центри. Саме там формувалась інформаційна система, яка спри-
яла інтеграції культурно-духовних процесів суспільства. Місто завжди 
асоціювалося із владою, оскільки там розміщалися губернські або по-
вітові адміністративні установи. Свідченням того, що міста Волинської 
губернії виступали в ролі центрів адміністративного управління, є те, що 
2,8 % їх самодіяльного населення мали стосунок до державної служби. 
Зокрема у губернському місті Житомирі питома вага жителів, вказаної 
категорії громадян, дорівнювала 4,1 % [1, с.73]. Якщо село зберігало 
традиції общинного укладу життя, то місто користувалося перевагами 
місцевого самоврядування, наданого їм привілеями на магдебурзьке 
право, Жалуваною грамотою містам 1785 р., нормами міських положень 
1870 і 1892 рр. тощо. Усе це сприяло їх суспільному розвитку, більш 
швидкому поступу в бік цивілізації. Найбільш інтенсивно ці процеси 
відбувались у другій половині ХІХ ст. у час великих реформ.

Після утворення Волинського губернії, Луцьк став центром одно-
йменного повіту, залишаючись провінційним містом. Свої враження 
про Луцьк першої половини ХІХ ст. залишив у свої спогадах відомий 
польський письменник, поет і драматург Ю.І. Крашевський, життя якого 
тісно пов’язане з Волинню. Мандруючи в 1837 р. рідними місцями, 
він записав: «…Через передмістя Вульку в’їхали ми до міста, коло 
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кляштору отців-бернардинів, де мешкає єпископ луцький. Той старий 
історичний Луцьк постав переді мною, але який же убогий! Нужденні 
дерев’яні будиночки, єврейські закіптюжені корчми, похилені хатки, 
нові будівлі без віри в майбутнє, наче поставлені тільки на один день; 
старі, розвалені й попідпирані, серед них обгорілі стовпи згорілих са-
диб; вулиця, вистелена дерев’яним помостом замість бруку, – оце те, 
що спочатку побачили; далі чекало не набагато краще» [2, с.53]. Про 
темпи розбудови Луцька в другій половині ХІХ ст. свідчить такий факт. 
У звіті волинського губернатора за 1878 р. зазначалося, що у звітному 
році в місті було дано дозволи на будівництво одного (!) кам’яного 
будинку та трьох дерев’яних [3, арк. 35 зв.]. 

 Наприкінці ХІХ ст. населення Луцька не сягала й 30 тис., великих 
фабрик і заводів у ньому не було, а, відповідно, малим був і бюджет міста, 
який 1885 р. нараховував усього 26 тис. 28 руб. 23 коп. Із доповіді Луцької 
міської управи на засіданні міської думи в січні 1887 р. можна дізнатися 
про структуру бюджету м. Луцька. Так, за складеним управою бюджетом 
(смете – рос.) у 1887 р. передбачалося: а) прибутків звичайних: окладних 
16843 руб. 49 коп., неокладних 5696 руб. 28 коп., що дорівнювало 22539 
руб. 77 коп.; б) доходів надзвичайних: окладних 18 895 руб. 6 коп., нео-
кладних 236 руб., що дорівнювало 19 131руб. 6 коп. Разом – 41 670 руб. 
83 коп. Із 2652 руб. 40 коп., що залишилися від минулого року, разом 
було всього 44323 руб. 23 коп. Розходи 1886 р. залишалися не зовсім ви-
конаними, тому що багато з прибутків, як, наприклад, квартирні оклади й 
збори від нотаріусів поступали в казну не наперед, а лише після 1/3 року 
або місяця, а тому не могли бути використаними [4, арк. 7–8]. 

Із реорганізацією магістратів думи стали повноправними розпо-
рядчими органами місцевого самоврядування. До повноважень міської 
думи належали такі види діяльності: турбота про розбудову міста відпо-
відно до плану, дотримування порядку на вулицях та інших громадських 
місцях, устрій водопроводу, транспортних сполучень та освітлення, 
організація забезпечення населення продовольством й іншими необхід-
ними для життя товарами, організація торгівлі та промисловості, бірж і 
кредитних установ, охорона здоров’я, розвиток освіти, захист населення 
від пожеж та стихійних лих, утримання благодійних, розбудова культос-
вітніх закладів і установ тощо. Міською думою приймались обов’язкові 
постанови, виконувати які були зобов’язані всі жителі міста.

Повноваження міської думи поширювалися на територію міста й 
відведених місту земель. Нагляд за дотриманням місцевими органами 
влади законів залишався за губернатором. Кожне місто повинне було 
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мати печатку з міським гербом. За нормами Міського положення 1870 р. 
міській думі надавалося право встановлювати на користь міста такі 
збори: «а) оценочный с недвижимых имуществ; б) с документов на 
право производства торговли и промыслов, и в) с трактирных заведений, 
постоялых дворов и съестных лавочек, г) с извозного и перевозного 
промыслов; с лошадей и экипажей содержимых частными лицами; и 
е) с собак…» (ст.128). Оцінному збору підлягало все нерухоме майно, 
що перебувало в межах юрисдикції міста за винятком: «1) Император-
ских дворцов и принадлежащих к ним имуществ; 2) казенных зданий 
в тех частях их, которые заняты правительственными учреждениями; 
3) принадлежащих благотворительным и учебным заведениям, а так-
же ученым обществам и установлениям, зданий, в тех частях их, где 
помещаются сами заведения, общества или установления; 4) принад-
лежащих духовным ведомствам (как христианских, так и нехристиан-
ских вероисповеданий) имуществ, не приносящих дохода; 5) земель, 
отошедших под железные дороги при самом их устройстве, а также 
зданий и сооружений, на землях сих возведенных, и долженствующих, 
по истечении определенного срока, поступить, вместе с дорогою, в 
собственность казны и 6) тех имуществ, которые, по малоценности 
их, Городская дума признает справедливым освободить от сбора» (ст. 
129). Розмір оцінного збору визначався міською думою у відсотках від 
чистого прибутку або в разі неможливості його визначення – від оцінки 
нерухомого майна. Розмір цього збору не міг бути більшим за 10 % від 
прибутку або 1 % від вартості нерухомого майна [5].

Однак дохідна частина міста поповнювалася ще за рахунок інших 
надходжень. До міської казни також поступали: «а) сборы, взимаемые 
в пользу города при совершении, засвидетельствовании, протесты и пред-
ставления, ко взысканию различных актов…; б) сборы взимаемые при клей-
мение мер и весов на основании Устава торгового…; в) сбор с аукционных 
продаж движимого имущества, производимых через должностных лиц 
городского общественного управления, в размере двух процентов с 
вырученной при продаже суммы (сверх двух процентов, следующих в 
пользу аукционистов); г) сборы, взимаемые в пользу некоторых городов с 
привозимых в город и отвозимых из него товаров, на основании особых, 
Высочайше утвержденных постановлений …» (ст. 136) [6]. 

Зростання економіки, підвищення ділової активності населення в 
другій половині ХІХ ст., пов’язані з модернізацією всього соціально-
економічного укладу, призвели до розвитку інфраструктури міст: 
з’являється водопровід, електричне освітлення, телефон, масово ви-

никають торгові доми, біржі, на якісно новий рівень виходять сфера 
обслуговування й потреби культурного розвитку. Усе це призводить до 
того, що місту стає «тісно» в рамках існуючих просторових кордонів. 
Потреби соціального та культурного поступу суспільства входять у 
протиріччя з анахронізмом традиційного життя, побуту й розбудови 
міст. Саме тому центральні органи влади приймають рішення про 
перехід від стихійного до комплексного планомірного розвитку міст. 
Генеральні плани повинні були мати міста, де дія городового положення 
передбачалась у повному обсязі; міста ж зі спрощеним управлінням 
розбудовувалися за планами відповідних губернських установ.

Розбудова Луцька здійснювалась у різний спосіб, – відповідно до 
генерального плану, який був затверджений у 1869 р., а також – стихійно. 
Це завідчує, зокрема й постанова Луцької міської думи від 20 листопада 
1881 р. “Про включення с.Красного в межі м. Луцька ”:

“… Гласные в числе 10 чел. 22 минувшего октября подали городскому 
голове заявление, в коем прописывают, что северо-западная окраина 
г. Луцка, именованная когда-то деревнею Красное, благодаря стеснен-
ности центральной городской площади и хорошему, в гигиеническом 
отношении, местоположению, заселялась естественным приростом 
населения и, после постройки там военного госпиталя и проведения 
шоссе, образовала обширный квартал. <…> 
Определили: признавая Красное принадлежащим к городской единице, 
поручить управе привлечь жителей Красного к платежу налогов и сбо-
ров и к отправлению других повинностей наравне со всеми обывателями 
города и составить проект плана со включением в оный той местности 
окраины Красного, какая нанесена на высочайше утвержденном плане, 
представить таковый по принадлежности ”. [7, с. 55].

Потреби екстенсивного розвитку міста вимагали освоєння нових 
територій, приєднання яких, як і тепер, так і на межі ХІХ–ХХ ст., на-
штовхувалися на проблеми, пов’язані з питанням власності, – земля 
могла належати як окремій особі, громаді, так і церкві. Остання тра-
диційно була одним з найбагатших у цьому плані суб’єктів поземель-
них відносин. Про реальні складнощі, із якими доводилося стикатися 
міській владі в процесі приєднання нових територій, свідчить доповідь 
Луцького міського голови П.М. Анфілова на засіданні думи взимку 
1900 р. Її зміст містить багато цікавих подробиць не лише з історії 
Луцька, а й усього краю: 

“…местность нынешнего села Гнидавы была резиденциею городского 
старосты, а те земли о присоединении коих идет речь уже в позднее 
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время именовались предместьем, Омелянивские ж земли принадлежали 
луцким мещанам (и) караимам, и те и другие занесены даже в инвен-
тарную книгу города за 1847 год под № 21 и 23 с отметками лишь о 
захвате их помещиками Липскими и Чернецкими.
…городское население, кроме естественного прироста, стало быстро 
увеличиваться, как выселенными из сел и деревень евреями и иностран-
цами, так и вновь прибывающими людьми по случаю открытия в Луцке 
сначала окружного суда, а затем среднего учебного заведения. Отсюда 
явилась такая теснота, которая поставила жителей города в неизбежную 
необходимость строить на одном паевом участке в 100 квад[ратных] 
саж(ень) дома по несколько хозяев, вследствие чего ценность земли и 
квартиры выросли до необыкновенных размеров, развитие городского 
населения совершенно остановилось, а санитарное положение горо-
да пришло в плачевное состояние. Всему этому способствует еще и 
то, что около половины нынешней городской территории составляют 
церковные земли, на которых постройка ценных домов почти невоз-
можна по причине неотчуждаемости их земель и отдачи их в аренду на 
сроки более 12 лет и каждый раз не иначе как с торгов [8, арк. 24-27].
Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Луцьк у процесі розвитку посту-

пово поглинає окраїни, інкорпоруючи прилеглі села до інфраструктури 
міста. Однак цей процес часто відбувався стихійно, оскільки в міської 
влади не вистачало ні сил, ні засобів для того, щоб спрямовувати його у 
визначеному напрямі. Про це, зокрема, свідчить лист Луцького повіто-
вого справника до міської управи, датований червнем 1910 р. Чиновник 
скаржиться міській владі на те, що у зв’язку із приєднанням до Луцька 
передмість Красне, Омеляник, Гнідава, Яровиця та ін. і за відсутності 
в Луцьку міського техніка й достатньої кількості поліцейських чинів, 
«очень трудно следить за правильною постройкою всякого рода стро-
ений как в г. Луцке, так и в названных предместьях». Саме тому він 
просить Луцьку міську управу внести питання в міську думу щодо 
найму для Луцька та передмість одного техніка [9, арк. 34].

Одним із головних напрямів роботи міської думи було забезпечення 
благоустрою міста, де проблем завжди вистачало. Свідченням того, 
що місцева влада Луцька наприкінці ХІХ ст. певним чином дбала про 
порядок у місті, є рішення Луцької управи про видання обов’язкової 
постанови (01.07.1887 р.) щодо наклейки різних приватних оголошень 
та афіш і про влаштування для цього спеціальних вітрин. Управа забо-
роняла наклейку й вивішування приватних оголошень на стінах міських 
будинків та стовпах. Водночас домовласникам і квартиронаймачам 
дозволялося вивішувати свої оголошення лише на стінах власних по-
мешкань та квартир.

Проте, знайомлячись із підлеглою територією влітку 1896 р., новий 
волинський губернатор генерал-майор Ф.Ф. Трепов (1896–1898), який 
змінив на цій посаді С.П. Суходольського, у циркулярі на ім’я Луцького 
міського голови зазначив, що в багатьох містах вулиці й площі не мають 
особливих таблиць із визначенням їх назв, унаслідок чого «не только 
приезжающие, но даже и местные жители бывают иногда поставлены 
в затруднение отыскать без излишней траты времени, необходимую 
улицу города». Генерал справедливо визнав такий порядок несумісним 
з вимогами міського благоустрою та зобов’язав міських голів і міських 
старост «озаботиться немедленной прибивкой на городских улицах и 
площадях таблиц с надписями последних» [10, арк. 87].

Однією з найгостріших проблем для будь-якого населеного пункту 
й особливо крупних міст залишається проблема утилізації відходів. Про 
це зайвий раз нагадав документ, що зберігається в тогочасних справах 
Луцької міської думи. У вересні 1898 р. до Луцької управи надійшла бро-
шура: «Печи для дешевого, скорого и безчадного сжигания всяких орга-
нических отбросов», яка була надрукована в 1898 р. в Санкт-Петербурзі. 
У ній ішлося про можливість екологічно небезпечної переробки відходів, 
що залишалися на скотобійнях та в побуті. Документи архіву не дають 
змоги прослідкувати про подальшу долю цього агрегата. Найімовірніше 
Луцька міська дума за браком коштів не змогла його придбати, однак сама 
ідея переробки відходів у сучасних умовах інтенсивної господарської 
діяльності залишається надзвичайно актуальною. 

Свідченням того, що міська влада переймалася проблемою благоу-
строю міста, є те, що при Луцькій міській думі в 1900 р. створено комісії 
з брукування – для впорядкування та експлуатації шляхових покрить із 
бруківки, а також санітарна – для нагляду за санітарним станом у місті. 
Показовим є зміст розпоряджень Київського, Подільського й Волин-
ського генерал-губернатора М.В. Клейгельса (1903–1905), який улітку 
1904 р. здійснив інспекторську поїздку по містах Правобережної Украї-
ни. На зауваження генерал-лейтенанта М.В. Клейгельса, «…ближайшее 
личное ознакомление с городскими поселениями Юго-Западного края 
привело меня к неутешительному заключению степени их внешнего и 
внутреннего благоустройства» [11, арк.391]. Один із його циркулярів, 
присвячених благоустрою міст, надійшов до Волинського губернського 
правління й безпосередньо стосувався Луцька. Волинською губернією 
на той час керував цивільний губернатор П.І. Каталей (1904–1905), 
колишній багаторічний віце-губернатор із величезним досвідом роботи 
у сфері адміністративного управління: 



374 375

Циркулярным предложением Киевского, Подольского и Волынского 
генерал-губернатора от 14 июня сего года за № 5765, сообщены мне 
замечания о неустройствах в строительном и санитарном отношениях 
городов и местечек с указанием на необходимость поднятия благо-
устройства этих городских поселений при взаимодействии подлежащих 
административных и общественных органов. 
<…> со своей стороны я считаю необходимым обратить внимание 
городских управ на настоятельную необходимость составления новых 
планов на те городские местности, которые уже застроены усадьбами, 
или только предназначены под застройку домами, приостановлением 
временно и раздачи земель в долгосрочное или безсрочное пользование 
под застройку во избежание могущего потребоваться впоследствии 
выкупа этих земель из частного пользования, в случае обращения 
земельных участков под улицы и площади или, в крайнем случае, 
необходимо помещать в заключаемых городскою управою с наемщи-
ками земель договорах условие о представлении городу без всякого 
вознаграждения земель, могущих потребоваться под места общего 
пользования по прежним или вновь утвержденным планам…
<…> Ввиду того, что евреи, населяющие города, усвоили себе обычай 
устраивать дома на незначительных по своим размерам усадьбах, 
без оставления дворовых мест и даже если таковые имеются, то они 
оставляются неогороженными заборами, чем допускается скопление 
нечистот вокруг домов и на прилегающих к ним площадях и улицах, я 
признаю необходимым противодействовать этому,… как наносящему 
существенный вред городу в санитарном отношении…
<…> В числе потребностей городского благоустройства несомненную 
важность получает также устройство и содержание в исправности, а 
также своевременная очистка улиц, тротуаров и площадей:…
Основным правилом является, что устройство впервые мостовых на 
улицах и площадях должно относиться к городскому общественному 
управлению, которые в известной постепенности и по мере средств 
должны удовлетворять эту потребность сначала по площадям и главным 
улицам, а потом постепенно и всем прочим, с тем, чтобы дальнейшее 
содержание устроенных по улицам мостовых лежало уже на обязан-
ностях обывателей каждого противу своего дома.
<…> Как например, достойным подражания, можно указать на г. Луцк, 
где городское управление вызвало участие со стороны многих домовла-
дельцев в замощении улиц на совместные средства городского управ-
ления и жителей и таким образом достигнуто упорядочение некоторых 
улиц при сравнительно небольшом бюджете этого города.
<…> рекомендуется городским управлениям устраивать собственные 
заводы для устройства цементных плит (для облаштування тротуарів – 
авт.), как это делается в городе Житомире. [12, арк. 385–387].

З інформації Луцької міської управи про стан брукування вулиць 
у Луцьку від 13 березня 1905 р., відомо, що ще в 1903 р. в місті була 
лише одна мощена вулиця – головна Шосейна, зроблена багато років 
тому міністерством шляхового сполучення. Протягом 1903–1905 рр. 
були замощені каменем вулиці Домініканська, Кредиторська, Шкільна, 
Тринитаторська й частина Набережній. Обладнати таку кількість вулиць 
міській владі вдалося за допомогою громади. Було визнано за можливе 
за участю влади передусім замощувати ті вулиці, жителі яких внесли 
не менше 40 % вартості замощення відповідної вулиці чи площі.

Однак вважати, що Луцьк у всі роки був зразком благоустрою, було 
б перебільшенням, про ще свідчить наступний документ:

“… против усадеб домовладельцев Гликлиха, Беренфуса и наследников 
Быховского, имеются четыре большие невысыхающие лужи, издающие 
сильное зловоние, особенно в летнее время и несомненно могут спо-
собствовать распространению заразных болезней в городе.
…антисанитарное состояние … мест должно быть отнесено к вине 
владельцев расположенных на указанных улицах усадеб… 
Несмотря на желательность приведения указанных мест в лучшее … 
состояние, в г. Луцке имеются места, более нуждающиеся в улучшении 
в этом отношении…
Постановляет: просить г. Луцкого уездного исправника о привлечении 
соответствующих домовладельцев к законной ответственности“. [13, 
арк. 5 зв.].
У державному архіві Волинської області зберігаються бланки запо-

внених заяв-зобов’язань, які свідчать про те, що міська влада Луцька в 
ці роки доволі рішуче прийнялася за облаштування вулиць із залучен-
ням коштів городян. Наводимо текст однієї з таких заяв:  «1910 года 
1 июня 15 дня. Я, нижеподписавшийся Абрам Маркович Выдра, даю 
настоящую подписку в том, что обязуюсь немедленно уплатить в Луц-
кую городскую управу двадцать четыре рублей 59 коп., на замощение 
улицы около моего дома и усадьбы длиною 7,10 погон(ных) саж(ень) 
и шириною 4,97 погон(ных) саж(ень); в случае же неисполнения мною 
сего, я подвергаюсь законной ответственности» [14, арк. 20].

У лютому того ж 1910 р. міська влада Луцька, за пропозицією 
губернатора, розглянула питання про встановлення табличок із на-
звами вулиць, а також вивісок з іменами та прізвищами, родом занять 
власників торгових і промислових закладів. Домовласники Луцька 
були зобов’язані на своїх будинках вивішувати таблички з іменем і 
прізвищем господаря. Піднімалося на цьому засіданні й питання про 
запровадження посад двірників, але воно залишилося відкритим.
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Дума вирішувала багато питань, пов’язаних із регулюванням 
майнових, земельних відносин, організації нормального функціону-
вання систем життєзабезпечення міста: освітлення, водопостачання, 
транспорту, санітарного стану, розвитку культурно-освітніх закладів та 
ін. Традиційно не вистачало грошей на освітлення вулиць. Щодо остан-
нього, то Луцька міська дума неодноразово піднімала це питання. Так, 
у 1899 р. за дорученням міської думи фахівці готували документацію 
щодо побудови електростанції та електричного освітлення в Луцьку. 
Були розроблені «Кондиции на отдачу в подряд освещения города Луцка 
с 1-го сентября 1890 по 1-е сентября 1893 года». Відповідно до цього 
документа, відданню в підряд освітлення міста мали передувати торги, 
результати яких затверджувалися думою. Бажаючі взяти участь у торгах 
мали представити 100 руб. задатку готівкою або гарантованими урядо-
вими цінними паперами. Освітлення міста повинно було здійснюватися 
керосином. Той, хто брав підряд на освітлення, повинен був збудувати 
на власний кошт 140 ліхтарних стовпів із ліхтарями, восьми-лінійними 
лампами та ін., за зразком, який надасть управа. Після трьох років усі 
ці стовпи з ліхтарями й іншими речами переходили у власність міста. 

Про особливості порядку освітлення вулиць у Луцьку на поч. ХХ ст.:
“За последнее время замечается, что многие домовладельцы г. Луцка 
не считают нужным ночью освещать свои усадьбы, а многие из них 
вовсе не имеют даже фонарей.
Кроме того, дома, принадлежащие 2-м или нескольким владельцам и 
находящиеся под одною крышею, имеют лишь один общий фонарь, 
тогда как на основании обязательного постановления Луцкой город-
ской думы каждый домовладелец по замощенной улице обязан иметь 
фонарь и ночью его освещать. 
21 апреля, в 12 часов ночи, член Управы Мартынович проверял улич-
ное освещение гор. Луцка и, обойдя только некоторые замощенные 
улицы, нашел не горевшими двадцать два фонаря, а кроме того, обна-
ружил, что при 55 усадьбах фонари совершенно отсутствуют.
В виду изложенного городская управа покорнейше просит Ваше 
Высокоблагородие сделать соответственное распоряжение, чтобы 
чины полиции наблюдали за непременным освещением улиц города 
Луцка в ночное время…» [15, арк. 282].

Траплялося багато заяв до Луцької міської управи, писаних на 
спеціальних бланках, із проханнями про звільнення від повинності 
натурою за освітлення вулиці перед будинком заявника керосиновими 
ліхтарями й заміну цієї натуральної повинності грошовою. У заявах 
зазначалися також суми у 9,12, 14, 25 руб. і т. д.

У 1907 р. свої послуги щодо організації електричного освітлен-
ня в місті запропонував відомий інженер Альфонс Людвигович Яр. 
30 квітня 1907 р. на засіданні Луцької міської думи слухали доповідь 
на заяву А.Л. Яра с проектом договору на влаштування та експлуатацію 
електричного освітлення в місті. В доповіді йшлося про те, що Луцьк 
«настоятельно нуждается в замене ныне существующих для освещения 
улиц керосиновых фонарей на более усовершенствованное и совершен-
ное освещение о чем уже неоднократно бывали суждения в Городской 
думе». Як аргумент щодо заміни ліхтарів наводився факт щодо того, що 
один керосиновий ліхтар обходиться обивателю у 12 руб. на рік, тоді 
як «12–15 таких фонарей не могут дать света одного электрического 
фонаря» [16, арк. 11 а–12 зв.]. Улітку 1909 р. Волинський губернатор дає 
позитивну відповідь на прохання Луцької міської думи: «Не встречаю 
препятствий к исполнению постановления Городской думы от 1 мая 
с.г. за № 121/1 о заключении с инженером-электротехником А. Л. Яром 
договора на устройство и эксплуатацию электрического освещения в 
г.Луцке» [17, арк. 169]. Зокрема, у 1909 р.

«До 25-го сентября с.г. все мощеные улицы г. Луцка освещались 
керосиновыми фонарями; немощеные же улицы пребывают во 
тьме, и ночью сообщение по таким улицам представляется крайне 
затруднительным и небезопасным.
Ныне в г. Луцке введено электрическое освещение и с 25 сентября 
некоторые замощенные улицы освещаются электрическими фона-
рями. Такое освещение улиц мы признаем вполне желательным и 
для себя удобным, – желательно только, чтобы освещались также и 
незамощенные.
Что касается существующих до сих пор керосиновых фонарей, то 
таковые хотя и зажигаются, но содержатся, по большей части, небрежно 
и дают не свет, а коптенье; расход же на такой фонарь-коптилку равня-
ется 6–7 руб. в год… чтобы натуральная наша повинность на освещение 
улиц была переложена на денежную, пропорционально оценочному 
збору с нас взыскиваемому».

Однією з найважливіших галузей міського господарства є водо-
гін. Поряд із перевагами централізованого водопостачання наявність 
водогону на той час в умовах майже суцільної дерев’яної забудови 
виконувала й таку важливу функцію, як захист помешкань від пожеж. 
Однак проведення водогону, здатного забезпечити потреби населення, 
навіть у таких важливих за губернськими мірками містах, як Луцьк, 
довго не вдавалося, хоча проблеми з питною водою існували. У рапорті 
Волинського губернського правління до генерал-губернатора в жовтні 
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1838 р. щодо якості води та її постачання до міста давалося таке поя-
снення:

«…Река Стырь окружает три части города и, кроме сего, из Стыри 
вытекающая река Глушец протекает кривою линиею через город и 
жители всегда изобильны водою, которая вытекает из болот, состав-
ляющих русло Стыри, во все времена года имеет красноватый цвет и 
дурной болотный запах и вкус. Здоровою водою считается родник в 
селении Омеляник от города в трех верстах, достаточные люди возят 
оттуда воду для употребления» [19, с. 48].

Оскільки проведення водогону з його складною системою й вели-
кою вартістю робіт лягало непосильним тягарем на бюджет міста, міська 
влада оголошувала конкурси та укладала контракти на влаштування 
й експлуатацію водогону на концесійних засадах. Судячи з великої 
кількості заяв і проектів на водопостачання Луцька, що зберігаються в 
архіві, влада довгий час (у ХІХ ст. і на початку ХХ ст.) не могла визна-
читися з обранням компанії. Так, наприклад, 25 липня 1896 р. датуються 
заява й проект контракту інженера-техніка Р.Г. Кравця та київського 
купця М.Л. Фальберга. 24 липня 1908 р. до Луцької управи надійшли 
заява й проект інженера-механіка О.С. Канцеля. Термін дії договору – 
38 років від початку експлуатації, після чого вся система постачання 
води мала переходити у власність міста. 1912 р. свої послуги щодо про-
ведення водогону в місті на 35 років пропонують уже відомий інженер-
електротехнік А.Л. Яр та інженер-будівельник В.Л. Топольницький. 
Через два роки – новий проект, на цей раз проводити в Луцьку воду 
збиралася фірма «Товарищество И. Штейнъ и К» із Санкт-Петербурга. 
Луцька міська дума на своїх засіданнях розглядала декілька варіантів 
спорудження й експлуатації водогону як на концесійних засадах, так 
і господарським способом. Вона більш схилялася до думки вести бу-
дівництво власними силами, заручившись фінансовою підтримкою кас 
міського та земського кредитів, які надавали містам Російської імперії 
позики на влаштування водогонів. Однак ці наміри не дала змоги втілити 
в життя Перша світова війна [20, с. 187].

Таким чином, влада Луцька намагалась у межах наданих їй повно-
важень проводити роботу щодо забезпечення нормальної життєдіяль-
ності та благоустрою міста. Наведені факти свідчать й про приклади 
творчого підходу з боку влади до розв’язання практичних питань 
благоустрою, залучення міської громади до вирішення злободенних 
справ покращення санітарного стану міста. Проте на заваді, поряд із 
традиційним браком коштів у міській казні, ставали фактори історико-

культурного плану: невідповідність законодавства, брак досвіду місь-
кого управління, низький рівень загальної культури чиновників та 
міських жителів тощо. 
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Бортніков Валерій, Майко Тетяна (Луцьк, Україна) Проблеми розбудови 
й благоустрою міста Луцька (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Стаття присвячена аналізу процесу розвитку м. Луцька у другий половині 
ХІХ – початку ХХ ст. Досліджуються проблеми бюджетного фінансування 
міста, особливості оподаткування того часу, розвиток інфраструктури міста, 
зокрема доріг, санітарного стан, освітлення тощо. У науковій обіг вводяться 
нові документи й матеріали Державного архіву Волинської області, Централь-
ного державного історичного архіву у м. Києві.

Ключові слова: Волинська губернія, місто, Луцьк, Міське положення, 
інфраструктура міста, міське середовище, благоустрій

Бортников Валерий, Майко Татьяна (Луцк, Украина) Проблемы раз-
вития и благоустройства города Луцка (вторая половина ХІХ – начало 
ХХ в.)

Статья посвящена анализу процесса развития г. Луцка во второй половине 
ХІХ – начале ХХ в. Исследуются проблемы бюджетного финансирования го-
рода, особенностей налогообложения того времени, развития инфраструктуры 
города, в частности дорог, санитарного состояния и освещения. В научный 
оборот вводятся новые документы и материалы Государственного архива 
Волынской области, Центрального государственного исторического архива 
в г. Киеве. 

Ключевые слова: Волынская губерния, город, Луцк, Городовое положение, 
инфраструктура города, городская среда, благоустройство

Bortnikov Valeryi and Tetiana Mayko (Lutsk, Ukraine) The problem of 
Lutsk city’ building and improvement (second half of the 19th – the beginning 
of 20th cent.)

The article isanalyzes the development of Lutsk in the second half of the 19th 
– begin. of 20th cent. The problems of town budget fi nancing, tax features of that 
time, the development of city infrastructure, particularly roads, sanitary conditions, 
lighting, etc. In the scientifi c use it is introduced the new documents and materials 
of the State archive of Volhynia region, Central state historical archives in Kyiv.

Key words: Volhynia province, city, Lutsk, City location, infrastructure, urban 
environment improvement

Речовий матеріал понад п’яти сотень колекційних зібрань Ро-
сійського Етнографічного музею (далі – РЕМ) з України нараховує 
десятки тисяч предметів матеріальної культури українців. Колекційні 
фонди містять матеріали, зібрані у дев’яти південно-західних губерніях 
Росіської імперії (Полтавській, Київській, Чернігівській, Харківській, 
Катеринославській, Херсонській, Таврійській, Волинській, Поділь-
ській), Східній Галичині, Австро-Угорщині, Буковині, Бесарабській 
губернії, Кубанській області, Області Війська Донського, Південній 
Росії, Курській губернії, Воронезькій губернії, Седлецькій губернії, 
Холмській губернії та Красноярському краї [3, с.61-63].

Серед них понад 20 колекцій були зібрані у Волинській губернії.
Місцеві волинські збирачі своїми колекціями відгукнулися на заклик 
«Программы для собирания этнографических предметов» [10], яка була 
розроблена на початку 1902 р. фундаторами створеного у 1895 р. Етно-
графічного відділу Російського Музею Імператора Олександра ІІІ (далі 
– ЕВ РМІО ІІІ) для сприяння вивчення етнографії Росії та збереження 
для майбутніх поколінь пам’яток побуту. На виникнення широкого 
кола збирачів – представників різних верств тогочасного суспільства 
вплинув наголос на тому, що «Отдел в особенности нуждается в со-
действии местных любителей и знатоков народного быта, которые 
могут оказаться особенно полезными в тех областях народоведения, 
где требуется непосредственное знакомство со всеми подробностями 
внешнего быта и нравственного склада местного населения» [10, с.5-6]. 
І хоча зусилля збирачів були спрямовані переважно на зібрання етнічно 
значущих предметів матеріальної культури селян, серед колекційних 
предметів зустрічаються й елементи традиційної культури тогочасного 
населення містечок.
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Так, у чотирьох волинських колекціях (№№ 644, 1003, 1202 та 2110) 
представлені речі з вбрання міщан кінця ХІХ – початку ХХ ст., які по-
ходять з різних повітів колишньої Волинської губернії. Першими серед 
них є колекція 1904 р. під №644 [12] та колекція 1906 р. під №1003 [13]. 
Пошукова зацікавленість волинського місцевого вчителя Н.І. Коробки 
– збирача колекції № 644, як засвідчують наявні колекційні предмети, 
була спрямована на висвітлення міщанського побуту: тридцять пред-
метів жіночого та чоловічого одягу з цієї колекції походять з містечка 
Берестечка Дубнівського повіту.

Предмети міщанського одягу в колекції за № 1003, яка була зібрана 
у 1906 р. місцевим вчителем І.С. Абрамовим, походять з міста Рівного 
й волинського містечка Горохова та ще трьох поліських містечок Во-
линської губернії: Турійська Ковельського повіту, Любомля та Локачева 
Володимир-Волинського повіту [7, с.158].

Хоча список міщанських предметів одягу вищезазначених колекцій 
доповнюють лише два предмети з містечка Висоцьк Рівненського повіту 
(“хустка салисова” та пара жіночих чобіт, які представлені в колекції 
під №1202, що була зібрана білоруським етнографом та фольклористом 
А.К. Сержпутовським у 1907 році [14] та дві ткані запаски з містечка 
Ямпіль Кременецького повіту з колекції під № 2110-340 і 2110-341, 
зібрані у 1907 р. Ф.К. Волковим [16]), об’ємний матеріал з сільського 
одягу цих двох колекцій разом з матеріалом колекції під № 2148 [15], 
зібраний В.В. Сахаровим у 1910 р. в чотирьох повітах Волинської 
губернії, становить безцінне джерело для порівняльного аналізу вза-
ємовпливів між традиціями формування міщанського та селянського 
одягу Волині кінця ХІХ – початку ХХ ст.

 Першою відповідальною особою за якість формування колек-
цій по етнографії українців у зібранні ЕВ РМІО ІІІ був призначений 
Микола Михайлович Могилянський, а з 1910 р. цю посаду зайняв 
визначний український вчений із світовим ім’ям Федір Кіндратович 
Волков (Вовк). Крім глибокого знання матеріалу, чіткості у його 
підборі та кваліфікованому анотуванні, як зазначав М.М. Могилян-
ський в листі до одного з кореспондентів, від збирачів вимагалося не 
допускати дублювання предметів, тим більше повторів однакових 
предметів [3, с.61-63].

Таким чином, відповідно до умов «Програми» кожна річ, пред-
ставлена в колекціях, становить типовий і разом з тим варіативно зна-
чущий елемент вбрання волинян. Це стверджують самі предмети та 
супроводжуючі їх розгорнуті описи. 

Найбільшу увагу збирачів жіночого вбрання волинських міщанок 
справедливо привернули своєрідні плаття – «спідниці з ліфом» та різно-
види верхнього вбрання – «кафтаник», «куртик» і «капота». Збирачі по-
дають розгорнуті описи цих елементів вбрання: характеристику тканин, 
своєрідність крою та характер оздоблення кожного з них.

В описах «спідниці» зазначено, що вона являє собою жіноче плаття, 
в якому «юбка пришита к лифу из той же материи» [12, оп.4,5]. Тобто 
при традиційному термінологічному означенні цього елементу жіночого 
вбрання волинських міщанок одночасно в описах, чи навіть у самій назві 
«Спидниця з стаником» [16, оп.323], фіксувалася відмінність їхнього 
крою від традиційних спідниць селянок Волині.

Відмінною від селянської тогочасної традиції, орієнтованої на ви-
користання переважно домотканих матеріалів для пошиття спідниць, 
була міщанська традиція – віддавати перевагу купованим матеріалам 
фабричного виробництва. Це фіксувалося в самій назві предмету: 
«Спидница тирнова» – женское платье из красной шерстяной материи 
с вытканными на ней шелковыми цветами» [12, оп.4], або «Сподница 
порчевая» сшита из желтого шелкового штофа с букетами цветов» 
[12, оп.5]. В описах тканин акцентується увага на їхньому узорно-
«квітковому» оздобленні. Ця пріоритетна орієнтація заможних верств 
міщанського населення на вибір купованих дорогих «квіткових» тканин 
для пошиття одягу спадкувала усталені в минулому традиції у виборі 
тканин заможними жінками елітних верств суспільства [13]. Як свідчать 
джерела XVII–XVIII ст., козацька старшина, священнослужителі, міські 
урядовці та чиновники для пошиття свого вбрання широко використову-
вали дорогоцінні квітчасті тканини фабричного виробництва: «штофы 
квитчастые» [6,с.367], «штофы облачные с травами золотыми» [4, с.11], 
«белокос жолтой с травочки сребреные» [4,с.13], «парчу малиновую, 
травочки золотыя» [4,с.13], «парчу зеленую, травы золотыя» [4,с.13], 
«камку красную по ней травки золотніе» [8, стлб. 1109,1115].

Адаптація селянської традиції в міщанському вбранні проглядаєть-
ся у використанні для пошиття спідниць не лише купованих, а й лляних 
смугастих тканин домашнього виробництва, що фіксувалось у назві 
такого елементу жіночого вбрання як «сподница – ленка» [13, оп.14].

А от фіксоване викінчення спідниць інакшим щодо основної тка-
нини матеріалом, коли «край подола подшит холстинкой, а с верхней 
стороны оторочен полосою плиса» [13, оп.14] чи «оторочен узкой крас-
ной полоской» [12, оп.5], слід, на наш погляд, вважати суто міщанським 
прийомом, спадкованим від прийомів оздоблення спідниць минулих 
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часів: «Сподниця темнозеленои венецкои дукле, новая, локотъ семъ, 
басаманами червоними кругомъ въ три ряди обложена» [2, с.352]. Так 
само міщанською традицією можна вважати й нашивку на подолі спід-
ниць полоси з чорного бумажного бархату [16, оп.323] та оздоблення 
нижньої частини однією чи кількома каймами, витканими в кольорах 
контрастних до основного кольору тканини [16, оп.338]. 

Аналогічно цьому міщанському прийому деколи й волинські селян-
ки поділ домотканої спідниці («димки», «літника», «спідниці») також 
оторочували «домашним красным гарусом» [16, оп.324] або «чорным 
бумажным бархатом» [15, оп. 8-11]. 

Спадкуючи традицію елітних верств суспільства минулих часів – 
віддавати перевагу дорогим тканинам – волинські міщанки в кінці ХІХ – 
на початку ХХ ст. адаптували разом з цим також і селянську традицію 
заощаджувати трудомісткий матеріал домашнього виробництва, а тим 
більше дорогу куповану тканину. Підтвердження цьому ми знаходимо в 
тому, що попереду міщанських спідниць, як і сільських, робили вставку 
з простої домотканими: «полосатой бумажной материи» [12, оп.5] чи 
«клетчатой холстинки» [12, оп.4]. 

Таку вставку в міщанських спідницях із стаником і без нього, на-
слідуючи селянську традицію, покривали фартухом.

В колекції представлений святковий «фартушок» із купованого 
білого тонкого полотна, обрамлений купованим фабричним мережи-
вом та пишною вишивкою, якою обшит і пояс фартушка [12, оп.9]. 
Звертає на себе увагу те, що хрестиковий орнамент вишивки був 
виконаний по канві, використання якої в сільській вишивці на той 
час не було зафіксоване. На противагу пишно оздобленим святковим 
фартушкам на щодень міщанки використовували лляні полотняні 
«фарушки», поділ яких прикрашали традиційною для сільської 
традиції смугою «перетики» у вигляді ряду смужок з переважанням 
червоного кольору [13, оп.24], чи вишитим геометричним біло-синім 
орнаментом [13, оп.25].

Традиційне побутування в сільському вбранні волинянок в якості 
фартухів тканих з кольорової шерсті «запасок» [15, оп.54; 16, оп.307] 
та «пілок» [14, оп. 29-31; 15, оп.55], виготовлених з грубої тканини до-
машнього виробу, конопляну основу якої перетикали різноколірними 
шерстяними нитками, суттєво вплинуло й на пошиття міських варіантів 
«запасок» з «шерстяной домашней материи красного цвета с рядом 
параллельных белых и черных полосок, а на подоле с широкой зеленой 
полосой» [13, оп.22].

Цікаву особливість застосування терміну «хвартук» в сільській 
волинській традиції проявили описи колекційних предметів. Напри-
клад, в селі Вербка Ковельського повіту термін «фартух» вживався на 
означення жіночої спідниці з домашньої синьої лляної пестряді, затка-
ної вузькими пасмужками білої бумажної нитки [16, оп.296]. А в селі 
Заліси цього ж повіту терміном «хвартук» позначена жіноча спідниця 
з домашнього небіленого полотна, поділ якої прикрашений полосою, 
затканою червоною та синьою бумажною ниткою [16, оп.297].

Приталений ліф міщанської «спідниці із станіком» зазвичай роби-
ли без рукавів і з пів-відкритим воротом та прямим або з подовженим 
округленим вирізом, наслідуючи крій безрукавних «нагрудників», 
«кабатів», «камізельок» та «шнурівок» – традиційних складових еле-
ментів міського жіночого одягу ХVII–XVIII ст. [2, с.352; 11, с.989], які 
традиційно оконтурювали золотим чи «сребним» позументом. Так, в 
джерелах XVIII ст. наводяться приклади такого вбрання: «Нагрудник 
бархатной заленой с позументом золотим» [9, с.317]; «Сподница кала-
майки штучковой, з шнуровкою материальною штоповою, з золотим 
пузоментом» [9, с.302]; «Шнуровка оксамиту алого, подбита крашани-
ною пасесто пестрою, а обложена пузументом широким вкруг сребним 
и посередине в два ради сребним же, мало узшим» [9, с.309]. Шнуровку 
оконтурювали також і «червоними басаманами» [2, с.352].

Вертикальну застібку ліфів міщанських спідниць, на гапличках чи 
ґудзиках, від краю вирізу до пояса традиційно прикрашали. В якості 
прикрас використовували металеві ґудзики, які пришивали в ряд з 
обох боків застібки [12, оп.5], або, за розгорнутим описом «станика» 
волинської міщанки з містечка Крупець Дубенського повіту, зробленого 
Ф.Вовком: «на груди вставка из черного бархата, украшенная кружками 
из красной ткани, обшитых пестрыми гарусними городками; застеги-
вается спереди до пояса на прорезные петли и мелкие фарфоровые 
пуговки» [16, оп.323].

Як свідчать колекційні матеріали, короткий безрукавний нагруд-
ний одяг під назвами «камзелька» [14, оп.25, 26; 15, оп.7; 16, оп.61], 
«камізелька» та «гирсет» [13, оп.17,18] на початку ХІХ ст. вже ввійшов 
у жіночий костюм і селянок Волині.

На відміну від традиційного сільського вбрання волинянок, в якому 
основний декоративний акцент у сорочках належав рукавам, пишно 
оздобленим вишивкою чи тканою орнаментикою [13, оп. 19, 21, 173, 
175, 178; 14, оп.34; 15, оп. 16, 57, 97-99, 116, 117, 300, 301], нагрудній 
вишивці [13, оп. 19, 151, 170; 14, оп. 33; 15, оп. 17, 116, 117] та декору 
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відкладного коміра [13, оп. 151, 170, 175, 178, 181; 14, оп.33, 34; 15, оп. 
16-18, 56-58, 98-99], оздоблення сорочок волинських міщанок визнача-
лося використанням купованого мережива і мінімальною присутністю 
вишитого декора [12, оп.20].

Їх шили з білого тонкого фабричного полотна з широким вило-
жистим коміром, край якого оздоблювали купованим мереживом. До 
традиційного вертикального розрізу на грудях, на відміну від сільських 
сорочок, на міський манер пришивали ґудзики для застібки, по одному 
такому ж ґудзику для застібки пришивали і до манжетів. Біля коміра 
та манжетів рукавів міщанські сорочки, як і селянські збирали у дрібні 
складки. Манжети сорочок волинських міщанок прикрашалися дуже 
скромною вишивкою – однією чи двома гілочками. 

