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ЗЕМСТВО І МОДЕРНІЗАЦІЯ 

(на основі матеріалів Зміївського повіту  
кінця ХІХ – початку ХХ ст.) 

 
У статті досліджується діяльність Зміївського земства Харківської губернії з 

точки зору модернізаційних процесів вказаного історичного періоду. Земство 
розглядається як модель реалізації ідей місцевого самоврядування та прогресу через 
призму соціокультурних та соціоментальних процесів, що відбувалися в ньому. 

 
Історія виникнення та розвитку земств та земського руху в Російській імперії є, 

напевне, найкращим прикладом втілення «реформ зверху», які на теренах цієї імперії дали 
змогу реалізувати принципи громадського самоврядування й ініціативи на місцях та 
прискорити на цих територіях процеси модернізації. В цьому випадку під модернізацією 
ми розуміємо перехід від традиційного, патріархального суспільства до індустріального з 
усіма його ознаками. З цієї тези ясно випливає, що модернізація є не що інше як складний, 
багатоступеневий та багаторівневий процес. Оскільки цей процес виник і проходив у 
людському суспільстві, то логічним є твердження, що в основі цього процесу лежать 
інтелектуальні, психологічні, а в ширшому розумінні – ментальні чинники тих чи інших 
суспільних груп, страт чи класів. Тож дослідження цих складових є одним із головних 
пріоритетів при розгляді такого надскладного явища як модернізація.  

Метою цієї розвідки є спроба часткової реконструкції соціоментального життя 
земства з точки зору модернізаційних процесів, що відбувалися на теренах 
Слобожанщини в кінці ХІХ – початку ХХ ст. 

Об’єктом дослідження є Зміївське земство Харківської губернії кінця ХІХ – початку 
ХХ ст.  

Предметом дослідження – уявлення, ідеї, стереотипи та способи дії представників 
Зміївського земства щодо модернізації суспільства серед спільноти Зміївського повіту в 
зазначений період. 

Джерельною базою щодо об’єкта та предмета нашого дослідження будуть 
виступати фонди Державного архіву Харківської області, а саме: Доповіді Зміївської 
повітової управи черговим повітовим земським зборам за 1899 рік (ф. 309, оп. 1, спр. 1); 
Журнали засідань Зміївського чергового Земського зібрання за 1902 рік (ф. 309, оп. 1, спр. 
2) та рукопис про організацію в повіті медичної допомоги й освіти від 1882 року (ф. 309, 
оп.1, спр. 33). Також будуть використані друковані праці зазначеного періоду про 
Зміївський повіт, Зміївське земство та стан освіти, медицини тощо в повіті1. Весь 
комплекс джерельного матеріалу дає нам змогу говорити про можливість часткової 
реконструкції соціоментального життя Зміївського земства в зазначений період та дати 
відповіді на поставлені нами питання. 

Як уже зазначалося, в основу нашого дослідження вказаної проблематики покладено 
архівні матеріали про роботу Зміївського земства: Доповіді Зміївської повітової управи за 
1899 рік та Журнали засідань Зміївських земських зборів за 1902 рік. Відомо, що повітова 
управа та земські збори були головними органами будь-якого земства і безпосередньо 
були пов’язані між собою. Земські збори вибирали зі свого складу членів управи, а та в 
своїй подальшій роботі, як постійний орган, виносила на затвердження зборів поточні 
питання роботи земства у всіх його царинах. Можна твердити, що ці два органи були 

                                           
1 Илляшевич Л.В. Змиевской уезд (беглый очерк). – Харьков, 1887. – 84 с.; Краткий очеркъ 25-ти 

летней деятельности Змиевскаго земства (1865 – 1889). – Харьков, 1890. – 37 с. 
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багато в чому майже дзеркальним відображенням один одного, а тому логічно було б 
порівняти їх діяльність. До цього долучається і різниця в три роки між вказаними 
документами, що може дати нам змогу прослідкувати діяльність земства хоча б у такому 
короткому історичному проміжку.  