Традиційні жіночі сорочки міщанок виділялися використанням 
купованих галантерейних виробів (гапличків та скляних ґудзиків) для 
скріплення прямої розпірки на грудях, тоді як селянки використовували 
для цього скручені шворочки чи кольорові стрічки, які пропускали крізь 
прорізані в сорочці дірочки [16, оп. 70, 73,74, 133, 134, 346].

Відкладний комір селянських сорочок подекуди під впливом міс-
течкової традиції застібували «на запонку», а розпірку на грудях на два 
ґудзика [14, оп. 33,34; 16, оп.72], чи на ґудзик, зроблений з ниток та 
на таку ж саме петельку [16, оп.67] , чи на олов`яний ґудзик та нитяну 
петельку [16, оп. 68,69, 71] чи на кольоровий скляний ґудзик й нитяну 
петельку [16, оп.326]. Під впливом міської традиції інколи прямий роз-
різ на грудях в селянській сорочці почали застібувати зверху до пояса 
на ґудзики та прорізані петлі [15, оп.117].

Вузьку обшивку коміра під впливом містечкової традиції іноді об-
шивали широкою прямою оборкою з пришитим до її краю в’язаним на 
спицях мереживом домашньої роботи [16, оп.20], або навіть фабричним 
мереживом [16, оп.21,22]. 

Різноманітні за різновидом купованих матеріалів та їхньою коло-
ристикою і колекційні предмети верхнього зимового жіночого одягу.

Як один із стародавніх видів осіннього верхнього жіночого одягу 
волинських міщанок представлена «катанка», вироблена з домашнього 
синього сукна з широким відкладним коміром ї з нашитими позаду 
бахромками. Проявом її спільності із селянським волинським вбранням 
слугує відсутність застібок – катанка завжди підв`язувалася поясом [13, 
оп.160]. Різновидом осіннього жіночого вбрання був також «кахтан», 
описи кількох з них представлені в колекції під № 2110: «Кахтан – 
женская верхняя одежда из кашемира зеленого цвета на пдкладке из 

клітчатого ситца; длина ниже колен; верхняя часть, отрезная до пояса, 
охватывает талию; застегивается тремя парами крючков и петель; во-
рітник отложной из черного бумажного бархата, по краю обшит синей 
гарусной тесемочкой-городки; нижняя часть у пояса вокруг заложена 
мелкими складками; рукава длинные, прямые, на плечах собраны мел-
кими складками, у кисти – с обшлагами из черного бумажного бархата» 
[16, оп.321]. Або «Кахтан – верхняя женская одежда из фабричной 
бумажной ткани полосками белого и темносинего цвета на подкладке 
из домашнего холста; длина ниже пояса; спина прямая, отрезная до 
пояса, нижняя часть сзади и с боков собрана сборками; передние полы 
прямые, цельные, без застежек; у ворота глубокий вырез спереди укра-
шен двумя треугольниками темносинего сукна, покрытого вышивкой 
разноцветным гарусом; рукава прямые, узкие, у кисти обшиты тем же 
сукном с вышивкой [16, оп.333] .

Як основне довгополе вбрання волинських міщанок в колекції 
представлені «кафтаники», підбиті ватою, пошиті із набивного кольо-
рового оксамиту, чи шовкового канауса або бумажної тканини.

Ці колекційні предмети жіночого міщанського одягу супроводжу-
ються цікавими архівними описами: «Кафтаник бархатный» – верхняя 
женская зимняя одежда. Сшита из малинового набивного бархата с 
воротником черного бумажного бархата с красной люстриновой отороч-
кой. Обшлага рукавов тоже из черного бархата с красными оторочками. 
Подол у пояса собрат в мелкие складки. Сзади у талии пришит пояс с 
парой крючков на концах. «Кафтаник» на вате с подкладкой из бумаж-
ной материи оранжевого цвета с мелкими цветками» [12, оп.10].

«Кафтаник синий» – зимняя верхняя женская одежда. Сшита из 
светло-синей бумажной материи. Имеет отложной воротник, обшитый 
черным шелком. Зубчатые обшлага рукавов тоже обшиты черным шел-
ком. Сзади около талии подол собран в мелкие складки. Там же пришит 
поясок в 97 см длины с непришитыми концами, служащий для застеги-
вания одежды. Кафтаник на вате и на клетчатой подкладке оранжевого 
цвета с белым из бумажной материи» [12, оп.11]. «Кафтаник» – зимняя 
верхняя женская одежда из светлого канауса с полосами розового, 
желтого и черного цветов. Воротник обшит той же материей. Обшла-
га рукавов – тоже. На зубчатом крае их пришита узкая кайма белая с 
красным узором. Подол сзади у талии собран в мелкие складки. Там же 
пришит поясок с не пришитыми концами. На одном 2 крючка, на другом 
две петлицы для застегивания одежды. Со стороны подкладки, около 
талии же пришит другой поясок синий с белыми полосками; концы его 
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не пришиты. Кафтаник на вате и подкладке темно-оранжевого цвета с 
белым растительным орнаментом из бумажной материи» [12, оп.12].

Крім одягу на ваті терміном «кахтан» позначався і верхній міщан-
ський хутряний жіночий одяг, критий тонким фабричним сукном. Його 
відкладний комір робили із сірої мерлушки, а на шви на спині проявляли 
накладним шнурком [13, оп.10]. Різновидом верхнього міщанського 
хутряного жіночого одягу, критого фабричним сукном, колекційно 
представлені так звані «бекеші» із відкладним півкруглим коміром із 
сірої мерлушки та пояском на талії, оздобленим скляними ґудзиками в 
мідній оправі чи кольоровою тасьмою й шнуром [13, оп.8,9].

Як синонім до назви «кахтаник» на означення жіночого осінньо-
зимового одягу на ваті вживався термін «шлярок». Цей вид міщан-
ського жіночого одягу шили з темного сукна, зверху і знизу в талії 
нашивали пасочки для застібування. Відкладний комір робили ши-
роким [13, оп.7].

Різновидом довгополого осінньо-зимового жіночого одягу волин-
ських міщанок слугувала також так звана «капота». Її шили з домаш-
нього валеного сукна кофейного кольору. Відкладний комір та відкладні 
верхні кути бортів пришивали до тла капоти. Позаду при талії юбку 
збирали у крупні складки. Обшлага рукавів робили відкладними. Комір, 
отвороти бортів, правий борт, обшлага та прорізи кишень оторочували 
синьою тасьмою. Такою же тасьмою обшивали шви на спині, пройми 
та шви позаду при талії. Позаду у талії робили вишивку у формі ялинки 
з різнокольорового гарусу [12, оп.26].

Аналогічною міщанській «капоті» була й сільська «капота 
женская». Зокрема подаємо опис такої з Острів Дубенського повіту: 
«Капота женская – кафтан из домашнего сукна коричневого цвета; 
длина ниже колен; спинка прямая, цельная, с боков выложена полу-
кругами синей фабричной бумажной тесьмой и гарусными тесемочка-
ми, «городки» красного и зеленого цвета; ниже пояса вшиты клинья, 
заложенные у пояса глубокими складками: передние полы прямые, 
цельные; из темно-синего сукна, украшен вышивкой красной, желтой 
и зеленой гарусной нитью и выложен красной и зеленой гарусными 
тесемочками – городки; оторочен синей бумажной тесьмой; клапан 
на прорезах карманов и обшлагов, прямых, узких рукавов из темно-
синего сукна, орнаментированы разноцветным гарусом и тесемоч-
ками» [16, оп.319].

Короткополим зимовим жіночим одягом волинських міщанок слу-
гував так званий «куртік». Це був короткий до талії верхній зимовий 

одяг, який шився «из ярко-красной узорчатой шерстяной ткани. Оба 
борта, обшлага рукавов и нижний край куртика обшиты двумя полос-
ками плиса с двумя рядами зеленых и синих зубчиков из шерстяной 
ткани. Ворот обшит одной полоской черного бархата с одним же рядом 
шерстяных зубчиков и оторочен красным сукном. Куртик застегивается 
4 крючками и двумя клапанами: на груди и у талии. Одежда сшита на 
вате и бумажной ткани» [12, оп.13].

Під впливом міщанської традиції й селянки Волині почали но-
сити в якості верхнього короткополого вбрання «куртик», пошитий 
на відміну від міщанського з товстого домашнього сукна. У крої цей 
вид волинського жіночого сільського вбрання мав повну аналогію із 
кроєм міщанських взірців: його шили приталеним «в талію». При-
йоми оздоблення, крім традиційних для міщанської традиції способів 
оконтурювання й нашивок на кінцях рукавів, подолі, комірі та швах, 
доповнювалися вишивкою різнокольоровим гарусом та викладкою 
кольоровими жгутами [13, оп.11].

Наявні в колекції предмети чоловічого вбрання представляють 
переважно верхній одяг – «свитку», «чемерку», «літник» й «шубу».

Найбільш виразним містечковим верхнім вбранням чоловіків Во-
лині, представленим у колекційному зібранні під № 1003 є «капота», 
синонімічною назвою якої вживалася назва «чемерка» [13, оп. 1,5]. 
Старовинні взірці цього виду вбрання, представлені у колекційному зі-
бранні, пошиті «из фабричного темно-синего, т.н. «гранатового» сукна; 
талия в мелких сборках, швы покрыты черной тесемкой; спереди за-
стегивается длинными шнуровыми петлями; ворот широкий, отложной. 
Длина 135 см. Носится зажиточными мещанами» [13, оп. 5,6]. Спина 
одного з взірців цього одягу декорована рослинним орнаментом, ви-
кладеним тасьмою[13, оп.6]. Побутуючий на той час взірець капоти 
був пошитий вже не з купованого, а з грубого сірого сукна домашнього 
виробництва. Її продовжували за міщанською традицією застібувати на 
грудях довгими петлями, а на шви накладати чорну тасьму [13, оп.1].

Якщо крій селянської чемерки та прийоми її оздоблення повністю 
наслідували міщанські традиції, то спосіб застібування передніх її 
полів був відмінним. У селянській чоловічій чемерці застібку робили 
збоку з правої поли на ліву у вигляді нашитих від коміра до поясу 
крючків та петель[16, оп.9] .

Міщанським зимовим верхнім вбранням чоловіків Волині слу-
гували шуби. Їх шили без застібки з темно-синього сукна і підбивали 
чорним баранячим хутром. Відкладний комір робили з короткого білого 
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баранячого хутра. Рукава збирали у дрібні складки біля пройм, а об-
шлага прошивали білими нитками [12, оп.16].

Предмети верхнього вбрання волинських чоловіків доповнюють 
сорочки, штани, пояси, головні убори та взуття. Але в їх описах не 
фіксується належність до саме міщанського чоловічого вбрання. Тому 
можна зробити двоякий висновок: або міщанські варіанти цих пред-
метів не стали предметами колекціонування, або, більш ймовірно, що 
ці елементи чоловічого вбрання волинських міщан нічим не різнилися 
від предметів чоловічого вбрання волинських селян.

Отже, вивчення колекційних предметів вбрання волинських міщан 
засвідчує їхній подвійний межовий характер: в соціальному вияві – між 
селянським та міським вбранням, а в хронологічному – між вбранням 
вищих соціальних верств ХVII–XVIII ст. та міщанським ХІХ ст.
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Косміна Тамара (Київ, Україна) Вбрання волинських міщан ХІХ ст. 
в колекціях Російського етнографічного музею (до проблеми успадку-
вання історичних форм і взаємовпливів із сільським одягом)

Вперше на матеріалах колекцій Російського етнографічного музею 
показано, що одяг волинських міщан кінця ХІХ – початку ХХ ст. успад-
ковував історичні форми одягу вищих верств суспільства ХVII–XVIII ст. 
і в той же час був взаємопов’язаний з селянським одягом. На конкретних 
прикладах продемонстровано, як селяни і міщани запозичували один в 
одного прийоми формування костюму.

Ключові слова: Волинь, історичні форми одягу, міщани, етнографічні 
колекції
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Космина Тамара (Киев, Украина) Одежда волынских мещан ХІХв. 
в коллекциях Российского этнографического музея (к проблеме на-
следования исторических форм и взаимовлияний с крестьянской 
одеждой)

Впервые на материалах коллекций Российского этнографического 
музея показано, что одежда волынских мещан конца ХІХ – начала ХХ в. 
наследовала исторические формы одежды высших слоев общества ХVII–
XVIII вв. и в то же время была взаимосвязана с крестьянской одеждой. 
На конкретных примерах продемонстрировано, как крестьяне и мещан 
заимствовали друг у друга приемы формирования костюма. 

Ключевые слова: Волынь, исторические формы одежды, мещане, 
этнографические коллекции

Kosmina Tamara (Kyiv, Ukraine) Clothes of the Volhynia burghers of 19th 
in the collections of the Russian Museum of Ethnography (to the problem of 
inheritance of historical forms and mutul infl uences with peasant clothes)

For the fi rst time on materials of collections of the Russian Museum of 
Ethnography it was shown that clothes of the Volhynia burghers of later 19th – 
early 20th cent. had inherited the historical forms of clothes of higher layers of 
the society of 17th–18th cent. and at the same time was associate with peasant 
clothes. The concrete examples, were show how peasants and burghers borrode 
methode of forming of costume from each other.

Key words: Volhynia, historical forms of clothes, burghers, Ethnography 
collections

В конце XVIII – начале ХХ вв. отечественная наука и культура 
открыли для себя Русский Север, уникальную местность, сохранившую 
разнообразные социокультурные тенденции, особый хозяйственный 
уклад, значительные памятники средневековой русской истории, 
безграничные природные богатства. Этот регион – территория Архан-
гельской, Вологодской, бывшей Олонецкой губерний, Мурманского 
побережья стал привлекать внимание многих ученых, художников, 
путешественников, паломников. 

Изначально интерес к неизведанным просторам был стимули-
рован недостатком в развитии транспортных магистралей на Север, 
необходимостью комплексного освоения его территорий. С развитием 
железнодорожного и водного транспорта, внимание к Русскому Северу 
не ослабло. Особой статьей исследований стали северорусские города, 
жемчужины истории и искусства. Часто описания поселений, городов 
встречаются в «путевых заметках» путешественников. Опорой данной 
работы послужили следующие исторические источники: Озерецковский 
Н.Я. Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому в 1785 г.; Чели-
щев П.И. Путешествие по Северу России в 1791 году; Арсеньев Ф.А. 
От Шексны до Кубенского озера: Путевые очерки. 1878 г.; Случевский 
К.К. По северу России 1886–1888 гг.; Путевые заметки о севере России 
и Норвегии академика архитектуры В.В. Суслова 1888 г.; Тюменев И. 
От Тихвина до Весьегонска (Путевые наброски) 1889; Львов Е. Поездка 
на Север. Ярославль, Вологда, Архангельск, Мурман, Норд-Кап, Тронд-
гейм, Стокгольм, Петербург. 1895; Энгельгардт А.П. Русский Север: 
Путевые записки 1897 г.; А. Энгельмейер. По русскому и скандинав-
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скому северу: путевые воспоминания. 1898 г.; Лейкин Н.А. По Северу 
дикому. Путешествие из Петербурга в Архангельск и обратно. 1899. 

 Особенностью источников данного вида являются личные впечат-
ления от путешествий, изложенные в форме путевых записок, фиксиру-
ющих наблюдения и знакомства автора с населением, городами, досто-
примечательностями и т. д. Согласно работе С.А. Никитина, выделяют 
описания различных официальных географических экспедиций начала 
XIX века: сентиментальные путешествия, реалистические путевые за-
метки первой четверти века, записки путешественников 1830–1850 гг., 
путевые записки второй половины XIX века.

«При развитии железных дорог, экономических и иных связей между 
отдельными районами в Европейской России путешествия, как ли-
тературная форма описания отдельных территорий, в целом утеряли 
свое значение. Наиболее важные сведения о каждой из областей и без 
того попадали в текущую печать, в статистику и т.д. Научное значе-
ние сохранили лишь путешествия, ставившие своей целью изучение 
какого-либо определенного вопроса, например этнографические, и др. 
Их описания приобретают более специальный и узкий характер, чем 
прежние – описания путешествий» [4].

Этнографо-географические путешествия, примером которых яв-
ляются указанные выше источники, характерны мало исследованным 
и изученным окраинным районам страны в начале XX в., таким как 
Русский Север.

Сочинение «По озерам Ладожскому и Онежскому» принадлежит 
перу выдающегося натуралиста конца XVIII – начала XIX в. академика 
Н.Я. Озерецковского, является повествованием о Карельском крае [6]. 
Путешествие ученого-натуралиста в 1785 г. по северным озерам не 
оставило без внимания карельские города – Петрозаводск, Повенец, 
Олонец, Кемь, Пудож, Вытегру. Интересно описание Петрозаводска. 
В верховье Онежского залива путешественнику открылся вид Петроза-
водска – главного города Олонецкой губернии. Озерецковский отмечает 
особенности положения города, наличие в нем удобной стоянки для 
судов, преимущество торговли с Петербургом товарами, скупленными 
в Петрозаводском и Повенецком уездах: смолой, дегтем, ивовой корой, 
говяжьим салом, соленой рыбой, дичью, пушниной. Автор характери-
зует местную продукцию железоделательных заводов, декоративный 
камень для строек столицы, хлеб и другие съестные припасы. 

В Петрозаводске Озерецковский встретился со здешним вице-
губернатором С.Н. Зиновьевым, оказавшим ученому поддержку. В 

канцелярии Олонецкого наместничества путешественник рассмотрел 
многочисленные архивные дела, содержавшие обширный статисти-
ческий материал. Используя эти документы, Озерецковский получил 
возможность составить подробные описания всех городов наместниче-
ства, в которых ему было интересно многое – история основания, число 
каменных и деревянных домов, занятия жителей [5; с.115-120]. 

Петр Иванович Челищев в конце XVIII в. предпринял длительное 
путешествие по северным окраинам Российской империи, во время 
которого вел ценнейшие записи о своем пути, особо отмечая характерис-
тики провинциальных городов. Его «Подробный журнал путешествия 
1791 г.» был издан А.Н. Майковым в 1886 г. П.И. Челищев составил 
детальные описания губернских и уездных городов Онеги, Архангель-
ска, Холмогор, Красноборска, Великого Устюга, Тотьмы, Вологды, Ки-
риллова, Белозерска, Тихвина. При характеристиках городской жизни 
автор уделил внимание точному географическому расположению по-
селений, их геополитическому и стратегическому значению, храмовым 
строениям, особенностям светской, жилой застройки. Например, при 
описании Архангельска зафиксированы многие детали, составляющие 
его социокультурный образ, как одного из центров Русского Севера.

«Во оной части казенного строения гарнизонный батальонный 
двор, сухопутный гошпиталь, адмиралтейская аптека, старый обер-
комендатский дом и народное училище для обучения всякого звания 
детей: грамматике, правописанию, арифметике и геометрии; школа, в 
которой в мою бытность обучалось триста тридцать пять мальчиков; 
вновь строится каменный большой для помещения присутственных 
мест дом; вновь выстроена, от приказа общественного призрения, 
для лечения больных неимущих, безденежно, каменная больница; две 
старых, зависящих от приказа ж общественного призрения, богадельни; 
в них в мою бытность мужчин девятнадцать, женщин шестнадцать; от 
дворянского общества строится большой каменный театр на двадцати 
четырех саженях длины и на двенадцати ширины; общественного 
градских жителей купцов и мещан строения, с разными товарами, 
старых деревянных сто восемьдесят семь лавок, и сверх того мясные, 
деревянные ж ряды с бойницами; вновь отстраиваются каменные лавки; 
купеческих и мещанских старых деревянных домов тысяча восемьдесят 
семь, каменных семь; по новому плану деревянных домов на каменном 
фундаменте построено, в которых живут, – сорок два, да от приказа 
общественного призрения на продажу, на каменном же фундаменте, 
деревянных домов строится четыре…» [10; С. 101-102].
Данный небольшой отрывок «Путешествия…» фиксирует го-

родскую социальную политику, социальные предпочтения арханге-
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логородцев. Тему толерантности в социальной стратификации, как 
специфическую особенность этого северного портового города, можно 
определить следующими записями. «Жители города Архангельска хотя 
и христианской веры, но разных исповеданий: природные россияне – 
православные и раскольники, чужестранцы – лютеране и кальвины; 
оные чужестранцы свободное имеют отправление внешнего народного 
богослужения, как то доказывает состояние их церквей и училищ» [10, 
с. 103]. Также автор отметил состояние производственной сферы в 
городе, описав построенные фабрики и заводы, специализирующиеся 
на ткацко-прядильной, керамической, пековаренной, скапидарной, соло-
довенной, мыловаренной, коптильно-сушильной и других технологиях. 
Челищев перечислил имена всех представителей присутствующих мест, 
отметив их заслуги. В завершении описания фиксировал особенности 
того, что произрастает на территории, которую посещал. Труд Челищева 
интересен в исторической ретроспективе, так как облик Архангельска 
настолько изменился, что воссоздать былые городские черты можно не 
без исключения отмеченной книги. 

Ф.А. Арсеньев в «Путевых очерках от Шексны до Кубенского озе-
ра» описал жизнеустройство городов Череповца, Кириллова, Вологды 
[1]. Особенно подробно можно представить характеристику губернского 
города Вологды, его товарооборот и особенности торгового дела. С 
XVIII в. при изменении торговой деятельности из Архангельска в Пе-
тербург, из Белого моря в Балтийское, весь северный край потерял свое 
прежнее торговое значение, упали и торговые обороты и в Вологде. Од-
нако с развитием торговли и промышленности во всей России в XIX в., 
с проведением железной дороги в Вологду город стал усиливать свою 
отпускную и транзитную торговлю.

«В 1873 году перевезено узкоколейною ярославско-вологодскою желез-
ною дорогою в Вологду овса, ржи и ржаной муки – до 290,000 – в 1874 
году до 310,000, а в 1875 году до 500,000 пудов. Пройдет несколько лет, 
и хлеб пойдет этим железным путем с Волги для отправки к Архан-
гельску через Вологду в миллионном количестве пудов. Соразмерно 
увеличившегося через железную дорогу подвоза хлебных товаров в 
Вологду увеличилось и судоходство ее к Архангельску. В Петербург 
отправляется из Вологды: Овса – 430,000 пуд. Ячменя – 25,000 пуд. 
Семени льняного – 26,000 пуд. Ржи – 50,000 пуд. Льна сырца – 42,000 
пуд. Кудели – 42,500 пуд. Яиц с овсом – 35,000 пуд. Кости – 40,000 пуд. 
Тряпки – 20,000 пуд. Всего – 710,500 пуд. Прочий товар, как то: масло 
коровье, сальные свечи, бульон, клей, оленья шерсть, холст, кожа и т. п. 
идет отсюда не в значительном количестве, так что в общей сложности 

весь этот товар едва составит два груза по 13 т. каждый. Всех судов 
отправляется с вологодской пристани в Петербург до 75; большая часть 
из них каюки, вмещающие грузу от 10 –14 тыс. пудов и реже тихвинки 
– от 8 –10 тыс. пудов» [1].
В связи с широкой транзитной функцией Вологды жизнь в горо-

де была насыщенной культурными, социальными и политическими 
традициями.

В 1884 и 1885 годах путешествие по Северу России совершают Их 
Императорские Высочества Великий Князь Владимир Александрович 
и Великая Княгиня Мария Павловна, а с ними в свите русский поэт 
Константин Случевский, камергер. По пути следования с император-
ской инспекцией Константин Константинович отмечает многие факты 
истории и современности северных провинциальных городов. Практи-
чески все описания не обходятся без подробной характеристики храмов 
и монастырей, природных ландшафтов, исторических комментариев. 
С профессиональным художественным мастерством рассмотрены 
Устюжна, Череповец, Кириллов, Белозерск. Вытегра, Вологда, Вели-
кий Устюг, Сольвычегодск и др. В Тотьме путешественники отметили 
редкий порядок в работе органов уездного самоуправления. 

«Его Высочество посетил учительскую семинарию и земскую женскую 
прогимназию; в последней 153 воспитанницы. Местное земство и 
город делают здесь очень много. Ясно осознав мысль законодателя о 
хозяйственном значении, они исполняют это с замечательной добро-
совестностью; доказательства хотя бы в женской гимназии и больнице, 
в устройстве казарм и тюрьмы. Все это было найдено Великим Князем 
в отличном состоянии и вызвало выражение полного удовольствия Его 
Высочества… » [7, c.102].
Великий Устюг поразил красотой своей архитектуры.

«Устюг изобилует церквями; если смотреть от пристани, то можно видеть 
одну подле другой, длинным рядом. В одну сторону от собора и храмов 
Прокофия и Иоанна Праведных идут церкви Алексея Митрополита, Спаса 
– на – Городе, Рождественская, Николаевская, Варваринская, Иоанна Пред-
течи, Мироносицкая, Варламиевская, Петра и Павла, Симеона Столпника; в 
другую – Ильинская, Леонтьевская, вдали – Яиковский монастырь; против 
города, на другой стороне Сухоны, видна церковь Дымковской слободы во 
имя Сергия Радонежского; значительно дальше, в глубине обширнейшей 
панорамы, на берегу Юга, сливающегося с Сухоной, белеет Троицкий 
монастырь, церкви: Морозовская, Спасоубрусская и, наконец, самая далекая 
– Ивана Праведного, в Пухове. Это целый словарь имен Святых, наиболее 
чтимых народом, писанный от века каменными буквами» [7, c.122-123].
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В «Путевых заметках о севере России и Норвегии Академика 
архитектуры В.В. Суслова» 1888 г. представлены описания поселений, 
в том числе Архангельска, Онеги, Каргополя, Пудожа с архитектурно-
художественной позиции. С целью “оценить состояние современного 
искусства в народе» автор проанализировал внешний вид г. Кемь. 
Суслова впечатлил северорусский стиль городской застройки. Пестрые 
двухэтажные дома, церковь и строящийся каменный собор, и более 
древние постройки казались малыми под мысом, над которым подни-
малась покосившаяся громадная широкая восьмиугольная деревянная 
башня старинного острога. Сзади нее на склоне горы виднелось старин-
ное, заколоченное здание бывшего подворья Соловецкого монастыря, 
расстилались группы стареньких домов, а между ними как-то особен-
но величаво рисовались в воздухе высокие, почерневшие от времени 
шатровые крыши Кемского деревянного собора” [8; с.50].

И. Тюменев в работе «От Тихвина до Весьегонска (Путевые наброс-
ки)» в 1889 г. упоминает маленькие города Русского Севера – Устюжну 
и Весьегонск. В Устюжне, одном из уездных городов Новгородской 
губернии, насчитывалось до 6 000 жителей обоего пола. Осмотр горо-
да путешественники начали с западной части, передвигаясь к устью 
Ижины, к остаткам древнего городища. Оттуда они поехали улицей, 
идущею параллельно реке Мологе, и, миновав небольшой винный 
завод, принадлежащей местному богачу, Курбатову, увидели влево 
каменный храм, стоявший несколько в стороне от улицы. Вообще в 
городе насчитывалось тринадцать церквей. Гордостью города местные 
жители считали историю своего кузнечного дела [9].

Из путевых сообщений Е. Львова, сопровождавшего С.Ю. Витте в 
путешествии по Северу нашей страны в 1895 г., известно, что водный 
путь от Вологды до Архангельска составил трое с половиною суток 
при остановках только в Тотьме, Устюге и Котласе. Целью путешествия 
был социально-экономический анализ территорий, одной из «нахо-
док» которой стал будущий город Котлас в Архангельской губернии. 
Участники экспедиции отметили, что Котлас, несомненно, станет 
вскоре общеизвестным, так как стоит на месте, образующем угол при 
впадении реки Вычегды, несущейся с Урала и проливающей массу 
вод в этом месте в широко разлившуюся Северную Двину. Отсюда до 
Сольвычегодска рукой подать, и здесь же (близ Красноборска) Вологод-
ская губерния граничит с Архангельской. Более идеальную пристань 
представить себе трудно: пароход подошел к берегу вплотную; берег 
высок настолько, что никогда не заливается водою, и тут же идет об-

ширное отлогое и пологое пространство, где по всему вероятию, быстро 
вырастет торговый город, как только сюда пойдет сибирский хлеб. Здесь 
хлебные амбары могут быть расположены вдоль самого берега реки, 
также как и линия железной дороги. Таким образом, хлебохранилища 
будут непосредственно соприкасаться: с бортом судна и с вагонами. 
Словом, здесь были все природные условия для того, чтобы и хранение 
хлеба, и передачу его из вагона в судно сделать наиболее удобными и 
дешевыми [3].

А.П. Энгельгардт, выдающийся русский ученый – практик и 
государственный деятель, будучи Архангельским губернатором в 
1893–1901 гг., создал «Путевые записки», в которых изложил свое ви-
дение развития Русского Севера. Описывая Кемский, Кольский уезды 
Мурмана, Архангельскую землю и Карелию, больше внимания уделил 
неизвестным и далеким селам, становищам, станциям. Губернатора 
интересовали вопросы проведения телеграфной линии и железной до-
роги в удаленные, но обитаемые места. Среди образов городов можно 
выделить информацию о Пинеге, Мезени, Холмогорах, Шенкурске. 
Реалистично выглядит их описание. «В Архангельской губернии все 
уездные города вообще невзрачны, но из них печальнее всех Мезень; в 
губернии найдутся многие села значительно богаче, благоустроеннее и 
многолюднее этого города. Уездным городом Мезень сделана в 1780 г.; 
бывшее до того времени на этом месте поселение именовалось Оклад-
никова слобода; она основана была в XVI в. выходцем из Новгорода 
Окладниковым. В городе нет, кажется, ни одного каменного здания, да 
и деревянные как-то обветшали и смотрят уныло» [11, с.195]. Таким 
образом, удаленные города Русского Севера находились в серьезном 
запустении и требовали внимания со стороны правительства. 

Интересную сравнительную характеристику отечественных и 
скандинавских городов предложил А. Энгельмейер в 1898 г. Он отмечал 
стандартные остановки водного путешествия по рекам Вологде Сухо-
не, Северной Двине от Вологды до Архангельска в Великом Устюге, 
Тотьме, Котласе, Холмогорах. Далее его путь был в сторону Норвегии, 
Швеции, Дании, Северной Пруссии. В Европе путешественника пора-
зил исключительный порядок территорий, отсутствие запущенности 
и заброшенности в любом городе, «изящность и привлекательность 
публики». Однако «сутолока» обывательской жизни горожан показалась 
ему не характерной для русского человека [12].

В работе Н.А. Лейкина «По Северу дикому. Путешествие из Пе-
тербурга в Архангельск и обратно» 1899 г. оригинально представлена 
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туристическая поездка автора по указанному маршруту. Наиболее 
красноречиво представлен образ Вологды и Архангельска, так как там 
случались продолжительные остановки. Попутно отмечены Тотьма, 
Великий Устюг, Котлас. Архангельск. В сравнении с предыдущим опи-
санием Архангельска по Челищеву 1791 г., у Н.А. Лейкина в 1899 г. он 
выглядит еще более привлекательно. Автор отмечает чистоту и убран-
ство города свойственное европейским городам, интересные фасоны 
одежды горожан, особенности проведения городского досуга: музей, 
библиотека, театр, орган, скверы, прогулки по набережной, отсутствие 
дачного отдыха [2]. Весомая доля иностранных граждан в городе так 
же оставалась закономерностью как и в конце XVIII века. Архангельск 
был мультикультурным городом.

Если обобщить наблюдения путешественников по городам Русско-
го Севера, то можно отметить специфические особенности провинции 
конца XVIII – начала XX века. В это время малые города с населением 
до 15 тыс. человек преобладали по сравнению с другими населёнными 
пунктами. Для города в XIX – начале XX в. были характерны активная 
социальная мобильность, специфическая система организации повсед-
невной жизни горожан, их особый менталитет. Развитие городов страны 
обусловлено процессами модернизации, развитием городского само-
управления, изменившейся социально-политической жизнью городов, 
экономическими факторами, демографическими преобразованиями, 
новыми явлениями в социокультурной сфере, появлением информаци-
онной системы, обновившей пространство городской повседневности. 
В конце XIX столетия северные провинциальные города, пространство 
которых формировалось многолетними историческими традициями, 
были открыты для инноваций, условий для формирования новой город-
ской культуры. Социально-экономическая специфика провинциальной 
жизни состояла в том, что многие горожане кроме основного вида 
деятельности занимались сельским хозяйством, имея в черте города 
собственный участок земли. Социальный состав северорусских городов 
в рассматриваемый период находился под влиянием общеимперских 
социальных процессов. Традиционное деление на сословия постепенно 
утрачивало свою актуальность. Социальный статус горожанина больше 
обуславливался сферой занятости и активностью человека в различные 
моменты жизни. Путевые записки путешественников являются важным 
свидетельством жизни и истории российской городской провинции в 
конце XVIII – начале XX вв.
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Касаткина Светлана (Череповец, Россия) Социокультурный образ 
провинциальных городов России в конце XVIII – начале XX вв. (на 
материалах описаний путешественников по Русскому Северу)

В XVIII – ХХ вв. отечественная наука и культура открыли для себя 
Русский Север, сохранивший разнообразные социокультурные тенденции, 
значительные памятники русской истории, безграничные природные богат-
ства. Предметом исследования стали северорусские города, их описания 
в путевых заметках путешественников. Эти источники являются важным 
свидетельством жизни и истории российской городской провинции.

Ключевые слова: путевые заметки, путешествия, Русский север
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Касаткіна Світлана (Череповець, Росія) Соціокультурний образ про-
вінційних міст Росії наприкінці XVIII – початку XX ст. (за матеріалами 
описів мандрівників по Російській Півночі)

У XVIII–ХХ ст. наука і культура відкрили для себе Російську Північ, 
що зберігала різноманітні соціокультурні тенденції, значні пам’ятники 
російської історії, безмежні природні багатства. Предметом дослідження 
стали північноросійські міста, їх опис в подорожніх нотатках мандрівників. 
Ці джерела зафіксували життя та історію російської міської провінції.

Ключові слова: подорожні нотатки, подорожі, Російська Північ

Kasatkina Svetlana (Cherepovets, Russia) Social and cultural image of 
Russian provincial towns in the end of 18th – on the beginning of 20th cent. 
(on materials of travelers’ descriptions on Russian North)

In the 18th – 20th cent. the domestic science and culture have opened 
for itself the Russian North which has kept various sociocultural tendencies, 
considerable monuments of Russian history, boundless natural riches. North 
Russian cities, their descriptions in traveling notes of travelers became an object 
of research. These sources are the important certifi cate of life and history of the 
Russian city province.

Key words: travel notes, travels, Russian North

История проституции в позднеимперских городах Беларуси вто-
рой половины XIX–XX вв. является одной из наименее, или, вернее, 
практически неизученных тем в современной белорусской историо-
графии. Публикации по данной теме единичны. И причина отнюдь не 
в отсутствии интереса к данной проблеме. Тема проституции в силу 
своей специфики и актуальности во все периоды истории человечес-
кой цивилизации всегда привлекает к себе внимание как историков-
профессионалов, так и любителей истории, и простых обывателей. 
Сложность заключается в самих источниках и возможностях их поиска. 
Проблема, с которой сталкивается любой исследователь истории по-
вседневности, состоит в том, что информация по истории проституции 
разрознена, а не компактно собрана в пределах одного архивного фонда 
или дела. Это, во-первых. А вторая проблема связана с доступностью 
материалов для белорусских историков. Сохранившиеся фонды по-
лицейских органов власти, в ведении которых находился надзор за 
проституцией в городах, находятся, в большинстве своем, за пределами 
Беларуси. Крайне бедны в белорусских архивах и фонды судебных 
органов власти. Проституции всегда сопутствует криминал, поэтому, 
естественно, что в судах рассматривались дела, связанные с торговлей 
женщинами. Отсутствуют в белорусских архивах и фонды военных 
учреждений российской армии, служащие которой были одними из 
главных клиентов проституток в городах Беларуси. Все это осложняет 
исследование такого городского явления как проституция. Тем не менее, 
есть целый ряд других источников, анализ которых позволяет воссоз-

УДК 343.544(476–21)(091)«18/19»+94(476–21)

Татьяна ВОРОНИЧ
(Минск, Беларусь)

История проституции 
в городах Беларуси
второй половины XIX – 
начала XX в. на основе анализа 
законодательных и нормативно-
правовых документов Российской 
империи



404 405

дать картину этой малопривлекательной стороны быта любого города. 
Особый интерес в этом отношении представляют опубликованные 
статистические данные и делопроизводственные материалы городских, 
главным образом, медицинских учреждений, а также законодательные и 
нормативно-правовые документы центральных российских и местных 
органов власти. На основе анализа именно последней группы источ-
ников в работе рассматриваются методы надзора за проституцией, 
особенности регламентации проституции в городах Беларуси, формы 
организации проституции исследуется юридический статус женщин, 
занимающихся проституцией.

Официально проституция в Российской империи была запрещена. 
В соответствии со статьей 155 Устава о предупреждении и пресечении 
преступлений запрещалось «открывать днем и ночью дом свой, или 
наемный, для непотребства, входить в оный и непотребством своим 
или непотребством иных снискивать себе пропитание» [18, с. 27]. Но, 
несмотря на все запреты, проституция существовала. Вследствие ши-
рокого распространения венерических заболеваний среди населения, а 
главное, среди войск, российское правительство решило проституцию, 
которая была названа главной причиной этого явления и при этом не 
поддавалась искоренению, взять под контроль. В результате появляется 
целый ряд циркуляров, постановлений, узаконений, регламентирующих 
проституцию. Эти многочисленные подзаконные акты фактически 
аннулировали статью 155. 

Единого законодательства для всей Российской империи в отно-
шении регламентации проституции не существовало. В каждом городе 
могли быть свои административные нормы, свои правила, которые в 
общих чертах соответствовали общеимперским. Первые «Правила 
содержательницам борделей» и «Правила для публичных женщин» 
были утверждены 29 мая 1844 г. [15, с. 76-78] и предназначались для 
Санкт-Петербурга. Затем эти правила были распространены на все 
города Российской империи. В 1861 г. для Санкт-Петербурга были 
разработаны новые правила, однако во всех остальных российских 
городах продолжали действовать правила 1844 г. и просуществовали 
они вплоть до начала XX в. В 1903 г. 8 октября было утверждено новое 
«Положение об организации надзора за проституцией в Империи» [11, 
л. 15–17об]. 

Но в Минске действовали специально разработанные для него 
Обязательные постановления Минской городской думы о санитарном 
надзоре за проституцией, принятые в ноябре 1891 г. 

Таким образом, занятие проституцией и организация прости-
туции в Российской империи под контролем местных властей были 
институализированы. 

В соответствии с «Правилами содержательницам борделей», 
«Правилами для публичных женщин» 1844 г. и циркуляром министра 
внутренних дел 26 октября 1851 г. [15, с.75-76], все женщины, зани-
мающиеся проституцией, а также дома терпимости подлежали обяза-
тельному строгому надзору со стороны полиции. 

К концу XIX в. специальные органы контроля за проституцией в 
большинстве российских городов отсутствовали либо существовали 
только на бумаге. Витебск принадлежал к числу немногих городов 
Российской империи, в котором действовал Врачебно-полицейский 
комитет в полном составе. В Сенно, Горках, Лиде, Пинске, Могилеве 
также были организованы Врачебно-полицейские комитеты, однако они 
не имели полного состава и их функции были сугубо совещательными. 
В Минске и Бобруйске надзор за проституцией находился в ведении 
городских органов самоуправления, а не полиции [20, с.19-20].

В Минске Санитарный комитет по надзору за проституцией был 
учрежден в 1891 г. В Комитете для записей проституток было две 
книги: одна для проституток домов терпимости, другая – проституток-
одиночек. При внесении женщины в книгу записывались ее имя, фами-
лия, возраст, вероисповедание, место рождения, настоящее и прежнее 
место жительства, прежние занятия, причины, побудившие заниматься 
проституцией, и «все остальные документы». На каждую проститутку 
заводилось личное дело. 

В конце XIX – начале XX вв. в губернских городах за проституцией 
следил назначенный полициймейстером помощник пристава. В уездных 
городах – полицейский надзиратель. Именно на основании донесений 
приставов и надзирателей полицейское управление составляло списки 
проституток, вносило новых, либо исключало из списка. 

Порядок подчинения проституток надзору не гарантировал жен-
щине, как бы не была безупречна ее нравственность, того, что она не 
будет безосновательно привлечена к медицинскому осмотру и вне-
сена в списки проституток [2, с. 41]. Подчинить женщину врачебно-
полицейском надзору, т. е. внести ее в списки проституток, можно было 
только при условии ее добровольного согласия, либо на основании 
сведений, представленных полицией. Однако добровольность подчи-
нения была достаточно условной. Если женщина не соглашалась, то 
ее привлекали к ответственности по 44 статье Устава о наказаниях, 



406 407

налагаемых мировыми судьями, «за не исполнение распоряжений 
правительства, относящихся к предупреждению непотребства» [17, с. 
181], а именно, «за тайный разврат». Закон предусматривал наказание 
в виде денежного штрафа в размере 100 рублей, либо лишение свободы 
сроком до одного месяца. Прямой статьи закона, которая давала бы воз-
можность признать женщину проституткой и насильственно подчинить 
ее врачебно-полицейскому надзору, в российском законодательстве не 
было. Тем не менее, безграмотность женщин, их бесправие, давали 
широкие возможность для произвола полицейским органам власти. 
Привлечение к судебной ответственности было одним из способов 
давления на женщину, чтобы вынудить ее добровольно подчиниться 
врачебно-полицейском надзору. 

Результатом такого порядка стали многочисленные злоупотребле-
ния со стороны полицейских чиновников, когда были случаи арестов 
невинных девушек за «тайный разврат» по одному лишь подозрению 
полицейского чиновника. Опытные проститутки со стажем, откупаясь 
от полиции, годами могли тайно заниматься проституцией. 

В некоторых городах существовали специальные агенты, сыщики, 
которые выслеживали женщин, тайно занимающихся проституцией. 
При Санитарном комитете в Минске состояло два таких специальных 
агента. Один из них наблюдал за квартирами проституток и гостини-
цами, второй – за домами терпимости. 

Условия исключения женщин из списков проституток в правилах 
1844 г. оговорены не были. По правилам 1903 г. женщина могла быть 
освобождена из-под врачебно-полицейского надзора только после того, 
как было доказано, что она «оставила промысел разврата». В правилах 
о надзоре за проституцией в Минске детализировалось, что женщина 
исключалась из списков проституток в случае ее смерти, замужества, 
либо в результате ходатайства самих женщин, если оно будет признано 
уважительным. 

По данным 1889 г. в городах Витебской, Гродненской, Минской и 
Могилевской губерний насчитывалось 59 домов терпимости и свида-
ний, в которых работало 326 проституток [16, с. 2].

Содержать бордели могли только женщины в возрасте от 30 до 
60 лет. В 1903 г. минимальный возраст был увеличен до 35 лет, а 
максимальный не ограничивался вообще. Для открытия борделя необ-
ходимо было получить специальное разрешение в полиции. С 1903 г. 
разрешение выдавал Врачебно-полицейский комитет, там, где он суще-
ствовал, но с санкции полиции. Требовалось также иметь еще и согласие 

домовладельца, в доме которого планировалось открыть бордель, а 
предполагаемую квартиру осматривала специальная комиссия.

Хозяйка борделя обязана была проживать непосредственно в 
своем заведении. В соответствии с законом 1903 г. содержательницы 
борделей имели право выходить замуж. Муж мог проживать вместе с 
ней в публичном доме, но ему категорически запрещалось вмешиваться 
в дела своей жены [11, с. 16 об.]. Вместе с тем, женщины не имели 
права содержать при себе своих собственных детей старше трехлетнего 
возраста.

Содержательница борделя обязывалась составлять списки всех 
работающих у нее женщин, а обо всех изменениях в штате своего за-
ведения сообщать немедленно врачу и полиции.

Она могла закрыть свое заведение в любое время по своему жела-
нию или передать другой хозяйке, предварительно уведомив об этом 
полицию. После закрытия борделя его хозяйка продолжала оставаться 
под надзором полиции. 

Обязанностью хозяйки бало следить за чистотой в своем заве-
дении. Помещение должно было быть достаточно просторным и со-
ответствовать числу женщин, в нем проживающих. Кровати следовало 
отделить друг от друга легкими перегородками или ширмами. Хозяйка 
борделя следила не только за чистотой белья, но и за опрятностью 
самих женщин. С 1903 г. требовалось, чтобы у каждой женщины была 
своя отдельная комната и необходимое количество постельного и на-
тельного белья. В 1903 г. было сделано уточнение, что “заведение” не 
может размещаться в подвальных помещениях, запрещалось устраивать 
вход с улицы. Кроме того, были установлено, что бордели могут на-
ходиться на расстоянии не ближе 150 сажень от церковных, учебных 
и общественных зданий.

Правила предписывали достаточно «гуманное» отношение к 
женщинам, занимающимся проституцией. В соответствии с прави-
лами 1844 г. содержательницы борделей обязывались не доводить 
работающих у нее женщин «до крайнего изнурения неумеренным 
употреблением» и, помимо всего прочего, «удерживать женщин своих 
от излишнего употребления крепких напитков». Строго запрещалось 
использовать какие-либо средства для прерывания беременности у 
публичных женщин, а также лечить заболевших женщин у лиц, не 
имеющих соответствующего медицинского образования. 

В Минске проститутки, в случае нарушения их прав, или конфликта 
со своим сутенером или хозяйкой, имели право обращаться с жалобами 
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в Санитарный комитет. И женщины активно пользовались поддержкой 
Санитарного комитета, в который ежедневно поступали прошения от 
проституток. 

Каждая публичная женщина получала медицинский билет, в 
который вносились сведения о состоянии ее здоровья. За полученный 
билет проститутка платила по пять копеек серебром. Выходя на улицу, 
она всегда должна была иметь при себе медицинский билет.

Важное место в правилах 1844 г. отводилось соблюдению тишины 
и «возможной благопристойности» в борделе. Принимать посетителей 
«по воскресным и праздничным дням … до окончания обедни» не 
разрешалось. 

Женщинам было дано право оставить бордель в любое время, 
когда они захотят. Никакие денежные претензии хозяйки борделя к 
проститутке не могли стать причиной к задержанию ее в притоне. 
Хозяйки борделей имели право оставлять себе до 75 % всей суммы, 
заработанной проституткой. В соответствии с доходами своего заве-
дения, хозяйка борделя обязана была предоставить работающей у нее 
женщине необходимую одежду, обувь, сытное питание, проживание. 
Вся одежда и обувь, если женщина проработала в борделе более одного 
года, оставалась в ее собственности. 

Теоретически, возможно, все правила в некоторых борделях и 
соблюдались. Но в большинстве своем, особенно это касалось низко 
разрядных борделей, с наибольшей вероятностью выполнялось только 
несколько пунктов: о составлении списков и ведении медицинских 
билетов. 

Помимо домов терпимости в Российской империи существовали 
еще и тайные притоны, притоны разврата и дома свиданий. Обычно 
хозяйки этих заведений предоставляли только помещения для встреч 
мужчин с проститутками. Но могли и сами поставлять клиентам про-
ституток, которые, как правило, проживали на отдельных квартирах. 
Нередко в полицейских отчетах под притонами подразумевались 
квартиры проституток-одиночек. 

В Российской империи налоги ни с проституток, ни с содержа-
тельниц борделей не взыскивались. Своеобразная ситуация сложилась 
в Минске. С 1898 г. содержательницы домов терпимости и квартирные 
хозяйки проституток вносили «по добровольному соглашению» ежеме-
сячно особые взносы на содержание специальной больницы для про-
ституток в Минске. Насколько взносы были «добровольными», трудно 
сказать. Но ежегодно в 1898-1900 гг. сумма взносов содержательниц 

борделей и квартирных хозяек составляла чуть менее четырех тысяч 
рублей [3, л. 54-55, 108-109, 164-165].

В городах Российской империи можно выделить категории про-
ституток. Одна из них работала и проживала в домах терпимости 
(публичных домах, борделях). Другая – работала самостоятельно за-
нимаясь поиском клиентов. Это так называемые проститутки-одиночки. 
Некоторые их них имели своих сутенеров. 

Проституткам-одиночкам было разрешено снимать квартиры, но 
проживать в них они могли только по одной. В результате некоторые 
просто не имели средств для содержания постоянной квартиры. Поэтому 
летом они оставляли свое жилье и вели кочевой образ жизни, ночуя в 
поле, возле военных лагерей, на кладбищах, в развалинах старых до-
мов. Когда не было средств для найма квартиры зимой, женщины день 
проводили в кабаках, трактирах, а ночь – в ночлежных домах. 

В 1903 г. проституткам было разрешено снимать квартиры по двое. 
Несмотря на все ограничения, проститутки проживали на квартирах и 
по трое, и по четверо [9, л. 27-28]. Так было легче выживать. 

В 1889 г. в городах Беларуси по официальным сведениям 
624женщины занималось проституцией [16, с.2]. По мнению современ-
ников, в Российской империи число зарегистрированных проституток 
никогда не соответствовало реальной численности публичных женщин. 
В зависимости от города, число явных проституток составляло от 1/5 
до 1/10 от действительного числа всех женщин, занимающихся про-
ституцией [19, с. 876-877]. 

По правилам 1844 г. в бордели можно было принимать женщин 
только с 16 лет. В начале XX в. легально заниматься проституцией было 
разрешено с 18 лет, а работать в борделях с 21 года. 

В 1889 г. средний возраст проституток домов терпимости составлял 
21 год, проституток-одиночек – 23 года [16, с. 2]. Две трети проституток 
(62 %) начинали работать в 15-18 лет. По официальным данным в 1889 г. 
в городах Беларуси самый ранний возраст начала занятия проституцией 
составлял 13 лет, самый поздний – 37 лет [16, с. 54-55, 58-59]. 

В Российской империи была распространена и востребована дет-
ская проституция. Поскольку возрастная планка занятия проституци-
ей, а, следовательно, и подчинения надзору была ограничена, особые 
проблемы возникали с регистрацией малолетних проституток. По 
закону они должны были отдаваться на попечение родственникам или 
благотворительным и прочим подобным учреждениям. По постановле-
ниям Минской городской думы о санитарном надзоре за проституцией, 
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если отдать детей на попечительство не получалось, то они ставились 
на санитарный учет. В итоге, в Минске санитарные билеты получали 
девочки 10-11 лет [21, с. 277]. 

Правилами 1844 г. для проституток был установлен целый ряд 
санитарно-гигиенических правил. В баню публичные женщины должны 
были ходить не менее двух раз в неделю. Так же им предписывалось упо-
треблять как можно меньше «белил, румян, сильно-душистой помады, 
мазей и притираний». Заниматься обслуживанием клиентов во время 
менструаций запрещалось.

Поменять место жительства женщина могла только с ведома по-
лиции. Документами, регламентирующими проституцию, на жизнь 
проституток налагался целый ряд ограничений. В Минске проститут-
ка снять квартиру могла только с разрешения Санитарного комитета. 
Проституткам в Минске также запрещалось проживать в гостиницах, 
заезжих домах и прочих подобных заведениях. Т.е. теоретически, даже 
по личным делам проститутка не могла поехать в другой город и остано-
виться в гостинице. Публичным женщинам было запрещено появляться 
на улицах Минска после первого часа ночи, а окна их квартир всегда 
должны были завешиваться плотными шторами, а ночью закрываться 
ставнями [15, с. 170].

По правилам 1903 г. женщинам, занимающимся проституцией, 
было запрещено появляться «на гуляньях» и в общественных местах 
по несколько вместе, а также занимать в театрах места в бельэтаже или 
первых рядах партера [11, л. 16 об.]. 

В Минске в соответствии с правилами о санитарном надзоре за прости-
туцией запрещено было устраивать бордели в центре города. В соответствии 
с внесенными изменениями в 1916 г. открывать дома терпимости и про-
живать проституткам можно было только в определенных районах города, 
ограниченных 3-м и 5-м полицейскими участками [14, л. 30 об.].

Для проституток нежелательным последствием их деятельности 
была беременность. В большинстве случаев у проституток не было воз-
можности и средств воспитывать детей. В Минске проституткам было 
запрещено проживать вместе со своими детьми. Женщины вынуждены 
были искать способы избавиться от своих детей. Незаконнорожденные 
не были нужны ни своим матерям, которые нередко даже не помнили 
и не знали отцов своих детей, ни обществу. 

В правилах 1844 г. о замене паспортов проституток медицинскими 
билетами речи не шло. Тем не менее, эта практика стала общераспро-
страненной по всей Российской империи. В 1876 г. совместным поста-

новлением гражданского и военного ведомств было принято решение 
о выдаче медицинских билетов взамен паспортов [7, л. 123]. В резуль-
тате установленной системы надзора за проституцией ограничивалась 
личная свобода женщины. Женщина лишалась общегражданских до-
кументов, удостоверяющих личность – вместо паспорта она получала 
медицинский (санитарный) билет (смотровую книжку), так называемый 
«желтый билет», в котором указывались имя, возраст и место житель-
ства женщины, и данные о медицинских осмотрах. 

Все проститутки обязаны были проходить регулярный, не менее 
одного раза в неделю, медицинский осмотр [5, л. 105]. На практи-
ке осмотры женщин проходили в самых разнообразных местах: на 
квартирах у врачей, в полицейских управлениях, при больницах. По 
правилам для Врачебно-полицейского комитета в Санкт-Петербурге, 
утвержденным в 1861 г., к которым обращались для разрешения многих 
вопросов, не разъясненных в правилах 1844 г. и вплоть до 1903 г., при 
осмотре обязаны были присутствовать еще и полицейские и военные 
чиновники [11, л. 15 об.].

Все прибывающие в Минск проститутки проходили медицинский 
осмотр. Признанные в результате осмотра здоровыми, получали меди-
цинские билеты.

Методы и условия проведения медицинских обследований женщин 
во многих городах далеко не всегда соответствовали даже тогдашним 
медико-санитарным нормам. Не была детально разработана и сама 
методика медицинского освидетельствования женщин. Каждый врач 
проводил осмотры по своему усмотрению.

Минск был единственным городом в Беларуси и, вероятно, одним 
их немногих в Российской империи, где была разработана инструкция 
врачебному персоналу Санитарного комитета. Женщины всячески из-
бегали медицинских обследований, просто не являясь в назначенные 
дни и часы в больницу. Практически никогда не было полного состава 
проституток и в публичных домах в дни осмотров [7, л. 206]. Обна-
ружив признаки заболевания, женщины отмечались как выбывшие 
из публичного дома или вообще как покинувшие город. Попадая в 
больницу, женщины лишались возможности заработка, поэтому пред-
почитали лечиться (если лечились вообще) у частнопрактикующих 
врачей. Женщины всевозможными способами избегали осмотров. А 
содержательницы борделей всячески помогали им в этом, не желая ни 
платить за лечение, ни терять тот доход, который проститутка могла 
бы принести за время нахождения в больнице. 



412 413

Сведения обо всех проститутках, не явившихся на осмотр, переда-
вались полиции. Проститутки, не прошедшие осмотр без уважительных 
причин, привлекались полицией к ответственности по все той же 44 ста-
тье Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Как правило, 
они подвергались аресту сроком на 7-14 дней [6, л. 1-2 об.]. 

Одним из средств поиска проституток, не явившихся на меди-
цинский осмотр, и выявления тайной проституции были ночные по-
лицейские облавы. Все женщины, находящиеся в это время на улице, 
независимо от причины, и «навлекающие на себя явное подозрение в 
распутстве», арестовывались и затем подвергались принудительному 
медицинскому осмотру городовым врачом. 

При этом российское правительство постаралось оградить права 
имущих классов – подчеркивалось, что касается эта мера только «бро-
дячих женщин». Т.е. все женщины из малоимущих и необеспеченных 
слоев населения рассматривались как потенциальные проститутки. 
Полиция получила право только по одному внешнему виду опред-
елять, может эта женщина заниматься проституцией, или нет. Един-
ственной провинностью женщины в итоге была ее бедность. Эти 
женщины, попавшиеся во время ночных полицейских облав, считались 
«взятыми по комиссии», а сами женщины попадали в особый разряд 
«комиссионных». Они вносились в отдельный список, где указывалось 
их место жительства, а над ними устанавливался строгий полицейский 
надзор, т.е. почти проститутки. Если женщина вторично попадалась 
во время такой ночной облавы, то она уже заносилась в списки про-
ституток с последующей выдачей санитарного билета. От произвола 
полиции в какой-то степени были защищены только женщины из 
обеспеченных классов горожан.

Эта была одна из самых грубых мер в Российской империи по 
надзору за проституцией. В 1903 г. российское правительство решило 
отказаться от подобных действий, разослав губернаторам указание, в 
котором говорилось: «Излишне строгие полицейские меры приводят 
лишь к усилению тайной проституции и, при недостаточной осторож-
ности, могут незаслуженно оскорбить честь женщины и причинить ей 
непоправимый вред. Ввиду этого отнюдь не должны быть допускаемы 
уличные облавы на проституток» [11, с. 14 об.]. 

Выявленные полицией тайные (незарегистрированные) проститут-
ки проходили такую же процедуру осмотра с последующим занесением 
в список и выдачей медицинского билета. Больные же отправлялись 
под надзором полиции в больницу для лечения.

Фактически женщины, особенно из низших слоев горожан, 
оказывались в бесправном положении. Мужчина, заболевший сифили-
сом, мог указать на любую женщину, как на заразившую его. Допрос за-
болевших женщин законом предусмотрен не был и не производился. 

Российское государство волновала не столько проблема торговли 
женским телом, сексуального рабства женщины, сколько распростране-
ние венерических болезней. Женщины выступали источником заразы, 
такой же, как брюшной тиф, холера. И меры, принимаемые для контр-
оля над проституцией, приравнивались к мерам, принимаемым против 
распространения инфекционных болезней. Венерические болезни 
разносит «масса одиночной и бродячей проституции», женщины, тор-
гующие своим телом, являются «заведомо заражающими других» [1, 
с. 156, 157]. Проститутки обязаны были следить за своим здоровьем, 
и при обнаружении признаков заболевания им запрещалось вступать 
в сексуальные контакты. В отношении мужчин таких правил пред-
усмотрено не было. По правилам 1844 г. следить за здоровьем мужчин 
должны были сами проститутки. 

Таким образом, проблема проституции в городах не была решена. 
Причина заключалась в несовершенстве российского законодательства 
и в менталитете самого городского общества. В организации борьбы 
с проституцией существовали противоречия, как на законодательном, 
так и на местном уровне. Меры, принимаемые властями для контроля 
и борьбы с проституцией, скорее носили репрессивный характер и 
были направлены на ликвидацию последствий данного явления, а не 
на устранение его причин. 

Женщина в городском обществе Российской империи лишена была 
права сексуальности. Женщина не могла иметь сексуальные желания. 
Таковые могли быть только у мужчины, а женщина выступала в каче-
стве объекта для удовлетворения мужских сексуальных потребностей. 
За что и порицалась обществом. В глазах общества проститутки – 
это «продажные, публичные, развратные, распутные, непотребные, 
блудные, испорченные» женщины. Проституция в российском зако-
нодательстве рассматривалась исключительно как женское занятие. 
Все существовавшие циркуляры, распоряжения, постановления в 
отношении ограничения распространения венерических заболеваний в 
Российской империи, касались «лишь исключительно женщин, остав-
ляя в стороне большое количество мужчин-проститутов, точно так же 
распространяющих сифилис» [13, л. 31].
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Воронич Татьяна (Минск, Беларусь) История проституции в горо-
дах Беларуси второй половины XIX – начала XX в. на основе анализа 
законодательных и нормативно-правовых документов Российской 
империи

На основе анализа законодательных и нормативно-правовых до-
кументов центральных российских и местных органов власти в работе 
исследуются методы надзора за проституцией, особенности регламентации 
проституции в городах Беларуси, формы организации проституции, анали-
зируется юридический статус женщин, занимающихся проституцией.

Ключевые слова: архивные источники, проституция, город, Бела-
русь

Воронич Тетяна (Мінськ, Білорусь) Історія проституції в містах 
Білорусі другої половини XIX – початку XX ст. на основі аналізу за-
конодавчих і нормативно-правових документів Російської імперії

На основі аналізу законодавчих і нормативно-правових документів 
центральних російських і місцевих органів влади в роботі досліджуються 
методи нагляду за проституцією, особливості регламентації проституції в 
містах Білорусі, форми організації проституції, аналізується юридичний 
статус жінок, що займаються проституцією.

Ключові слова: архівні джерела, проституція, місто, Білорусь

Voronich Tatiana (Minsk, Belarus) History of the prostitution of 
Belarusian towns of the second half of 19th – early 20th cent. based on an 
analysis of legislative and regulatory documents of the Russian Empire

Based on an analysis of legislative and regulatory documents of the central 
Russian and local authorities, in this work the study methods of supervision for 
prostitution, especially the regulation of prostitution in the cities of Belarus, the 
forms of prostitution organizations are investigated. Also examines the legal 
status of women in prostitution.

Key words: archival sourses, prostitution, the city, Belarus
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Сергей ЛЮБИЧАНКОВСКИЙ
(Оренбург, Россия)

Феномен Народных домов
и культурный досуг горожан
 начала XX века
(на материалах уральских городов)

Одной из важнейших форм культурно-просветительской деятель-
ности земств являлось создание так называемых Народных домов. 
Родиной Народного дома считается Лондон, где он впервые был орга-
низован в 1887 г. по идее писателя Вальтера Безанта. В России о нем 
впервые услышали в 1896 г. на Всероссийской выставке [1]. Несмотря 
на то, что идея Народного дома была популярной ещё в конце ХIХ в., 
в России она воплотилась в жизнь (как массовое явление) только во 
втором десятилетии ХХ в. 

В Уральском регионе, который включал в себя в исследуемый 
период Вятскую, Пермскую, Уфимскую и Оренбургскую губернии и 
представлял собой социокультурно специфическую территорию «вну-
тренней периферии» империи, земства являлись яростными поборника-
ми указанной формы деятельности. Это нашло отражение, в частности, 
в таких источниках, как доклады земских управ земским собраниям. В 
уральских архивах сохранился практически полный комплект данных 
документов, изданных типографским способом еще до революции. 
Они содержали официальную позицию земских деятелей и представ-
ляют интерес в первую очередь в сравнительной плоскости, в качестве 
инструмента, позволяющего историку выявить общее и различия в 
подходах земств к Народным домам. Анализ указанных документов с 
этих позиций дает возможность сделать ряд выводов о позиции земств 
по отношению к проблеме культурного досуга горожан. 

Типичным с точки зрения отношения земств к Народным домам 
является высказывание, помещенное Оренбургской уездной земской 
управой в специальном докладе «О Народных домах», сделанном на 
очередном земском собрании: «В ряду культурных учреждений, имею-
щих воспитательно-образовательное значение для населения, видную 

роль играет и должен играть Народный дом. Ему ставится широкая 
задача содействия всестороннему развитию местного населения в 
умственном, нравственном, эстетическом и физическом отношениях, 
удовлетворять культурные потребности населения и воспитывать его в 
духе общественности. Потому-то на развитие Народных домов должно 
быть обращено особенное внимание» [2]. Отметим, что эта позиция 
четко коррелируется с мнением такого крупного дореволюционного 
специалиста по внешкольному образованию, как Е.Н. Медынский: 
«Под Народным домом в настоящее время разумеется такое учреж-
дение, которое является центром всей общественной, духовной и 
экономической жизни известного района, развивая дух общественности 
в населении и связывая экономическую и духовную жизнь последнего 
в нечто целое» [3]. 

Уральские земства не ограничивались только лишь признанием 
полезности устройства Народных домов. Они активно взялись за 
практическое воплощение данной идеи. В архивах и частично в опу-
бликованном виде отложилась такая группа документов, как конкретные 
проекты организации Народных домов. Они также могут служить 
источниковой базой для определения различий в подходах земств к 
Народным домам.

Источники показывают, что уральские земства разработали 
проекты организации Народных домов одними из первых в России. Так, 
в 1911 г. появились проекты Пермского и Уфимского губернских земств. 
Анализ этих двух текстов отображает их противоречивость в целом ряде 
принципиальных пунктов, что послужило основой для широкой обще-
ственной дискуссии, развернутой в первую очередь в периодической 
печати как уральских городов, так и смежных регионов. 

По проекту Уфимского губернского земства в каждой волости 
земством устраивается районный Народный дом, который должен 
иметь: библиотеку-читальню, подвижной музей пособий для занятий 
со взрослыми и картин для народных чтений, сцену и зрительный 
зал с необходимыми для театра помещениями, классную комнату для 
проведения уроков со взрослыми, собрание образцов живописи и 
культуры, квартиры заведующего и сторожа. Заведующий районным 
Народным домом одновременно должен был руководить внешкольным 
образованием в данном районе. Районный Народный дом должен быть 
направляющим центром более мелких просветительных ячеек.

В свою очередь, деятельность районных Народных домов данного 
уезда объединялась и направлялась уездным Народным домом, который 
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устраивался на средства губернского и уездного земства, городского 
самоуправления, общественных организаций и частных лиц. В уездном 
Народном доме должны быть: публичная библиотека-читальня, уездный 
земский книжный склад, стационарно-подвижной музей, образцовый 
кинематограф, аудитория со сценой, картинная галерея.

Деятельность этих уездных Народных домов контролирова-
лась и направлялась губернскими земскими музеем-выставкой и 
Народным домом, в задачи которых входило: устройство периодических 
общеобразовательных выставок, содействие постановке народного 
театра, организация образцового кинематографа и картинной галереи 
и направление всей внешкольной просветительной деятельности в 
губернии.

При обсуждении данного проекта в местной периодической печати 
(это третья группа источников, характеризующая реакцию городской 
общественности на предлагаемые земствами новации) определились 
как сторонники, так и противники предлагаемого устройства Народных 
домов. Первые отмечали «стройность» проекта: дело организации 
Народных домов не ставилось в зависимость от случайных условий, 
а Народные дома создавались по заранее выработанной программе, 
сетевым образом, в определённых населённых пунктах, а между до-
мами всех типов предполагалась органическая связь.

Недостатки этого проекта современникам виделись в том, что: 
во-первых, игнорировались инициативы самого населения в деле ор-
ганизации Народного дома; во-вторых, Народные дома представлялись 
лишь как просветительские учреждения, а создание при них различных 
обществ, кружков, потребительской лавки, сельскохозяйственного скла-
да, кредитного товарищества и т.д. планом не предусматривалось.

Иным был проект Народных домов Пермского губернского зем-
ства. Он не предусматривал сети Народных домов, их возникновение 
ставилось в зависимость от свободной инициативы местного на-
селения. Суть Пермского проекта заключалась в том, что Народный 
дом рассматривался как учреждение для поддержки и укрепления 
местной просветительной инициативы. В Народном доме должна быть 
библиотека-читальня с тщательным подбором книг, отвечающих всем 
запросам населения; аудитория, приспособленная для театральных 
представлений, народных чтений, лекций, бесед с волшебным фонарём 
и кинематографом, танцевальных и музыкальных вечеров и других раз-
влечений. В докладе губернской земской управы в 1911 г. губернскому 
земскому собранию 42-й очередной сессии говорилось, что «двери 

Народного дома должны быть всегда открыты и для молодёжи, жела-
ющей повеселиться и отдохнуть в праздничный день, и для взрослых, 
солидных домохозяев, имеющих возможность в час досуга почитать 
газету, обменяться мыслями по поводу дошедшей до деревни новости и 
вообще побеседовать об общественных делах» [4; 5]. Предполагалось, 
что Народный дом должен использоваться для проведения собраний 
всех общественных организаций населенного пункта: кредитных 
товариществ, потребительских обществ, пожарных дружин и т.п. Что 
касается финансовой стороны проекта, то в докладе губернской земской 
управы отмечалась необходимость местной инициативы. Народные 
дома строились в тех селениях, где местные сельские общества или 
кооперативы принимали на себя часть расходов.

Пермский проект также вызвал отклики в периодической печа-
ти. На ее страницах был отмечен главный недостаток – отсутствие 
разработанной сети Народных домов. При таких условиях дело 
огромной важности ставилось в зависимость от разных случайностей. 
Отклик на проект дал и упомянутый выше Е.Н. Медынский, который 
утверждал, что получался заколдованный круг: Народный дом нужен 
для экономического и культурного развития местного населения, но 
возникнуть он мог только там, где есть развитое в культурном плане 
население. А там, где местные жители малокультурны, неразвиты ни 
духовно, ни экономически, такой инициативы по созданию Народного 
дома возникнуть не могло [6]. 

Отметим, что оба предложенных на Урале типа Народных домов 
– Уфимский и Пермский – явились прообразами для остальной зем-
ской России. Наибольшее распространение получил проект Пермского 
губернского земства. Он не требовал специальных предварительных ис-
следований и давал большую экономию средств, так как расходы по нему 
распределялись в известной пропорции и на земство, и на население.

Такая система распространения Народных домов была принята и 
Вятским губернским земским собранием. Проект создания Народных 
домов Вятским губернским земством был одобрен на экстренном собра-
нии в мае 1914 г. Собрание учредило особый фонд в 100 тысяч рублей 
для выдачи местным обществам и учреждениям беспроцентных ссуд 
на устройство Народных домов [7]. 

Однако в ходе реализации пермского проекта в Вятской губернии 
определился еще один важный нюанс, породивший новую дифференци-
ацию между земствами. Речь идет о проблеме контроля за Народными 
домами со стороны земства. Вятский проект предусматривал право 
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управ производить ревизии по Народному дому, тогда как Пермское 
губернское земство требовало лишь ежегодной отчётности. Кроме того, 
Вятское губернское земство просило предоставить помещение для зем-
ской библиотеки-читальни и квартиру библиотекаря за определённую 
плату. Пермский проект не вносил в этом отношении никаких стесне-
ний. Таким образом, Пермское губернское земство всецело полагалось 
на местную инициативу [8]. 

Тот факт, что основные положения Пермского губернского земства 
о Народных домах были приняты большинством других земств, такими, 
как Ярославское, Полтавское, Костромское, Екатеринославское и др., 
говорит о том, что в стране более популярным был именно пермский 
проект (без вятских корректировок) [1]. 

Комплекс источников, указанных выше (локальные нормативно-
правовые акты, делопроизводственная документация земств, а также 
материалы периодической печати), позволяет не только оценить 
позицию земских деятелей и заинтересованной общественности по 
проблеме устройства культурного досуга жителей путем создания 
Народных домов, но и выявить «официальную» мотивацию относи-
тельно необходимости решать проблему именно таким путем. Так, 
одной из важных причин создания Народных домов сами земства в 
своих отчетах называли необходимость внести в дело внешкольного 
образования определённую согласованность и планомерность. Действи-
тельно, в исследуемый период образование для взрослых находилось 
в зачаточном состоянии. Это отмечали и сами земцы [3]. Поэтому 
необходимо было создание такого учреждения, которое бы стало цен-
тром всей культурно-просветительной деятельности земств. И таким 
учреждением являлся, по мысли составителей соответствующих про-
ектов, Народный дом. Он создал прочную базу для систематического и 
планомерного развития различных видов внешкольного образования. 
Практически до 1911–1914 гг. разные виды внешкольного образования 
возникали, главным образом, при школе и опирались преимущественно 
на работу народного учителя. С созданием Народного дома внешкольное 
образование стало самостоятельным и превратилось в особую отрасль 
народного образования со своими целями, задачами, органами, направ-
лениями, руководителями и т.д.

Другой важной причиной создания Народных домов, также отме-
ченной в официальных земских документах и обсуждениях на страницах 
периодической печати, явилась борьба с пьянством. Например, газета 
«Пермская земская неделя» писала: «Наша Пермская губерния является 

одной из первых по количеству потребляемого вина и спирта. Если в 
1895 г. вина продано 1 131 211 вёдер, в 1905 году – 2 068 469 вёдер, в 
1910 году – 2 306 249 вёдер. За 16 лет население Пермской губернии 
выпило 29 070 827 вёдер, пропито 233 797 751 рубль» [9]. В Вятской 
губернии положение было не лучше. «Вятская газета» поместила замет-
ку из села Шешурга Яранского уезда: «У нас в селе и в других местах 
нравственность всё больше и больше падает. Церковь посещается всё 
меньше, а в кабаках народу прибывает» [10]. В 1908 г., при населении 
Челябинска 60 тыс. человек, из городских казённых лавок продано вина 
89096 вёдер на сумму 725 152 рубля 40 копеек, и это не считая пива и 
других спиртных напитков. Во всех этих и многих других газетных 
заметках проводилась мысль о том, что Народные дома или подобные 
им учреждения могли стать преградой на пути развития этой беды. Зем-
ские деятели считали, что необходимо распространять в обществе идеи 
трезвости путём организации публичных чтений, а при возможности и 
систематических курсов. Поэтому создание Народных домов как центров 
нравственного совершенствования народа было так необходимо.

Важной группой источников, позволяющих оценить масштабы 
практической реализации выдвинутых проектов Народного дома в 
провинции, является земская финансовая документация, сметы до-
ходов и расходов. Она позволяет конкретизировать и те направления 
практической работы, которые были востребованы в Народных до-
мах Уральского региона. Из этих документов, например, видно, что 
в Перми уже в 1910 г. было организовано общество «Народный дом», 
в совет которого входили видные общественные деятели города: 
П.Н.Серебрянников, И.К. Красовский, В. Иванов и др. Целью своей 
деятельности общество считало «содействие развитию и удовлетворе-
нию образовательных потребностей местного населения, предоставле-
ние ему возможности разумно и здраво проводить свободное время» 
[11]. Пермское губернское земство первым на Урале сформировало 
специальный фонд Народных домов в размере 1055 тысяч рублей. 
В него было внесено в 1911 г. – 10 тысяч рублей, в 1912 г. – 20 тысяч 
рублей, в 1913 г. – 25 тысяч рублей [12]. 

Идея Народного дома отвечала нуждам и запросам населения. 
Важнейшей составляющей источниковой базы рассматриваемой темы 
является довольно многочисленная группа ходатайств от местных 
обществ в земские управы о содействии в постройке и организации 
подобных учреждений. Сама их массовость говорит о многом. Также 
этот источник позволяет выявить заинтересованные в устройстве 
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Народных домов стороны. Так, выяснилось, что большую заинтересо-
ванность в деле постройки Народных домов проявляли кооперативы и 
другие общественные организации. Только с 1912 по 1914 г. в Пермское 
губернское земство с ходатайствами об ассигновании пособий на по-
стройку Народных домов поступало от 41 до 90 заявлений в год. Конеч-
но, этого было очень мало по сравнению с числом населённых пунктов 
губернии. Но и удовлетворить все ходатайства губернское земство не 
имело финансовых возможностей. В 12 уездах Пермской губернии 
было выделено земскими учреждениями на постройку Народных до-
мов – 132 886 рублей [13; 14]. 

В Уфимской губернии в 1908 г. земское собрание ассигновало круп-
ную сумму на постройку Народного дома им. С.Т. Аксакова, а в 1912 г. 
было решено построить шесть Народных домов им. Л.Н. Толстого в 
центральном селе каждого уезда. Для чего губернским земством было 
выделено 67 тысяч рублей [15]. 

С 1913 г. вступило на путь создания Народных домов Оренбургское 
губернское земство, которое выделило 165 тысяч рублей на постройку в 
каждом уезде двух Народных домов. К примеру, Оренбургское уездное 
земство имело в своём ведении два Народных дома: в сёлах Дмитриев-
ском (Точки) и Петровском. Дмитриевский Народный дом в помещении 
своём имел театральный зал, приют на 10 детей и чайную. В Петровском 
доме находилась и библиотека-читальня. Годовой расход на содержание 
этого Народного дома исчислялся в 2360 рублях, из них 1/3, а именно 
787 рублей, приняло на свой счёт уездное земство, а 2/3, т.е. 1573 рубля 
– губернское земство. На капитальный ремонт Дмитриевского дома 
было израсходовано 6000 рублей, из них 2000 рублей за счёт уездного 
земства, а 4000 рублей за счёт губернского земства [16]. 

Заседание Оренбургской городской думы, на котором обсуждался 
вопрос о необходимости организации широких мер для удовлетворения 
«духовных запросов широких масс», состоялось 8 апреля 1915 г., то 
есть уже в условиях военного времени. Присутствовало 42 гласных, 
под председательством Городского Головы В.Н. Ладыгина. Ими было 
решено, что «для противодействия тяги к вину и азартным играм 
нужно принять необходимые к тому меры, нужно дать трудовой массе 
городского населения возможность разумно проводить свой досуг среди 
здоровой и приятной обстановки, поднять умственный и нравственный 
уровень» [17].

В качестве предполагаемых мер были намечены действия об-
разовательного характера, например, предлагалось организовать 

общеобразовательные курсы, художественные выставки и музеи, 
экскурсии, концерты и спектакли. 

Для реализации намеченной схемы в Народном доме необходимо 
было открыть следующие учреждения:

– театр с любительской труппой из народной среды, но с опытным 
в театральном деле руководителем; при театре должен быть образован 
кружок любителей музыки и пения;

– чайная с обширным залом;
– аудитория для бесплатных литературных и научных чтений с 

туманными картинами и демонстрацией кинематографа;
– бесплатная библиотека-читальня;
– вечерние и воскресные курсы как для обучения простой грамоте, 

так и с повышенной программой по всем общеобразовательным пред-
метам. «Плата общедоступная»: 20 коп. за каждый предмет в полугодие 
при 10-12 часовых лекциях;

– сад для летних гуляний с платой за вход не выше 5 коп.
Кроме центрального Народного дома, предполагалось создание 

для каждой части города учреждений, в которых население «могло 
бы разумно использовать свой досуг». Такими учреждениями должны 
были стать библиотеки-читальни. 

Ещё в 1903 г., до массового появления Народных домов в России 
и тем более до появления «типовых» пермского, вятского и уфимского 
проектов Народных домов, описанных выше, был открыт Народный дом 
в Челябинске, на базе которого образовалось музыкально-драматическое 
общество, которое ставило спектакли и концерты. К примеру, на сцене 
Народного дома театралы ставили оперу П.И. Чайковского «Евгений 
Онегин», давали концерты, на которых звучала музыка Мусоргского, 
Даргомыжского, Рубинштейна. В Народном доме Челябинска писатель 
А. Туркин организовал цикл лекций на литературные темы. В этом 
Народном доме работала также Вторая воскресная школа, организован-
ная педагогом женской гимназии А.Ф. Сурьяниновой. Народный дом 
Оренбурга тоже был центром культурно-просветительной работы. Там 
действовал драматический кружок, ставивший такие сложные пьесы, 
как «Дядя Ваня» А.П. Чехова и «На дне» А.М. Горького. В этом же 
Народном доме работала воскресная школа [16].

Таким образом, создание Народных домов являлось одним из 
главных дел уральского земства. Народные дома стали центрами вне-
школьного образования. В них устраивались народные чтения и лек-
ции, работали воскресные школы для взрослых, открывались библио-
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теки, функционировал кинематограф, организовывались театральные 
и другие творческие кружки и т.д. Народные дома способствовали 
нравственному совершенствованию народа и его эстетическому раз-
витию.

Помимо указанных выше групп источников, характеризующих 
место Народных домов в развитии земствами культурного досуга 
горожан в начале XX в., необходимо сказать и об источниках личного 
происхождения, позволяющих охарактеризовать отношение «рядовых» 
жителей региона к Народным домам. Данная группа источников в 
уральских архивах не представлена вообще. Однако мы располагаем 
уникальными воспоминаниями оренбургского городского старожила 
Глеба Михайловича Десяткова [18]. На их основании стало возможным 
показать механизмы реального встраивания нового гражданского 
института в повседневные практики проведения свободного времени.

Согласно этому источнику, Оренбургский Народный дом расцвел 
после назначения его руководителем Петра Антоновича Крючкова. Про-
изошло это не сразу. Набрав группу любителей театрального искусства, 
Петр Антонович их силами начал ставить различные спектакли. Но 
особым успехом у зрителей-горожан они не пользовались, зал был почти 
пустой. Комитет Народного дома даже решил отказаться от театральных 
представлений и занять помещение под какое-то другое дело, потому 
что трудно было состязаться с профессионалами из городского теа-
тра. И тогда, на том заседании Комитета, одним из его членов было 
высказано предложение привлечь к работе Народного дома супругу 
руководителя, Прасковью Александровну Крючкову. Она славилась 
как непревзойденный кулинар. Было решено, что по воскресным дням 
на общественных началах в Народном доме будет работать школа по-
варского искусства под руководством П.А. Крючковой. 

В те годы многие зажиточные городские семьи держали при-
слугу – домашних работниц. На эту работу обычно шли девушки, 
приехавшие из села, либо дочки многодетных семей, испытывавших 
крайнюю нужду. Беда многих из них заключалась в том, что хозяева-
наниматели требовали от прислуги умения хорошо готовить завтраки, 
обеды и ужины, умения сервировать стол. Таким даром большинство 
из них не обладало. Вот этому-то и должна была научить их Прасковья 
Александровна. Кроме всего прочего, она была создателем большого 
количества оригинальных кулинарных рецептов. На практике они 
проверялись в общественной столовой, открытой при Народном доме. 
Готовили их ее ученицы, и спустя некоторое время об этой столовой 

в городе пошла добрая молва. Обеды были недорогими и сытными. 
Продукты привозили крестьяне со своих подворий, продавая их по 
невысоким ценам, либо в порядке благотворительности их передавали 
вообще безвозмездно. 

В общественной столовой было особенно многолюдно, когда 
воспитанницы Прасковьи Александровны устраивали показательные 
конкурсы на лучшее блюдо. Каждый желающий мог подойти, попро-
бовать, высказать свое мнение о качестве приготовленного, взять рецепт 
того, что «дегустатору» более всего понравилось! Воспоминания доне-
сли подробность о том, что особое восхищение посетителей вызывали 
стоявшие на столах цветы и даже букеты цветов, которые были 
приготовлены из свеклы, моркови, репчатого лука и пр. Цветы были 
так красивы, так искусно сделаны, что казались «живыми». Некоторые 
посетители пытались их даже нюхать, не веря на слово. 

Дополнительным (видимо, незапланированным руководителями) 
эффектом от проделанной работы стало то, что горожане прозвали 
Народный дом «ярмаркой невест». Дело в том, что девушки, на-
учившиеся хорошо готовить, стали пользоваться большим успехом у 
мужчин. Прасковья Александровна часто благословляла молодоженов, 
которые приходили перед венчанием на место первого знакомства – в 
Народный дом.

Основываясь на этом успехе, который сделал Народный дом 
популярным местом проведения досуга, Петр Антонович Крючков 
счел возможным реанимировать свою идею театрального кружка. Он 
предложил Комитету принимать на контрактной основе в театральную 
труппу профессиональных актеров. Члены комитета вначале боялись 
«прогореть», ведь профессионалам надо было платить. К тому же, со-
хранялась конкуренция со стороны городского театра. Тем не менее, 
несмотря на все опасения, успех пришел. О спектаклях Народного 
дома в городе заговорили. Появились даже дружеские шаржи на по-
любившихся актеров, на персонажи, ими созданные. 

Изучение Народных домов как исторического феномена стало воз-
можно на основе анализа, в том числе сопоставительного, следующих 
основных групп источников (как архивных, так и опубликованных): 
локальных нормативных актов земств, делопроизводственной доку-
ментации земских собраний и управ (отчетов управ перед собраниями, 
финансовой документации, зарегистрированных в управах ходатайств 
местных общественных организаций перед земствами), материалов 
губернской и уездной периодической печати исследуемого периода, в 
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первую очередь земской, а также источников личного происхождения. 
Используя очерченную выше репрезентативную источниковую базу, 
можно сделать вывод, что Народные дома на Урале в начале XX в. стали 
специфическими формами организации культурного досуга горожан, 
ориентированными на развитие позитивной социальной коммуникации 
и отражающими процесс построения гражданского общества в пред-
революционной России. 
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Любичанковский Сергей (Оренбург, Россия) Феномен Народных 
домов и культурный досуг горожан начала ХХ в. (на материалах 
уральских городов)

На основании впервые вводимых в научных оборот источников 
из уральских архивов рассмотрена общественная дискуссия о форме 
функционирования Народных домов и показано их место в культур-
ном досуге жителей провинциальных городов. Показаны механизмы 
встраивания нового гражданского института в повседневные практики 
проведения свободного времени. Дан анализ основных источников по 
данной проблематике.

Ключевые слова: культурный досуг, горожане, провинциальные 
города, архивные источники

Любичанковський Сергій (Оренбург, Росія) Феномен Народних 
будинків і культурне дозвілля городян початку ХХ ст. (на матері-
алах уральських міст)

На базі джерел з уральських архівів, що вперше впроваджуються 
до наукового обігу, досліджено суспільну дискусію щодо функціону-
вання Народних будинків та з’ясовано їх місце у культурному дозвіллі 
городян провінційних міст. Відображено механізми впровадження нової 
громадської інституції в повсякденні практики проведення вільного 
часу. Проаналізовані основні джерела з цієї проблематики.

Ключові слова: культурне дозвілля, городяни, провінційні міста, 
архівні джерела

Lyubichankovskiy Sergey (Orenburg, Russia) Phenomenon of People’s 
Houses and cultural leisure of townspeople at the beginning of the 20th 
cent. (on materials of the Ural cities)

On the basis of the Ural archives sources, entered for the public 
discussion for the fi rst time, the discussions upon the form of functioning of 
People’s Houses and their place in cultural leisure of urban inhabitants are 
shown. There are shown the mechanisms of the new civil institute inclusion 
into the daily spending of spare time. The analysis of the basic sources upon 
the problematic is given.

Key words: cultural entertainment, citizens, provincial city, archive 
sources
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У сучасній історичній науці активізувався інтерес до вивчення 
різнопланових аспектів розвитку українських міст кінця ХІХ – по-
чатку ХХ ст. 

Важливим компонентом міського повсякдення на зламі ХІХ–ХХ ст. 
був культурний побут: організація дозвілля та його форми, місце і роль 
у житті городян таких культурних феноменів, як література, музика, 
живопис, естетичне осмислення міського середовища і т.п. Глибина 
дослідження означених складових, об’єктивність і цілісність зробле-
них висновків можлива за умов використання комплексу класичних 
методів і джерел та “нестандартних”, за визначенням О. Коляструк, 
наративних его-документів (щоденників, листів, спогадів, нотаток для 
пам’яті тощо), які сприяють не стільки простому відтворенню фактів 
минулого, скільки відображають відчуття реалій, сприяють розумінню 
атмосфери подій [2, с.145].

Прикладом такого виду джерел є подорожні нотатки “Столица 
Северской земли. Из поездки в Чернигов”, що належать перу київського 
журналіста, постійного співробітника газети “Киевлянин” Анатолію 
Івановичу Савенку. Він здавна мріяв відвідати Чернігів, оскільки для 
нього, “любителя родной старины, бывшая столица земли северян – 
Чернигов, с его многочисленными памятниками былых времен, всегда 
представлял большой интерес” [4, с.3]. Утім, автор зміг реалізувати 
своє бажання лише завдяки професійній потребі. Наприкінці березня 
1903р. албанські башибузуки організували замах на російського консула 
у Косовській Митровиці, уродженця Чернігова, Григорія Степановича 
Щербину. Він був смертельно поранений, невдовзі помер. У квітні тіло 
консула доправили до Чернігова, де відбулося поховання [6]. Відтак 
А.І. Савенко, маючи на меті підготувати відповідну публікацію для 

УДК 94 (477. 51) “654”
Любов ШАРА
(Чернігів, Україна)

Чернігів початку ХХ ст.
очима київського журналіста 
Анатолія Савенка
(подорожні нотатки)

газети, приплив пароплавом по Десні до губернського міста. “Не знаю, 
как скоро удалось бы мне побывать в Чернигове, если бы на сцену не 
выступили, так сказать, служебныя обязанности: геройская смерть 
Г.С.Щербины в далекой чужой стране и погребение его на родине за-
ставило меня без всяких откладываний совершить недалекий путь в 
Чернигов и обратно” [4, с.4].