Для початку спробуємо зробити статистичне порівняння діяльності Зміївського 
земства в 1899 та 1902 рр. за родами діяльності, щоб мати більш загальну картину тих 
питань та проблематики земства в означені роки. Загалом усю діяльність Зміївського 
земства умовно можна розділити на дев’ять напрямків. Це господарські питання (1), 
фінансові (2), питання, які безпосередньо стосувалися освіти (3) або медицини (4), 
адміністративні питання (5), земельні питання (6), торговельні питання (7), а також 
питання, що безпосередньо стосувалися виплат робітникам (8) або виплат грошової 
допомоги, асигнувань чи стипендій (9). Всі ці напрямки вписуються в ті рішення, які 
виносили на своїх засіданнях чи земська управа, чи земські збори як у 1899, так і в 
1902 рр. Про що ж говорить статистичний аналіз цих рішень? Найбільше рішень 
Зміївського земства, як у першому, так і в другому випадках було присвячено фінансовим 
питанням, відповідно – 17 та 16. На другому місці йдуть рішення, що стосувалися освіти, 
в 1899 р. – 16, у 1902 р. теж 16 рішень. Далі йдуть адміністративні питання та питання 
медицини (відповідно по 22). Вони розподілилися по роках так: 7 і відповідно 15 рішень 
щодо адміністративних проблем і 10 та 12 рішень, які стосувалися різних медичних 
питань. Далі йдуть рішення стосовно різноманітних виплат (стипендій тощо) – 3 та 8 
відповідно. Земельні питання – 2 та 7 рішень відповідно. Найменше рішень було прийнято 
щодо торгівлі – 3 та 1, та щодо виплати грошей робітникам: по одному рішенню в 1899 і в 
1902 рр.1 Як бачимо, до трійки найчисельніших рішень земства входять фінансові, освітні, 
медичні, а також адміністративні питання. Це пояснюється тим, що розвиток освіти та 
медицини були головними царинами діяльності земств. А першість фінансових рішень 
пояснюється тим простим фактом, що земські прибутки формувалися за рахунок місцевих 
податків («податей»), а значить мали для любого земства головну роль. Дещо дивує 
невелика кількість рішень із земельних питань та торговельних. Це можливо пояснити 
слабкими фінансовими можливостями земства та посередніми торговельними оборотами 
у повіті (де фактично була майже відсутня велика промисловість). Звертає на себе увагу 
також і динаміка винесених рішень по роках. Ми бачимо, що стабільно високим (майже 
однаковим) був відсоток рішень щодо господарських питань, освіти та медицини. Це 
знову ж таки пояснюється тим, що земство в означений період займалося тими питаннями, 
яким воно і мало займатися за родом своєї діяльності.  

Аналіз журналів засідань Зміївських чергових повітових земських зборів за 1902 рік, 
а також деякі рішення Зміївської повітової управи дають нам можливість сформувати 
певне уявлення, як працювало Зміївське земство, побачити зсередини його «технологічну 
кухню». В першу чергу слід звернути увагу на порядок проведення самих зборів, які, як 
правило, тривали декілька днів, бо необхідно було вирішити дуже багато господарських, 
адміністративних та інших питань2. Так, у нашому випадку Зміївські збори почали свою 
роботу 30 вересня, а потім продовжили свої засідання ще 1 – 3 жовтня. Час початку 
роботи зборів не був чітко визначений. Так, наприклад, після першого дня засідань було 
домовлено, що наступного дня робота почнеться о пів на дев’яту ранку3, але ми 
довідуємося, що збори почали свою роботу о пів на восьму ранку4. В наступні дні початок 
роботи був о дев’ятій ранку5. В роботі засідань траплялися і невеликі перерви, до десяти 

                                           
1 Державний архів Харківської області (далі – ДАХО), ф. 309, оп. 1, спр. 2. 
2 Там само, ф. 309, оп. 1, спр. 2. 
3 Там само, ф. 309, оп. 1, спр. 2, арк. 1. 
4 Там само, арк. 3. 
5 Там само, арк. 5. 
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хвилин1. Ми не можемо сказати, коли збори закінчували свою роботу. Гадаємо, 
орієнтовно в обід, враховуючи традиції провінційного чиновництва Російської імперії 
того періоду працювати в державних установах до обідньої перерви. Самі збори 
розпочиналися після того, як на них прибували не тільки «гласні» (депутати), а й згідно із 
затвердженими правилами та нормами провідник дворянства та представник одного з 
державних відомств. Гласних у Зміївському повіті в той час нараховувалося 28 людей. 
Після відкриття зборів обирали секретарів та вирішували всілякі технічні питання 
поточного моменту, наприклад, оголошували причину неявки на збори деяких гласних2. 

Аналіз самих засідань щодо голосування з тих чи інших питань показує нам, що в 
переважній більшості випадків рішення приймалися одностайним голосування без явних 
суперечок. Але, на нашу думку, це не означає, що все було вирішено заздалегідь і самі 
засідання були простою формальністю. Проти цього свідчать деякі факти з засідань. По-
перше, виглядає так, що до своїх обов’язків гласні ставилися відповідально, ретельно 
вивчали документи земської управи. Так на засіданні Зміївських земських зборів від 2 
жовтня гласний Б. Урмико-Запольський підняв питання про необхідність своєчасної 
розсилки всім гласним доповідей земської управи. Було прийнято рішення про розгляд на 
майбутніх зборах: 1) тільки тих клопотань, які надійшли не пізніше як за місяць до 
початку зборів; 2) доповіді, які підлягали розгляду на зборах, необхідно було надсилати 
гласним за два тижні до зборів3. Окрім цього, привертають увагу обговорення деяких 
питань, що призвели до суперечок та дебатів серед членів зібрання. Так, на засіданні 
зібрання від 3 жовтня після отримання інформації від управи про благоустрій пагорба біля 
села Красна Поляна відбулася дискусія після того, як гласний Л. Лесевицький 
запропонував дорогу від Змієва до Харкова перевести з 1-го розряду до 3-го через її мале 
економічне значення для повіту. Л. Лесевицький вказував і на те, що поштовий тракт був 
переведений з цього шляху на таранівську дорогу4. Голова земської управи заперечив ці 
пропозиції своїми аргументами про те, що дорога має велику цінність для перевезення 
товарів, не кажучи вже про те, що вона вела до губернського міста5. Далі, як записано в 
журналі, «после долгих прений» виокремилося дві групи гласних, які відстоювали свої 
аргументи. Гласні Лесевицький та Суковкін виступали за зменшення статусу дороги, а 
гласні Запольський, Іваницький та Горан відстоювали її попередній статус6. Врешті-решт 
зібрання вирішило залишити дорогу в першому розряді. Ще один приклад. Вже знайомий 
нам гласний Лесевицький запропонував територію повіту розділити між трьома членами 
земської управи для кращого вирішення поточних справ. Це теж викликало суперечки, але 
врешті-решт ця пропозиція була прийнята7. На наш погляд, ці факти свідчать про те, що 
серед питань, які вирішували Зміївські земські збори, були такі, що не мали одностайного 
вирішення серед членів зборів. Прикметним є те, що питання, які вирішувалися, були 
далеко не другорядними, і гласні вважали за необхідне висловити відносно них свою 
думку. Можливо, в цих суперечках дискутанти мали й якісь свої особисті інтереси, але 
про це ми можемо тільки здогадуватися.  

Продовжуючи тему власного інтересу та певних порушень чи зловживань у роботі 
земства, на наш погляд, варто зупинитися на наступних деталях. Зупинимося на першому 
засіданні від 30 вересня. Гласний Л. Лесевицький, як член ревізійної комісії, заявив про те, 
що він не встиг прочитати ревізійний звіт земсьскої управи, тому що отримав його дуже 
пізно. Ця колізія відразу ж поставила збори в не зовсім зручне становище, оскільки без 

                                           
1 Там само. 
2 Там само, ф. 309, оп. 1, спр. 2, арк. 1. 
3 Там само, ф. 309, оп.1, спр. 2, арк. 9. 
4 Там само, ф. 309, оп. 1, спр. 2, арк. 10. 
5 Там само, ф. 309, оп. 1, спр. 2, арк. 11. 
6 Там само. 
7 Там само, ф. 309, оп. 1, спр. 2, арк. 9. 
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вирішення цього питання неможливо було рухатися далі. Спочатку було вирішено проект 
рішення з цього питання відкласти до наступного дня (18 гласних «за», 8 – «проти»)1, але 
це не виключало потреби нагального вирішення цього питання вже в цей момент. За 
пропозицією голови зборів була обрана редакційна комісія, до якої ввійшло сім осіб 
(нагадаємо, що самих гласних на зборах було всього 25 осіб). Голова зборів відразу ж 
запропонував частину доповідей земської управи передати на обговорення редакційній 
комісії2. Знову виникла дискусія. Гласні Л. Лесевицький, С. Суковкін тощо були за 
передачу доповідей до комісії, інші ж (В. Запольський та Є. Костомаров) наполягали на 
розгляді цих питань негайно3. В цій дискусії ми можемо припустити різні власні інтереси 
членів зборів. Наприклад, можливо, що як голова управи, так і гласний Л. Лесевицький 
були зацікавлені затягувати розгляду деяких доповідей управи або їх перегляд. Цілком 
ймовірно, що проблема була набагато банальніша, а саме – гласний Л. Лесевицький хотів 
би, щоб марудну роботу по вичитуванню доповідей управи робив не він один, а ціла 
комісія. Врешті-решт більшість проголосувала за те, щоб сім доповідей все ж були 
передані на розгляд редакційної комісії4. Прикметою є ще одна деталь. «Винуватці» цієї 
дискусії, а саме земська управа, яка вчасно не подала на розгляд свої доповіді (по суті – 
зірвала традиційний порядок ведення порядку зборів) не понесла ніякої відповідальності 
за це. Хоча голова управи М. Медиш і пояснив, чому управа не встигла з наданням звіту: 
мала кількість службовців, мало приміщень, неодноразові відрядження по повіту5. Але це 
не останній «скандал», пов’язаний зі Зміївською земською управою. Вже 1 жовтня на 
засіданні Зміївських земських зборів була прочитана доповідь управи про відмову 
гласного С. Суковкіна проводити ревізію документів земської управи. Свою відмову 
С. Суковкін пояснив тим, що він не в змозі був дати свого висновку про діяльність управи 
і продовжити ревізію через запізніле, на його думку (27.09), повідомлення йому про день 
зборів, а головне, про ненадання йому Управою деяких необхідних документів. В свою 
чергу, голова управи повідомив, про які документи йдеться і чому управа не надала їх. 
Так, з його слів документи про звіт складів землеробських знарядь знаходяться на самих 
складах, а документи щодо покрівельного заліза – в губернській управі, тому земському 
зібранню було запропоновано замовити інформацію про ці документи по телеграфу6. 
Голова управи вважав, що ці факти не могли бути перешкодою для роботи ревізійної 
комісії, однак гласний Л. Лесевицький запропонував зібранню просити управу надати всі 
необхідні документи, які б виправдовували її. Після цього на засіданні почалася 
суперечка. Врешті-решт за пропозицією голови управи зібрання прийняло рішення 
запропонувати управі створити та надати надзвичайному зібранню проект про порядок 
ведення підрахунків та звітності управи, а також асигнувати 300 рублів для запрошення 
спеціаліста з бухгалтерії7. За пропозицією Л. Лесевицького було прийнято ще одне 
рішення, яке залишало для управи «шляхи для відступу». Мова йшла про те, що управі 
було доручено в разі ненадання надзвичайним зборам вищевказаного проекту, внести до 
списку доповідей питання про обов’язок управи надавати необхідні виправдовувальні 
документи в день чергового зібрання8. Ці документи ми можемо розглядати не тільки під 
кутом зору занадто м’якого відношення членів та керівництва Зміївського земського 
зібрання до своєї управи, й з точки зору нормальності таких відносин, оскільки члени 
управи були й членами зібрання. Зафіксовані нами стосунки між управою та земством на 