Повернувшись до Києва, А.І. Савенко опублікував не лише мате-
ріали про Г.С. Щербину. Як професіонал своєї справи, він зафіксував у 
пам’яті деталі подорожі, здійсненої водним шляхом по Десні, та загальні 
враження від побаченого у Чернігові. Його нотатки були оприлюднені 
у вигляді нарисів на сторінках “Киевлянина” (1903 р., № 105-107), не-
вдовзі скопійовані й перевидані у форматі брошури, надрукованої у 
типографії “Т-ва И.Н. Кушнерев и К˚” (дозвіл цензури на публікацію 
отримано 21квітня 1903 р.; це дає можливість зорієнтуватися стосовно 
року видання, оскільки він відсутній у вихідних даних оформлення 
брошури). 

У нотатках А.І. Савенка можна умовно виокремити три композицій-
ні блоки: опис деснянських краєвидів по ходу руху пароплава, короткий 
екскурс в історію Чернігова та загальна характеристика міста початку 
ХХ ст. Для нас цікавою є третя складова джерела, що містить інформа-
цію про зовнішній благоустрій Чернігова, його соціально-економічний 
розвиток і культурно-духовний потенціал. Інтерпретація останньої 
частини дозволяє нам з’ясувати можливості, які були у губернському 
центрі для організації дозвілля як складової культурного побуту жи-
телів і гостей міста та простежити у цьому процесі роль самоврядних 
і адміністративних інституцій влади. Реалізовуючи поставлену мету, 
спробуємо знайти відповіді на такі питання: чим можна було зацікавити 
городян у вільний час; чи сповна використовували представники органів 
місцевого самоврядування потенціал культурного простору міста; який 
візуальний образ Чернігова закарбувався у нотатках автора. 

Проте, насамперед, варто сказати кілька слів про А.І. Савенка. 
Такий відступ є вмотивованим, оскільки на нотатки значною мірою 
екстраполювалися рівень інтелектуального розвитку автора, його 
морально-етичні принципи, особистісне світосприйняття, політичні 
погляди.

Анатолій Іванович Савенко народився у грудні 1874 р. у Переяславі 
Полтавської губернії, у родині старшого урядника Малоросійського 
кінно-козачого ІІ Полтавського полку Івана Степановича та його дружи-
ни Анисії Іванівни. Освіту здобував у двохкласному Переяславському 
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училищі, Лубенській гімназії, на юридичному факультеті Імператор-
ського університету Св. Володимира у Києві. 

Завершивши навчання, А.І. Савенко працював адвокатом у Київ-
ському окружному суді; отримав чин колезького секретаря. Утім, ще 
зі студентських років пріоритетною для нього стала журналістика. 
Навчаючись на останньому курсі університету, з 1899 р. він почав пра-
цювати постійним співробітником газети “Киевлянин”, друкувався в 
“Киевском слове”, “Подолянине”, “Свете”, “Московских ведомостях”, 
іншій періодиці. 

У роки революції 1905–1907 рр. А.І. Савенко долучився до по-
літичної боротьби, заснувавши у Києві Партію правового порядку, 
члени якої ратували за еволюційні зміни у Росії, “єдиній і неподільній”, 
монархічній за формою правління. 1908 р. А.І. Савенко став співорга-
нізатором Київського клубу російських націоналістів (ККРН), з 1912р. 
– його очільником; працював над налагодженням тісних контактів із 
Всеросійським національним союзом, був членом Головної ради союзу. 
Публічна діяльність А.І. Савенка, його ораторські здібності, кипуча 
енергія громадського діяча торували дорогу до Київської міської думи 
у якості гласного (1910–1912), а потім до ІV Державної Думи від 
Київської губернії (1913–1917), де він став одним із лідерів фракції 
російських націоналістів [3]. 

Після повалення монархії, за часів Тимчасового уряду, А.І. Са-
венко обіймав посаду головного уповноваженого з водних і суміжних 
перевезень у районі Дніпра, Дністра, Буга і Чорного моря. Водночас не 
полишав і партійні справи. У жовтні 1917 р. ККРН був перейменований 
у Клуб прогресивних російських націоналістів, його головою обрали 
А.І. Савенка. 

Після більшовицького перевороту А.І. Савенко приєднався до бі-
логвардійського руху; протягом серпня – листопада 1919 р. виконував 
обов’язки начальника Київського бюро відділу пропаганди Денікін-
ської армії. Разом із денікінцями, які відступили з Києва, А.І. Савенко 
опинився в Одесі, потім – Туреччині, але, як більшість емігрантів, не 
поїхав на Захід. Під ім’ям Артема Івановича Степуренка повернувся до 
Керчі, де з осені 1920 р. і до смерті в 1922 р. служив спочатку двірником, 
згодом – юрисконсультом Рибтреста [1]. 

На час приїзду до Чернігова 29-річний А.І. Савенко був, за висло-
вом А. Іванова, “провінційним інтелектуалом-публіцистом, але знаним 
як талановитий журналіст” [1]. Він вів постійну рубрику “Думы и на-
строения” у газеті “Киевлянин”, де публікував матеріали про політичне 

та економічне життя країни, нариси з історії рідного краю, що згодом 
виходили окремими брошурами. Пізніше Ірина Савенко так згадувала 
про батька: “Он, видимо, все время… тянулся к изучению местности, 
городов и сел, лежащих по Днепру и Десне…” [5, с.23]. Підсумком 
такого інтересу стало видання у 1902 р. “Путеводителя по Днепру и 
Десне от Киева до Екатеринослава и Чернигова” [1].

На думку А.І. Савенка, найбільшою цінністю губернського міста, 
свідченням його неповторності були пам’ятки храмової архітектури. 
Їхня історія й візуальні образи надавали можливість позиціонувати 
Чернігів як одне з унікальних міст Російської імперії. “От Х –ХІІІ веков, 
– занотував А.І. Савенко, – в древнем городе уцелело... 5 храмов, так 
что по количеству архитектурных памятников византийского периода 
церковностроительства в России, т.е. периода, предшествовавшего на-
шествию татар, Чернигов среди древнерусских городов занимает второе 
место, уступая в этом отношении одному только Киеву” [4, с.24, 25].

Культурно-духовним символом, візитною карткою Чернігова був 
кафедральний Спасо-Преображенський собор. Як зауважив автор нота-
ток, він “командует над всем городом, бросаясь в глаза красотой своей 
византийской архитектуры и позолотой глав” [4, с.18]. Унікальність архі-
тектурного ансамблю зумовлювалася тим фактом, що його будівництво 
розпочалося у 1031 р. за ініціативою князя Мстислава Володимировича. 
Тобто, за часовими рамками він випереджав собори Св. Софії у Києві 
(1036 р.) і Новгороді (1045 р.). На початок ХХ ст. споруда зберегла 
давньовізантійську архітектуру, а отже, на думку А.І. Савенка, була 
єдиною пам’яткою такого типу в Російській імперії. Поблизу Спась-
кого храму розташовувався Борисоглібський собор, збудований також 
у візантійському стилі упродовж 1090–1123 рр. за князювання Давида 
Святославича. Навпроти від Спаського і Борисоглібського храмів ви-
сочіла Катерининська церква, діюча з 1715 р. [4, с.18, 21, 28].

В іншому районі Чернігова розташовувалися ще три пам’ятки 
церковної архітектури – Єлецький Успенський монастир, Іллінська 
церква та Троїцький собор.

Культові споруди Чернігова були розташовані компактно, що було 
зручно і для бажаючих ознайомитися з архітектурними ансамблями, і 
для паломників. По суті, у нотатках А.І. Савенка визначено маршрут 
прогулянки: “в одной ограде с Преображенским собором, в нескольких 
саженях от него, находится Борисоглебский собор… [4, с.20]; от площа-
ди и бульваров, простирающихся перед соборами, ведет на юго-запад 
скромная Елецкая улица, упирающаяся в колокольню древнего Елецкого 
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Успенского монастыря…; по прямой дороге от Елецкаго монастыря, 
верстах в двух от него… красуется Троицкий монастырь…, подле Тро-
ицкого монастыря, на склоне горы… приютилась древняя Ильинская 
церковь, с пещерами св. Антония” [4, с.21, 23].

Віддалено від названих пам’яток, але в центрі міста, на Базарній 
площі, знаходилася П’ятницька церква. На той час було відомо, що вона 
також збудована в додатарський період, але, вочевидь, не викликала 
інтересу А.І. Савенка. Він пояснив це тим, що храм “много претерпел 
и ныне совсем утерял свой древний вид. Только три алтарных абсида 
сохранили свою яркую византийскую типичность” [4, с.24]. 

Таке висловлювання свідчить, що потенційних відвідувачів міста 
приваблювала можливість побачити зразки саме візантійського архі-
тектурного стилю. Однак, згідно із записами журналіста, це усклад-
нювалося через занедбаний вигляд пам’яток і реставраційні роботи, 
в результаті яких храми осучаснили: “Елецкий монастырь… имеет 
скромный и даже бедный вид” [4, с.22]; від перебудови 1792–1799 і 
1891рр. Спаський собор “пострадал более, чем от татарскаго наше-
ствия”. А.І. Савенко пояснив, що під час першої реставрації добудували 
для симетрії другу башту та конусоподібні високі дахи, замість типових 
візантійських, у наслідок чого Собор став схожим на адміралтейський 
шпиль у Петербурзі. За час другої реставрації дахи п’яти глав храму 
“были несколько придавлены, а у основания конусообразных крыш двух 
башен поставлены ни к селу, ни городу русские кокошники” [4, с.20]. 

Для А.І. Савенка, як і для більшості людей, виховання яких базу-
валося на цінностях традиційного суспільства, головне місце у ман-
дрівці відводилося святині, й візуальна картинка мала радувати, а не 
викликати смуток. Утім, автор робить висновок, що чернігівські храми 
не втратили свого значення духовної домінанти. Для поклоніння їм по-
стійно приїздили паломники, які не акцентували уваги на зовнішньому 
вигляді пам’яток чи внутрішньому оздобленні. Особливою популяр-
ністю користувався Спаський собор, де знаходилися мощі святителя 
Феодосія Углицького. Хоча “несмотря на обилие паломников, – писав 
А.І. Савенко, – храм внутри отличался бедностью” [4, с.20].

Культові ансамблі зацікавлювали й представників наукового світу. 
У нотатках згадано про факти дослідження Єлецького монастиря проф. 
А.В.Праховим, завдяки якому реставровано внутрішнє декорування (дав-
ні фрески), та П’ятницької церкви проф. П.А.Лашкарьовим. Останній, за 
дорученням комітету ХІ археологічного з’їзду, дослідив кладку храмової 
споруди, що дозволило визначити час її побудови – дотатарська доба.

Цікавим об’єктом культурного простору Чернігова був печерний 
комплекс, появою якого завдячують Св. Антонію. Однак у нотатках не 
знаходимо про нього докладної інформації. А.І. Савенко лише заноту-
вав, що тип печер аналогічний київським.

Іншим способом проведення дозвілля у Чернігові могло бути озна-
йомлення з музейними колекціями. Реліквії знаходилися у двох музеях 
– історичному та українських старожитностей. Історичний музей був 
дітищем Чернігівської губернської вченої архівної комісії, очолюваної 
на той час директором чоловічої гімназії Є.М. Зеленецьким. Завідува-
чем музею працював П.М. Добровольський, якого київський журналіст 
охарактеризував як “горячего любителя родной старины, который много 
сделал для изучения и собирания древностей этого города” [4, с.29].

Музей знаходився у центрі Чернігова, у міському приміщенні. Хоча 
А.І. Савенко назвав його історичним, але додав: “содержание его шире 
названия” [4, с.30]. У ньому експонувалися також археологічні та етно-
графічні знахідки, щоправда, не були вироблені критерії відбору речей. 
Колекціонувалося все, без огляду на епоху чи етнічну приналежність. 
Домінував єдиний принцип – ареал знаходження експоната окреслю-
вався виключно теренами Чернігівської губернії. Чисельність реліквій, 
вважав А.І. Савенко, була невеликою, але “симпатичная программа и 
направление музея обещают ему хорошее будущее” [4, с.31].

Ширший потенціал у плані задоволення запитів духовного світу 
мешканців Чернігова та його гостей мав музей українських старо-
житностей. Він постав на основі перевезеної з Києва унікальної 
колекції В.В.Тарновського, на “собирание которой… было затрачено 
очень много средств, времени и труда” [4, с.31]. Меценат заповів її 
Чернігівському губернському земству для формування музею, однак, 
земці, як видно з нотаток А.І. Савенка, не усвідомлювали значущості 
отриманих старожитностей. Спочатку запланували розмістити музей 
у центрі міста, у “Мазепиному” будинку. Зручність місцезнаходження 
гарантувала б наплив відвідувачів. Але потім для музею виділили 
садибу за Черніговом, поблизу с. Бобровиці. Приміщення виявилося 
затісним, внаслідок чого експонати без опису й класифікації звалили 
у двох кімнатах і маленькому коридорчику. “Получился не музей, а 
какой-то склад вещей”, – зробив висновок А.І. Савенко [4, с.32]. За 
таких обставин він не виконував свого функціонального призначення. 
“Музей до сих пор не открыт для публики” [4, с.32]. 

Завідувач музею А.П. Шелухін неодноразово підкреслив у розмові 
з журналістом, що місце цих колекцій не в Чернігові, а в Києві [4, с.33]. 
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Очевидно, А.П. Шелухін, знаючи про неможливість найближчим часом 
упорядкувати музей, а отже, неминуче псування експонатів, вважав за 
доцільне повернути їх до Київського музею старожитностей і мистецтв, 
де вони попередньо й були. У його словах, ймовірно, є завуальована 
думка, що для більшості пересічних мешканців Чернігова музей не 
ідентифікувався як об’єкт для проведення вільного часу з метою інте-
лектуального збагачення чи інших потреб культурно-духовної сфери.

Натомість жителі Чернігова та його гості полюбляли відпочи-
вати у міському саду і на “Валу”. “Вал”, – писав А.І. Савенко, – это 
крайний и обрывистый выступ к Десне плоской возвышенности цен-
тральной и древнейшей части города” [4, с.25]. “В настоящее время 
“Вал” – любимейшее место для прогулок отдыхающих черниговцев. 
Действительно, отсюда открывается недурной вид на Десну и За-
десенье” [4, с.26]. У часи дозвілля городяни також могли побувати у 
парку, для якого була відведена частина “Валу”, та у “громадном”, за 
оцінкою журналіста, міському парку за р. Стрижень. “Это единственное 
место, где обыватель мог бы подышать хорошим воздухом”. Однак, 
подальші записи А.І. Савенка свідчать, що відпочиваючі не отримали 
б особливого задоволення від зеленого оазису. “… Этот парк нахо-
дится в ужасающем состоянии: местами он непроходим. В казенных 
лесничествах лес содержится гораздо лучше, чем этот парк” [4, с.15]. 
Садово-паркові зони “совершенно в диком состоянии”. З почуттям 
гордості журналіст додав: “Киев состоянием своей Владимирской 
горки… может гордиться” [4, с.26].

Значимим компонентом організації дозвілля городян був театр. 
Але А.І. Савенко вважав, що у Чернігові неможливо відчути духовної 
насолоди від вистав. Місто мало театр, проте, за словами журналіста, 
це дерев’яний хлів із примітивними декораціями. У ньому відбувалися 
спектаклі, які, зазвичай, ставили приїжджі трупи. “В настоящее время 
там подвизается товарищество оперных артистов, под управлением 
г. Белоглазова”, – зауважив автор нотаток [4, с.16]. У цих рядках від-
дзеркалюється тогочасний суспільний стереотип: протиставлення 
“столичного” інтелектуального театру “провінційному” розважальному. 
А.І. Савенко звик до столичних спектаклів, що вирізнялися вишуканим 
репертуаром і оригінальністю режисерського задуму.

Так само зверхньо київський журналіст охарактеризував і матері-
али, пропоновані місцевою газетою. У Чернігові друкувалися “Губерн-
ские ведомости”, але, на його думку, “удовлетворить эта газета едва-ли 
может даже самого невзыскательного читателя” [4, с.14]. 

Натомість А.І. Савенко з особливим пієтетом написав про пе-
ріодичні видання Чернігівської губернської вченої архівної комісії. 
“Труды” комісії містили наукові доповіді, розвідки, реферати з історії 
рідного краю. Журналіст, зокрема, відзначив випуск, який включав 
статті П.М.Добровольського: “Архив Черниговского кафедрально-
го собора”, “Юрьева Божница” та інші [4, с.30]. До речі, оцінюючи 
результати діяльності архівної комісії, А.І. Савенко наголосив на 
схвальному ставленні до її напрацювань місцевої громади. Водночас, 
він продемонстрував свою позицію щодо тієї частини інтелігенції Чер-
нігова, яка обстоювала національну ідентичність. “Дело пошло бы, без 
сомнения, гораздо лучше, – написав він, – если бы не несчастная узкая 
национальная партийность и даже нетерпимость тех представителей 
местной интеллигенции, которые ничего, кроме “казацькой шаблюки 
и запорижских штанив”, не признают” [4, с.30].

Через призму побаченого київським журналістом стає зрозуміло: 
у Чернігові початку ХХ ст. були можливості не лише для задоволення 
культурно-духовних потреб городян, організації їхнього дозвілля, але 
й перспективи зацікавлення подорожуючих унікальними пам’ятками 
часів Київської Русі, музейними колекціями, напрацюваннями Черні-
гівської губернської вченої архівної комісії. Попри це існувала низка 
проблем, що стримували повноцінне використання потенціалу куль-
турного простору міста. А.І. Савенко покладав провину за такий стан 
речей на представників самоврядних інституцій влади, які не звертали 
уваги на культурно-духовну царину. “Деятельность городского управ-
ления… отличается узко-утилитарным направлением” [4, с.14]; “почти 
все, что сделано хорошего в Чернигове, – переконаний журналіст, – 
сделано губернской администрацией или под сильным давлением ее, 
благо Чернигов имел таких энергичных губернаторов, как покойный 
Анастасьев и недавно оставивший Чернигов г. Андреевский” [4, с.15]. 
На підтвердження своєї думки зазначив, що згідно з розпорядженням 
губернатора Є.К. Андрієвського на “Валу” встановили кілька чавун-
них гармат, можливо періоду війни з Карлом ХІІ. Хоча, як вважав 
П.М.Добровольський, про ті трофеї можна впевнено сказати тільки 
одне: “это – пушки” [4, с.27].

Спираючись на власні враження від подорожі до губернського 
міста, А.І. Савенко зробив однозначний і категоричний висновок: 
“Современный Чернигов представляет полную противоположность 
его блестящему прошлому… Ныне Чернигов – скромный и захудалый 
город, много уступающий таким средней величины губернским горо-
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дам, как Полтава и Житомир” [4, с. 13]. Непривабливість візуального 
образу “столиці Сіверської землі” журналіст аргументував, базуючись 
на кількох позиціях. По-перше, незважаючи на статус центра губернії, 
чисельність його населення (27 тис. душ за переписом 1897 р.) менша, 
ніж у повітовому Ніжині (32 тис. душ). По-друге, низький рівень роз-
витку промисловості й торгівлі: “ни развитием промышленности, ни 
оживленной торговлей город не отличается” [4, с.15]. По-третє, що най-
більше обурило А.І. Савенка, низький рівень комунальної інфраструк-
тури. “Улицы Чернигова не блещут ни красотой, ни благоустройством. 
Мостовых очень мало, и потому пыль – ужасающая” [4, с.13]. Місто 
освітлювалося електричними ліхтарями, але, як зазначено у нотатках, 
вони віддалені один від одного, тому слугують не пристроями для 
освітлення, а радше маяками-дороговказами. І, нарешті, Чернігів не мав 
розгалуженої мережі магістральних сполучень. Влітку ситуація краща, 
писав А.І. Савенко. Між Черніговом і Києвом функціонує пароплавне 
сполучення по Десні: “удобно и к тому же очень дешево” [4, с.16]. 
Два пароплави “Чикаго” і “Пронин” перевозять пасажирів і вантажі 
до Макошина (станція Любаво-Роменської залізниці, розташована за 
115 верст від Чернігова). Взимку сполучення значно ускладнюється. 
Московсько-Київсько-Воронезька залізниця проклала від станції 
Крути до Чернігова 75-верстну вузькоколійну гілку, але потяги не до-
їжджають безпосередньо до міста. Залізнична станція знаходиться за 
Десною, відтак губернський центр віддалений від магістральної лінії 
на 4–5 верст [4, с. 16]. 

“В общем, – підсумував журналіст, – получается очень знакомая 
картина, картина средней величины уездного города…Обыватель 
чувствует себя в глуши провинции, и потому считает долгом пить и 
играть в карты” [4, с.14, 15]. В оцінках А.І. Савенка, окрім його влас-
них думок, віддзеркалені й стереотипи суспільного контексту. Місто, 
після перебування у якому не залишилося яскравих вражень, у якому з 
настанням сутінок, життя на вулицях ніби завмирало (не горіли вогні, 
не чутно музики), здавалося більш відсталим, провінційним, ніж було 
насправді. Крім цього, київський журналіст побачив “обличчя” Черні-
гова таким “сірим” і “непривабливим” через очевидний контраст між 
зовнішнім виглядом Чернігова і Києва чи інших великих міст, де він 
побував. Підсвідомий негатив посилила візуальна картина культових 
пам’яток. Їх занедбаний стан, осучаснення реставраціями не могли не 
роздратувати людину, для якої зразки давньоруського зодчества були 
довершеними.

Використовуючи інформацію даного джерела, необхідно розрізня-
ти реальні факти та суб’єктивні враження, пов’язані з особистісними 
рисами спостерігача.
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Для ранньої радянської епохи характерними були грандіозні екс-
перименти не лише в царині освіти, а й у всіх сферах життя, це був 
період сміливих і нерідко утопічних проектів влаштування нового світу, 
формування радянського стилю повсякденності. Цей час захоплював і 
насторожував, возвеличував, ламав і перегинав людські душі, змушував 
бодай замислитись, якщо не переглянути своє розуміння загально-
людських цінностей в новоствореній дійсності. Разом з тим цілком 
справедливим є зауваження проф. А. Утевського, що цей фантастичний 
час, описаний вченими і поетами, ще залишається значною мірою не 
розпізнаним [54, с.68]. 

Епоха, що була неоднозначною для сучасників, завжди користу-
валася посиленою увагою дослідників. Відлік у висвітленні історії 
студентів ранньої радянської епохи розпочинається з 1920-х рр., коли 
з’явилися перші розвідки, присвячені українській системі вищої освіти, 
в цілому, і студентам, зокрема. У багатьох роботах 1920-х рр. поряд із 
фактографічним підходом простежується і серйозний науковий рівень 
дослідження ідеалів, уявлень, світоглядних установок, мови молоді 
цього часу [10; 34; 44]. Для подальших періодів історіографії характерна  
поява нових акцентів у висвітленні проблеми, зумовлених загальною 
суспільно-політичною ситуацією в країні та ступенем свободи наукової 
творчості. В цілому ж історія студентства, зокрема й українських ви-
щих навчальних закладів зазначеного періоду, традиційно вписувалася 
в більш загальні теми – становлення і розвитку нової системи освіти 
в Україні, історії формування інтелігенції, історії політичних партій 
і рухів, комсомольських і профспілкових організацій [27; 35]. Хоча 
історіографічне тло нашої теми і вражає своїм розмаїттям, заявлена 
проблема так і не стала предметом ґрунтовного аналізу.

УДК 94(477) – 057.87 «1920-1930»

Ольга РЯБЧЕНКО
(Харків, Україна)

Соціокультурні норми і контрасти
дозвілля студентів 
радянської України
у 1920–1930-ті роки

Метою нашого дослідження є висвітлення на основі широкого кола 
документальних свідчень контрастів позаакадемічного життя студентів 
радянської України 1920–1930-х рр., яке, як і інші сфери, перебувало 
під пильним ідеологічним контролем більшовицької влади і мало свій 
«фасад» і «чорний хід». Студентство, насамперед, нас цікавить у по-
всякденному зрізі його буття: пошуки ідейних і ціннісних орієнтирів 
на перехресті різнобічних силових ліній суспільного існування, спроби 
пристосування до радянської дійсності, культурні смаки молоді, колізії 
між окремими особистостями та оточенням, що важливо не лише для 
відтворення недостатньо висвітлених сторінок нашої минувшини, а  й, 
безсумнівно, є цікавим для розуміння багатьох проблем сучасності.

Студентська молодь була одним із основних об’єктів політико-
психологічного впливу більшовицької влади, котра намагалася виробити 
у неї відповідне ставлення до подій політичного і громадського життя, 
сформувати нового радянського студента як соціальну реальність, як 
людину, яка б за своєю сутністю відповідала духу нового суспільства, 
його соціокультурним нормам. А.В. Луначарський прямо вказував, що 
вищі навчальні заклади «мають бути якнайбільше нагіпнотизовані на-
шим комуністичним духом» [36, с.3]. Для нової особистості, як відомо, 
пріоритетним мав стати дух колективізму. Тож студентство активно 
залучалося до участі у всіляких заходах радянської влади, особливо 
відзначенні річниць Червоної Армії, 1 травня, днів народжень осново-
положників марксизму, днів всеобучу, що стали досить популярними. 
Святкування, особливо в перші роки радянської влади, були помпезними 
[26, с.117], вони мали вирішити непросте завдання, поставлене Нар-
комосом – створити атмосферу піднесення, повторного переживання 
масами революційного пориву, віри у торжество більшовицьких іде-
алів. Нові свята не пов’язувалися з реаліями минулого, вони повинні 
були символізувати колективізм теперішнього часу в ім’я ідеального 
майбутнього [46, с.326].

Допомагала створювати відповідну атмосферу нова символіка, 
яка мала наглядно переконувати, що настав новий соціальний час, а 
також авангардистські художники, які оформлювали агітпоїзди та агіт-
пароплави. Символіка більшовицької влади: новий герб, червона зірка 
– символ Червоної Армії, державний гімн – «Інтернаціонал», активно 
упроваджувалася у міське життя відразу ж після її прийняття [48, с.414]: 
нові емблеми і прапори з’явилися на дахах і стінах будинків. 

До громадських робіт з влаштування народних свят, всіляких агіта-
ційних кампаній залучалися також студенти художніх вишів. К. Редько 
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згадував, що вони отримували «завдання зробити певну кількість зірок, 
виконати з фотографій портрети вождів революції. Ці речі дуже важливі 
для механізованої пропаганди. Великі фігурні плакати для вулиці, на 
яких виводилися типажі людей, розділені, відповідно до марксистської 
доктрини, на класові начала» [63, арк.87–88]. Згодом Ю.Л. Юркевич (у 
кінці 1920-х рр. – студент КПІ) у листі до Д.П. Мазюкевич (6 червня 
1981 р.) зазначав, що в часи його юності до такого мистецтва «ми, 
сучасники, може і не так поважно ставились, часом вважаючи його 
штукарством і балаганом, хоч час переконав, що то був далеко не ба-
лаган» [64, арк.10].

Застосовувалося масове декорування вулиць і площ міст, на бу-
динках розвішувалися небачені за розмірами, яскравістю і змістом 
плакати [62, арк.4]. Перевага надавалася червоному кольору, цими 
«шедеврами» старанно закривали ще не знесені пам’ятки минулих часів. 
Влада прекрасно розуміла, що саме пам’ятникам належав пріоритет у 
пропаганді нових ідей. Тому встановлення скульптурних пам’ятників 
розглядалося як основа всієї програми монументальної пропаганди, 
оскільки монументальна скульптура могла більшою мірою вплинути 
не лише на зміну міського архітектурно-просторового середовища, а й 
впливати на почуття людей, які мешкали у цьому середовищі. Спадок 
старого часу, що не представляв «інтересу ні з історичного, ні з худож-
нього боку», відповідно до декрету РНК України від 7 травня 1919 р., 
підлягав знесенню з площ і вулиць [21, с.10]. Натомість НКО запро-
понував список імен історичних діячів, на честь яких пропонувалося 
звести нові монументи.

У наступні роки пишність поступалася кількості і масовості, го-
ловною ставала участь студентства. За два місяці, у листопаді і грудні 
1922 р., у Вищому інституті народної освіти імені М.П. Драгоманова 
у Києві відбулося чотири загальноінститутські свята, у лютому 1923 р. 
– п’ять, причому революційні свята переносилися із Актової зали на 
вулиці міста, куди сходилися натовпи студентів з червоними знаменами 
з різних вишів. У святкуванні дня народження Ф. Енгельса, наприклад, 
брало участь вісім вищих навчальних закладів Києва [55, арк.166]. 
Загальноміським було також святкування «студентського дня» 24 лю-
того, головним елементом якого було ознайомлення молоді з історією 
революційного студентського руху в Росії [55, арк.11].

Про такі колективні заходи обов’язково повідомлялося в періодиці. 
Так, про святкування міжнародного юнацького дня у Харкові (7 вересня 
1925 р.) повідомлялося: «Ще зранку комсомольці й піонери прийшли 

до центру міста. Удень біля міської ради та окрвиконкому відбулися 
мітинги за участю багатьох тисяч трудящих. Особливо величезний був 
мітинг біля будинку ВУЦВК» [68].

Наймасовішими були маївки, урочистості з нагоди відзначення 
річниць революційних свят. «Ми бадьоро йшли, а за нами бігла малеча 
й кричала «ура!» [30, с.11]. Масовій свідомості такі заходи мали по-
казати переваги колективізму, піднесеного духу нового студентства, 
які готові подолати всі труднощі на шляху до світлого майбутнього. 
Так, у 1928 р. у загальностудентській маївці в Голосієво взяли участь 
близько 5000 студентів Києва. Тут було організовано змагання (волей-
бол для жіночих команд і футбол під гру духового оркестру), виступ 
міжвишівського хору (142 студенти), кобзарів, декламаторів, масові 
танки та ігри. Також демонструвалися вправи з тактики бою, підрив-
ної справи, стрілецькі змагання. 1 травня колона студентів пройшла 
досить організовано містом. Спеціально для урочистостей студенти 
Художнього інституту оформили авто «культурна революція йде» [67]. 
Разом з тим відмічалося пасивне ставлення великих вищіх навчальних 
закладів – КПІ, КМІ, КІНГ, ІНО і несерйозне ставлення МДІ ім. Лисенка, 
музичного та театральних технікумів до свята. 

Стрункі колони студентів на довгі роки стали традиційними на пер-
шотравневих демонстраціях, з кінця 1920-х рр. почали проводитися також 
легкоатлетичні естафети і кроси на вулицях міст. Наприклад, у Харкові 
студенти Інституту фізкультури проводили естафету від тракторного 
заводу до палацу піонерів [66, с.28]. 7 листопада 1932 р., після воєнних 
зборів у таборах, вперше студенти пройшли з навчальними гвинтівками 
площею Дзержинського перед урядовою трибуною. У 1933 р. інфізкуль-
тівці вперше показали гімнастичні композиції, а ще через рік, на великому 
стадіоні Динамо у Києві, виконувалися складні гімнастичні і акробатичні 
вправи та спортивні танці [66, с.37]. З роками спортивно-гімнастичні 
виступи удосконалювалися і ставали складнішими.

Не у всіх студентів того часу такі колективні заходи викликали 
почуття піднесення і патріотизму, вони сприймалися по-різному. Про 
це говорять, наприклад, рядки щоденника студента ІІІ курсу робітфаку 
імені Котлова В.С. Подшивалова, який так описав своє враження від 
демонстрації на честь 1 травня 1930 р. «Дійсно море прапорів і плака-
тів. Та тільки все в натовпі, вірніше серед натовпу пустого, далекого 
від яких-небудь переконань, вороже налаштованих по відношенню до 
влади. Вона стоїть там  серед натовпу лише тому, що це потрібно і необ-
хідно, лише тому, що їх зігнали туди, як отару овець» [16, арк.84].
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Спеціальний студентський гімн так і не був написаний, незважа-
ючи на оголошений у журналі «Студент революції» конкурс, тому на-
віть такі свята, як 200-ліття з дня народження Г.С. Сковороди, річниці 
М.П.Драгоманова та Т.Г.Шевченка, які також збирали велику кількість 
студентів, обов’язково розпочиналися хоровим співом «Інтернаціоналу» 
[55, арк.166]. Ним же закінчувалися студентські збори різних рівнів, 
навіть ті, на яких раніше сплановані рішення партійно-комсомольської 
меншості не приймалися студентами. 

Не менш важливі для конструювання і трансформації ідентич-
ності,відігравали такі форми повсякденного життя як читання літера-
тури, кіно і театр, участь у гуртковій роботі. Студентство, наближене 
за настроями до «старого», частіше віддавало перевагу тим гурткам, 
де можна було проявити себе, розвинути свій талант. Вони залюбки 
працювали у семінарах підвищеного типу, наукових гуртках, таких 
як ГУКУС чи літературний у Київському ІНО, якими опікувалися 
проф. М.К. Зеров, М.Я. Калинович, П.П. Филипович [9, с.29]. «Мені 
дуже були до душі ті студентські доповіді, що там виголошувались, 
ті коментарі, що вносили керівники, і та дискусія, що відбувалась, а 
також вся атмосфера тих робочих засідань», – писав Г. Костюк [31, 
с.141]. Цікаво проходило навчання у технічних гуртках, зокрема 
авіаційних при КПІ та ХТІ, а згодом – при авіаційних інститутах. 
Щиро пролетарську «колективну» працю такі студенти, як правило, 
симулювали. Разом з цим вони могли повністю віддатися улюбленій 
справі. Професура не жаліла сил для навчання зацікавленої молоді. Не 
дивно тому, що студент КПІ К. Калінін не лише повністю спроектував 
літак К-1, але й упровадив його у серійне виробництво (цей літак був 
його дипломним проектом) [23, с.160]. 

«Нові» студенти вносили в позаакадемічне життя дух колекти-
візму, надаючи перевагу офіційним гурткам, товариствам, що діяли з 
високого дозволу. Сили молоді скеровувалися, наприклад, на викри-
вальну діяльність, критику художніх творів та їх героїв, забракованих 
владою. Так, близько 30 студентів різних вишів Харкова працювали в 
літературно-рецензентському гуртку, вони щотижня опрацьовували 
якусь книгу чи журнал, влаштовували обговорення таких книг, як 
«Місто» В. Підмогильного, альманах «Літературний ярмарок». Диспути 
збирали велику аудиторію, десятки виступали в дискусіях [17, с.48]. 
Молодь переконували, що зображені письменниками студенти – не 
типові, що це «представники міщанського студентства, з якими ми бо-
ремося, яких ми прагнемо вичистити з вузів». В. Вересаєву, наприклад, 

дорікали, що він «проґавив, не помітив тієї студентської маси, що за 
найскрутніших матеріальних умов героїчно виносять на своїх плечах 
і велику академічну роботу, і громадські навантаження, і боротьбу за 
шматок хліба» [47].

Широко залучалися студенти для пропагування нового побуту, но-
вих традицій, які народжувалися у шаленому протистоянні віковічним 
звичаям. Народні традиції консервативні, боротися з ними часто було не 
під силу малограмотним комсомольцям, а тим більше, започаткувати нові 
звичаї. Тому, як правило, старим дійствам надавали свого, комсомоль-
ського змісту. Як альтернатива церковному шлюбу з початку 1920-х рр. 
стало проводитися комсомольське, «червоне весілля». «Вінчав» секретар 
комсомольської чи партійної організації, ікони змінювалися портретами 
класиків марксизму чи вождів революції. Замість хрестин відбувалися 
октябрини. Газета «Радянська Волинь» наводить опис типових октябрин: 
«У студента народився син. Передає долю тим, хто веде за собою тру-
дящих – компартії. Обіцяє виховати чесним громадянином» [53]. Після 
цього виступав студентський хор, була поставлена п’єска.

Активно йшли пошуки нових форм клубної роботи. Популярністю 
користувалися виступи «Синьої блузи», програми яких відбивали по-
літичне життя країни, а також місцеві теми – виробничі і побутові [42, 
с.257]. З’явилася досить цікава форма передачі інформації – жива газета: 
студенти готували яскраві, політично насичені інсценіровки і виступали 
з ними перед аудиторією. Згодом виникла студентська журналістика, 
удосконалювалася культура оформлення стінної газети. Студкори 
працювали для вишівських газет, їхні дописи раз по раз з’являлися і в 
радянських періодичних виданнях. 

Разючі контрасти того часу, «фасад і чорний хід, слово і діло, те, 
що прославлялося в газетах і те, що ми бачили в реальному житті» [33, 
с.38], звичайно, не могли не позначитися на житті молоді. З одного боку, 
це було життя в постійній психологічній напрузі, «під вічним страхом», 
в атмосфері підозр, «недовіри, наклепів, нацьковування одних на од-
них», що, за словами С. Крижанівського, нагадувало кримінальну дію. 
«Напряму про політику ми не говорили. Не тому, що боялися один одно-
го, а тому, що сама собою склалася така норма – навіть в задушевних 
бесідах. Ми були впевнені: є речі, що не підлягають обговоренню… 
Але підтекст існує не лише в літературі, в мистецтві – він є і в повсяк-
денному людському спілкуванні» [18, с.22]. 

Молодь знаходила вихід із страшної буденності: хтось після отри-
мання стипендії дозволяв собі «розкіш», виконуючи щомісячний ритуал: 
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«Спершу – до кондитерської на Сумській. Купуємо по коробочці какао 
«Золотой якорь» і по двісті грамів цукерок «Червоний мак». Потім – до 
гастроному по пляшечку виноградного соку (якщо є!), який п’ється дома 
з манюньої чарочки. Тоді – з’їсти пиріжок у крамничці поряд. На цьому 
бенкет кінчався» [50, с.277]. Інші відвідували різноманітні вечори і ве-
чірки, популярні в ті часи, а головне – безкоштовні літгуртки, семінари, 
збори. Ознакою того часу було повальне захоплення пролетарською літе-
ратурою, зустрічі з письменниками. «З якоюсь жадобою кидалися ми на 
всілякі цікаві лекції, зустрічі, літературні вечори. Принагідно самі декла-
мували таких поетів як В. Маяковський, В. Чумак, В. Сосюра, О. Влизько, 
«ніспровергали» літературні авторитети…», – згадував Ю. Кобилецький 
[28, с.123]. Дехто умудрявся при цьому навчатися в декількох інститутах. 
Встигали закохуватися і дзвеніти склом на студентських бенкетах [43, 
с.193]. «Що для нас важливіше: комсомол чи?.. Звичайно, футбол, але 
зізнатися в цьому ми не могли. Неможна! Думай, що завгодно, а говори, 
що потрібно. Практично з пелюшок ми жили в казармі і так просякнулись 
казарменним духом, що в собі його не відчували…» [18, с.18]. З анкет 
1920-х рр., з розмов зі студентами наступного десятиліття випливало, що 
багато із них не читали художню літературу, не відвідували кіно, театри, 
«цим ніхто не цікавиться» [14, арк.224]. Та категорично так стверджувати 
не можна, спогади говорять про те, що уподобання були різними, тому 
і читали, і ходили по музеям, концертам, спектаклям, відвідували оперу 
чи балет: «Вся наша галаслива компанія, осіб з десять, проникала в театр 
до відкриття, з чорного ходу, умощувалася у першому ряду гальорки до 
приходу глядачів. Скільки ми тоді подивилися драм, прослухали опер. 
Але найчастіше ми відвідували оперету. Все передивилися і не по одному 
разу» [19, с.10]. Більшість класику навіть не розуміла: «Якось я наважився 
піти подивитися балет, заліз на гальорку, і виспався там добре, аж поки 
мене не збудив служник, що прибирав після закінчення вистави. Для 
мене було не тільки незрозумілим, а й дивним, що у незвичному для мене 
одязі напівоголені (як на мій погляд) дівчата і такі ж чудернацькі хлопці 
стрибають мовчки під музику на сцені. Я такого зроду не бачив і музики 
такої не чув. Хлопці реготались, коли я розказував про цю оказію. Красу 
класичної музики ми зрозуміли потім, але мушу признатися, що ми її 
не сприймали серцем, хоча окремі арії з популярних опер полюбили й 
співали» [28, с.123]. Кіно, навпаки – пов’язане з ним захоплювало молодь: 
«Крім зарплати, вабила і сама атмосфера кіномистецтва, оповитого в ту 
пору для нас серпанком романтичної чарівності, утаємниченої, просто 
таки незбагненної притягальної сили» [22, с.129]. А якщо і не ходили в 

кіно, то лише з причини відсутності «фіті-міті», тобто грошей, принай-
мні, так писав у листі (14 вересня 1934 р.) до свого друга О.С. Юренка в 
студентські роки письменник О. Гончар [7, с.14]. Вигідно відрізнялися 
в цьому плані ті інститути, які мали свої кінопересувки, як Харківський 
технологічний та Сумський педагогічний [60, арк.100]. У ХТІ, наприклад, 
один сеанс демонструвався студентам безкоштовно, а два наступні – за 
плату. Дохід від кіносеансів йшов на культурно-просвітницьку роботу 
[13, арк.23]. В Одеському політехнічному інституті, за словами студен-
тів, «побудували звукове кіно, ухлопали на це десятки тисяч», але «кіно 
студентами не відвідується, тому що приміщення інституту знаходиться 
далеко, а спеціально їхати, щоб подивитися картину, що демонструвалася 
в місті рік тому, ніхто не буде» [57, арк.38]. Тож висловлювалася думка 
про те, що краще було б на гроші, які пішли на побудову звукового кіно, 
«гарно обладнати кабінети і лабораторії по турбінам, котлам, насосам 
… що так потрібні в навчальному процесі, така думка всіх студентів і 
педагогів» [57, арк.39].

Взагалі ж інститути регулярно звітували всілякими організованими 
культпоходами, диспутами, а студенти прагнули отримати можливість 
самим ходити в театри, поза колективом. Цікаво, що в стенограмах 
комсомольських нарад, коли комсорги звітували про різні пільги для 
студентів, наприклад, про пільгові квитки до театрів чи кіно, записува-
лися репліки з місця присутніх делегатів від студентських колективів, 
що це право ніде не реалізоване [61, арк.53].

Стосовно охайності і поведінки відзначалося (1933 р.), що «елемен-
тарна культура в вишах і гуртожитках відсутня. Студенти, як і десять 
років тому, сидять в аудиторіях під час занять в шапках, пальто, сидять 
на столах, курять, плюють, тощо. В гуртожитках лежать на ліжках в 
чоботях, кидають недопалки куди попало…» [58, арк.128]. Деякі сту-
денти спочатку не витримували неохайності інших, їх дивувало, що 
можна запльовувати підлогу, не вбирати ліжок, обурювало, що дехто 
може цілодобово спати, годинами грати на інструментах чи в доміно, 
не випускаючи цигарки з зубів. Спочатку вони намагалися боротися з 
брудом, павутинням, побутовою анархією, та перші пориви згасали, 
«вдарившись об стіну загальної байдужості своїх товаришів» [20]. Тож 
частина починала миритися з цими ненормальними умовами, решта 
намагалася знайти інші помешкання. Як повідомляв «Студент При-
кордоння», за два тижні 11% студентів І курсу Хімінституту, мешканців 
гуртожитку, втекли на приватні квартири [20]. За хуліганські вчинки 
можна було поплатилися навчанням. Наприклад, студента ІV курсу 
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робфаку Харківського інституту організації територій Хайбетова ви-
ключили без права вступу протягом п’яти років до вишів саме за те, 
що лаявся і бився в стінах інституту [15, арк.56]. Питання охайності 
студентів все частіше обговорювалося на зборах: «Ми маємо факти, 
коли деякі студенти приходять на заняття в брудних сорочках, з не-
митими шиями, у засмальцьованих спецівках… Таким не може бути 
радянський студент» [29]. 

Та найбільше турбували владу спільні вечірки «людей з гарним 
минулим» та пролетарського студентства, що кваліфікувалися як «кля-
сова боротьба, як бажання клясового ворога розкласти комсомольські 
та партійні ряди». Та ще коли на них співали «міщанських пісень» 
про те, що «жизнь дана для любви» та грали в розповсюджену тоді 
«пляшечку» [25]. Партієць і вечірка з фокстротом вважалися речами 
несумісними, проте це явище було звичним, а в осередку Київського 
художнього інституту, наприклад, їх влаштовували з дозволу профкому 
[5, с.4]. Студентів Харківського ІНО, які полюбляли танцювати фокстрот 
в гуртожитку і «палити цигарки», звинуватили в «правому ухилі».

Популярним цей танець залишався до кінця 1930-х рр. І. Дзюба 
згадував, що коли у його батьків наприкінці цього десятиліття прожи-
вали студентки-практикантки, він крадькома прочитав їхні записники, 
безглузді пісеньки із яких запам’яталися на все життя: 

Фокстрот – красивый танец
Он очень у нас в моде
Привез американец
Его на пароходе [12, с.27].

Занепокоєння викликали факти розповсюдження серед студентів 
альбомів з занепадницькими віршами, «контрреволюційне» розшиф-
рування абревіатури «ВКП(б)», влаштування танців в гуртожитку 
Кіровського кооперативного технікуму випускниками напередодні  
похорону С. Кірова, в той час, коли «багато комсомольців не можуть 
відповісти на елементарні питання, наприклад: «В якій організації 
перебував убивця Кірова – Ніколаєв?» [59, арк.71]. В одних випадках 
аналогічні факти ставали відомими завдяки пильним громадянам, та 
по можливості правління намагалися їх замовчувати, щоб уникнути 
політичної оцінки та шквалу критики, а то й жорсткіших мір.

Проте, із спогадів видно, що і у 1920-х, і у 1930-х рр. студенти, 
які товаришували між собою, на свята влаштовували вечірки, особливо 
весело зустрічали Новий рік. «Ми бавились, грали у фанти, танцювали 

під патефон, перед 12 годиною випили навіть «сорокаградусної», – при-
гадував Г. Костюк [31, с.178]. Б. Красовицький писав, що це не були 
бенкети. «Стіл завжди був надзвичайно скромним, і горілки на ньому, 
як правило, не було. Зазвичай ми обмежувалися пляшкою портвейну. 
Танцювали під патефон модне тоді танго, грали в «слова», «платочок», 
«зіпсований телефон». Інколи ставали в коло, в центрі якого на підлозі 
розкручували пляшку, і той, проти кого зупинялася шийка пляшки, му-
сив був цілуватися з тим, хто її розкрутив. Особливо весело такі вечірки 
проходили під Новий рік. Повертаючись додому, ми юрбою висипали 
на вулицю, грали в сніжки, штовхали один одного в кучугури снігу, 
лунав голосний, нестримний сміх» [32, с.142]. Як уже вказувалося, 
продовжували відзначати і релігійні свята.

Студентське життя супроводжувалося піснями. М. Галич пригаду-
вала, що до ІНО у Києві «після лекцій у п’ятнадцяту аудиторію часто 
навідувався дідусь, лікар по професії, відомий композитор Порфирій 
Демуцький» [4, с.491]. Його обступали дівчата й хлопці і співали 
українських пісень: «Сміх, жарти і знову пісні. Співали на весь голос, 
раді з того, що тепер ніхто не може заборонити нам ні співати, ні роз-
мовляти, ні витися по-українськи» [4, с.491]. Тоді ще здавалося, що на 
життєвому горизонті немає й не може бути жодної чорної хмари. Спі-
вали студенти і нових пісень: «Інтернаціонал», «Заповіт» Т. Шевченка, 
«Вічний революціонер» І. Франка, гімн комсомолу «Молоду гвардію» 
О. Безіменського, жодні збори не обходилися без пісні. З жартівливих 
найчастіше гриміли переробки з українських народних: «Ой що ж то 
за шум учинився, – Комсомол на Вкраїні народився…» та «Ой полола 
дівчина, буряки, буряки, Де взялися комсомольці-юнаки…», з ліричних 
– «Гарно, гарно серед степу» Т. Шевченка [28, с.123]. У 1923–1925 рр. 
серед пролетарського студентства популярною була пісня, написана 
робітфаківцем Прокоф’євим [41, с.6]:

Світіть нам зорі, світи нам, місяцю,
І ясне сонце вгорі, світи.
А ми вперед, сміливо й гордо
І переможно будемо йти…

Т. Масенко згадував, що, навчаючись на робітфаку Кам’янець-
Подільського сільськогосподарського інституту, написав марш робіт-
факівців, покладений на музику керівником студентського хору [39, 
с.177]. Цей марш гримів у виконанні його товаришів на першотравневій 
демонстрації:
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Нас послали учитись заводи,
Нас послали убогі лани…
І знання, що веде до свободи,
Від усіх нас чекають вони [38, с.39].

При вишах організовувалися хори, театральні гуртки, які виїжджа-
ли на «гастролі», виступали на площах і в садах. Так, хор Житомирсько-
го ІНО протягом третього триместру 1924–1925 навч. року дав чотири 
концерти для робітників різних спілок Житомира, а також виступив на 
користь дитячого будинку. Цей хор мав близько 100 номерів, серед них 
не лише революційні, а й пісні на музику М. Лисенка, К. Стеценка [45]. 
Не всім подобався репертуар хору: С. Антонюк обурювався виконанням 
народної пісні на музику М. Леонтовича «Ой, нас, братці, п’ять, будем 
пить, гулять» і закликав не виводити халтуру на сцену [1]. Ректори на-
вчальних закладів, характеризуючи культурно-масову роботу студентів, 
також відзначали низьку якість усіх заходів [49, с.92].

На вечірках репертуар був дещо іншим, там навіть комсомольці 
співали «сатирично-злобливі й ліричні пісеньки» модерного фольклору 
на зразок «Ужасно шумно в доме Шнейерзона…», а поряд з ними мах-
новські пісеньки та подільські трішки «солоні» коломийки [31, с.179]. 
З кінця 1920-х рр. досить популярною серед студентів стає пісня на 
слова С. Єсеніна «Ты жива еще моя старушка» та «різна занепадниць-
ка пісенна «продукція» здекласованого елементу, як наприклад: «Ах, 
все равно Моя жизнь теперь пропащая…», або «Стаканчики граненые 
Упали со стола…» [11, с.21]. «Занепадництво» було поетичною модою 
й позою тогочасної молоді через її масове епігонство Сосюри, Єсеніна, 
що критикувалося як прояви «єсенінщини» чи «сосюринщини». Пері-
одика постійно повідомляла про «занепадницький настрій, загублення 
перспектив, негативне ставлення до громадської роботи» [40, с.23]. 
О. Буревій писала, що «міщанська сентиментальність захопила студен-
тів, комсомольців, комуністів у всіх гуртожитках і коридорах універси-
тету. З’явилися гітари і циганські, надсадні романси» [2, с.268]. 

У 1930-х рр. в інститутах продовжували влаштовуватися факуль-
тетські чи загальні вечори самодіяльності та інші заходи. Позашкільна 
робота була розвиненою в низці інститутів, наприклад, Сумський педа-
гогічний мав два хорових гуртка, духовий і струнний оркестри, там було 
радіофіковано інститут і гуртожиток, завдяки власному трансляційному 
вузлу випускалася раз на тиждень радіогазета [60, арк.100]. Проте навіть 
Наркомат освіти не давав ніяких вказівок вишам щодо позашкільної 
роботи, тож гурткова робота проводилася виключно за ініціативою ін-

ститутів, не існувало обміну досвідом такої роботи [60, арк.100]. Тому 
у концертній залі Харківського університету, де відбувалися концерти 
піаністів, скрипалів, співаків чи зустрічі з відомими на всю країну 
героями, проходили і виступи самодіяльності студентів університету. 
Величезний успіх мала студентка літературного факультету Дебора 
Фіеклер, яка «співала романси Морфессі і Вертинського». [2, с.268].

Звичайно ж, в численних дописах ганьбилися композитори і поети 
за те, що «багатотисячне студентство ще й досі не має своєї студентської 
пісні, що відбивала б його життя, його прагнення», ставилося завдання 
«створити студентські пісні бадьорі, співзвучні нашій добі, що за-
кликали б до навчання, до боротьби, які б витравили ці занепадницькі 
«деклясовані» пісні, що й досі живуть у лавах нашого студентства» 
[11, с.23]. Завдання це виявилося непосильним, оскільки традиційно 
в періодиці чи в спеціальних збірниках публікувалися якісь віршики, 
здебільшого примітивні за формою і змістом, а керівники гуртків, чи 
й сама молодь, підбирали для них мотиви старих пісень, знайомих і 
популярних. Антирелігійні пісні, наприклад, виконувалися на мотиви 
«Інтернаціоналу», «Смело, товарищи, в ногу», «Дубинушки» та інших 
[42, с. 263].

Дійсність тридцятих була взагалі настільки безплідною, сірою і 
безрадісною, що «навіть не могла слугувати матеріалом для простих 
хорових пісень» [37, с.143]. Тому в нових піснях і надалі посилено 
реставрувалися старі революційні мотиви, романтика громадянської 
війни, якою намагалися прикрити сіру повсякденність. 

З кінця 1920-х рр. молодь почала все активніше займатися воєні-
зованим спортом. Фізкультура повинна була ввійти повноправною дис-
ципліною до навчальних планів і програм вишів. Молода людина мала 
виходити з інституту не лише із знаннями, але і фізично загартованим 
бійцем, готовим в будь-яку хвилину стати на захист своєї батьківщини 
[51, с.67]. Проте студенти «з іронією, індиферентно, деякі з мовчазним 
упертим протестом прийняли програму навчання фізкультури. Біль-
шість тішилась надією відкараскатись вправ через медкомісію, що 
виявилась не дуже щедрою до звільнень» [65, с.27]. У Київському ІНО, 
наприклад, інструктори протягом ІІ триместру «несміливо жахали» 
студентів обов’язковістю відвідування фізкультури, та присутніх було 
до 30 %, а у «ІІІ триместрі вже не допомогло ніщо – ні страхання, ні 
чемні доводи військового керівника» [65, с.27]. Фактично фізкультура 
проходила в інститутах формально. Часи відводилися, але заняття 
«проходять безобразно. Якась шагистика і все» [60, арк.229]. Більшість 
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студентів їх просто не відвідувала. На 1935 р. 74,8% студентів низки 
навчальних закладів не мали ніякого відношення до фізкультури. В 
змаганнях брали участь лише 2,5% студентів [60, арк.229].

З березня 1931 р. було введено комплекс ГПО першого ступеня, 
а з грудня 1932 р. – другого. Але «у вишах практично немає комсо-
мольців, які склали воєнно-технічний екзамен, незначна кількість 
ворошиловських стрілків і значківців. Вишівська молодь фізкультуру 
не поважає», – говорилося у звітах [61, арк.45]. Тому, незважаючи на 
популярність комплексу ГПО, студентство було недостатньо охоплено 
складанням нормативів на значок. Значківців другого ступеня ГПО в 
інститутах взагалі було зовсім мало [51, с.67; 56, арк.1–39]. Спартакіада, 
проведена у Києві у 1935 р. з нагоди закінчення навчання, показала, 
що фізкультурна робота в вишах поставлена ще незадовільно, хоч на 
ній і були побиті деякі рекорди. Так, студентка будівельного інституту 
Граужіс пробігла 100 метрів першою за 13,8 секунд, а в стрибку в ви-
соту з розбігу взята першість – 1м 40 см [60, арк.152–153]. Студенти, 
які склали нормативи комплексу другого ступеня, були героями, їх 
знали, про них писала преса. Так, Всесоюзний студентський часо-
пис повідомляв, що у Харківському електротехнічному інституті 
ім.П.Постишева вже влітку 1935 р. було шість таких значківців: «Ога-
ньян, мав всеукраїнський рекорд бігу стайєрною дистанцією 10000 м.; 
Лазня – бігун і першорозрядник Харкова по боксу, Харченко – пла-
вець і кидання гранати, гімнастка Сідорова – перша жінка в Україні, 
яка отримала значок ГПО 2-го ступеня» [3, с.95]. У цьому інституті 
були більш-менш нормальні умови для занять спортом, працювало 
одинадцять секцій, якими було охоплено 455 студентів: гімнастики, 
боксу, баскетбольна, волейбольна, футбольна, плавання та інші. Але 
скласти норми ГПО І ступеня у 1935 р. змогли лише 14 студентів із 
120 [56, арк.21].

У середньому 20% студентів індустріальних вишів за станом 
здоров’я не могли бути допущені до складення норм на значок «ГПО», 
а по окремих вишах цей показник був вищий. Наприклад, у Київському 
індустріальному інституті він становив 30%, у КДУ – 39%, у польському 
педінституті – 42,2%, у меліоративному інституті – 35,9%, у шкіряному 
інституті – 38,7% [60, арк.228]. Не сприяло заняттю спортом і погане 
матеріальне забезпечення: у вишах не були обладнані спортзали, не 
вистачало спортивного інвентарю [56, арк.2, 34].

З 1935 р. почали проводити студентські свята, присвячені закін-
ченню навчального року. Постановою ЦК КП(б)У обкоми, райкоми 

та міськкоми зобов’язані були у термін з 29 червня по 1 липня 1935 р. 
у всіх містах України провести загальноміські і загальновишівські 
студентські свята, основним завданням яких було «показати досяг-
нення навчальних закладів в академічній і політико-виховній роботі, 
художній, воєнній і фізкультурній самодіяльності» [60, арк.142]. 
Кращих ударників навчання пропонувалося преміювати костюмами, 
білизною, взуттям.

У більшості міст студентські свята пройшли організовано, під-
готовлено, за участю широких мас студентства. Основним підчас цих 
святкових заходів були масові студентські вечори по всіх вишах з пре-
міюванням ударників і концертами. У Дніпропетровську, наприклад, 
30 червня студенти взяли участь у фізкультурному параді, для чого була 
підготовлена колона фізкультурників з 2000 чоловік. Наступного дня 
відбулося загальноміське свято в парку Шевченка за участю міських 
театрів, художньої самодіяльності інститутів, масове гуляння на Дніпрі, 
катання на човнах (300 човнів, всі моторки, кілька десятків «дубів»), 
вогняна пантоміма на воді [60, арк.152].

У Києві у святкуванні взяли участь близько 20000 студентів, 
педагогів, професорів та представників різних підприємств. Було про-
ведено спартакіаду, катання на човнах. Київський індустріальний та 
хіміко-технологічний харчової промисловості інститути організували 
велопробіг Київ–Москва з рапортом Сталіну, ЦК ВЛКСМ та всесоюзно-
му комітету змагання вишів та технікумів про підсумки учбового року. 
35 студентів Одеси також влаштували велопробіг до Києва і Москви з 
рапортом Сталіну, Косіору, Постишеву та Андреєву [60, арк.153]. 

З нагоди свята безкоштовно надавались для студентів усі парки, 
стадіони, водні станції, організовували концерти, спектаклі, кіносеанси і 
масові гуляння. Близько 5 000 студентів Дніпропетровська, 7000 студен-
тів Києва безкоштовно відвідали кіно, театри. Влада була задоволена – в 
більшості міст, зокрема в Харкові, Вінниці, Сталіно, студентські свята 
пройшли гарно, незважаючи на поспішність у підготовці. 

Таким чином, студентське життя було надзвичайно контрастним, 
воно також мало свій «фасад» і зворотній бік. На поверхні – наочне 
втілення «щасливого» і «забезпеченого» життя надзвичайно вдячної 
молоді: «Ми вірили в Сталіна, якого тоді прославляли в віршах і піс-
нях, про кого писали газети, чиї очі на нас дивилися з багатьох тисяч 
портретів» [8, с.167]. І це не дивно: партія і уряд дуже турбувалися 
про той фасад – герої, стаханівці, ударники були живим прикладом 
успіху соціалістичного поступу. Їм діставалася вся увага і турбота, 
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їм створювалися пристойні матеріальні умови для навчання. На них 
повинні були рівнятися тисячі інших, яких реальність нерідко приму-
шувала бодай замислитися над контрастами, бо «щодня відбувалися 
дивні, незрозумілі, трагічні події» [8, с.167]. Конкретні страждання 
розгублених, вічно голодних, психологічно подавлених людей, колізії 
між окремими особистостями та оточенням в розрахунок не бралися. 
Не важливо, що в дійсності доводилося по декілька днів бути без обі-
ду, а про вечерю навіть і не мріяти, важливо, що отримали можливість 
навчатися, тож особисте щастя повинно було вимірюватися, за словами 
В. Маяковського, ростом багатства і сили республіки. 

Умовні скорочення
ГПО – готовий до праці і оборони СРСР всесоюзний фізкультурний комп-

лекс, програмна і нормативна основа рад. системи фізичного виховання
ГУКУС – гурток культурного українського слова
ІНО – Інститут народної освіти
Інфізкультівці – студенти інституту фізкультури
КІНГ – Київський інститут народного господарства
КМІ – Київський медичний інститут
КПІ – Київський політехнічний інститут
МДІ – Музично-драматичний інститут  імені М.В. Лисенка
Наркомос – Народний комісаріат освіти.
НКО – Народный комиссар обороны СССР
Парттисячник – відряджені на навчання члени партії
РНК – Рада народних комісарів
Робітфак – робітничий факультет
ХТІ – Харківський технологічний інститут
ЦДАГО України – Центральний державний архів громадських об’єднань 

України
ЦДАВО України – Центральний державний архів органів влади та управ-

ління України
ЦДАМЛМ – Центральний державний архів літератури і мистецтва 
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Рябченко Ольга (Харків, Україна) Соціокультурні норми і конт-
расти дозвілля студентів радянської України у 1920-1930-ті рр.

У статті, на основі широкого кола документів, висвітлюються 
контрасти позаакадемічного життя студентів радянської України 1920-
1930-х рр., яке, як і інші сфери, перебувало під пильним ідеологічним 
контролем більшовицької влади і мало свій «фасад» і зворотній бік. 

Ключові слова: студенти, символи, дозвілля, свята, соціокультурні 
норми, спогади
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Рябченко Ольга (Харьков, Украина) Социокультурные нормы и 
контрасты досуга студентов советской Украины в 1920–1930-е гг.

В статье, на основе широкого круга источников, анализируются 
контрасты внеакадемической жизни студентов советской Украины в 
1920–1930-е гг., которое, как и другие сферы жизни, находились под 
пристальным контролем большевистской власти и имели свой «фасад» 
и оборотную сторону.

Ключевые слова: студенты, символы, досуг, праздники, социо-
культурные нормы, воспоминания

Ryabchenko Olha (Kharkіv, Ukraine) Sociocultural norms and 
contrasts of the students leisure in Soviet Ukraine in 1920s–1930s

In the article the contrasts of non-academic social life of the students in 
Soviet Ukraine in 1920s–1930s are elucidated. It is noted that the leisure, as 
many other spheres, was under a close ideological control of the Bolshevik 
power and had its “fasade” and “black entrance”. 

Key words: students, symbols, leisure, holidays, sociocultural norms, 
memoires

„Декрет про свободу совісті, церковні й релігійні товариства” 
від 20 січня 1918 р. (згодом названий „Декретом про відокремлення 
церкви від держави і школи від церкви”) фактично вперше законодавчо 
закріпив не лише „свободу віросповідання”, але й „свободу атеїзму”. 
Після перемоги більшовиків релігія знищувалася насильницькими 
методами, а її канони заміняли новими положеннями, що ґрунтувалися 
на марксистсько-ленінському вченні про світову революцію, диктатуру 
пролетаріату, класову демократію, пролетарську справедливість тощо. 
Відбулася заміна морально-ціннісних орієнтирів.

1920-1930-ті рр. стали початком своєрідної культурної модернізації, 
складовими характеристиками якої були «прищеплення» більшовицької 
свідомості й нових звичаїв, різких змін у галузі традиційної культури 
та формування процесів стандартизації та етнокультурного нівелюван-
ня. Сутнісною особливістю культурної модернізації був її органічний 
зв’язок із секуляризацією масової культури. Місто стало своєрідним 
показником модернізаційних процесів, маючи свої специфічні риси, 
особливості та тенденції розвитку. 

Спробуємо проаналізувати артикулятори сакрального та се-
кулярного на прикладі важливої соціальної складової міста – ро-
бітничого класу. Вибір зазначеної проблеми обумовлений низкою 
чинників. По-перше, необхідність переосмислення подієвої історії 
1920–1930-х рр. із огляду на перехід від масового захоплення 
проблемами класової боротьби та політичної історії до вивчення 
мотивації, причин, позиціонування, ментальних установок, психоло-
гічних характеристик, поведінкових стереотипів тощо суспільних груп 
чи окремих постатей. Відповідно для розуміння процесів суспільно-
політичного та соціально-економічного розвитку важливим є вивчення 
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побуту та світоглядних установок представників робітничого класу, 
який, з одного боку, був опорою комуністичної партії й відповідно мав 
всотувати й репрезентувати марксистську ідеологію, а з іншого боку, 
зберігав сутнісні характеристики традиційної культури. По-друге, 
актуалізація історії повсякдення. По-третє, недостатня вивченість за-
декларованої проблеми, оскільки вітчизняні історики кінця ХХ – по-
чатку ХХІ ст. переважно концентрували увагу на вивченні соціальної 
структури робітничого класу 1920–1930-х рр., матеріально-побутових 
проблемах (зокрема матеріальні умови праці й життя робітників), пи-
таннях добробуту робітників та способу його покращення [13; 15; 25; 
26; 31; 40; 41; 42]. Натомість у вітчизняній історичній науці недостатньо 
дослідженими залишаються проблеми взаємодії традиційної й нової 
радянізованої культури на прикладі робітничого класу – найчисельнішої 
верстви індустріального суспільства. Завдання статті – проаналізувати 
кількісний склад робітничого класу; визначити особливості урбаніза-
ційних процесів в Україні; проілюструвати взаємодію сакрального та 
секулярного в атеїзованому суспільстві 1920-1930-х рр.

1921 року республіка мала 260000 заводських робітників, що скла-
дало ледь більше одного відсотка населення або половину дореволю-
ційного показника. Але в ході нової економічної політики та відбудови 
промисловості робітництво почало відтворюватися, збільшившись 
1924 р. до 360000, а 1927 р. – до 675000 осіб. Загальна кількість робіт-
ників (у промисловості, транспорті і зв’язку) між 1924 і 1927 рр. зросла 
більше ніж удвічі: від 1,2 до 2,7 мільйона [18, c.105].

Дані перепису міського населення 1923 р. детально вивчив і навів 
важливі для нас статистичні дані В. Арнаутів [1, c.6-7]. Із 5069613 осіб 
населення міст „так званих самостійних, тобто дорослих, що живуть із 
свого заробітку – 1846414, безробітних – 186558, всього – 2032 972. Із 
них службовців було 334352 чол., або 6,6% всього міського населення”. 
Загальний перепис населення, проведений 17 грудня 1926 р., зареє-
стрував українців як найменш урбанізовану національну групу, адже 
в містах проживали лише 11% їхньої загальної кількості (у росіян цей 
показник – 50%, у євреїв – 77%) [18, c.74, 77]. На той час в республіці 
проживало 29019747 чоловік, що становило 19,8% (мало не п’яту час-
тину) населення СРСР [17, c.VII]. З них у сільській місцевості мешкали 
23 637 300 чоловік (81,4%), у тому числі 11 446 711 чоловіків (48,3%) 
і 12 190 589 жінок (51,7%) [17, c.2-3].

В Українській СРР лише шість міст мали населення понад 100 тис. 
осіб: Київ (493873), Одеса (411416), Харків (409505), Дніпропетровськ 

(187570), Сталіно (105855), Миколаїв (101 182). Більшість міст України, 
як і всього СРСР, були невеликими, з населенням менш ніж 50 тисяч 
чоловік. Із 176 міст України такий показник мали 160 [17]. С.В.Мінаєв 
наводить інші цифри: „Всього жителів в УСРР в 1926 р. було 29019000 
чол. (в тому числі Автономна Молдавська СРР – 572339 чол.), з яких 
23712500 чол. живуть по сільських місцевостях та 5307200 чол. по 
містах” Виходить, що в містах мешкало лише 18% населення, а на 
селі – 82% [23, c.5, 8].

Але протягом 1930-х рр. в українському суспільстві відбулися зна-
чні зміни. Урбанізація, індустріалізація й розширення освіти докорінно 
змінили соціальну структуру української нації. Станом на 1939 р. 29% 
українців належали до робітництва, 55% значилися колгоспниками, 
13% – службовцями [2, c.6].

Однією з особливостей урбанізаційного процесу перших років 
суцільної колективізації був надзвичайно високий механічний приріст 
міського населення. Якщо протягом 1923–1926 рр. із сільської місцевос-
ті в місто в цілому по країні перейшло близько 3 млн. чол. [16, c.11, 23], у 
1928–1929 рр. щорічний приріст міського населення перевищував 1млн. 
осіб, то наступного десятиріччя він складав (у середньому) 2633 тис. 
осіб щорічно [36, c.545] (протягом року у місті осідало стільки людей, 
як за весь період відбудови). 1931 р. кожен п’ятий-шостий селянин 
полишав село, у „відході” знаходилося 4,5 млн. чоловічого населення. 
Упродовж 1930–1932 рр. до міста на постійне проживання перейшло 
близько 9,5 млн. селян (загалом по СРСР) [2, c. 111].

Відтак особливістю формування робітничого класу в республіці був 
доволі тривалий зв’язок працівників промисловості з землею й селом (осо-
бливо це прикметно для 1920-х рр.). Наступного десятиріччя робітничий 
клас активно формувався за рахунок знедоленого селянства, яке тікало від 
колективізації. Приваблювані вищими життєвими стандартами та можли-
востями соціальної мобільності, що їх відкривала робота в промисловості, 
сотні тисяч селян ринули юрбами в промисловість, чиї потреби в робочих 
руках нагально зростали. Так, 1930 р. майже 80% новозавербованих на 
шахти Донбасу були вихідцями з українського села [18, c.169].

З огляду на характер окреслених завдань дослідження, можна 
припустити, що вищеназвані процеси руйнували традиційну (в тому 
числі православно-духовну) культуру зсередини, змінювали властиве їй 
ставлення до світу. Людина цей новий світ уже не могла впорядкувати 
в звичний спосіб, а повсякденну незаперечну реальність змушена була 
оцінювати крізь призму нової ідеології.
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Злам соціальної структури каталізував трансформацію загально-
суспільної релігійної психології. Формування нового соціуму міста 
вимагало відповідної соціальної ідентифікації. Зміна соціального ста-
тусу відривала робітника від традиційного побутового та родинного 
середовища, руйнувала його узвичаєну релігійність, віддаляючи від 
церкви. Наразі перед новим поповненням робітничого класу постава-
ла проблема ідентифікації з новою соціальною групою, аби “бути як 
усі”. При цьому варто враховувати, що “ідентифікація завжди пред-
метно орієнтована і надає індивіду формального права користуватися 
досягненнями, статутами, можливостями групи чи спільноти, з якою 
найтісніше співвідносяться внутрішні преференції особи” [14, c.92]. 
Прикметно, що важливість та цінність ідентифікації полягає у забез-
печенні індивідів набором різноманітних соціальних ролей і практик, 
а також у виконанні захисної функції щодо самої групи. В обмін на це 
індивід стає носієм та транслятором символів цієї групи, паралельно з 
виконанням групових правил і обмежень, забезпечуючи її стабільність, 
оперативну закритість і структурну замкнутість. У межах ідентифіко-
ваних груп формується власна субкультура, яка достатньо сильно та 
чітко проявляє себе на рівні міста.

Можна стверджувати, що в рамках соціалістично-комуністичної ін-
терпретації сформувався й існував особливий ідеолого-герменевтичний 
феномен робітничого класу як класу-месії, котрий мав слугувати дока-
зом невпинного просування до комунізму, міцності соціальної опори ко-
муністичної партії. З одного боку, відбувалися реальні процеси форму-
вання робітничого класу, але, з іншого, в світі ідеолого-герменевтичному 
утворився і діяв саме цей клас-міф. Як носій ідеалів партії і її опора, він 
культивував несприйняття й зневажливе ставлення до релігії та церк-
ви, прагнув нівелювати православну обрядовість, оскільки “свідомий 
робітник повинен вести боротьбу з релігійною контрреволюцією” [45, 
c.2]. Саме робітничий клас яскраво демонстрував поєднання/витіснення 
традиційної й нової радянизованої культури.

Важливим є також врахування показників освітнього рівня пред-
ставників робітничого класу. За переписом 1926 р., тільки 1,5% робіт-
ників Союзу РСР мали середню освіту [12, c.176]. У 1939 році на 1000 
робітників припадало всього 82 з вищою або середньою (в тому числі 
неповною) освітою. В Україні на тисячу зайнятих осіб освіту мали 
тільки 109 чоловік [34, c.133, 136].

Що дає нам аналіз цієї структурної суспільної групи (домінуючої в 
міському просторі) в контексті порушеного дискурсу? По-перше, шляхи 

та темпи поповнення робітничого класу мали наслідком кризу соціаль-
ної ідентичності. Остання – це усвідомлення особистістю чи певною 
групою своєї належності до якогось цілого, “дискурс власної легітимації 
в просторі певного соціально-культурного поля або символічного уні-
версуму культури” [24, c.288].У цій ситуації відбувається розірваність 
психологічного поля особистості, яка потрапляє в нові умови існування. 
Виникає нескінченна низка запитань у пошуку самовизначення. Отже, 
“вирвавшись” із традиційного православно-селянського середовища, 
робітник, з одного боку, відчуває необхідність відмежуватися від усього 
“колишнього”, знайти власну нішу в новому середовищі. З іншого боку, 
“індивідуальність не сміє вибитися поза загальноприйняті рамки, рос-
те культ маси, “общини”, почуття стадності” [33, c.179]. Робітництво 
поволі переймалося потребою бути відданим партійно-державному 
керівництву, яке вбачало в новому робітничому класу надійну опору.

Позатим, повсякдення породжувало досить складну й доволі су-
перечливу реальність. Зокрема, релігійність робітничого середовища 
залишалася доволі значною. Навіть у Москві станом на 1931 рік “серед 
найбільш класово-свідомих робітників – 11,2% віруючих, серед без-
партійних робітників їх було ще більше – 15,9%, серед неписьменних – 
31%” [38, c.175]. 

Про доволі високий рівень релігійності свідчить також дотримання 
православних традицій та обрядової практики. Наприклад, у перший 
день Великодня 1931 р. на Харківському паротягобудівному заводі не 
вийшли на роботу 634 особи, на тракторобудівному – 1 293, на Київ-
ській кондитерській фабриці “Жовтень” – 79 осіб [22, c.29]. Складність 
аналізу цих даних полягає у факті викривлення чи своєрідної “підгонки” 
статистики офіційними особами – з одного боку, з іншого, – в очевид-
ності небажання громадян афішувати власну релігійність, особливо 
в 1930-ті роки [38, c.175-176]. Тому можна припустити збереження 
доволі значного (на порядок вищого, ніж за офіційними даними) від-
сотку віруючих і серед робітництва. Доречно зважити на зауваження 
російської дослідниці Н. Лебіної: “Релігія в її побутовому контексті 
все більше й більше відходила в приватну сферу повсякденного життя” 
[20, c.138-139]. Тож можемо констатувати помітну складність форму-
вання світоглядних уявлень у суспільстві в цілому та в робітничому 
середовищі зокрема. По-друге, особливістю формування робітничого 
класу було оновлення його складу за рахунок селянства, тісний зв’язок 
із котрим мав наслідком тривкі (укорінені) старі звичаї, зокрема й 
систему традиційного (сільського) православ’я. Зважимо на той факт, 
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що православна релігійність за багато віків стала своєрідним світо-
глядом, який не можна було зруйнувати миттєво, водночас. Тому (хоч 
в ідеолого-герменевтичному світі було сформовано ще один міф про 
“безбожність” і антирелігійність робітничого класу) реальна картина 
була неоднозначною. Доволі промовистим є детальний звіт Полтавсько-
го губкому КП(б)У до ЦК КП(б)У про стан релігійного руху початку 
1925 р. на Полтавщині.

Згідно з обстеженням семи міст (Полтави, Лохвиці, Прилук, Ром-
нів, Переяслава, Золотоноші й Гадяча) до православних громад входило 
13,9% робітників (до Українського екзархату РПЦ – 16%, до УАПЦ – 
11,9%). Вони становили доволі високий (17,8) відсоток у церковних 
радах громад Українського екхзархату РПЦ, а в громадах УАПЦ не 
були представлені зовсім [44, ф. 1, оп. 20, спр. 2006, арк. 93-93зв.]. Од-
ним із пояснень останнього може слугувати вкоріненість традиційного 
православ’я як ретранслятора культурного коду й водночас прагнення 
порвати з минулим, яке не відпускало, та вбиранням (всотуванням) 
нової комуністичної ідеології класом-месією. Але, на нашу думку, 
питання характеру релігійності робітництва потребує глибшого ви-
вчення, з урахуванням регіональної специфіки, галузевої спеціалізації, 
традицій, національного складу, процесів урбанізації, індустріалізації, 
колективізації тощо.

Третьою особливістю формування робітництва в Україні був 
неоднорідний віковий склад. 1937 р. молоді (до 25 р. включно) у важ-
кій промисловості було близько 540 тисяч (40%) [32]. Це покоління 
формувалося практично цілком в умовах більшовицької влади й нової 
комуністичної ідеології. Релігійність в очах молодого робітництва усе 
більше ставала атавізмом. До того ж молоді об’єктивно притаманні 
певний екстремізм, максималізм, прагнення до самоствердження тощо. 
Тому лозунги партії щодо “викорінення” релігії й церкви швидко зна-
ходили відгук у цьому поколінні.

Поза тим, формування нових орієнтирів і стандартів життя в умовах 
НЕПу потребувало докорінної зміни світогляду робітників (як і всього 
суспільства в цілому), практичного пошуку примирення двох діаме-
трально протилежних культурних світів: укоріненого традиційного та 
невідомого, дещо ефемерного комуністичного. На цьому шляху влада 
мала потребу вирішити багато питань, запропонувати суспільству та 
оперативно запровадити в життя якісно нові моделі повсякденного 
життя в усіх його складових (сімейно-шлюбні взаємини, дозвілля, 
обрядовість, побут, мода тощо). Одним із нагальних питань, на думку 

Л.Троцького, було створення нової радянської обрядовості. Невипадко-
во висвітлення нових форм побуту стало центральною темою радянської 
преси 1920-х рр.: усталені моделі традиційного побуту висвітлювалися 
в негативному ключі, тоді як нові комуністичні – у глорифікаційному. 
Серед них безперечну першість утримували всілякі недільники («вос-
ресники») та суботники, які увійшли в життя села й міста як форма 
атеїстичного виховання [28, c. 204].

В атеїзації настроїв населення важливу роль відіграло створення 
нового комуністичного побуту, який повинен був охопити всі сторони 
як виробничої, так і невиробничої сфери життєдіяльності людини. Як 
наголошував А. Луначарський: “Йдучи шляхом вдосконалення нашого 
[тобто комуністичного. – А.К.] побуту, ми будемо нищити релігію” [21, 
c. 5]. Уже 1921 р. за головний підхід антицерковної пропаганди “Тези 
з антирелігійної пропаганди” визнавали “наполегливу боротьбу” з 
церковними обрядами: таїнствами (хрещення, шлюб), богослужінням, 
святкуваннями, а найближче завдання пропаганди полягало в тому, 
щоб “обмежити, викрити, знищити й особливо замінити обстановкою 
комуністичного побуту зовнішній вплив обрядів на психіку віруючих”, 
“позбавити обряди їх таємничого змісту”, “викриття будь-якої чудотвор-
ності, повне розвінчування обрядової оболонки релігійного почуття” 
[44, ф.1, оп.20, спр.749, арк.101.].

Будь-які атрибути релігійної обрядовості мали бути знищені. Од-
нак частина новоприбулих до міст мала уявлення про устрій власної 
оселі з огляду на “зразки”. “Що собою являла щодо внутрішньої при-
краси селянська хата перед революцією?” – порушує питання одне з 
видань “Бібліотеки” масової антирелігійної літератури й змальовує 
“інтер’єр”: “Головним об’єктом прикраси селянської хати були ряди 
образів „бога-отця”, „бога-сина” й „духа святого”, декілька „богоро-
диць” та сила всяких „святих”. Поруч них по стінах висіли малюнки 
різних монастирів та „святих місць”, а ще далі – портрети царів та 
генералів з довгими вусами, орденами й медалями”. Звісно, нові умови 
комуністичного існування потребували „іншого змісту прикрас хати”. 
Тому пропонувалося: “замість образів, малюнків монастирів та іншого 
старого сміття, на стінах хати колгоспника повинні стати портрети 
вождів революції, малюнки з громадянської війни та соціалістичного 
будівництва” [19, c.41]. Не випадково в оселях робітників доволі часто 
зустрічався своєрідний “мікс портретної галереї”. 

Кампанія зі знищення релігійної атрибутики розгорталася по-
вільно, але цілеспрямовано, в дусі положення: “Не місце іконам у 
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державних закладах!”. Наприклад, 1922 р. завідувач відділу НКВС 
УСРР з відокремлення церкви від держави І. Сухоплюєв вимагав про-
вести обшук на залізничних станціях на предмет виявлення ікон [43, 
ф.5, оп.1, спр.1083, арк.36.]. У травні 1923 р. НКЮ УСРР запропонував 
ЦК КП(б)У поширити заборону на “вивішування в громадських місцях 
релігійних зображень” на приватні й промислові підприємства, проте 
політбюро ЦК КП(б)У в липні того ж року цю пропозицію відхилило 
[44, ф.1, оп.6, спр.40, арк.77]. Хоча архівні документи свідчать про 
наявність ікон у домівках комсомольців і комуністів [7, ф. п.342, оп.1, 
спр.887, арк.105; 5, ф. п.134, оп.1, спр.149, арк.10; 44, ф.1, оп.20, спр. 2112, 
арк.23; спр.2006, арк.76.зв.], частішали випадки зняття ікон. Так, 1930 р. 
в десяти районах Полтавщини вчителі не тільки зняли ікони, а й ви-
рішили не говіти [44, ф.1, оп.20, спр.2006, арк.76.зв.].

Як зазначає О. Ігнатуша, “індустріалізація і пов’язані з нею урба-
ністичні процеси, виносячи в місто сільське населення, спричинила до 
підвищення релігійності жителів міста. Але тоталітарне впровадження 
більшовицької культури перевершило своєю дією цей регенеративний 
процес. В роки “великого перелому” стала набирати більш стрімкої 
динаміки зовнішня релігійна індиферентність православного насе-
лення” [10, c.259]. Атеїсти сприймали цей процес як загальне падіння 
релігійності. Однак тотальний тиск держави не міг викоренити тради-
ційну православну церковність навіть серед міського населення, більш 
утягнутого в систему урбаністичних зв’язків і секулярну культуру. 

На прикладі Пилипівської церкви м. Запоріжжя, автор констатує 
продовження релігійно-церковного життя, навіть стосовно голодних 
1932–1933 рр., і фіксує (порівняно із середньорічними) цифри руху 
церковних коштів у межах традиційних статей прибутків і видатків 
церковної каси, несення витрат на купівлю метричних книг, урочистого 
влаштування храмового свята тощо [6, ф.157, оп.1, спр. 16, арк.20-45]. 
У наступні роки, аж до закриття церкви в 1938 р., громадяни продо-
вжували звертатися до парафіяльного керівництва за довідками про 
здійснення православних таїнств хрещення та шлюбу [6, ф.157, оп. 1, 
спр. 17, арк. 17-18], подавали заяви про бажання вступу до релігійної 
громади та зарахування до числа її фундаторів [6, ф.157, оп. 1, спр. 16, 
арк. 75а-75зв.]. Відтак на основі аналізу парафіяльного зрізу пересічної 
міської громади (в даному випадку – структурної ланки Синодальної 
церкви) другої половини1930-х рр. автор констатує збереження тради-
ційної православної обрядовості та релігійного побуту в урбаністич-
ному середовищі.

У містах до релігійних громад входило від 14 до 22% дорослого 
населення [44, ф.1, оп.20, спр.2494, арк.11]. 62 відсотки в цих громадах 
були представлені жіноцтвом (разом із тим, підкреслювалося, що до 
цих показників належать переважно “віруючі за традицією” [43, ф.р.5, 
оп.2, спр.196, арк.176]. Для порівняння: у сільських громадах жінки 
становили 53% [44, ф.1, оп.20, спр.2494, арк.19; спр.2684, арк.11].

На підставі оприлюднених даних комісії на чолі зі С. Струміліним, 
яка 1923 р. провела обстеження кількох сотень робітників і службовців 
різних промислових міст Союзу РСР й опублікувала показники харак-
теристики робітничого побуту [39], часопис “Безвірник” (1927 р.) по-
дав витрати часу на релігійні, а також культурні потреби в робітників і 
службовців [37, с.23-26]. Зокрема зазначалося, що чоловік витрачає на 
релігійні потреби на місяць півтори години, а жінка 5,5 години, тобто 
майже в 4 рази більше. Жінка-робітниця витрачає на релігію в два рази 
більше за чоловіка-робітника (3 і 1,5 год.). До того ж зауважувалося, що 
жінка, яка працює вдома (хатня господарка), витрачає майже в два рази 
більше часу, ніж жінка-робітниця (відповідно 5,8 і 3 години на місяць) 
[37, с.24]. За даними С. Струміліна, “жінки, що допомагають у родині” 
(автор статті в “Безвірнику” конкретизував це положення – “очевидно, 
підлітки і старі баби”) витрачають на релігійні потреби 17,3 год. на 
місяць. Відтак наголошувалося про необхідність активізації антирелі-
гійної та просвітницької роботи серед жінок, а також підкреслювалося: 
“звільнення жінки від хатнього господарювання – перша умова її духо-
вного визволення” [39].

Столичні робітники (хоча й з невеликою різницею) витрачали 
менше часу на релігію, ніж провінційні робітники (столичні робітники – 
3,4 год., провінційні – 3,8 год. на місяць). Порівняльний аналіз середніх 
показників релігійних потреб робітників і службовців дозволив конста-
тувати невелику різницю витрат часу для задоволення релігійних потреб 
(за місяць у годинах): робітники (чоловіки і жінки разом) – 3,7 год. на 
місяць (на 1 чол.), службовці – ( і чоловіки, і жінки разом) – 3,3 год. Од-
нак, аналіз розподілу часу окремо за статями в кожній групі дав підстави 
для доволі несподіваних висновків: службовець-чоловік релігійніший за 
робітника-чоловіка (витрати часу відповідно 1, 8 і 1, 5); натомість жінки-
службовці витрачали менше часу на задоволення релігійних потреб, ніж 
жінки-робітниці (4,2 і 5,8 год. відповідно) [37, с.24].

Інформативні й наведені відомості щодо дозвілля робітничого 
класу (зокрема вирішення дилеми “Церква чи театр?”). У середньо-
му на кожного робітника родини (незалежно від статі) припадало на 



466 467

місяць у робітника – на театр і кіно – менше, ніж три години (2,8 год.), 
а на релігійні справи коло 4 годин (3,7 год.). Водночас констатувалося: 
“Ліпше справи з робітниками, що заробляють: у них на релігійні по-
треби витрачається півтори години на місяць, а на відвідування театрів 
і кіно 3,5 год” [37, с.25].

Далеко не вичерпною видається цікава спроба порівняти наявність 
у хатньому реманенті робітників і службовців образів і книжок (на 100 
душ по доввоєнних цінах). Виявлено майже однакове число образів у ро-
бітників і службовців, однак із суттєвою різницею в якості та ціні: у ро-
бітників число речей релігійного культу – 57 предметів на суму 117 крб., 
у службовців – 51 предмет на суму 233 крб. Значною виявилася різниця 
у співвідношенні образів й книг у робітників (173 примірники книг 
на суму 141 крб.) та службовців (743 примірники на суму 1048 крб.). 
Співвідношення між образом і книжкою в робітника приблизно таке: на 
дві особи припадало в середньому 1 образ і 3 книжки, причому образ 
дорожчий за всі ці три книжки разом узяті [37, с.25].

Разом із тим, автор статті зазначав, що “статистика ВУРПС 
свідчила на користь зростання витрат на культурно-освітні потреби 
і водночас зменшення витрат на релігію з 1922 по 1926 рр. Зокрема, 
в Донбасі за даними ВУРПС витрати на релігію 1922 р. становили 
1/10 культурно-освітніх витрат, а 1925 р. – не більше 1/20” [37, с.26]. 
Однак утвердження атеїстичного світогляду навіть на кінець 1920 рр. 
відбувалося доволі складно. Автор часопису “Безвірник” Г. Новиков 
писав: “Цікаво зазначити одну важливу рису нашого міського атеїзму. 
Це атеїзм не войовничий, а здебільшого індиферентний, бездіяльний” 
[29, с.36-37]. Автор повідомляв, що в період свят було організовано 
антирелігійні доповіді в робітничих клубах, але “під час антирелігійних 
лекцій подавали запитання, що нічого спільного не мали з бажанням 
уважно слухати лекцію. Частина слухачів ладні послухати, але щоб ця 
лекція була перед виставою, щоб у ній було виставлено кілька сатир 
та анекдотів. Сами запитання мають вигляд безжурного, легенького 
ставлення до цих доповідей та лекцій: “А скільки б за нашими за-
конами Ной платив аляментів своїм дочкам?”, “Скажіть про пальми 
Соломона”, “Скажіть про штани Св.Франциска”, “Чому в кози немає 
хвоста? ” [29, с.36].

Про збереження релігійності в робітничому середовищі свідчать 
також дані щодо невиходу на роботу в період великих релігійних свят. 
Населення продовжувало відзначати традиційні православні свята по-
при заборони влади. Досить вдало ситуацію передав сучасник подій, 

громадсько-політичний діяч, віце-президент Всеукраїнської Академії 
наук, літератор і публіцист С. Єфремов: “1926 рік. 7 січня. Щороку від-
бувається в ці дні мовчазний, але запеклий бій. Влада голошує Різдво за 
старим стилем робочим днем – обиватель (робітник і службовець) мовч-
ки це приймає, але робить усе, щоб на роботу не вийти. Йдуть навіть на 
хитрощі. Наприклад, зрікаються святкувати Різдво по новому стилю – і 
совітські газети тріумфують, добачаючи в цьому антирелігійність, – але 
з умовою святкувати потім день за власним вибором і вибирають той 
день, на який припадає Різдво за старим стилем” [8, с.321].

Так, у Харкові на паровозобудівельному заводі на другий день після 
великодня 1928 р. не вийшло на роботу 900 робітників, на 50% більше, 
ніж після звичайних релігійних свят [46, с.5]. На линвовому заводі ім. 
Петровського біля Харкова “прогули, – пише «Правда», найчастіше 
сполучені з релігійними святами. Після “пасхи”. Наприклад, на заводі 
прогуляли 205 чол. із загальної кількості 4500. За тиждень до цього 
прогулів було вдвічі менше. Після “різдва” 323 прогульники, тоді як 
за тиждень до того й через тиждень після того їх було 80-90 чоловік” 
[30]. У Дніпропетровській окрузі за попередніми підрахунками пропало 
через прогули на “пасху” (1928 р.) 40 000 робітничих годин. На підпри-
ємствах, заводах і фабриках післясвяткові дні позначились масовими 
прогулами, що сягали до 25-30, а то й 50 %. [46, с.5-6].

На початку 1920-х рр. однією з форм антирелігійної пропаганди 
було перенесення на підприємствах дня відпочинку з неділі на інший 
день [44, ф.1, оп.20, спр.1662, арк.41]. Однак, ще й на початку наступ-
ного десятиріччя неділю святкували навіть у селах, де були комуни [44, 
ф.7, оп.1, спр.737, арк.19]. 

Навіть на початку 1930-х рр. зберігався достатньо високий рівень 
дотримання релігійної обрядовості. Архієпископ Білоцерківської єпар-
хії УПЦ В. Бржосньовський, констатуючи помітне зменшення кількості 
шлюбів і числа говільників у храмах, водночас підкреслював: “У той 
же час помітним стало краще ставлення вірних до церкви, ...взаємовід-
ношення з причтом. Невінчані батьки майже всі хрестять дітей... Вірні 
шукають містичних переживань”  [44, ф.1, оп.6, спр. 212, арк.16; ф.7, 
оп.1, спр.174, арк.16]. 

Разом із тим були й яскраві прояви атеїзації мас. Так, в Україні 
1929 р. робітники окремих підприємств підтримали кампанію “За ро-
боту в дні Різдва”. Незважаючи на розпорядження Наркомпраці, який 
пропонував вважати Різдво днем відпочинку, значна кількість робітни-
ків Донбасу, Одеси, Києва, а подекуди (наприклад, Кременчук) – і всі, 
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без винятку [11, c.62-63]. Безвірники виступили з гаслом: “Дні Різдва 
перетворити на дні індустріалізації” [27, c.28]. На Запоріжжі під час 
антиріздвяної компанії 1930 р. було спалено до 8 000 ікон та священних 
книжок, у 16 сільрадах зняли дзвони з церков, у місті дзвони познімали 
з усіх церков, а одна з профспілок навіть висунула гасло: “До великодня 
закрити всі церкви” [27, c.28].

Таким чином, для суспільства 1920–1930-х рр. характерною осо-
бливістю була двоїстість процесів атеїзації, як і свідомості в цілому. 
За даними Центрального статистичного управління (ЦСУ) УСРР на 
1923 р., 40,4% дорослого населення України дотримувалися релігійних 
обрядів, а решта населення – 50,6% не перебуваючи в складі релігійних 
громад, все ж не поривала з церквою [35, c.193].

Доречним видається нагадати універсальний соціальний закон 
історичної спадковості, сформульований О. Зінов’євим: “Якщо якесь 
суспільство руйнується, але при цьому зберігається людський матеріал 
і основні умови його виживання, то із залишків цього суспільства може 
виникнути нове, максимально наближене за соціальним типом до зруй-
нованого” [9, c.67]. На продовження цієї думки констатуємо, що з пере-
ходом влади з рук у руки політичний процес не може зазнати миттєвого 
радикального переродження або здмухнути за чиїмось повелінням прах 
історичних традицій країни, соціально-політичної ментальності народу, 
проігнорувати специфіку його суспільної свідомості чи характені риси 
політичної культури [4, c.3]. Боячись вакууму свого існування, людина 
мусила приймати нову комуністичну ідеологію, проголошену пануючою 
в суспільстві замість колишньої (традиційної) “релігійної”, якщо не 
хотіла опинитися на маргінесі. Під тиском економічного й політичного 
диктату комуністично-партійної системи робітниче середовище при-
ймало зовнішні ознаки нерелігійності, навіть антирелігійності. Проте 
покінчити з віковою традиційною християнською обрядовістю для 
більшості було непросто. Відтак характерною ознакою соціуму періоду 
1920–1930-х рр. стає практика соціального маскування. 

Однак не можна заперечити й того факту, що в конкретних умовах 
тогочасної дійсності ідеї соціалізму певним чином виявилися породжен-
ням і втіленням внутрішніх потреб самого суспільства, а більшовицька 
влада тільки досить чітко відчула настрої і прагненння мас. Водночас 
у всіх сферах життєдіяльності спостерігалися виразні культурні вза-
ємовпливи. Всередині самої групи чи спільноти та в їх інтеракціях з 
навколишнім світом діяв ще один важливий фундаментальний процес 
– соціальна (політична) категорізація, в основі якої лежить принцип 

співвідношення отриманої інформації з власною ментальною мо-
деллю або груповим архетипом. Конструювання робітничим класом 
власної ідентичності було підпорядковане загальній стратегії держави 
по створенню образу нової радянської людини, де атеїзація життя та 
радянизація розглядалися як синонімічні. Витісняючи релігійність із 
робітничого середовища, із публічної сфери в приватну, із площини 
всезагального на приферію жіночого побуту, із царини життя всіх ві-
кових груп у нішу духовного попиту старшого покоління, змінювалася 
релігійна палітра урбанізованого радянського соціуму. Нове радянське 
життя мало супроводжуватися секуляризацією приватного та громад-
ського побуту. 

Таким чином, очевидно для людей, котрі жили в суспільстві 
перехідного типу, не звільнившись повністю від старих уявлень та 
стереотипів, характерним був стан подвійних стандартів. Спостері-
галося призвичаювання до більшовицьких стандартів суспільного та 
особистого життя, а відтак паралельне співіснування старих і нових 
норм та принципів, що породжувало певні парадокси або феномени в 
соціальному й політичному житті.

Умовні скорочення
Наркомпраці– Народний комісаріат праці
НЕП – нова економічна політика
НКВС – народний комісаріат внутрішніх справ
НКЮ – Народний комісаріат юстиції
РПЦ – Російська православна церква
УАПЦ – українська автокефальна православна церква
УСРР – Українська соціалістична радянська республіка
ЦК КП(б)У – Центральний комітет коуністичної партії (більшовиків) 

України
ЦСУ – Центральне статистичне управління
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У статті на прикладі однієї з структурних груп соціуму – робітничого 
класу (яка домінувала в міському просторі й була найвиразнішим репре-
зентантом модернізаційних процесів нового побуту) – здійснено спробу 
показати взаємодію традиційної й нової радянизованої культури.
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В статье на примере одной из структурных групп социума – рабочего 
класса (доминирующего в городском пространстве и выступающего ре-
презентантом модернизационных процессов нового быта) – предпринята 
попытка показать взаимодействие традиционной и новой советизированной 
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In the article on the example of one social structural group – labour class 
(which prevailed in the city space and was the representative of modernization 
processes of a new life’ way) – an attempt to show co-operation of traditional 
and new soviet culture is made.
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Вивчення історії повсякденності передбачає залучення широкого 
кола джерел. На сучасному етапі історичного дослідження здійсню-
ються активна пошукова робота з урізноманітнення джерельного за-
безпечення означеної проблематики за рахунок введення до наукового 
обігу низки документів і матеріалів, раніше недоступних або визнаних 
маловартісними чи доволі суб’єктивними. Тривають пошуки у сфері 
соціальної історії, історії повсякдення, усної історії тощо. Особлива 
увага при аналізі минулого, при вивченні історії в особистісному 
вимірі приділяється документам особового походження. Традиційно 
широко використовуються офіційні документи, архівні й опубліковані 
матеріали. Однак історику слід мати на увазі, що джерела офіційного 
походження проходять процес відбору, первинної обробки, цензуру-
вання тощо. Власне повсякдення важко реконструювати лише маючи у 
своєму розпорядженні стандартні зведення, звіти, повідомлення тощо. 
Тому в нагоді стають саме джерела повсякденності. “…Залежно від 
походження і призначення можуть говорити про одне й те саме різною 
мовою, вживати різну лексику, послуговуватись різним семантично-
символічним кодуванням реальності. Вони можуть засвідчувати різні 
сторони повсякденності, зовсім не обов’язково дотичні для відтворення 
цілісної картини. Джерела повсякденності почасти не підвладні чіткій 
системності, тим більше ієрархічності, вони дуже часто мозаїчні, 
уламкові. Історику повсякденності нерідко, як археологу, доводиться 
за фрагментом вибудовувати ціле”[3, 49-50]. 

Отже, для реконструкції життєвих практик мешканців окупова-
них територій України набагато ціннішими є документи особового 
походження (щоденники, епістолярії, нотатки) та спогади очевидців 
тих подій (мемуари). Особливістю мікроісторичного підходу є те, 
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що його інструментарій дозоляє зрозуміти тогочасне буття, виявити 
основні практики життя, з’ясувати моделі поведінки, відтворити 
психологічні установки осіб у ту чи іншу історичну епоху. На жаль, 
документів такого характеру дуже мало, адже тільки одиниці зали-
шають нотатки, де знаходить вияв індивідуально-персоналізований 
зріз часу.  Мета статті – проаналізувати анонімні нотатки як джерело 
вивчення повсякденного життя населення України в роки нацистської 
окупації.

Джерельне наповнення досліджень повсякдення періоду нацист-
ської окупації спеціально не вивчалося. Проте практично всі науковці, 
які готували дисертаційні та монографічні праці, розвідки та статті 
зверталися до цієї проблеми у руслі своєї тематики [2, 4-9, 20]. 

Цінним джерелом вивчення повсякденного життя населення Укра-
їни в роки нацистської окупації є анонімні нотатки, які зберігаються у 
Центральному державному архіві вищих органів влади та управління  
України (ф. 3833 «Крайовий провід Організації Українських націоналіс-
тів на західних українських землях», оп.3) [11-17]. На жаль, опрацювання 
цього документу не дозволило з’ясувати його автора, це позбавило нас 
певної інформації. Адже характеристика особи – творця документа осо-
бового походження дуже важлива. Вона дає змогу проаналізувати мотиви 
та причини, що спонукали людину до занотовування своїх спогадів, зро-
зуміти, в яких умова творився щоденник, як індивідуальні особливості 
автора вплинули на розкриття ним тієї чи іншої події тощо. 

Проте за доступною інформацією ми можемо сформувати уявний 
образ творця документа. Це людина з яскраво вираженою антирадян-
ською позицією, поміркований прихильник української націоналіс-
тичної ідеології, швидше за все мельниківець. У період окупації особа 
ймовірно працювала в комерційній структурі, яка займалася обліком 
руху майна на приватних складських приміщеннях, з фіскальною ме-
тою. Певний час він мешкав у Львівській області. Свої записи заносив 
у книги обліку руху товарів на складах, розташованих у містах цього 
регіону (Стрий, Дашава, Моршин, Львів тощо) за довоєнний період 
(1936–1937 рр.). Людина мала доступ до періодичної преси окупаційної 
доби (окремі газети виписувала із-за кордону [13, 22зв.]) і вона мала 
бажання та достатньо часу для переписування. Загалом записи зайняли 
7 канцелярських зошитів (1398 аркушів) , частково списаних робочою 
обліковою інформацією, що тільки інколи перевищують одну сторінку, 
переважно ж півсторінки. Записи охоплюють період в один рік – від 
1 січня до 31 грудня 1942 року. 

Цікаво, з якою метою ця людина здійснювала зазначені нотатки? 
Є декілька припущень з цього приводу. У майбутньому вона планувала 
займатися дослідницькою діяльністю, а тому збирала для цього необ-
хідний матеріал (у її записах декілька разів трапляються зауваження, 
що вона жалкує, що не має спогадів про ті чи інші події). Або ж вона 
сподівалася у такий спосіб зберегти інформацію про події, що відбу-
валися в окупованій Україні для майбутніх поколінь. З цього приводу 
автор документу зазначав: «Мимохіть насувається думка, чому наша 
преса не реєструє бодай головніших статей про Україну і чи покликані 
до цього інституції як Музей Визвольної Боротьби у Празі і Національ-
ний Музей у Львові збирають і матеріяли щоби зберегти це як пам’ятки 
для істориків. Коли правда, що народ доходячи до політичної зрілости 
цікавиться що раз більше своєю історією, то тим більше спадає на нас 
обов’язок списувати, збирати, реєструвати все те, що відноситься до 
життя України в цю таку важку переломову добу» [13, 119зв.].

Це доволі своєрідний нотатник, який неможливо ідентифікувати як 
щоденник. Він позбавлений багатьох типових рис притаманних твору 
цього жанру. Адже створюючи щоденник як такий, автор викладає у 
ньому факти з свого життя, власні почуття, емоції, реакцію на події та 
процеси, що відбувалися як за його безпосередньої участі так і ті, щодо 
яких він виступав як сторонній спостерігач, враження від зустрічей 
та спілкування з іншими людьми, спогади минулого, очікування, про-
гнозування майбутнього тощо.

Натомість у досліджуваному нами документі представлені огляди 
періодичних видань («Краківських вістей», «Подолянина» (Кам’янець-
Подільський), «Нового українського слова» (Київ), „Deutsche Ukraine-
Zeitung”, „Ukraine Post” та інших). Найважливіша, на думку автора, 
інформація занотована ним. Ймовірно особисті нотатки автора теж 
трапляються, але їх доволі складно відмежувати від переписаного ним 
з газет. Записи тематично впорядковані. Під однією датою представлені 
матеріали про військові дії, характеристика життя на окупованій терито-
рії. Інколи порушений порядок датування. Манера викладу інформації, 
факти, які зацікавили автора; матеріали, яким він надавав перевагу; 
дозволяють скласти уявлення не лише про уподобання та інтереси цієї 
людини, а й про її політичні переконання. Останні в період війни та оку-
пації були важливим чинником у формуванні стратегії виживання. 

Представлений у записах матеріал доволі багатогранний. Автор 
ретельно відслідковував події не лише на німецько-радянському фронті, 
а й відстежував ситуацію в Тихоокеанському регіоні, Африці. Основні 
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битви, перемоги, поразки фігурували на сторінках нотатника. Фіксація 
повідомлень з різних сфер життя суспільства дозволяє сформувати 
різнобарвну палітру тогочасного буття різних суспільних верств, в 
тому числі й інтелігенції, з багатьох регіонів окупованої України (Ге-
нерального губернаторства, райхскомісаріату «Україна», «військової 
зони», «Трансністрії»). 

В означеному документі знайшов вияв як зовнішній зріз повсяк-
дення (побутові зручності, житлові умови, забезпечення продуктами 
харчування, одягом, взуттям, предметами щоденного вжитку), так і 
внутрішня сфера тогочасного існування (способи виживання, очіку-
вання людей, переконання, умови самореалізації, прагнення до само-
ствердження, емоції та переживання тощо).

Звичайно, якби це був індивідуальний життєпис, це значно б 
спростило дослідження, оскільки б можна було б з’ясувати особливості, 
спрогнозувати тенденції, зрозуміти стратегію життя автора записів. 
Проте недоліком персоналізованого зрізу повсякдення є його доволі 
низька репрезентативність, в той час як інформація про різні суспільно-
вікові групи дозволяє сформувати уявлення не лише про перебіг життя 
окремої людини, а й про основні проблеми буття в соціумі, громаді, 
особливості тієї чи іншої соціальної групи. 

Важливою рисою джерела є те, що в окремих переписаних з газет 
сюжетах зазначені прізвища чи псевдоніми авторів. Більшість з них 
були відомими серед українських національних кіл працівниками чи 
дописувачами періодичних видань. Найчастіше зустрічаються прізвища 
Ю. Тарковича, Є. Цегельського, В. Петріва, М. Когута, рідше – П. Лися-
ка, Т. Ляховича, М. Щаблія, Д. Ієвлєва, М. Данька, О. Флоринського та 
інших. В окремих випадках зазначені тільки ініціали. Проте переважна 
більшість повідомлень взагалі не підписана.

Багато уваги приділено довоєнному періоду, становищу населення 
в Радянській Україні, початку Другої світової війни, сприйняттю цієї 
події радянськими людьми, вступу Червоної армії на територію Захід-
ної України, організованій специфічним чином евакуації, ситуації у 
населених пунктах у період безвладдя. 

Так люди доволі по-різному реагували на початок війни. «Десь гли-
боко в душі закрадався сумнів, ворушилася думка, а що як війна. Крім 
накиненої думки виринала своя, прокидалось у кожного своє особисте, 
у багатьох вироблене вже роками з досвіду те, чого не можна показати 
на люди, що понад двадцять років формувалось у певний світогляд. У 
одного до прямолінійного комуністичного, з його рабською відданістю 

й покорою, владі жидівського прихвостня, у іншого до зовсім протилеж-
ного свідомого протистояння й всеперемагаючої ненависти, до бажання 
помсти, розплати за нечуване насилля над людиною, його духом, у ще 
іншого – до неясних, неокреслених мрій і можливостей – та все ж до 
чогось нового, іншого» [ 15, 144зв.].

 По-різному українці новоприєднаних західних територій 
сприймали встановлення радянської влади. Східні українці також не 
залишилися байдужі до цієї події. Так повернення з відрядження із 
західних теренів до Києва працівників редакції газети «Комуніст» 
ознаменувалося помітним інтересом киян до їхніх розповідей. «Круг 
і характер зацікавлень яскраво ділив людей на певні категорії показу-
ючи їх обличчя, одні питали про людей, перші вражіння від зустрічей, 
настрій, інших цікавив достаток, заможність окремих верств, побутові 
умовини, а що вже наші братки – хоч ніби й незручно було – а все ж 
найбільше цікавилися цінами, що і чи можна було купити, які гроші 
йдуть і т.д.» [15, 162зв.]. Влучними є характеристики автора «визво-
лителів». «Багато довідались ми і про методи агітації перенесені на 
новий терен і про найганебніше барахольство, що ним не гордували 
ані комісарі ані агітатори ані найвищі совітські вельможі різні упо-
вноважені. У ті перші дні найбільшим попитом користалася і була 
найціннішою найпростіша валізка. Адже треба було кудись ховати 
скуплене. А скупувалось буквально все що потрапляло під руки, від 
одягів, взуття, сорочок, починаючи і запальничками, годинниками, 
панчохами – кінчаючи» [15, 166зв.-167]. 

Характеризуючи негаразди радянської системи, у багатьох випад-
ках автор демонстрував буденні проблеми українців та їхні моральні 
випробування. Щодо початкового періоду війни і вибіркової евакуації в 
Києві він цілком слушно зауважував, що «несподівані виїзди, які відразу 
набули масового характеру причинились до того, що в місті створилось 
нервове й напружене становище. Місто загубило рівновагу. Населення 
охопила паніка. Почалася істерика» [15, 10зв.].

Багато в чому інформація, представлена у записах, збігається з 
повідомленнями з інших джерел, зокрема зі спогадами очевидців, ін-
шими архівними документами. Так, всі ці джерела фіксують зростанням 
шпигуноманії у початковий період окупації, наголошують на терміновій 
ліквідації державних підприємств з наближенням ворога до населених 
пунктів, містять інформацію про знищення важливих документів, про 
правопорушення після відходу Червоної армії тощо [15, 4зв.-5зв.; 10; 
18, 108; 19, 44]. 
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Із записів зрозуміло, що їх авторові була небайдужою доля Украї-
ни та її мешканців. Він описує багато негараздів, що існували в житті 
пересічних українців у довоєнний період, звинувачуючи у всьому 
«більшовиків та євреїв». Автор протиставляє життя робітників буттю 
номенклатурних працівників, які розкошували за радянських часів 
[12, 38зв.-40]. Він щиро сподівався, що «новий» режим значно змінить 
ситуацію, умови життя та побуту покращаться.

Проте записи 1942 р. свідчить про протилежне. Наприклад, ілю-
струючи відновлення роботи київського театру опери, наголошує, що 
взимку акторам доводилося працювати у холодних приміщеннях. Зі слів 
Ю. Тарковича, який був на генеральній пробі, «…вона відбувалася під 
час великих морозів. На салі всі були в зимових плащах. Балєт також» 
[12, 30зв.]. Отже, навіть для опери, якою керував німець Брюкнер, ви-
стави якої користувалася значною популярністю серед окупантів, не 
виділялися кошти на опалення приміщення та інші нагальні потреби. 
Складні умови праці характеризували роботу співробітників Київської 
хорової капели. Її диригент Петро Гончаров розповідав, що «капеля 
наша зложена здебільша з колишніх членів київської хорової капелі 
«Думка». Було спершу багато членів, тепер ансамбль зменшився, бо – 
бачите, за хлібом насушним наш брат мусить глядіти. Колись на початку 
було 60 тепер залишилось 27 членів чоловіків та жінок. Доводиться 
нам працювати важко. Матеріяльні недостачі в нас великі. Зиму ледве 
перебідували. Більшої помічі нізвідки, хоч би взяли нас на військові 
пайки, то вже було б краще, а так бачите, в нас на обід варять юшку, 
а за вечерю то й не думаємо. Раніше коли треба було співати в радіо, 
наші хористи машерували до студія 15 кільометрів туди та 15 назад, а з 
порожнім шлунком й мистецтво не миле. Хоч, які вони всі завзяті – по-
казує Петро Григорович на своїх хористів, хоч як вони люблять пісню, 
то й вони не видержать довго. Порозходяться за хлібом, який приїдеться 
їм здобувати як котрому, одному в церковних ризах, іншому в селі, ще 
декому на роботах у Німеччині» [13, 174, 174зв.].

Існували побутові негаразди й іншого характеру, зокрема у кому-
нальній сфері. З цього приводу в нотатнику зазначалося «Є вже в Києві 
і вода в поодиноких помешканнях, а тут й там електричне світло. Води і 
світла не було з причини недостачі палива для електрівень. Тепер замість 
вугілля будуть топити торфом, що довозитимуть з недалекої околиці 
Києва з так званого Ірпеня. Буде незадовго збільшений приділ харчових 
продуктів. Отже слід передбачувати, що наступна зима буде під кожним 
оглядом легша від жахливої зими 1941-1942 року» [14, 14зв.].

Аналізуючи побутові незручності, автор ще більше уваги приділяв 
душевному стану українців, характеризуючи їхні враження, настрої, 
сподівання, очікування. Він багато в чому ідеалізував прагнення укра-
їнців, приписував їм риси колективізму, націоналізму та інші. Характе-
ризував національну ідентичність українців, наголошуючи на мовних 
проблемах, національному питанні, особливостях написання шкільних 
підручників, діяльності освітніх, наукових і культурних установ, релі-
гійній ситуації тощо [12, 173зв.-182, 185зв.; 13, 104зв.-107зв.; 14, 14зв.-
15зв.; 15, 102зв.-108зв., 141зв., 178зв.-185зв.; 16, 42зв.-43зв.]. 

Автора цікавило як складалося життя думаючої людини за радянсь-
кого період і як воно змінилося з «визволенням» німцями української 
території. З цього приводу він занотував «не уявляєте собі які нудно і 
безнадійно живеться в СССР. Все життя зводиться до глупого – тільки 
фізичного існування. Просто нема повітря, думаюча людина задиха-
ється в тій душній атмосфері облуди, брехні і вічної непевности. Як би 
не надія, що це пекло щезне, то нічого не полишається, як покінчити 
самогубством» [11, 136зв.].

Хоча більшість записів – це виписки з газет, проте яскрава анти-
радянська позиція дозволяє зрозуміти ставлення автора до ситуації на 
фронті, до подій і процесів в окупованих містах і селах. Саме через 
призму його переконань підбиралася вся інформація. 

Записи позначені піднесенням і оптимізмом. Наголошується, що 
початковий період окупації характеризувався активними діями україн-
ців з відновлення життя у своїх поселеннях. Відзначається, що вони ро-
били це з власної ініціативи, сподіваючись бути господарями на власній 
землі чи власному помешканні. Це твердження суперечить інформації 
з інших джерел. Так, німецькі посадовці навпаки характеризували без-
ініціативність українців, невміння побудувати своє життя, необхідність 
управління ними. Німецькі офіцери жалілися на бездарність українців 
як управлінців та відсутність у них організаційних здібностей [1, 68–69]. 
Радянські документи містили інформацію, згідно з якою тільки окремі 
українці, переважно представники самостійницьких кіл  брали активну 
участь у формуванні місцевих органів влади, у налагодженні діяльності 
основних міських організацій [18, 125]. Пересічні мешканці окупованих 
територій обирали очікувальну позицію, підлаштовувалися під вимоги 
режиму, підпорядковуючи всю свою діяльність одній меті – вижити. 
Деякі аспекти окупаційного повсякдення представлені в нотатках теж 
суперечать інформації з інших джерел, тому слід критично сприймати 
окремі положення, наведені автором аналізованого документу.
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Цікаво було б аби автор висловив свою точку зору, власну позицію 
з багатьох питань, адже інколи його записи заглиблюють читача у до-
революційне, непівське життя. Багато уваги він приділяє становищу 
інтелігенції на захоплених гітлерівцями українських територіях. Для 
відтворення реалій повсякденного життя цієї суспільної когорти осо-
бливо цінними є сюжети про становище освітян, науковців, літераторів, 
характеристика мистецького життя окупованих українських поселень. 
На сторінках нотатника знайшли відображення особливості діяльності 
театрів, консерваторій, навчальних закладів музичного профілю, балет-
них шкіл [11, 89зв.-92зв., 136зв.; 12, 16зв.-8; 22зв.-25; 29зв.-35 157зв.-160, 
166зв.–176; 15, 57зв.-71], схарактеризовано перебіг відновлення роботи 
музеїв та формування їх експозицій, зокрема Музею-архіву переходової 
доби [14, 147зв.-149 зв.; 15, 12–12зв.] тощо. Наголошується на активній 
участі у цих процесах саме представників української інтелігенції, 
які за наведеними записами мали відповідний рівень знань, володіли 
необхідними професійними навичками та вміннями, щоб у дуже стислі 
терміни належними чином налагодити діяльність установ культури й 
освіти. Обережно і доволі побіжно автор подав матеріали, що стосува-
лися складної ситуації з фінансуванням організацій цієї галузі, харак-
теризуючи її як тимчасові труднощі перехідного періоду. 

З його записів простежується прагнення довести, що українцям, 
особливо інтелігенції, жити за окупантів стало краще. Провідна теза, 
до якої він повертається багато разів у своїх записах – вдячний німцям-
«визволителям» від «жидо-більшовицького ярма» український народ 
активно відбудовує життя власних міст і сіл. Проте, таку позицію за-
ймали тільки окремі українці, тому слід критично ставитися до багатьох 
зауважень автора.

Отже, аналізовані нотатки є важливим джерелом вивчення ситу-
ації на окупованій території України. Вони дозволяють зануритися у 
тогочасне життя, відтворити історичне тло, зрозуміти особливості буття 
та моделі поведінки різних суспільних категорій окупованих міст і сіл. 
У той же час антирадянська позиція автора інколи спотворює дійсний 
стан речей. Тому до наведених у нотатнику тверджень слід ставитися із 
застереження, доволі критично. Але у комплексі з іншими документами 
особового походженнями, архівними матеріалами, записи дозволяють 
реконструювати життя українців з ворогом. 
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Заболотна Тетяна (Київ, Україна) Анонімні нотатки як джерело ви-
вчення повсякденного життя населення окупованої України

У статті здійснено аналіз джерельного забезпечення історії повсякден-
ня окупаційного періоду. Охарактеризовано евристичний потенціал записів 
невідомого автора для вивчення повсякденного життя населення України в 
роки нацистської окупації. З’ясовано, що комплексне вивчення щоденних 
практик різних категорій населення можливе при залученні традиційних 
офіційних матеріалів та документів особового походження.

Ключові слова: джерела особового походження, повсякдення, нацист-
ська окупація, Друга світова війна

Заболотная Татьяна (Киев, Украина) Анонимные записки как ис-
точник изучения повседневной жизни населения оккупированной 
Украины 

В статье осуществлен анализ источникового обеспечения истории по-
вседневности оккупационного периода. Охарактеризован эвристический 
потенциал записей неизвестного автора для изучения повседневной жизни 
населения Украины в годы нацистской оккупации. Выяснено, что комп-
лексное изучение ежедневных практик различных категорий населения 
возможно при привлечении традиционных официальных материалов и 
документов личного происхождения.

Ключевые слова: источники личного происхождения, повседневность, 
нацистская оккупация, Вторая мировая война

Zabolotna Tetiana (Kyiv, Ukraine) Anonymous notes as a source for 
learning everyday living occupied Ukraine 

This article analyzed the source of the history of everyday occupations. 
Characterizesheuristic potential unknown author records for the study of everyday 
life in Ukraine in the years Nazi occupation. It was found that a comprehensive 
study of the daily practices of different groups of people possible while applying 
traditional materials and offi cial documents of special origin.

Key words: sourses of special origin, documents of special origin, everyday 
life, Nazi occupation, World War II

Каждый, кто обращал внимание на старые названия городских 
улиц, быть может, задумывался о причинах их появления в разные вре-
мена. Какие-то причины очевидны, что-то требует дополнительных 
знаний и более глубокого понимания того прошлого, в котором про-
изошло рождение топонима. 

Утверждение новых топонимов и возвращение старых – это 
действия, которые вместе составляют содержание топонимической 
политики местной власти. Хотя слово “возвращение” применительно 
даже к названию старой улицы подходит лишь отчасти. Очевидно, 
что для большего числа жителей населённого пункта, в котором 
происходит такое “возвращение”, это – топоним новый, о котором им 
ещё предстоит что-то узнать, придётся ещё привыкнуть (мы не берём 
во внимание ту крайне малую часть жителей, которые в силу своей 
увлечённости или профессиональной деятельности по сути “живут” 
в прошлом своего города). Только со временем он перестанет обра-
щать на себя внимание, станет общим местом той городской среды, 
в которой будут протекать будни его жителей. Этому топониму они 
придумают свои местные сокращения, удобные в разговорной речи, 
он войдёт в их городской фольклор. 

Как показывает история городской топонимики, минувшее ХХст. 
стало временем активного использования в топонимической политике 
властей патронимического принципа – “самого нежелательного для 
наших реалий” [1]. Нередко, если название улицы, – это какое-то 
имя, то его носитель в сознании обывателей перемещается в разряд 
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небожителей. Упоминание имени в названии отчасти выполняет 
агиографическую функцию: все спорные, противоречивые, тем более, 
отрицательные стороны и эпизоды жизни “героя улицы” уходят из 
памяти, перестают быть значимыми. Если же власть позаботится о 
том, чтобы про эту личность жители данной местности получали че-
рез школьные знания, средства массовой информации и книги только 
определённую, нужную для этой самой власти порцию знаний, то 
процесс “канонизации” имярека почти осуществлён. И потребуется 
новый выброс информации, который, правда, ещё должен дойти до 
масс населения, чтобы у этих масс возникли сомнения по поводу 
“героя улицы”. История неоднократно свидетельствует, что такой 
выброс информации сопутствует нечастым социально-политическим 
потрясениям, когда население ставит под сомнение те или иные 
идеологические постулаты действующей власти. Очередное мы пе-
режили на рубеже ХХ–ХХІ вв. на всём постсоветском пространстве. 
Советская топонимика – это один из “обломков советской империи” 
(А.И.Солженицын), который своими острыми краями может если не 
убить, то определённым образом поранить сознание новых поколе-
ний жителей государств, которые начали свою очередную страницу 
истории. 

Настоящее развитие государственной идеологии в Беларуси носит 
кризисные черты, что находит своё отражение как в содержании гу-
манитарного образования, так и, в частности, в непоследовательности 
городской топонимической политики.

Такое положение вещей требует выработки чётко выраженных, 
научно-обоснованных и общепризнанных как властью, так и обще-
ством критериев в проведении топонимической политики. Отсутствие 
таких критериев видится основной причиной проблем, связанных с 
городской микротопонимией: чрезмерная идеологизация названий, не-
приятие, прежде всего местным населением, чужеродных топонимов, 
необходимость частых (в рамках общей истории города) переименова-
ний даже в пределах одного и того же государственного правления. 

Выработка универсальных, “консенсусных” критериев позволила 
бы наиболее взвешенно, разумно, мудро собирать те названия, которые 
сохраняют сформированную городскую традицию, возвращают из 
забвения ключевые имена, связаные с населённым пунктом – так 
называемую топику города, и фиксируют новые славные страницы 
истории города, как истории данного населённого места, так и части 
истории страны. 

Современное 
название

ВКЛ до 1569 г. 
в РП до 1700 г. 

– берётся исклю-
чительно для 

фиксации преем-
ственности - 
топика

 ВКЛ 
(в рамках РП

с 1701 
по 1795 гг.)

Российская 
империя

 (1795-1915)

Академи-
ческая/
Акадэмічная

 Кирочная, 
Кирховая, 
Плебанская 

Богдановича 
(Багдановіча)

Малосадовая 
2-пол. 19 в.? 
Средняя (1892 г.), 
Садовая (1903 г.) 

Городни-
чанская 
(Градні-
чанская)

Улица, которая 
идёт мимо дома 
Яна Хайновского 
до воды

Скали-
мовская,
Скальма-
новска

Мастерской пер. + 
Городни-
чанская

Советская 
(Савецкая)

Виленская Домини-
канская

Соборная

Ожешко 
(Ажэшкі, 
Элізы 
Ажэшкі) 

ВЕРЦЯЛІШСКІ 
шлях / 
Вертелишская 
дорога 
вероятно 14 в. 

Вертелишская 
1760-80-е гг., 
Вертелиская 
1795 г., 
Роскошь

Вертелижская 
1823-31, Садовая 
2-пол. 19 в., 
Графа Муравьёва, 
Муравьёвская 

 Карла Маркса Ulica Jezierska
(Езерская)

ulica Jezierska 
z Rynku idąc 
(1680 г.), ulica 
Brygidzka (1793 
г.)

Скидельская, 
Бригитская,
Кутузовская, 
Купеческая

Урицкого Златарская Улица 
Златарская
, которая идёт 
на Гарадницу 

Золотарская 
(Злотарская), 
Палатская 1864

Таблица 1.
Примеры изменений в истории гродненской топонимики
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Кайзеровцы 
(1915-1919)

 Поляки (1919-
1939)

 Советы 1-е 
(1939-1941)

Нацисты 
(1941-1944)

 Советы 2-е 
(1944-1950)

Kirchenstr Koscelna Академи-
ческая

Florastr. Академи-
ческая

Gartenstr. 
(1915 г.)

Sadowa (1922 
г.), Ogrodowa 
(1926 г.), gen. 
Litwinowicza

Огородная 
(Огродовая?)

Richthofen-Str. Огородная

Meisterstr. + 
Gorodni-
tschanska str.

Mistrzowska + 
Horodniczańska; 
Jezuicka (1932 г.) 
+ Horodniczańska

Городни-
чанская?

Allensteiner 
str.

Энгельса

Домштрассе Domikanska Гинденбург-
штрассе

Советская

Murawieff-
strasse 

Orzeszko Ленінская ADOLF-
HITLER-
strasse 

Ожешко

Handl strasse Brygidzka Бригидская Hermann 
strasse

Бригидская

Zlota, Skarbowa 
Zygmunta 
Wróbliewskiego 

Зигмун-
товская, 
Злотарская

Gumbinner-Str. Урицкого 
1940 

Одним из направлений для выработки такого научно-обосно-
ванного подхода в топонимической политике, на наш взгляд, является 
выявление и анализ множества прецедентов, которые накопила за свою 
историю деятельность местной власти. Белорусская история в границах 
двух с половиной веков – с XVIII до середины ХХ в. – вобрала в себя 
действия немалого количества властей, каждая из которых оставила свой 
след в отечественной топонимике (см. табл. 1). За исключением власти 
периодов Великого княжества Литовского и Советов все остальные 
были пришлые, да и та, собственно белорусская, олицетворявшая БССР, 
в немалой степени находилась в сильнейшей зависимости от власти 
коммунистов России. Топонимической политике каждая новая власть 
придавала большое значение. Содержание этой политики находилось 
в прямой связи с политикой просвещения, религиозной политикой, а 
также социально-политическими нововведениями, которые появлялись 
на наших землях при каждой новой власти. Сначала, в ходе установ-
ления росийской власти после разделов Речи Посполитой, и далее, во 
время различных периодов социально-экономического развития на 
протяжении ХІХ – начала ХХ в. Особое внимание обращает военно-
революционный период начала ХХ в., вобравший в себя действия и 
кайзеровских оккупантов, и большевиков и польских интервентов. 
Разорванная на двое Беларусь в 1920–1930-е гг., находилась под влас-
тью большевиков и польского государства: две различные идеологии, 
два различных отбора духовных приоритетов из истории белорусских 
земель отразились по-своему на содержании городских названий. 
Возможно предположить, что анализ данного исторического опыта 
топонимической политики позволит найти рациональные подходы в 
решении современых топонимических проблем. 

Такая цель нашего исследования направлена на решение, в 
частности, следующей задачи – анализа опыта проведения топони-
мической городской политики в городах Беларуси с конца XVIII по 
первую половину ХХ в. В результате этого мы хотим выявить топику 
как константу, требующую сохранения. 

Гипотетически если удастся выработать научно обоснованный 
подход к процессу наименований и переименований городских улиц, 
то появляется возможность подойти к решению проблемы единого 
(общепризнанного) критерия в проведении городской топонимической 
политики.

Когда знакомишься с названиями улиц и площадей Гродно 
периода ВКЛ (XVI–XVIII вв.), то обращает на себя внимание, что 
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все они, без исключения, не выполняют мемориальной функции [2]. 
Своим названием они обозначают либо направление, либо особен-
ности месторасположения, либо специфику местного ландшафта, 
либо характер занятий населения, которое расселялось на данной 
улице. Если в процессе городской жизни названные характеристики 
менялись, со временем менялись и топонимы. “…У лягендзе плана 
1780 г. сядзіба пад №290 па вуліцы Замкавай была акрэслена “камя-
ніцай Рэшнікоўскай, а за вуліцай Партыкулярнай, якая праходзіла 
побач, замацавалася новая назва – “вулачка з Замкавай вуліцы по-
бач камяніца Рэшнікоўская, што да базыльянаў ідзе”, – читаем у Ю. 
Гордеева [2, с.126]. Такая описательная форма названия улицы, очень 
распространённая в обозначенный, «магдебургский», период истории 
Гродно и характерная для всех центрально-европейских городов 
того времени, свидетельствует о ряде особенностей в практике на-
именований улиц и площадей. На наш взгляд, можно говорить о том, 
что до определённого периода истории города пропагандистская и 
мемориальная функции не осуществлялись. Городские топонимы 
рождались «снизу» самим городским населением, а затем фиксиро-
вались картографами, как данность. Так, в многочисленных примерах 
разночтений улиц и площадей (пляцаў) на различных картах города 
с XVI по XVIII вв., приведенных в книге Ю. Гордеева, можно видеть 
процесс совершенствования или приспособления того или иного топо-
нима к изменяющимся характеристикам соответствующей городской 
артерии или района. На такую тенденцию появления новых городских 
топонимов обратил внимание И. Сацукевич, дав следующее описание 
данного процесса: «Объясняется этот процесс появлением на улице 
с устойчивым названием нового объекта, который, со временем при-
водил к появлению нового названия. Старое и новое название <…> 
сосуществовали некоторый период времени, пока новое название 
полностью не вытесняло старое» [3]. 

Иной набор аргументов к переименованию (явно контрастиру-
ющий с предыдущим) предлагается в письме Минского губернатора 
от 24 апреля (ст.ст.) 1865 г., адресованном Помощнику Виленского, 
Ковенского, Гродненского, Минского генерал-губернатора. Предмет 
обращения минского губернатора – необходимость переименования 
ряда улиц городов в Минской губернии. Причина таких действий за-
ключается в том, что «некоторые улицы и переулки носят устарелые 
польские названия, лишённые смысла и значения, не сродные русско-
му духу и не соответствующие значению самих городов, как центров 

русской администрации» [4]. Идеологическая мотивация изменений в 
топонимике городов очевидна. Время обращения к усилению идеоло-
гического воздействия на белорусские земли также понятно: только 
что потоплено в крови освободительное восстание 1863–1864 гг. и 
одновременно с репрессиями начинает набирать силу политика ру-
сификации и усиления влияния православной церкви. Поэтому и со-
держание новых топонимов звучит недвусмысленно. Письмо минского 
губернатора содержит конкретные предложения о переименованиях. 
Например, в Минске ул. Доминиканскую предлагается переименовать 
в «Петро-Павловскую», ул. Францисканскую в «Губернаторскую», а 
два Бернардинских переулка в «Большой Монастырский» и «Малый 
Монастырский». В г. Игумен улицу Костельную в «Воронежскую»; в 
г. Мозыре ул. Иезуитскую в «Александровскую», в Слуцке ул. Сена-
торскую в «Широкую»; в Пинске ул. Доминиканскую в «Соборную», 
в г. Новогрудке переулок Базилианский в «Борисоглебский», в г. Бо-
бруйске ул.ул. 1-я и 2-я Маршальские, соответственно, в ул. Буйную 
и ул. Казначейскую [5]. 

Если сгруппировать все новые названия, которые предлагаются в 
данном письме для переименования, то, прежде всего, можно выделить, 
во-первых, набор названий церковного содержания – «Троицкая», 
«Успенская», «Соборный п-к», «Кладбищенский п-к», «Богадельная». 
Затем идут названия, связанные с административными учреждениями 
и символами имперской государственности – «Губернская», «Тюрем-
ная», «Полицейская». Третьей группой топонимов можно назвать 
географические характеристики, такие как направления движения, 
особенности местности – «Могилёвская», «Кореличская», «Минская» 
или «Болотная», «Загородная» [6]. Особое место занимают названия 
улиц и переулков, которые, по мнению российских чиновников, не 
были понятны местным жителям. Например, улицы Резницкую и 
Старорезницкую в Минске предлагалось переименовать в Мясницкую 
и Старомясницкую, соответственно [7]. 

Исходя из такого набора переименований, можно предположить, 
что главное функциональное предназначение топонимов – пояснять 
особенность месторасположения той или иной улицы, переулка 
или площади в населённом месте – сохраняется. Вместе с тем, ори-
ентирами, которые предназначаются для переименования, теперь 
выбираются «идейно-близкие» городские объекты, напоминающие о 
государственной власти или церкви. Одновременно стоит отметить, 
что из 66 новых наименований, предложенных в письме минского 
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губернатора, нет ни одной, связанной с историческими личностями. 
Приведенные выше примеры, являются иллюстрациями город-
ской политики периода, который в классификации И. Сацукевича 
называется «российским», берёт своё начало с середины ХІХ в. и 
имеет отличительным признаком “системное вмешательство рос-
сийской власти в местный урбанонимный ландшафт” [3]. Переход от 
стихийного, народного названия улиц к целенаправленному, госу-
дарственному действу И. Сацукевич связывает с демографическими 
процессами: ростом населения и, как следствие ростом городских 
границ и городских улиц. “Но патрономические урбонимы были в 
российский период чаще исключением, чем правилом”, – утверждает 
И. Сацукевич [3, с.368]. Например, в 1912 г. в связи с празднованием 
годовщины победы в войне с Наполеоном в Гродно ул. Бригитскую 
переименовали в ул. Кутузовскую [8].

Отметим ещё одну характеристику городской топонимической 
политики в белорусских городах, на которую обратил внимание ис-
торик И. Сацукевич: вводя новые названия улиц и переулков “чинов-
ники стремились “привязать” названия к местности, но получалось 
это далеко не всегда” [8]. Здесь исследователь дает примеры удачных 
и неудачных топонимов, не приводя, правда, аргументов самого упо-
мянутого “стремления” чиновников. Пример инициативы минского 
губернатора, рассмотренный нами выше, содержит ряд, прямо скажем, 
пародоксальных переименований, о которых можно думать больше, 
как о формальном чиновничьем действии, чем об учёте с высоты 
местной власти каких-то местных реалий. Чего стоят такие предло-
жения как, например, назвать в г. Слуцке ул. Судовую – Садовой, ул. 
Саскую – Спасской, ул. Юрьевскую – Георгиевской, в г. Игумен ул. 
Богоровскую – Безымянной! [9]. Здесь, на наш взгляд, присутствует 
потребность более точно восстановить процесс появления тех или 
иных названий, участия в этом процессе конкретных представите-
лей горожан, чиновников. По нашему мнению, максимально точная 
картина этой процедуры позволит лучше представить то, в какой 
степени местная новая власть учитывала специфику тех территорий, 
на которых распространяла своё влияние. Хотя общая тенденция пере-
именований очевидна и, она не скрывается самими инициаторами. 

Знакомясь с архивными материалами по проведению топони-
мической политики в Гродненской губернии в XIX – начале XX в., 
можно обнаружить некоторые особенности, которые позволяют 
размышлять о ряде характеристик этой политики. Во-первых, про-

цессом утверждения названий улиц, переулков, площадей, мостов и 
других названий в населённых пунктах губернии занимались члены 
Присутствия губернского правления. Их вердикт был окончательным. 
Можно только догадываться о том, как проходила процедура обсуж-
дения этими господами тех или иных топонимических предложений 
– к сожалению, строки протоколов заседаний Присутствия очень 
лаконичны и содержат лишь окончательную информацию. Некоторый 
свет на эту процедуру проливает аргументация, которая использу-
ется в резолюциях Присутствий. Например, аргументы апеллируют 
к «несоотвествию названий улиц и переулков и площадей городов 
здешней губернии, непонятно для русского народа, составляющего 
главнейшее население здешних губерний” [10]. Такая обеспокоенность 
основывалась на восприятии населения белорусских губерний через 
призму имперских ценностей, естественных для сформированного 
российского чиновника. Евреи, поляки, литовцы, татары, чьё при-
сутсвие было историческим в белорусских городах и местечках, 
рассматривались как второстепенные группы населения [11]. 

Среди аргументов, которые приводятся губернскими чиновника-
ми для обоснования тех или иных переименований – учёт выдающегося 
вклада номинанта на название. С такой постановкой вопроса, оче-
видно, сложно спорить, но реальная жизнь предлагала чиновникам 
рассматривать непростые ходатайства о переименовании, исходящие 
от различных групп населения. Любопытным представляется случай, 
когда жители м. Рось предожили назвать две улицы местечка именем 
бывшего Росского пристава. Аргументы для такого переименования с 
позиции рядовых граждан местечка были совершенно обоснованны: 
“Владимир Антонович Железовский пробывал на службе в м. Росси 
весьма короткое время…”, но “принятые им лично мерами соорудил 
мощение Огородницкой и Дворовой улиц на протяжении 1 и 1\2 верст”. 
Такой поступок пристава в глазах местечковцев воспринимался за-
слугой, потому что предшественники Железовского на его посту орга-
низовать работу по мощению названных улиц не могли [10]. Причин, 
такой пассивности приставов было много, а результат один: “осенью и 
после зимы проходить по этим улицам положительно невозможно и это 
весьма вредно отражалось на здоровье местного населения” [11, л.2.]. 
Только весомыми эти аргументы для губернских чиновников не стали: 
с чиновничьих кабинетов такая внимательность к нуждам рядовых 
жителей маленького местечка была оценена, как обычное “выполнение 
служебных обязанностей” [11, л.3 об.]. Данная росская инициатива не 
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ангажирована политическими или идеологическими мотивами, чего 
не скажешь о нередких других прошениях, в содержании которых 
явственно просматривается государственный заказ. Вот, например, 
в Белостоке инспектор местного 4-классного училища ходатайствует 
в 1902 г. о присвоении двум улицам его уездного города названий 
“Гоголевская” и “Жуковская”, а предводитель Брестского уездного 
дворянства предложил назвать улицу “Шоссейную” “Гродненской” 
по причине юбилея Гродненской губернии [11]. Правда, в некоторых 
случаях, чтобы не нарушать административного порядка даже поли-
тически приемлемая инициатива снизу не принималась [11]. 

Говоря о порядке и специфике городского переименования улиц, 
нельзя не обратить внимание на тот факт, что нередко главную роль 
в присвоении новых названий и сохранении старых играл городской 
полицмейстер [9]. Такая ответственная функция возлагалась на эту 
категорию администраторов города, думается, не только потому, 
что это было мероприятие, которое должно быть в идеологически 
надёжных руках, но и потому, что уровень образования и общей 
культуры позволял российскому руководителю городской полиции 
исполнить такую работу, требующую определённых знаний и по-
нимания того города, в котором осуществлялось переименование. К 
слову, в круг функциональных обязанностей полицмейстера входила 
забота о “благоустройстве города”. Вместе с тем, интересным, но на-
верняка навсегда неизвестным останется момент совещаний, которые, 
можно предположить, проводил озадаченный топонимическим за-
данием голова городской полиции: с кем он мог советоваться, к чьим 
мнениям прислушивался? В любом случае, можно утверждать, что 
топонимическая политика в белорусских городах времён российского 
господства была делом ответственным и контролируемым. Чего стоит 
факт письменного одобрения переименования минских улиц с высоты 
виленского генерал-губернатора! [9, л.3]. 

Волна патрономических названий приходится на “польский 
период” урбанимики (1919–1939 гг.) и период советский того же вре-
мени. И. Сацукевич считает характерными признаками этих периодов 
“массовое использование конкретных патрономических названий” и 
“использование уличных досок в качестве элемента идеологической 
политики” [3, с.369]. Примеров таких переменований масса. Каждая 
новая власть, придя на смену предшествующей, с истовым рвением 
убирала чуждые ей идеологические топонимы и вводила собственные. 
При таком преимущественно патрономическом подходе в урбонимии 

функциональное предназначение названия улицы и переулка как при-
вязки к конкретному городскому месту уходит на самый дальний план. 
Все патрономические названия улиц почти никак не привязаны к тем 
уголкам города, где расположены эти улицы и переулки. Зачастую 
личности, чьи имена присвоены улицам, никаким боком не имели и 
не имеют отношения к данному населённому пункту. Их единственное 
соотвествие – присутствие в идеологической “обойме” данной власти. 
Например, в послевоенное время в Гродно появилось множество улиц, 
носящих имена участников Второй мировой войны, которые не были 
ни участниками боёв за Гродно, ни участниками подпольного и парти-
занского движения на Гродненщине. Исключением является небольшое 
число названий улиц, которые связаны со знаменитыми жителями горо-
да. И то, только в том случае, когда имя этого горожанина было одобрено 
идеологической цензурой. Волны идеологических переименований в 
Гродно в ХХ в. аргументировано показал И. Сацукевич, делая вывод о 
том, что “масштабное советское переименование 1940 и 1944 гг. почти 
полностью изменило урбонимичный ландшафт города” [1, с.351]. Как 
показывает история названий улиц в разных странах, этотого принци-
па – назовём его “наш – не наш” – придерживались везде. Прецеденты 
присвоения улицам патрономических названий есть в истории всех 
крупных европейских городов. А вот примеры советского периода, 
когда советская идеология тотально присутствовала в жизни общества 
даже самых мелких населённых пунктов, повсеместны. 

Знакомство с выбранным в данной работе периодом истории 
городской топонимии в Беларуси даёт нам возможность сформули-
ровать некоторые выводы. Начнём с того, что переименование улиц 
и площадей города, присвоение названий новым улицам в только 
построенных микрорайонах всегда сопряжено с целым спектром 
трудностей, которые необходимо преодолевать топонимическим 
городским комиссиям. Во-первых, решения, принятые такими ко-
миссиями, далеко не всегда удовлетворяют небезразличные к этому 
круги горожан. Это связано с тем, что среди разной мотивации того 
или иного решения о переименовании (названии) можно упомянуть 
исторические, религиозные, национальные, социальные приоритеты. 
Рядом с ними наблюдаем желание продемонстрировать «прогрессив-
ность» взглядов, желание угодить различным позициям – официаль-
ной и оппозиционной, гражданской.

Во-вторых, из-за различных причин (финансовых, мировоззрен-
ческих, политических), случается инерция властей города в топони-
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мической политике. Она приводит к тому, что ряд названий, которые 
«просятся» быть измененными в старой, центральной части города, 
на главных его транспортных и пешеходных артериях и средоточиях 
остаются без изменений. В это же время, названия, которые по всем 
критериям, должны были бы появиться на их месте, оказываются 
в совершенно иной части города. Одновременно стирается память 
о прошлом в микрорайонах, состоящих из вновь присоединенных, 
«вросших» в город окрестных деревень, лесных, парковых зон, тер-
риторий различных водных бассейнов.

Именно для решения такой проблемы и предлагаются выра-
ботанные как результат нашего исследования универсальные крите-
рии выбора того или иного топонимического названия. У нас была воз-
можность обсудить данные критерии в рамках научно-практической 
конференции Товарищества белорусского языка имени Ф. Скорины 
(ТБМ імя Францыска Скарыны) 17 июня 2011 г., используя загодя 
опубликованные организаторами конференции наши тезисы [12]. 

Таким образом, известный исторический опыт и осмысление на-
личествующих факторов топонимической политики в Беларуси даёт 
возможность обращаться к следующим действиям. 

Во-первых, в деле переименования улиц старого города приори-
тет, на наш взгляд, должен быть отдан первым, старейшим названиям 
этих улиц. Такой выбор продиктован тем, что старые названия улиц 
зачастую не ограничиваются именами значительных личностей сво-
его времени, а определены особенностями городской топографии, 
природными особенностями определённой части города, этническими 
признаками городского населения, наиболее актуальными для жите-
лей прежних времён направлениями, векторами дорог города.

Во “втором ряду” приоритетов названий для улиц старого горо-
да – его центральной части, находятся “Великие имена” городской 
истории. Например, для Гродно – это Витовт, Богушевич, Быков, Ко-
роткевич… [13]. При таком подходе можно корректно сформировать 
новую карту старых улиц города.

Следующим элементом топонимической политики, которая долж-
на быть основана на определённых критериях, является выработка 
оптимальных подходов к присвоению названий новейшим улицам и площа-
дям в новых микрорайнох города. На наш вгляд, важно обратить внимание 
на такие особенности новых коммуникаций города, как природные и гео-
графические топонимы: названия ручьёв, лесов, возвышенностей, оврагов, 
родников, характерные для новых границ города [24].

Этнографические особенности местности, которая стала новой 
частью города – это знаки этнических процессов, протекавших в крае, 
где находится город. Его улицы должны напоминать как жителям, так 
и гостям об этом этническом богатстве региона. Например в Гродно, 
очевидно, должно найтись место таким названиям как “Караимская”, 
“Литвинская”, “Ятвяжская” [25]. 

Третий блок названий – направления в новой гродской местности. 
Хочется отметить, что это будут локальные значения направлений [26]. 
Но именно своим краеведческим содержанием эти названия и важны. 
Они сохраняют память про собственную пространственную систему 
координат тех жителей вчерашних деревни, хутора, посёлка, которые 
стали его новыми горожанами. Можно сказать, что эти новые горо-
жане пришли в новую для них городскую среду жизни не с пустыми 
руками, а со своим багажом ориентиров, и, что важно, город их с эти 
багажом принял. Это, на наш взгляд, позволяет первому поколению 
горожан быстрее стать хозяевами, гражданами в своём городе, со все-
ми ментальными особенностями такого гражданского поведения.

Наконец, четвёртый раздел названий – это имена так называемого 
“второго эшелона” личностей, судьбой связанных с городом [27]. По-
нятие такой вторичности, безусловно, сильно хромает (город живёт в 
своей системе координат, и роль тех или иных его горожан может сильно 
разнится от маштабов их роли в границах всей страны). Тем не менее, 
здесь нам хочется обратить внимание на то, что город должен прирас-
тать новыми названиями с именами своих славных горожан различных 
времён. Приоритетным здесь, наверное, должны быть имена деятелей 
культуры. Сквозь столетия их имена сохраняют напоминаение о тех 
культурных слоях, которые привнесены в город различными эпохами, 
и вместе составляют тот знаменитый и привлекательный культурный 
полимпсест, который всегда отличает любой старый город, независимо 
от его размеров. Обозначенный в данных тезисах подход позволяет, 
с одной стороны поводить активное наименование новых улиц с воз-
можностью сохранения местной городской памяти. С другой стороны 
учитываются различного рода особенности новых территорий города, 
которые исчезают или сильно изменяются в ходе развития городской 
инфраструктуры. 

И наконец, названный выше порядок присвоение улицам и пло-
щадям имён исторических деятелей, позволяет впредь (при новом 
витке истории) вернуться к переименованиям с использованием 
сохранённых “в резерве” Великих имён граждан города.
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Гостев Александр, Корнелюк Виталий (Гродно, Беларусь) Из опыта 
топонимической городской политики в Беларуси конца XVIII – первой 
половины ХХ в.

Статья посвящена проблемам проведения топонимической город-
ской политики в современной Беларуси. Для попытки выработки таких 
универсальных критериев авторы обратились к истории топонимической 
политики конца XVIII – первой половины XX в. в белорусских городах 
и местечках. Прецеденты урбонимической политики позволили авторам 
статьи аргументированно предложить свой подход к выработке таких 
критериев. На основе архивного материала и специальной литературы по 
проблеме авторы обосновали обстоятельства распространения патроно-
мического принципа в топонимике, обратив внимание на специфику его 
применения в реалиях современной Беларуси. Предлагаемый авторами 
статьи алгоритм проведения топонимической политики может быть 
использован в практике местного самоуправления городских и сельских 
населённых пунктов.

Ключевые слова: архивные источники, города Беларуси, топоними-
ческая политика

Гостев Олександр, Корнелюк Віталій (Гродно, Білорусь) З досвіду 
топонімічної міської політики в Білорусі кінця XVIII – першої по-
ловини ХХ ст.

Статья присвячена проблемам визначення критеріїв проведення 
топонімічної міської політики в сучасній Білорусі. Автори звернулися 
до історії топонімічної політики кінця XVIII – першої половини ХХ ст. 
у білоруських містах і містечках. Прецеденти урбонімічної політики до-
зволили аргументовано запропонувати свій підхід до вироблення таких 
критеріїв. На підставі аналізу архівних матеріалів і спеціальної літератури 
обгрунтовано обставини поширення патрономічного принципу в топоні-
мії, окреслено специфіку його застосування в реаліях сучасної Білорусі. 
Пропонований авторами статті алгоритм проведення топонімічної по-
літики може бути використаний в практиці місцевого самоврядування 
міських і сільських населених пунктів.

Ключові слова: архівні джерела, міста Білорусі, топонімічна по-
літика
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Gostev Aleksandr and Vitalyi Korneljuk (Grodno, Belarus) The experience 
of toponymic urban policy in Belarus late 18th – early 20th cent.

Аrticle is devoted problems of defi nition of criteria of carrying out of a 
toponymic city policy in modern Belarus. For attempt of development of such 
universal criteria authors have addressed to history of a toponymic policy of the 
end 18th – fi rst half 20th cent. in the Belorussian cities and places. Precedents 
urbanic politicians have allowed authors of article to offer with deep arguments 
the approach to development of such criteria. On the basis of an archival material 
and the special literature on a problem authors have proved circumstances 
of distribution patron’s a principle in toponymics, having paid attention to 
specifi city of its application in realities of modern Belarus. Offered by authors 
of article the algorithm of carrying out of a toponymic policy can be used in 
practice of local government of city and rural settlements.

Key words: archival sources, cities of Belarus, the toponymic policy
Топонімія міста є його історичним кодом, в якому закладено 

великий масив інформації про його географічне положення, вік, рід 
занять жителів, межі у різний час існування, втрачені споруди та 
інші об’єкти, національний склад, віросповідання тощо. Значну та 
змістовну інформацію несуть назви вулиць і майданів, які є найбільш 
мінливою складовою міської топонімії. Офіційні перейменування як 
елемент державної політики переважно мали слугувати розриву з 
небажаними проявами історичних традицій і пропаганді нових ідей.
Міські топоніми, як історико-символічний ландшафт, неодноразово 
відображали політичне протистояння і слугували механізмом вті-
лення у життя політичних стратегій.

Будь-яка держава/влада утверджує та ідентифікує себе через 
свої певні “символи”, якими можуть бути знакові постаті, події, або 
інші атрибути держави/влади, котрі увічнюються у “символічних” 
топонімічних назвах. До символічних топонімів відносяться назви 
на честь історичних діячів, визначних подій, пам’ятних дат тощо, з 
якими ідентифікується народ та держава. Тому у міській топонімії, 
особливо у назвах вулиць і майданів, ми бачимо поєднання усталених 
історичних назв та символічних назв, які є виразниками державної 
політики та формування нею історичної пам’яті народу. Прерогатива 
надавати символічні назви завжди належала державі/владі.

Символічні топоніми дуже мінливі. Це було, є і буде пов’язано 
із зміною однієї держави іншою у випадку загарбання, приєднання, 
об’єднання або силовою зміною правителя, державного устрою чи 
влади. Історичні та символічні топоніми вступають у конфлікт між 
собою, коли перші замінюються другими. Більше того, це стосуєть-
ся і символічних топонімів, коли їх заступають нові. Особливо цей 
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конфлікт відчутний у випадку нав’язування чужою державою своїх 
ідейних, національних цінностей підлеглій нації/народу або ідейних 
догм будь-якої авторитарної влади. Найменше він помітний там, де 
держава/влада є виразником на своїх теренах національних ідей і 
цінностей, а зміна влади при цьому відбувається законним шляхом.

Все це повною мірою стосується Києва, де кожна нова влада, яка 
утверджувалася у місті (особливо у минулому столітті), приносила 
зміну найменувань вулиць та площ, що спотворювало історичну топо-
німію міста, але у той же час так чи інакше творило його історію. Не 
стала винятком і нацистська окупаційна влада, яка ввела в офіційний 
та побутовий обіг киян цілу низку нових назв, починаючи від органів 
управління до міських топонімів.

Вперше історію перейменувань київських вулиць під час нацист-
ської окупації висвітлив відомий києвознавець Дмитро Малаков, який 
у фотоальбомах “Київ 1941–1943” та “Київ 1939–1945” оприлюднив 
перелік вулиць міста з новими, німецькими назвами [27, 168; 28, 272]. 
За винятком декількох він охопив майже всі перейменовані вулиці. 
Публікуючи цей перелік, автор лише помилився в їхньому датуванні, 
стверджуючи: “Не пізніше 19 листопада 1941 р.”. Він посилався на не-
датований план центральної частини міста з позначеними на ньому 
вулицями, котрі мали вже нові, німецькі назви [9, 57]. Його разом із 
переліками вулиць по районах було підшито до документа із вищезаз-
наченою датою [9, 3], що і дезорієнтувало автора. У дійсності підстав 
відносити названий план до документа не було, оскільки у жодному 
списку вулиць, підготовлених на 19 листопада 1941 р. по районах, 
німецькі назви не значилися. Процес відповідних перейменувань 
охопив більший проміжок часу й зазнавав змін в залежності від виду 
окупаційної влади – військової або цивільної.

Наступними кроками у дослідженні названої теми стали публіка-
ції плану центральної частини Києва станом на січень-березень 1943 р. 
[32, 106-107] та плану всього м. Києва станом на квітень 1943 р. [29, 
220-223]. Обидва плани становлять сьогодні основне джерело для вста-
новлення топонімії міста періоду нацистської окупації 1941–1943 рр.

Перші підсумки вказаних досліджень були підведені нами у статті 
“Топонімічні перейменування в окупованому Києві (1941–1943 рр.)” 
[33], в якій опубліковано перелік нових київських топонімів, що 
з’явилися під час нацистської окупації. Також було висвітлено характер 
топонімічних перейменувань, їхню спадковість при зміні військової 
окупаційної влади її наступницею – німецькою цивільною адміні-

страцією, та прослідковано вплив топонімічних змін окупаційного 
періоду на післявоєнні зміни у топонімії Києва.

Дане дослідження ставить на меті доповнити здобуті результати 
щодо причин, ініціаторів, часу та характеру перейменувань у Києві 
1941–1943 рр. і їхнього впливу на післявоєнну топонімію міста, про-
аналізувавши нововведені німецькою окупаційною владою київські 
топоніми з точки зору символічних назв і порівнявши зміни у міських 
топонімічних назвах, здійснених німецькою військовою і цивільною 
владою та радянською владою у 1944 р.

В історії перейменувань київських вулиць під час нацистської 
окупації чітко розрізняються два аспекти цього процесу, які нероз-
ривно пов’язані один з одним. Це – усунення символічних топонімів 
радянської влади і повернення старих найменувань та заміна попере-
дніх символічних або історичних топонімів новими символічними.

Усунення радянських назв, яке почалося на побутовому рівні від-
разу з відходом Червоної Армії, поновило крім історичних великий 
пласт символічних назв колишньої царської влади – Царський майдан, 
вул. Фундукліївська, Олександрівська, Миколаївська і т.д. Київська 
місцева допоміжна влада, органи якої діяли у місті під час нацистської 
окупації, стояла чітко на національній українській позиції, і така 
“реставрація” колишньої імперії не могла її влаштовувати і спонукала 
до пошуків пропозицій київської топонімії на національному україн-
ському ґрунті. Нацистська влада попри голосні заяви про звільнення 
України від більшовизму, підтримку її національних цінностей і т.д. 
не поспішала виконувати свої обіцянки і нав’язувала свої ідеологічні 
цінності за допомогою у тому числі символічної топонімії.

Як вдалося вирішити у київській топонімії цей конфлікт інтересів 
місцевої української влади і німецької? Хто був першим ініціатором 
офіційних топонімічних перейменувань у Києві? Коли і як вони від-
бувалися?

Із вступом 19 вересня 1941 р. німців до Києва влада у ньому 
перейшла до рук військового управління на чолі з комендантом міста 
генерал-майором Куртом Ебергардом1. У наступні дні, 20-21 вересня 
1941 р.2, було утворено Київську міську управу (далі – КМУ). Оскільки 
військове управління до передачі влади німецькій цивільній адміністра-
ції розглядало себе як тимчасове, у перші місяці окупації масової зміни 
назв вулиць і площ Києва на німецькі не спостерігалося. Навпаки, по-
всюди почали відроджуватися добільшовицькі старі назви, серед яких 
були як історичні, так і символічні назви часів Російської імперії.
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Про це свідчить перелік вулиць Києва, підготовлений районними 
управами міста на 19 листопада 1941 р. [9, 4–24 зв.]. На той час у місті 
було 12 райуправ: Богданівська, Володимирська, Дарницька, Залізнич-
на, Київська3, Куренівська4, Печерська5, Подільська, Святошинська, 
Софіївська, Шевченківська і Ярославська, утворені постановою КМУ 
№ 14 від 13 жовтня 1941 р. [38]. У цьому переліку не згадується жодної 
німецької назви. Натомість зустрічаємо ще багато радянських і по-
декуди повернуті з ініціативи райуправ старі найменування, напри-
клад, вул. Володимирська – замість Короленка, Микільська – замість 
Січневого Повстання, Дегтярівська замість Червоних командирів, 
Кирилівська – замість Фрунзе.

При цьому такі довгі вулиці, як сучасні Володимирська, Фрунзе 
(кол. Кирилівська), Саксаганського (кол. Маріїно-Благовіщенська) 
та інші, котрі пролягали через два райони, могли мати дві назви. 
В одному районі вже було повернуто стару назву, в іншому – у той 
самий час продовжувала діяти радянська. Наприклад, вул. Фрунзе 
у Подільському районі вже була за старим звичаєм Кирилівська, а у 
Куренівському – ще Фрунзе [9, 13, 18]. Це – яскраве свідчення того, що 
офіційне перейменування вулиць почалося з райуправ – найнижчого 
щабля місцевого управління у Києві, яке усувало символічні біль-
шовицькі назви, повертаючи старі назви. При цьому населення міста 
одразу з приходом німців почало активно послуговуватися у побуті 
старими дореволюційними назвами [34].

Про те, що німецька військова влада також ініціювала перейме-
нування київських вулиць на німецькі, свідчить той факт, що вже у 
жовтні 1941 р. колишня Левашовська (Шовковична, перед війною – 
К. Лібкнехта) мала назву Горста Весселя6 [5], а наприкінці листопада 
того ж року, як зафіксовано в одному з німецьких документів, колишня 
вул. Рози Люксембург (Липська) називалася Тюрінгерштрасе [21, 11] 
(від землі Тюрінгія). До перейменованих військовою владою вулиць 
можна віднести й Липський провулок, який отримав назву Панковер-
веґ [8,139] на честь одного з берлінських районів Панков.

Які ще вулиці було перейменовано у цей час німецькою військовою 
владою, за браком документів встановити важко. Ці випадки свідчать, що 
вона таки втручалася у топонімію міста і перейменовувала насамперед 
вулиці її адміністративного центру на Печерську, у районі Липок. Всі три 
вулиці отримали німецькі символічні назви, одну ідеологічного забарвлення 
– вул. Горста Весселя, інші – національного. У такий спосіб представники 
окупаційної влади  намагалися вибудувати свій німецький світ.

Як співпрацювали у цьому напрямку місцева та окупаційна 
влади? Чи погоджувалися на етапі господарювання у місті німецької 
військової влади зміни місцевих топонімів з КМУ? Чи вони просто 
вносилися одноосібно?

КМУ на відміну від німецької окупаційної влади не поспішала 
вводити нові назви. Як було сказано вище райуправи підтримали (і то 
далеко не у всіх районах) введення в обіг старих назв, які масово відро-
дилися у побуті киян з приходом окупаційної влади. У Міській управі 
між тим відбувалася “війна амбіцій” між відділами впорядкування 
та пропаганди, які кожен окремо розробляли проект перейменувань 
київських вулиць і майданів на ґрунті українських національних сим-
волів, адже разом з історичними топонімами відродилися й символічні 
назви вже не існуючої імперії – Царський, Думський майдани, вулиці 
Єкатерининська, Столипіна, Левашовська і т. д. [25].

Зберігся проект перейменування вулиць і майданів Києва, розро-
блений відділом впорядкування КМУ у листопаді 1941 р. Він включав 
два типи змін – повернення старих (історичних) та надання нових (сим-
волічних) назв. Усі пропозиції стосувалися центральної частини міста. 
Повернути пропонувалося історичні назви: Андріївський узвіз (кол. 
узвіз Лівера), Протасів Яр (кол. Степана Разіна), вул. Ірининська (кол. 
Жореса), Велика Васильківська (кол. Червоноармійська), Львівська 
(нині Артема), Володимирська (кол. Короленка) й т. д. [12, 96–98].

У якості нових символічних назв пропонувалися українські та 
німецькі топоніми. Зокрема, вул. Борохова (кол. Мала Васильківська, 
нині Шота Руставелі) пропонувалося перейменувати на В. Антоновича, 
Повітрофлотське шосе – на шосе Січовиків, вул. Січневого повстання 
(нині І. Мазепи) – на І. Вишенського, вул. Комінтерна (нині Симона 
Петлюри) – на Є. Коновальця, вул. Кірова (кол. Олександрівська, 
нині М. Грушевського) – на І. Мазепи, площу Калініна (нині Майдан 
Незалежності) – на Майдан 19 вересня (Визволення України) та ін., 
а на знак лояльності до нової влади майдан ІІІ Інтернаціоналу (кол. 
Царський майдан, нині Європейська площа) передбачалося перейме-
нувати на майдан А. Гітлера, вул. К. Лібкнехта (кол. Левашовська, нині 
Шовковична) – на Г. Ґерінґа, вул. Р. Люксембург (нині Липська) – на 
генерала Райхенау і т. д. [12, 96–98].

У цілому проект нових найменувань вулиць і площ м. Києва, 
підготовлений на 21 листопада 1941 р. відділом впорядкування 
КМУ, пропонував повернути 32-м вулицям старі назви, 45-м дати 
нові українські назви, і тільки п’ятьом вулицям та одному майдану 
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з політичних міркувань планувалося надати імена провідних діячів 
нацистського та фашистських рухів у Європі. Крім вищеназваних, це 
імена генерал-фельдмаршала Браухіча (вул. Садова), Беніто Муссоліні 
(Петровська алея), Анте Павеліча (вул. Мечникова, кол. Кловський 
бульвар). З цього ряду випадав лише всесвітньо відомий німецький 
поет і драматург Фрідріх Шіллер, ім’ям якого передбачалося назвати 
вул. Пугачова (кол. Макарівська) [12, 96–98].

Як бачимо, у планах КМУ жодним словом не згадувалися німець-
кі назви, надані деяким вулицям Печерська німецькою військовою 
владою. Це свідчить лише про те, що військова влада не втручалася 
у плани КМУ щодо перейменування місцевих назв, але й не вважала 
за потрібне повідомляти її про свої зміни місцевих топонімів.

Планам Київської міської управи щодо перейменування місцевих 
назв не судилося збутися. З 1 грудня 1941 р. влада у Києві повністю 
перейшла від військового управління до органів німецького цивіль-
ного управління7, яке взяло під жорсткий контроль діяльність КМУ, 
у тому числі у справі перейменувань. За свідченням Я. Шумелди, 
керівника відділу скарг і пропозицій КМУ у 1941 р., з приїздом до 
Києва емісарів райхскомісара України Е. Коха одразу помітним став 
тиск з боку німців на різні ділянки місцевого управління [37, 83, 88]. 
Це означало, що до міста прибули його дійсні господарі.

Київ стає осідком трьох цивільних нацистських адміністрацій – 
міського комісара (штадткомісар), окружного і генерального комісарів 
(гебітскомісар і генералкомісар). Гебітскомісар не мав впливу на життя 
міста, оскільки опікувався Київською сільською округою, котра скла-
далася з Бишівського, Бородянського, Київського та Макарівського 
районів [20, 8]. Реальною німецькою цивільною владою у Києві був 
штадткомісар (8). Його діяльність, проте, підпорядковувалася гене-
ралкомісару (9), який очолював Київську генеральну округу. Остання 
з 1 вересня 1942 р. охопила територію двох колишніх областей – Ки-
ївської й Полтавської, та мала у своєму складі 25 округ, із них одну 
міську – м. Київ [19, 1; 18, 128].

Справа перейменувань вулиць і майданів міста була у компе-
тенції саме адміністрації штадткомісара, який відав всіма справами 
міста, а не у генеракомісара, чиї повноваження поширювалися на дві 
колишні області.

Перейменування у перші місяці діяльності цивільної окупаційної 
влади не були такими масовими, як можна було очікувати, а голо-
вне, абсолютно не були сприйняті зміни топонімії міста, здійснені 

у вересні-листопаді 1941 р. не лише КМУ, а й німецькою військовою 
владою. Вносячи свої зміни у топонімію міста, німецька цивільна 
влада відштовхувалася від її довоєнного стану. Тому перші офіційні 
перейменування вулиць і площ Києва відбулися з початком діяльності 
органів цивільної влади – на початку 1942 року. Об’єктом їх стали, у 
першу чергу, ті вулиці, на яких розміщувалися органи німецького 
управління.

Масові ж офіційні перейменування вулиць та площ, пов’язані з по-
верненням історичних назв, наданням нових німецьких та українських 
відбулися у Києві, як і в інших населених пунктах Райхскомісаріату 
Україна, на нашу думку, у другій половині 1942 р. Вони були ініційова-
ні двома наказами. Спершу наказом райхсміністра окупованих східних 
територій А. Розенберга від 28 січня 1942 р. (I 1 d 102 – 355/41) “Про 
зміну назв населених пунктів”, у якому був пункт про перейменування 
вулиць, зокрема: “Населення у розмові майже усюди притримується 
старих назв вулиць, не підтримуючи, таким чином, більшовицькі 
перейменування. У такій ситуації виглядає дивним, коли німецькі 
військові та цивільні адміністрації говорять про вул. Тельмана, площу 
Лібкнехта і т. ін., у той час як місцеве населення відкидає ці назви”10, 
– далі у наказі пропонувалося перевірити можливість користування 
старими назвами до того, як будуть введені нові [44; 6–7].

Наступним був наказ райхскомісара України Е. Коха від 16 червня 
1942 р. щодо перейменування вулиць та площ, оприлюднений у Цен-
тральному віснику райхскомісара України. У наказі вже вимагалося 
замінювати більшовицькі й марксистські назви і заборонялося нази-
вати вулиці та площі іменами фюрера, живих нацистських вождів та 
інших відомих німецьких діячів [46; 17, 42 зв.].

Про те, які саме зміни внесла німецька цивільна влада у топоні-
мію міста, свідчить німецькомовний перелік вулиць Києва, датований 
13 жовтня 1942 р. [11, 1–7, 8 зв.]. До переліку вулиць за цим планом 
німецька цивільна влада з грудня 1941 р. до жовтня 1942 р. встигла 
внести свої правки, не рахуючись з перейменуваннями попередньої 
військової влади, не кажучи вже про напрацювання і побажання Ки-
ївської міської управи.

Яскравий приклад тому – дві німецькі назви колишньої вул. Рози 
Люксембург. За німецької військової влади вона називалася Тюрін-
герштрасе [21, 11], а за цивільної – Дойчештрасе [11, 1]. Або, наприклад, 
сучасний Липський провулок. За німецької військової влади – Панко-
вервеґ, а за цивільної – Поліцайвеґ [29, 221]. У цілому німецькомовний 
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перелік вулиць і майданів Києва від 13 жовтня 1942 р. містить 11 вулиць 
з новими німецькими назвами, які були центральними і пролягали, як 
уже зазначалося, в історичному районі Липок на Печерську.

Тобто, як і у випадку німецької військової влади, зміни торкнулися, 
головним чином, району зосередження і проживання німців у Липках. 
Адже тут знаходилися адміністрації генерального і міського комісарів, 
відповідно на сучасній Банковій, 11, де нині адміністрація Президен-
та, й Богомольця, 4, де сьогодні розміщується Інститут фізіології ім. 
О.О. Богомольця. У колишньому будинку Червоної Армії та Флоту (нині 
Центральний будинок офіцерів Збройних сил України) по сучасній вул. 
М. Грушевського, 30/1 знаходилася міська комендатура, у колишньо-
му клубі НКВС (нині Київський академічний театр юного глядача на 
Липках) по вул. Липській, 17 – німецький кінотеатр, а в особняках по 
вул. М. Грушевського, 20/1 і 22/7 – солдатський гуртожиток № 1 [32, 
112]. Липки стали німецьким районом у повному розумінні цього сло-
ва. З найкращих житлових будинків було відселено їхніх мешканців, а 
звільнені квартири зайняли німці [36, 17]. Тому перейменування вулиць 
у цьому районі стало одним із засобів вибудовування окупаційною 
владою на київських пагорбах свого німецького світу.

Найбільше у переліку від 13 жовтня 1942 р. вражає перевага 
радянських назв – Леніна (Б. Хмельницького), Менжинського (Дми-
трівська), Калініна (Софіївська), К. Маркса (Городецького), Шолом 
Алейхема (Костянтинівська) [11, 2, 4]. При цьому багато вулиць, яким 
у 1941 р. було повернуто райуправами історичні назви, носять знову 
радянські. Також радянськими залишилися назви районів, наприклад, 
Сталінський район [11, 6] (суч. Деміївський). Цікаво, що без змін за-
лишилася і назва площі ІІІ Інтернаціоналу (Європейська площа), котру 
1941 р. планувалося перейменувати на майдан А. Гітлера.

У переліку від 13 жовтня 1942 р. подекуди зустрічаються й іс-
торичні найменування вулиць, сприйняті німецькою цивільною вла-
дою. Їх лише шість. Це – Велика Васильківська, Лютеранська, Мала 
Підвальна, Михайлівська, Московська і Протасів Яр [11, 4–7]. Отже, 
цивільна окупаційна влада проігнорувала нововведення і пропозиції 
КМУ 1941 р. щодо повернення старих історичних назв та надання 
нових, а також зміни, проведені німецькою військовою владою. Вона 
здійснила в основному лише перейменування центральних вулиць у 
районі Липок на німецькі.

Проте процес перейменувань на цьому не завершився. За планами 
Києва початку 1943 р. [32, 106–107; 29, 220–223] з’являються ще три 

вулиці з німецькими назвами – Ровноерштрасе (бульвар Т. Шевченка), 
що означає Рівненська, на честь м. Рівного, яке було центром Райхско-
місаріату Україна; Бангофштрасе (Симона Петлюри, кол. Комінтерна), 
з нім. Вокзальна, і Театерштрасе, тобто Театральна (Б.Хмельницького, 
кол. Леніна).

Крім того, з’являються нові українські найменування – вул. Воло-
димира Антоновича (О. Гончара) та вул. Шевченка (Л.Толстого), а також 
поновлені історичні назви багатьох центральних вулиць, як от: Львівська 
(Артема), Володимирська, Бульварно-Кудрявська (Воровського), Велика 
Житомирська, Стара Житомирська (Дегтярівська), Велика Підвальна 
(Ярославів Вал), Велика Васильківська, Еспланадна (Суворова), Мос-
ковська і т.д. [32, 106–107]. Усі вони були перейменовані після жовтня 
1942 р. (пор. перелік вулиць від 13 жовтня 1942 р. [11, 1–7, 8 зв.]).

Перейменування німецької влади взяли гору над ініціативами 
української місцевої влади. Відповідаючи на поставлене вище запитання 
щодо ініціатора офіційних перейменувань у Києві, можна твердо сказа-
ти, що ним була німецька окупаційна цивільна влада, в особі адміністра-
ції штадкомісара Києва, яка не допустила у цю царину втручання КМУ. 
Це було викликано, у першу чергу, кількома хвилями масових арештів, 
проведених у грудні 1941 р. та лютому 1942 р. проти національно сві-
домих активних українців. Їхніми жертвами стали головний редактор 
газети “Українське слово” Іван Рогач, член редакції Олена Теліга, ряд 
працівників КМУ на чолі з його головою Володимиром Багазієм та ін. 
Саме цим пояснюється призупинення процесу перейменування з боку 
КМУ, так активно розпочатого у 1941 р., і повернення на початок 1943 р. 
в офіційних обіг лише частини історичних топонімів при наявності ще 
значної кількості радянських назв.

Очевидним також є те, що німецька влада крок за кроком все 
більше сприймала саме історичні назви топонімії міста, а не радян-
ські [29; 32]. На це впливало, по-перше, їхнє масове використання у 
щоденному побуті городянами і, по-друге, підтримка його місцевим 
управлінням в оголошеннях, офіційному листуванні, зверненнях і т.д. 
Звідси виникає цілком логічне запитання, а як же реагувала місцева 
влада на численні німецькі зміни у топонімії міста? Як це не дивно 
звучить, вона їх ігнорувала. Місцева влада (як райуправи, так і КМУ) 
у своїй документації і, головне, офіційних об’явах продовжувала по-
слуговуватися місцевими назвами, як правило, поновленими старими 
найменуваннями, а не новими німецькими. Для них Хрещатик зали-
шався Хрещатиком, а не Айгорнштрасе; колишня вул. Орджонікідзе 
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була Банківською, а не Бісмаркштрасе; нинішня вул. М. Грушевського 
– Олександрівською, а не д-ра Тодта і т. д. [7, 3, 5, 10; 42; 43].

Отже, на прикладі топонімічних змін у Києві у період нацистської 
окупації чітко вимальовується картина існування у місті двох окремих 
громад, двох світів, змушених співіснувати між собою – німецької і 
української. Німці вибудовували для себе свій німецький світ, україн-
ська влада, наскільки це було можливо у тих умовах, відстоювала свою 
ідентичність, свій світ, але вже не брала на себе сміливість пропонувати 
нові зміни у топонімію міста.

Нижче на основі списку вулиць Києва від 13 жовтня 1942 р. [11, 
1–7], планів міста за січень-квітень 1943 р. [32, 106–107; 29, 220–223] 
та фотоальбому “Київ 1939–1945” [28, 272, 381] наводимо зведену 
таблицю київських вулиць і площ, котрі отримали з ініціативи і згоди 
окупаційної влади нові назви у 1941–1943 рр.

Подвійні німецькі назви деяких вулиць свідчать про те, що перша 
назва була надана німецькою військовою владою, а друга німецькою 
цивільною владою. Проте, у цілому всі нові назви, звичайно, були сим-
волічними. Навіть, здавалося б, такі нейтральні як Бангофштрасе (з нім. 
Вокзальна), Театерштрасе (з нім. Театральна) або Ровноерштрасе (з нім. 
Рівненська) відносилися до них, оскільки вони, хоча й не мали ідеоло-
гічного навантаження, але звучали німецькою мовою, що одразу робило 
їх чужими і ворожими для місцевого населення. Однак, по суті назви 
Бангофштрасе та Театерштрасе були досить вдалими, тому що перша 
прямо вела до залізничного вокзалу, а друга об’єднувала два театри – кол. 
театр Бергоньє (нині Національний академічний театр російської драми 
ім. Л. Українки) та Оперний театр.

Інше, що кидається в очі – це перевага назв на честь нацистських 
героїв – д-ра Тодта, Горста Весселя, Ріттера фон Шоберта – та істо-
ричних постатей Німеччини, як Бісмарк, Айхгорн, чиї імена активно 
експлуатувала нацистська пропаганда. Як це схоже на радянську тота-
літарну систему, котра центральні вулиці й площі Києва перетворила на 
пантеон своїх “святих” – Леніна, Артема, Ладо Кецховелі, Воровського, 
Фрунзе і т.д. Це – зайвий доказ відомої істини – методи тоталітарних 
систем за відмінності ідеологій не відрізняються одна від одної.

Помітно намагання німецької влади зберегти автентичність 
деяких київських топонімів шляхом перекладу їх на німецьку мову. 
Це – вулиці Львівська (Артема), Лютеранська (кол. Енгельса) та Крі-
посний провулок, котрі, по суті, зберегли свої назви, але у німецькому 
звучанні – Лембергерштрасе, Лютерштрасе, Фестунгсгассе. Наявність 
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двох українських назв та назв на честь відомих київських архітекторів 
німецького походження – Й.Шеделя і Г.Шлейфера, які з’явилися на-
прикінці 1942 р. і були акцептовані німецькою владою, свідчить про 
співпрацю місцевого управління з німецькою цивільною владою у 
справі топонімічних перейменувань.

Після визволення міста від німецьких окупантів перейменування 
того часу були скасовані. Проте, як це не парадоксально, німецька 
окупація Києва, котра спричинила значну зміну назв вулиць та площ 
міста, привела до повернення деяким із них історичних найменувань 
не лише на короткий час німецького панування, а й до цього часу 
включно. Звичайно, заслуга у цьому не окупантів. Причина полягає 
глибше, а саме у тому історичному переломі, спричиненому війною 
(неодноразова зміна влади у місті, послаблення на окремих ділянках 
ідеологічного тиску сталінської тоталітарної системи), який зробив не 
тільки можливим, а й необхідним перегляд існуючих у Києві топоні-
мів, чим і скористалися не байдужі українці в уряді тодішньої УРСР, 
затвердивши 1944 р. новий проект найменувань київських вулиць і 
майданів, відмінних від довоєнних.

У “Проекті постійних назв вулиць м. Києва” 1944 р., поданому на 
затвердження до РНК УРСР, передбачалося повернути у центрі міста 
значну кількість старих назв, пропонувалося багатьом вулицям дати 
нові українські назви: наприклад, пл. Спартака (кол. Миколаївська 
пл.) – майдан Франка, Комінтерна (кол. Безаківська, нині Симона 
Петлюри) – Богдана Хмельницького, Поліни Осипенко (кол. і нині 
Стрітенська) – Сагайдачного, К. Лібкнехта (кол. Левашовська, нині 
Шовковична) – Л. Українки, Жертв Революції (кол.  і нині Трьохсвя-
тительська) – Старо-Київська і т. д. [15, 182–194].

Українські назви цього проекту не були затверджені, але багатьом 
вулицям не стали повертати довоєнні радянські найменування, зали-
шивши історичні назви, що відродилися за окупації. Так, офіційно з 
1944 р., а фактично з 1941 р., Андріївський узвіз перестав бути узвозом 
Лівера, вул. Володимирська – Короленка, вул. Велика Житомирська – 
Горвіца, вул. Московська – Арсенальною, а вул. Дорогожицька лише 
з 1957 р. знову стала Мельникова [23, 11, 35, 44, 136, 142].

* * *
Історія перейменування київських вулиць за нацистської окупації 

(1941–1943 рр.) дозволяє зробити висновок, що символічні топонімічні 
назви, надані у Києві чужою, ворожою владою не були сприйняті міс-
цевою громадою, яка відразу від них відмовилася, як тільки змінилася 
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влада. Причому це стосується як німецької, так і радянської влади.
Більше того, символічні топонімічні назви, надані тоталітарними 

режимами, не сприймалися місцевим населенням. Якщо радянські 
топоніми були в офіційному обігу, але ігнорувалися місцевим на-
селенням старшого віку на побутовому рівні, то німецькі топоніми 
ігнорувалися ще й місцевою владою, яка користувалася у своїй до-
кументації відновленими історичними назвами вулиць і майданів, не 
кажучи вже про населення.

Після звільнення Києва від німецьких окупантів радянська влада 
не дозволила у 1944 р. здійснити у місті топонімічні перейменування 
на основі українських символів, але й не стала заперечувати проти 
поновлення деяких історичних назв вулиць. Не маючи глибокого під-
ґрунтя, вона побоювалась процесів національної самоідентифікації, 
які могли розвинутися на основі українських символічних назв.

Символічні топоніми мають велику силу і навіть, якщо сьогод-
ні вони є виразниками національних прагнень і символів, мають 
застосовуватися обережно, не спотворюючи історичну топонімію 
будь-якого міста.

                                
1 Курт Eбергард (1874–1947) – бригадефюрер СС, генерал-майор, 

командир польової комендатури № 195 у період з 13.5.1941 р. по 30.6.1942 
р., яка під час окупації Києва базувалась у місті, військовий комендант 
Києва (19.9.1941 – 30.6.1942 р.), з липня до кінця листопада 1942 р. у від-
ставці. Повернувся на військову службу 30.11.1942. У листопаді 1945 р. 
арештований американськими союзниками, покінчив життя самогуб-
ством 8 вересня 1947 р. в американському полоні [3].

2 Члени похідних груп ОУН, котрі майже одночасно з німцями уві-
йшли в Київ, називають різні дати створення міської управи. З. Гордись-
кий називає 20 вересня 1941 р. [24, 242], а С. Сулятицький стверджує, що 
“на третій чи четвертий день після зайняття німцями Києва створена 
міська Управа” [35, 162].

3 Київська райуправа відала довоєнним Київським сільським ра-
йоном. Приблизно з лютого 1942 р. вона перестала підпорядковуватися 
КМУ, а перейшла у відання київського гебітскомісара, котрий опікувався 
Київською сільською округою [20, 8].

4 Куренівську райуправу було створено 24 жовтня 1941 р. шляхом 
розділу Подільської райуправи [13, 4].

5 Печерську райуправу, як і район, було ліквідовано 16.3.1943р. [10, 1].
6 Горст Вессель (1907–1930) – член НСДАП із 1926 р., керівник 

штурмового загону СА, розстріляний внаслідок внутрішніх партійних 

суперечок. Його смерть було використано у пропагандистських цілях, 
з нього було зроблено політичного мученика нацистського руху. Напи-
сана Г. Весселем пісня, яка вперше з’явилася 23 вересня 1929 р. у газеті 
“Анґріфф”, отримала після смерті автора назву ¨Пісня Горста Весселя¨ 
та стала партійним гімном нацистів.

7 В останні дні листопада 1941 р. військова влада активно передавали 
різні об’єкти у розпорядження німецької цивільної влади. Див., наприклад, 
повідомлення від 29 листопада 1941 р. про передачу відділом пропаганди 
Вермахта у розпорядження генерального комісара у Києві місцевих кіно-
театрів, або домовленість від 30 листопада того ж року про передачу в 
розпорядження райхскомісара України усіх об’єктів кіновиробництва [5: 
48, 121–121 зв.]. Киян про початок діяльності німецької цивільної адміні-
страції у місті офіційно було повідомлено тільки 14 грудня 1941 р. [39].

8 Першим міським комісаром був обербургомістр Фрідріх Роґауш 
(5.10.1886–?). Він прийняв цю посаду наприкінці листопада 1941 р. від в. 
о. міського комісара Мусса і займав її до липня 1942 р. У першій половині 
липня 1942 р. Ф. Рогауша змінив нахвуксфюрер Берндт [4; 41].

9 Генеральним комісаром Київської генеральної округи з 11 лютого 
1942 р. був Вальдемар Маґунія (1902–1974) – ґауамтсляйтер, президент 
ремісничої палати Східної Пруссії. До нього з грудня 1941 р. цю посаду 
обіймав в. о. генерального комісара бригадефюрер СА Гельмут Квіцрау 
(1899–?) [16; 2; 1; 40; 45].

10 “Die Bevölkerung hat sich im Sprachgebrauch fast durchweg an die 
alten Straßenbezeichnungen gehalten, die bolschewistischen Umbenennungen 
also nicht mitgemacht. Bei dieser Sachlage wirkt es eigentümlich, wenn die 
deutschen militärischen und zivilen Verwaltungsstellen von Thälmannstraße, 
Liebknechtplatz usw. sprechen, während die einheimische Bevölkerung diese 
Namen ablehnt.” [44: 6].

11 Вірогідно, назва, надана військовою окупаційною владою вул. 
Керосинній (нині Шолуденка), де на вуглу з вул. Лагерною (нині Марша-
ла Рибалка) під час окупації знаходилося київське відділення німецької 
Геодезичної служби військової картографії [32: 106–107].

12 Можливо, що цю назву також дала німецька військова влада, пере-
йменувавши таким чином вул. Казарменну (нині Рилєєва), яку акцепту-
вала потім у своєму переліку її наступниця цивільна влада.

13 Шляйфер (Шлейфер) – київський архітектор Георгій Павлович 
Шлейфер (1855–1913), під наглядом якого споруджено будинок колиш-
нього Театру Соловцова (нині Національний академічний театр ім. 
І.Франка).

14 Шедельштрасе – вулиця названа на честь Йоганна Готфріда 
Шеделя (1680–1752), німецького архітектора, який з 1713 р. працював у 
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Росії, спочатку у Санкт-Петербурзі, потім у Москві, а з 1731 р. – у Києві. 
Найвідоміша його будівля – Велика лаврська дзвіниця (1731–1745) Києво-
Печерської Лаври.
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Себта Тетяна (Київ, Україна) Перейменування вулиць Києва у 
1941–1944 рр.: причини, особливості та наслідки

У статті розглядаються топонімічні перейменування у Києві 1941–1944 
рр., здійснені німецькою військовою та цивільною адміністраціями, місце-
вими органами влади – райуправами і Київською міською управою; їхній 
характер, сприйняття населенням та вплив на наступні перейменування у 
місті після його визволення.

Ключові слова: міська топонімія, Київ, німецька окупація

Себта Татьяна (Киев, Украина) Переименования улиц Киева в 
1941–1944 гг.: причины, особенности и последствия

В статье рассматриваются топонимические переименования в 1941–
1944 гг. в Киеве, осуществленные немецкой военной и гражданской ад-
министрациями, местными органами власти – райуправами и Киевской 
городской управой; их характер, восприятие их населением и влияние на 
последующие переименования в городе после его освобождения.

Ключевые слова: городская топонимия, Киев, немецкая оккупация
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Sebta Tetiana (Kyiv, Ukraine) The renaming of Kyiv’s streets in 1941–1944: 
causes, characters and consequences 

The article views the renaming of streets and squares in Kyiv in 1941–1944, 
which had been made by the German military and civil administrations as well 
as the local authorities – the District Councils and Kyiv City Council, its nature, 
the accepting by the population and the infl uence on the future renaming in the 
city after its liberation.

Key words: urban toponymy, Kiev, the German occupation

Ця тема привернула нашу увагу, коли ми працювали над двома 
текстами з різних локальних традицій, які стосуються великодньої 
обрядовості. Перший – це рукопис без авторської назви селянки Ган-
ни Кузьмівни Демірської (1882–1959), с. Романівка Попільнянського 
р-ну Житомирської обл. (тоді Київська губернія). Відомо, що текст 
створено нею у віці після сорока років, тобто десь у 1920-х рр. Під 
час війни рукопис переховували закопаним у землю. Підготовлене 
нами видання тексту названо «Великдень у Романівці». Текст Ганни 
Демірської – це детальний опис «очима дитини» обрядовості, віру-
вань і прикмет Білого тижня – від Вербної суботи до Великодня – у 
с. Романівка, де знаходився маєток панів Рильських. Текст Ганни 
Демірської у цій статті наводиться за рукописом, що зберігається в 
НЦНК «Музей Івана Гончара», тобто без орфографічних змін. Нами 
реконструйовано лише пропущені літери і розділові знаки. 

Другий текст японською мовою – «Фуккацусай-но хі», «День 
Великодня» або «День Воскресіння Христового» (1916 р.) належить 
незрячому з 4-х років письменнику-символісту Василеві Єрошенку 
(1890–1952), слобода Обухівка Старооскольського повіту Курської гу-
бернії, нині Білгородська область (межові землі мішаного українсько-
російського поселення, Слобожанщина). Батько Єрошенка Яків був 
українцем, вихідцем зі слободи Чернянки, мати – росіянкою з м. 
Старий Оскол (Курська губ., нині Білгородська обл. РФ). Сам Єрошен-
ко вважав себе громадянином людства, «хомарано», за визначенням 
творця мови есперанто Л. Заменгофа. Приїхавши до Японії у травні 
1914 р., у 1914–1916 рр. В. Єрошенко навчався у Токійській школі 
сліпих. У брайлівському виданні цієї школи «Муцубосі-но хікарі» 
(«Світло шести зірок», йдеться про знак письма і читання сліпих – 
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брайлівську шестикрапку) і було нещодавно виявлено японський 
текст, що розглядається, надрукований у №№ 151–152 за 28 червня 
та 28 липня 1916 р. Переклад з японської виконано нами, консультант 
– Євген Кручина, Москва.

Нам здалося дуже цікавим і плідним порівняння цих текстів, 
бо як писемні джерела вони мають спільні риси, що роблять їх уні-
кальними. Насамперед це фонетичний запис текстів. Рукопис Ганни 
Демірської виконано без вживання розділових знаків (крім спорадич-
ної коми і крапки, великої літери, ненаголошені голосні вживаються 
в кількох варіантах написання). А незрячий Василь Єрошенко увесь 
світ сприймав як звук, вивчивши на слух декілька мов – російську, 
англійську, есперанто, японську. 

У слободі Обухівка того часу розмовною «вулишною» мовою 
була українська і умовна мова місцевих торгівців «сабельська», яка 
має спільне походження і частково лексику з мовами ремісників і 
кобзарів, як, наприклад, знаменита «лебійська» мова. У 1960-х роках 
«сабельську» мову, серед інших подібних умовних мов ремісників і 
торгівців досліджував В. Бондалєтов [2; вкладена карта]. 

Текст В. Єрошенка «Фуккацусай-но хі», «День Великодня» навіть 
у японському мовному оформленні відзначається своєрідною рит-
мічною організацією, властивою для цього письменника, і, на нашу 
думки, тяжіє до сліпецьких кантів, псальмів та жебранок, навіть у 
перекладі маючи майже дослівні перегуки з ними (пор. у Єрошенка: 
«Що ж так стискає груди? До сліз. Але я не плачу. Вже нема сліз, щоб 
плакати», і у М. Горького, «Песня о слепых» (Рассказы из жизни на 
окраинах города, 1901): 

Слипы о-очи, и душа сля-ипа-а, 
Ой, и слёз нет, чтобы пла-а-кати...[3].

Нас насамперед зацікавило побутування усного за своєю при-
родою тексту, який, однак, дійшов до нас у писемній формі, і, отже, 
без огляду на свою народно-розмовну первісну форму викликає 
у фахових редакторів і викладачів-мовників нестримне бажання 
суцільного редагування, з метою «виправлення» та «покращання», 
доведення до сучасних літературних норм. Японіст Сергій Анікеєв 
(Хакодате), який спільно з японкою, колишнім викладачем Токій-
ської школи сліпих Мітіко Ісакі опрацьовував текст В. Єрошенко за 
аудіокасетою-начиткою з японського рельєфного шрифта, зазначає 
у своєму листі: «наверно, это самое ранее его миниатюрное произве-
дение, наивное и трогательное. …Ляп там не один. Но и у Ерошенко 

в тексте столько ляпов, ошибок и русизмов, что я удивляюсь, как 
такой не правленный никем текст смогли они поместить в журнал 
свой. Его надо редактировать для издания на японском. Если кто 
будет публиковать его. Это сырой оригинал, с жару-пылу, видимо, 
сразу верстать отдали» [1]. 

На наше глибоке переконання, саме текст-пам’ятка у своїй не-
доторканності є насправді набагато ціннішим, бо консервує для нас 
тодішні говіркові риси і ознаки, які зараз утрачені і є невідновлювани-
ми, або індивідуальні мовно-стилістичні риси письменника. Обидва 
писемні джерела вводяться у науковий обіг вперше. 

В обох текстах наявні епізоди повернення батька «з далекого 
міста» з подарунками для маленьких доньок. У Демірської це опо-
відачка Ганя, «9 років», яка має риси авторки, бо оповідь ведеться від 
першої особи, та її менша сестричка Меланка, «сёмий год» [4; c. 1,5]. 
У Єрошенка – молодша сестра оповідача Катя, яка в цьому епізоді 
помирає від дифтерії у шість років. 

У Ганни Демірської «далеке місто» – це Хвастів, «а до Хвастова 
далеко-далеко – тридцят верст од нас» [4; 51], причому, за умовами 
договору з євреями, які найняли й перевантажили крамом підводу, 
туди треба йти пішки, щоб не натомити коней. 

Таким чином у сприйнятті оповідача і персонажів тексту повітове 
містечко перетворюється на справді далеке місто і сакралізується. 
Причому, коли селяни-візники, сусіди, домовляються про поїздку 
до Хвастова з місцевими євреями, однією з вагомих причин для 
згоди, як виявляється пізніше, є саме необхідність купити дівчаткам 
«остинців»:

«Як ми прийшли до возів, то з наших пасажірів ще нікого не було, я 
сказав Хвидкові:
— Ви тут поседте, а я піду ще на ярмарок і куплю дітям остинців к 
празнику. 
Хвидко сказав:
— Ідіт, а як ви прийдете, то тоді я піду, і тоже куплю і своім малим 
дітям остинців, бо за виликих байдуже, головне — мали[і], та ще ді-
вчата: без остинця не приежжай!» [4; 73]. 

І саме від батьківських святкових дарунків Ганя Демірська 
безмежно щаслива. Бо саме із них, хоч і дещо зарано за обрядовим 
циклом, у Чистий четвер, для малої Гані починається справжнє свято. 
Найцікавіше те, що мить і процес обдаровування дочки надзвичайно 
важливі й для її батька, Кузьми Хведоровича, який, однак, тут же від-
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новлює приписаний звичаєм лад, коли Ганя намагається похизуватись 
обновками завчасно: 

«Батко сказав (матері. – Ю.П.):
– Як ти така цікава, то я тобі роскажу, як будим вечерат, а зараз над 
такими противними дрібницями немае чого времня гаят! Бири-но та 
знімай із воза празнични покупки!
Мати сказала:
– А нащо ти купив сито, у нас же таке е!
– У нас рідке, а це густе, але я ще на те купив, щоб у іх ск[л]асти 
празнични детячі подарунки. Ти ранше подивис, що там у тим ситі! 
– отказав батко. 
Мати открила сито, яке було завязане білою хустиною. У ситі ле-
жало гарнесеньки кругли два віночки і шист по два аршина стрічак 
шовковіх тоненкіх: чирвони, зелени і сині, і два шнурки чорного із 
біленкими цяточками із хрестиком, зроблених із дрібнесенкого на-
миста. Намисто було на жилках і надівалос через голову, і чотирі 
[штуки] гарного червоного, як писанка, із квіточками, сітцю. Це на 
спіднички міні і Маланці, які ще тра пошит до вишетих сорочок. І 
два кашкети – Павлові і Вани. 
Мати спетала:
– Де ж це ти купляв такі гарнесенкі віночки і намисто?
Батко освітив:
– Це кіевскі монашки вивизли у Хвастив на базар цілу хуру, вони іх 
самі к празнику роблять, і намисто самі роблять. Таке намисто і молоди 
монашки-послушниці носят, іх за час монашки гет роспродали.
Це батко міні і Маланці купив ці віночки, стрічки, намісто, спіднички, 
Вані і Павлові кашкетики! Ці усі остинці – подарки раді празника, раді 
Виликодня! Яка радісц, які ми щасливі! Хочеця зараз надіт віночка 
на голову і побігти похвалиця Улитці, Оксані, Гапці, Варці. Я узяла у 
руки одного, Маланка – другого, вінки були однакові. Я наділа вінка 
на голову – попробуват, як він буде лежат, і вже дійшла до перелаза, 
думаюче: стану на перелаз і вистромлю голову на улицю, може, якраз 
хто побачит, який у мене гарний вінок!
Батко накречав на мене, він сказав:
— Я вам вінки купив не на сегодні, а на празник. Зараз скин!» [4; 
71–72]

Ганна Демірська у своєму тексті-мемораті не пояснює, чого 
батькам «за виликих байдуже, головне – мали[і], та ще дівчата: без 
остинця не приежжай!». 

Поруч із великоднім дарунком батьків своїм маленьким дочкам 
авторка вводить іще один епізод обдаровування маленьких дівчаток 

«остинцями». Це приїзд до села на Великдень, як і належало за зви-
чаєм, із далеких країв – сусідського хлопця-гімназиста Сергія Рома-
ненка, що навчався у тому ж таки місті Києві, куди його вирядив на 
навчання пан Рильський, і не бував удома, як і належиться героєві, 
казково-фольклорні «три годи»: 

«Я уже пробігла до Олекси Романенка, це друга хата од нашой хати 
за Хведковую хатою, девлюс, – якас підвода підіхала до Олексового 
перелазу, і із воза скочив якийс паничик у тужурці із блескучими гу-
зіками, і на кашкеті блещила бляшка. Міні дуже хтілос узнат, що це за 
паничік. Паничик став платит ізвожчику гроші, а я скоренко перелізла 
перелаз, і стала стукат до Олекси у шибку, і здорово гукат:
– Оксано, Оксано, вийди-но, який панічик до вас преіхав!
 Іс хати вискочили усі разом: Олекса, Олексиха, жонатий син Данило 
із жінкою, Сак, Марина, Хима, Оксана, – схватили паничика, зачали 
обнімат, цілуват, і повили ёго у хату. Я лед управилас сх[в]атит Оксану 
за спідницю і спитала:
– Хто це такий?
Вона отказала:
–  Це наш Сергій, ми уже ёго три годи не бачили! – І схватила мене 
за руку, і стала тягти у хату. – Іді, Сергій буде дават остинці, то і тобі 
дасц! 
/…/ Зайдеш до дядка Хведка та возмеш Улитку, Прісю, Мартуну і 
преходте скоренко на гостинці!
Оксана пішла у хату, а я тоже побігла до своей хати. Удома мене вигля-
дали. Мати спетала, чого я так довго була. Я росказала і хтіла шмигнут 
із хати, но мати схватила мене за руку і спетала, куди я хочу іти:
– Ос будиш зараз вечерат! 
Я росказала, що я обіщала прейти із Улиткою до Оксани на остинці, 
які прівіз Сергій. /…/ 
– Мамо, – сказала я, – закіл ви помиете, то я побіжу до Оксани і по-
бачу Сергія, як це він став паничиком. Я уден роздивлюс, які у его 
на тужурці гузіки і яка бляшка на кашкеті, і Оксана міні повинна дат 
обов[’]язково гостинця!
Мати здорово розсміялас і сказала:
– Іди, тіко зараз преход.
Маланка і собі побігла за мною. Ми гукнули Улиту, яка гуляла із 
Прісею і Мартунею у себе на подвірй[і], я ей сказала, який преіхав до 
Олекси гост. Улитка бігом побігла, а за нею побігла Пріся, за Прісею 
хтіла бігти Мартуня, яка стала на ноги і раз ступнула та й упала, а 
потім слідом рачки полізла, кричуче. 
Ми прибігли до Олексавого перелаза, заглянули прос тин у подвір[’]
я – там не було нікого. Ми тоді заглянули у садок прос тин. Там ми 
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побачили Сергія, який седів на лавоці і четав книжку. Він був без 
кашкета у одни сорочці. 
 Закіл ми прос тин на Сергія роздивлялися, до нас управилас прелізти 
Мартуня, яка тоже устала, устромила голову мез дошки і дивилас 
туда, де ми дивилис. На Сергіёві ми нічого такого не бачили. Це був 
пошти парубок, здоровий, плечистий, мордатий і червоний, як кра-
шанка, хлопиц. 
Я сказала:
– Тра гукат Оксану, хай дае остинці!
Улита стала гукат:
– Оксано, Оксано!
Сергій устав і підійшов до тину, і сказав:
– Оксани немае удома, вона погнала гусенята на вигон пастис. 
Він спетав мене:
– Чия ти?
 Я чогос застидалас і не отвітила. Улита сказала:
– Ми з ціх хатив, що коло вас.
– Значит, сосіди. Ідіт-но сюди до перелазу, я вам винесу остинця.
Він пішов у хату і зараз вийшов, і дав нам по два добріх панскіх 
цукерків, які звалис «царській шоколад». Вони були на споді пооб-
гортани сокозліткою, а зверху біленкими із цвіточками бумажками. 
А Мартуні аж три дав і сказав, щоб ми прийшли на празник христу-
ват, то він ще даст. Ми так раді, що як шли назад, то вже Мартуні не 
кидали, а взяли попідруки і терлінки несли бігом аж до хати. Удома 
поділилис цукерками: я дала одного Павлові, а Маланка дала Вані. 
Ми дуже жалкували, що не узяли Вані із собою: був бе і він получив 
три цукерки» [4; 48–49, 56–57]. 
Але можна зауважити, що «остинці»-цукерки від «червоного, як 

крашанка» хлопця Сергія хоч ваблять оповідачку, та все ж сприйма-
ються нею як щось обов’язково-звичайне. А мотив повернення сина 
з «далекого міста» – «повернення блудного сина» перегукується з 
неповерненням з далеких країв оповідача у Єрошенка: для нього 
під час Великодньої родинної трапези залишено порожній стілець 
біля святкового столу, а сам він для батьків і родини перебуває десь 
уже у потойбічному світі, як і його померла сестричка Катя, і чує 
з «того», японського, світу у нескінченному шелесті великоднього 
дощу на другому боці земної кулі христосування рідних за столом і 
на обухівському цвинтарі. 

Пояснення важливості й сенсу концепту великоднього «дарунку 
з міста», причому саме від батька – маленькій дівчинці, важливі для 
традиційного народного сприйняття, ми знаходимо саме в тексті 

Єрошенка, який оповідає японським незрячим читачам звичні для 
нього самого сільські (слобідські) реалії. Сестричка Катя у Єрошенка 
теж чекає повернення батька «з далекого містечка»: 

«Сьогодні мій батько, як і щороку на Великдень, сказав: «Треба піти 
вклонитися могилам покійних діда й баби, іншим родичам», і рідні 
підуть туди. Там усі по черзі, кажучи «Христос Воскресе!», прикла-
дуться до темних хрестів, що стоять на могилах. 
Потім уквітчають ці могили гарними квітами, покладуть і залишать 
на них червоні яйця. Ах, там могила моєї молодшої сестрички Каті. 
/…/
Моя сестричка Катя померла шестирічною. 
Вона помирала від дифтерії й страшенно мучилася від задухи, вона 
все дивилася у вікно, лежачи на руках у матері. Молодша сестра чекала 
повернення батька з далекого містечка. 
– «Матінко, батько, певно, привезе мені щось у дарунок?» – все хви-
лювалася вона, згоряючи. 
– «Матінко, як ти гадаєш, кого батько любить понад усіх?» – все 
питала вона матір. 
Вона померла за годину після повернення батька. 
Кажуть, у мить смерті вона усміхалася. 
Адже у батька був для неї найпрекрасніший дарунок, і з нього Катя 
зрозуміла, що батько любить її понад усіх. 
 Хоч і змучена, Катя весь час усміхалася, йдучи на той світ. 
 Нащо, чого вона пішла на той світ, я тоді іще не розумів. 
Та й тепер я ще цього не розумію. 
Відтоді батько щороку у день Великодня йде на її могилу. Сидіти на 
могилці Каті, розмовляючи з нею про щось, стало його звичкою. 
І сьогодні теж батько, сидячи на цій могилі, думає про щось. Тихо си-
дить і про щось думає. Усі збираються поблизу, чекаючи цієї розмови. 
Батько каже: «Катя-сан, а Вася-сан не провернувся назад з далеких 
країв, щоб зустріти Великдень. І каже, що вже з тих країн сюди вже 
більше не повернеться». 

Ах, хтось плаче поряд зі мною. 
Але ні, більш нікого нема. 
У домі нікого більше нема. 
Це все той самий шум дощу. 
О Боже, коли ж вщухне цей дощ?» [6].

Єрошенко не зазначає, коли ж померла Катя. Можливо, що й не 
на Великдень. Відомо, що у цій багатодітній родині справді вмерла 
за кілька днів по народженні як мінімум одна дитина – дівчинка 
Ганна (не всі метричні записи про народження дітей вдалося роз-
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шукати). Зараз невідомо, чи була справді в Єрошенка сестра Катя. 
Але автор дуже майстерно залучає цей епізод для змалювання саме 
Великодньої обрядовості з неодмінним відвіданням родових могил 
у слобожанському селі. 

Отже, в контексті великодньої обрядовості у двох аналізованих 
текстах сакралізуються образи міста і батька, особливого значення 
набуває сам факт «празничного» подарунка. На прикладі текстів 
ми бачимо, що концепт «подарунків з міста» тяжіє до євангельської 
символіки та образності. Крізь містечко Хвастів тут зримо просві-
чує «мати міст» Київ з його сакральними локусами – монастирями 
і кручами («Це кіевскі монашки вивизли у Хвастив на базар цілу 
хуру, вони іх самі к празнику роблять, і намисто самі роблять»). У 
цій символічній єдності надзвичайно важливо, що це подарунки 
саме з «далекого міста», які добуваються у подорожі/поїздці, що 
співвідноситься з прощею, а «град – храм» як сакральний простір 
є проекцією Небесного Єрусалиму, Царства Божого (і недаремно у 
Ганни Демірської навіть «панич» Сергій дарує саме «царські» цукерки 
у золотій «сокозлітці»). 

Тоді батько у родині асоціюється з Богом-отцем і одночасно (у 
мить повернення з далеких шляхів) – з воскреслим у плоті Христом-
сином: «Бо як Отець має життя в Собі, так само дав Синові мати життя 
в Собі» [Ів. 5:2]; «Коли Я суджу, то суд Мій правдивий, бо Я не один, 
а Я та Отець, Який послав Мене» [Ів. 8:16]; «Я і Отець – одне!» [Ів. 
10:30]; «Коли Я роблю, а ви не віруєте Мені, то вірте ділам, щоб ви 
знали й вірували, що Отець в Мені, і Я – в Ньому» [Ів. 10:38]; «Хто 
бачив Мене, той бачив Отця. Віруйте Мені, що Я в Отці і Отець в 
Мені» [Ів. 14:9-11].

Звідси, акт дарування батьком подарунків, зокрема святкового 
вбрання, маленьким донькам-дівчаткам – це відлуння і Благовіщення 
Ісуса Христа (дарування ангелом, якого послав Бог-Отець, лілеї Діві 
Марії) і «обернене» дарування червоного яєчка Марією Магдалиною 
імператору Нерону, яким Марія провістила Воскресіння по слову 
Його. 

Порівняймо: «Батко сказав:
– Та це уже не мое діло – як хоч, так і зробиш. Тіко усе-таки дивис, 
щоб не мало було. Ще добав двадцят яец, то буде дві копі, або краси 
дві сотні, хай луче остан[у]ця, чим не достача. Аже треба крашанок 
до кумів, до баби-[б]ранки, прийдут твой[і] хрещеники і мой[і], трохи 
і до батка занести, і прийдут хрестохвали поздравлят с празником. 

Ти яйця, у нас же свой[і], краси, не жалуй: тра ж попові, дякові, не 
без того, що який подорожній чоловік зайде, то раді празника тра ёго 
нагодуват, напоіт, [нрзб], і дат крашанок. 
 Мати сказала:
– Ти кажиш – хрестослави прийдут, для іх е цукерки. 
Батко сказав:
– Цукерки на Виликдин ролі не грают. Головну рол грают на цей 
празник червони яечка. Червоне яецко – це свого рода таемниця, яка 
ще не розгадана, но це червоне яечко і ёго як кровлею  об[л]итий чер-
воний цвіт, як прийде час і времня, і як весною після холодной зіми 
воскресае уся природа, так воскресне цей червоний облитий кровлею 
цвіт, який буде мат вилику силу і славу – ёму підкориця уся природа. 
І пройде час, – якому повинин підкориця усей світ. Такий закон пре-
роди, пізно чи рано, но так буде.
Мати сказала міні:
– Як так, то перемивай усі яйця, які у кошелі – усі покрасим у червони 
густи красці, щоб наші яечка такі були чирвони, як пролита за нас 
червона кров Хрестова» (4; 95-96).
/…/ «Роздався старечий голос батюшки, який четав, де і як одбулася 
Тайна Вечера Господа нашого Ісуса Хреста із своіми дванадцятома 
учениками-апостолами, як Господ благословив хліб-вино і сказав 
своім ученікам:
– Іжте цей хліб і пийте вино, це ест Мое тіло і кров, за вас проллятое. 
Хто буде укушат Мое тіло і пит Мою кров, той буде навіки царствуват 
на землі і на небі. 
Далі читалос, як один із учёників Господа, Іуда Скаріоцкій продав 
Господа Ісуса Хреста за тридцят сребраніків книжникам, багачам, 
хварісеям , як Господ у гхшевскім  саду молився, як він просив Бога, 
щоб ёго минули тяжкі муки, які ёму назначано перенести, як прийшли 
у сад воіни – наймити богачів, які шукали Господа, щоб ёго схват[ит] 
і отдат хварісеям. Вони у саду і бачили Господа, но у іх не піднімалис 
руки ёго схватит, вони претворалис, що ёго не бачат і не можут пізнат. 
Юда Скаріоцкій лютував. Він сказав во[й]інам:
– Дивіця: кого я поцілую, того і беріт. 
Він підійшо[в] до Хреста і сказа[в] голосно, щоб вони чули:
– Равві, радуйся! – і поцілував Ёго. 
Господа тут сх[в]атили во[й]іни і предали тяжкім питкам і мукам: кла-
ли на голову терновий колючий вінок і били ёго по лицу, преказуюче: 
«Радуйся, цар Іудейскій!», і ёго судили на смерт.
 Пілат, – це началнік, який не мав права отмінят смертний приговор, 
– Пелат перед народом умевав свой руки, щоб ёго не постигла кара 
за пролиту невинну кров. Він просив евреів, щоб вони Госпо[да] по-
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жалували і одпустили живим, що він не бачит на ёму ніякой вини, 
щоб вона заслуговувала смерті, і щоб ёго одпустили раді [е]врейского 
празника Пейсиха , на який одпускаеця по давнему звичаю один із 
тяжкіх приступників, а на місці Ісуса предали смерті розбойника 
Вараву. Но іудей[і] зачали кречат:
– Распні, распні Ёго на хрест, кров Ёго нехай падае на нас і на дітей 
нашіх!
Пелат оддав ім Исуса, якого вони стали бит, і поклали на Ёго виликого 
дерев[’]яного хреста, і заставили Ёго, щоб він ніс цей хрест на гору 
Г[о]лгохву, і там Ёго на цім хресті росп[’]яли, прибивше до хреста 
у руки і ноги виликими грубими цвахами. А тоді ще вони пробили 
штиком ребро, щоб із ёго стікла кров і вода. Він ще був живий, і Ёго 
стала мучит жажда, Він попросив води, Ёму на місці води умочили 
у уксус губку і упхнули у рот, щоб Він сосав, но Господ у рот губки 
не узяв…
Ми, діти, яких було під це[р]квою багато, слухаюче це, усі плакали. 
Плакали старі баби і діди, які стояли із нами. Я подивилас на церков-
ний садок, у якому стало дуже тихо. Од полумня багатох свічок, які 
рівно горіли, на вишнях, грушах, сливах, цвіт казавс не білосніжний, 
а червонуватий. Міні здавалос, що цвіт окрасивс зараз Хрестовою 
кровлею, яка не упала на землю, а впала на вічній жевотворащий цвіт, 
який е зародок на віки віков.
Була уже глупа північ, на цвіт упала роса і цвіт теж плакав росою-
слезою, яка крупними каплями капала на землю. У садку, у панскім 
парку, у Чернявскім гаю — ніде не співав соловейко. Міні здалося, 
що все претихло, слухаюче Івангелію про Тайну Вечеру, про муки і 
смерт Ісуса Хреста. 
Які були на світі люди, які продали за гроші такого сватого чоловіка, 
та ще насмерт! Та ще ці люди у виликі злобі кречали: 
– Нехай ця безневинна кров паде на нас і нашіх дітей як кліймо, як 
помста упаде на нас і на дітей наших!
/…/ «Із нашого кутка уся молод, вилика і мала, ішли укупі, вони усі 
тулилис коло Сергія, який теж ніс вилику свічку. 
Ми вийшли на горбок як повиртат у нашу улицю, Сергій оглянувся 
і сказав:
– Ану станем на менуту та подивимся! 
Усі стали. Він сказав:
– Ви дивіця, яка преродня проста красота! Я за три годи моёго житя 
у виликім городі, я цёго не бачів і не почував того настрою, який я 
зараз почуваю і того задоволненя, яке я зараз маю. /…/ Сиргій за-
думано сказав:
– Ця ніч, ця картина, що я ей[і] сігодні бачив, останеця у мой[ій] 

памняті на все мое житя. Немае ніде луче і краще, як удома, у сво[і]
й рідні[й] хаті! Я де не буду жит, буду щогоду приіжжат на празник 
додому…» [4; 84-88].
Отже, через посередництво сакралізованого дару батька, при-

везеного з великого міста додому, дівчата відчувають любов, захист, 
очищення і піднесення, які у одному випадку створюють святкову 
атмосферу іще до настання власне свята (Демірська), а в другому – 
сприяють відходу безгрішної дитячої душі щасливою на той світ і 
набуття нею життя вічного (Єрошенко). Адже саме на Великдень у 
християнському світі немає смерті, мертві вважаються живими. 

Тому до них можна звернутися з великоднім привітанням «Хрис-
тос Воскрес!», почути ритуальну відповідь і просто поговорити, що 
й робить батько в оточенні всієї родини. За народними уявленнями, з 
«того світу» можливе повернення саме на Великдень, коли у храмах 
відкрито Царську Браму і, відповідно до народних уявлень, відкрито 
й небеса: коли хтось помирає, йде просто на небо. Саме тому батько 
померлої Каті щороку на Великдень іде до неї на могилу, вітає з Ве-
ликоднем, христосується і розмовляє з донькою. Таким чином, дар 
батька доньці асоціюється з даром вічного життя від Бога-отця через 
діву Марію і Христа, який порятував людство Своїм Воскресінням, 
«жівот даровав». Дарування вічного життя – ось сенс Великоднього 
свята: «Я була боса і міні було добре стоят і було видно усе, що у 
церкві робилос: батюшка щос упівголоса читав, а всі під церковним 
порогом стояли мовчки і слухали. 

Удруг батюшка наче зберавс із силою, а потим раптом три рази 
проспівав: «Хрестос воскрес із мертвіх, смертюю смерт поправ, і 
сущім во гробах жівот дарував!» [4; 120]. 

Як зазначає Зоряна Живка, «Великдень не став настільки “літера-
турним” святом (як Різдво. – Ю.П.). Не можна говорити про “великодні 
історії” так само, як ідеться про “різдвяні історії” – цілісної жанрової 
традиції не утворилося», але «свято Воскресіння Христового при-
вертало увагу багатьох митців»[5]. 

Часто наводять як зразок великодньої поезії Шевченків вірш «На 
Великдень, на соломі»: 

На Великдень на соломі
Против сонця діти
Грались собі крашанками
Та й стали хвалитись
Обновами. Тому к святкам
З лиштвою пошили
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Сорочечку. А тій стьожку,
Тій стрічку купили.
Кому шапочку смушеву,
Чобітки шкапові,
Кому свитку. Одна тілько
Сидить без обнови
Сиріточка, рученята
Сховавши в рукава.
– Мені мати куповала.
– Мені батько справив.
– А мені хрещена мати
Лиштву вишивала.
– А я в попа обідала. – 
Сирітка сказала  [7].

Нас він зацікавив тим же концептом подарунка – святкового 
строю (знаку преображення) від батьків або хрещених батьків, в цьому 
контексті «сирітка» у попа теж отримує дар – трапезу в ім’я Воскре-
сіння Христового, батьками тут виступають панотець-священик, а 
також воскреслий Христос і Бог-отець, що послав Його, а сирітка, 
отже, є улюбленою «Божою дитиною». Так вона і сприймалася у 
традиційно народному світогляді.

Цікаво зазначити, що «Фуккацусай-но хі» – «День Воскресіння 
Христового» Василя Єрошенка починається з протиставлення Вели-
кодньої церковної служби японською мовою в Нікорай-до – Соборі 
Св. Миколая у Токіо, і тих церковних служб, які оповідач переживав 
у дитинстві, мов у солодкому сні. Такі служби «заради Воскресін-
ня» на батьківщині, причому у маленькому сільському храмі до 
сліз зворушували серце. Велике чуже іншомовне місто – це справді 
«той світ», де моляться інакше, із якого можна не повернутися, але 
в якому чутно і відчутно рід і родину, зокрема зажуреного батька, 
саме на Великдень. 

І подібно до того, як і Бог-отець і Христос єдині, так само непо-
дільною є єдність «батько» – «донька»; «батько» – «син» у символіці 
усіх аналізованих текстів, причому як на цьому, так і на тому світі. І 
медіатором між ними слугує «подарунок з далекого міста» – проекції 
Небесного Граду, а отже – Царства Божого. 

Отже у контексті саме «великоднього тексту», причому тек-
сту традиційно-народного, склалося певна стійка єдність уявлень, 
концептів «далекого міста», «батька, який поїхав», «подарунку з 
міста», «храмового дійства у селі» і ставлення до нього, нарешті, 

«дарування» та «дарунку». Подарунок то стає знаком, який нагадує 
жертву Ісусову, то знаком вічної любові та воскресіння мертвих, то 
знаком-означником батьківської любові. В основі всього концепту 
«подарунку», який ми розглянули, покладено універсальнішій – 
«батько та дитя». Саме через нього обидва автори пояснюють дарунок 
– Великдень: «Отець любить Сина і все дав у руки Його» [Ів. 3:35]; 
«Він є подобою Невидимого Бога, Ним все створене на небесах і на 
землі; бо забажав Отець, щоб у Ньому вселилась уся повнота. Він є 
перш усього, і все в Ньому стоїть» [Кол. 1:15-20].

 Наявні текстологічні і образні зближення не залишають сумнівів 
у тому, що аналізовані тексти Г. Демірської та В. Єрошенка натхненні 
однією культурою і однією філософією. Тому ми стверджуємо, що 
інваріант обох творів – євангельський. Він пов’язаний зі стосунка-
ми Небесного Отця, Його Сина Ісуса Христа та Його земних дітей. 
А отже – Божої безкінечної любові. Звідси – найулюбленіше дитя 
першим переходить до іншого світу. Від земного батька, отримавши 
дар – знак винятковості, до Отця Небесного. 
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Патлань Юлія (Київ, Україна) Концепт “дарунку з міста” у велико-
дній обрядовості (за текстами Г. Демірської «Великдень у Романівці» 
та В. Єрошенка «Фуккацусай-но хі», «День Великодня»)

Статтю присвячено концепту великоднього «дарунку з міста» у на-
родній традиційній культурі, яка відбилася на сторінках текстів Ганни 
Демірської «Великдень у Романівці» та Василя Єрошенка «Фуккацусай-но 
хі». Обидва тексти вкладаються у певну парадигму, яка виводить концепт 
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дарунку до ідеї спокутувальної жертви Спасителя та вічної любові Його 
Отця до людини. Тексти вперше введені до наукового обігу.

Ключові слова: наративи, Великдень, традиційна культура

Патлань Юлия (Киев, Украина) Концепт «подарка из города» в пас-
хальной обрядовости (по текстам А. Демирской «Великдень в Романов-
ке» и В. Ерошенко «Фуккацусай-но хи», «Пасхальный день»)

Статья посвящена концепту пасхального «подарка из города» в тра-
диционной народной культуре, запечатленной на страницах текстов Анны 
Демирской «Великдень в Романовке» и Василия Ерошенко «Фуккацусай-но 
хи» («День Воскресения Христова»). Оба текста укладываются в некую 
парадигму, выводящую концепт подарка к идее искупительной жертвы 
Спасителя и вечной любви Его Отца к человеку. Тексты впервые введены 
в научный оборот.

Ключевые слова: нарратив, Воскресение Христово, традиционная 
культура

Patlan Yulija (Kyiv, Ukraine) The concept of “gift from the city” in the 
Easter rites as based on the texts of A. Demirska (Easter in Romanivka) and 
V. Eroshenko (Fukkatsusai-no Hi, Resurrection Day)

The article is devoted to the concept of the Easter “gift from the city” 
in the traditional folk culture. The analysis is based on the stories by Anna 
Demirska (Velikden in Romanivka) and Vasily Eroshenko (Fukkatsusai-no hi, 
Resurrection Day). Both texts are considered within the paradigm that describes 
the concept of a gift as the manifestation of the redemptive sacrifi ce of the Savior 
and His Father’s eternal love for the human being. The texts are for the fi rst time 
introduced to the scientifi c use.

Key words: narratives, Easter, traditional, culture
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