                                           
1 Там само, ф. 309, оп. 1, спр. 2, арк. 1. 
2 Там само. 
3 Там само. 
4 Там само. 
5 Там само, ф. 309, оп. 1, спр. 2, арк. 1. 
6 Там само, арк. 2. 
7 Там само. 
8 Там само. 
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той час могли виглядати цілком нормальними та адекватними, але це питання потребує 
глибшого дослідження. Ми можемо констатувати, що механізм адміністративної, 
«канцелярської» взаємодії між Зміївською земською управою та Зміївськими земськими 
зборами не був відпрацьований вповні.  

Певний інтерес можуть становити деякі доповіді Земської управи щодо земельних 
питань, а саме – про врегулювання земельних володінь та їх відповідності наявним 
документам. Так, наприклад, земська управа виключила з володінь землевласника 
М. Гладкова 43 десятини, оскільки за земельними книгами він мав 937 десятин, а реально 
894 десятини. Ця невідповідність була встановлена після перевірки1. Подібну ситуацію 
спостерігаємо і в наступній справі. За документацією управи у дворянина А. Любицького 
було 165 десятин землі, насправді ж А. Любицький мав всього 16 десятин. Ця 
невідповідність землеміром була встановлена тільки після того, як А. Любицький помер, а 
в право власності почали вступати його спадкоємці2. Такі явні невідповідності в 
документації самої земської управи можна пояснити різними причинами, починаючи з 
канцелярських описок і закінчуючи корупційними схемами. Щоправда про описки в 149 
десятин не віриться, бо це за документами становило левову частку земельних володінь 
того ж А. Любицького. Ще одна справа в цьому контексті. За поземельними списками 
управи у володінні дружини майора Іларії Гур’євої було 224 десятини землі. В 1887 р. 208 
десятин цієї землі були передані селянам Смирновського товариства. У володінні 
І. Гур’євої залишилось трохи більше 15 десятин. Але про це земська управа незрозуміло з 
яких причин не була сповіщена і продовжувала нараховуавти земський збір за землю 
І. Гур’євої у старих її розмірах. Врешті-решт цю недоречність виявив земський землемір, 
який проводив перевірку землі на місці. Після цього земська управа вирішила просити 
Зміївські земські збори виключити неправильно нараховану за ці роки грошову недоїмку 
на ім’я І. Гур’євої3. Тут ми спостерігаємо як мінімум недопрацьовану систему земського 
оподаткування в повіті, оскільки всі земельні питання та оборудки земство мало 
обов’язково фіксувати. Однак можна припустити, що і в цьому випадку ця арифметична 
бухгалтерська неув’язка була викликана не тільки простою неуважністю якого-небудь 
чиновника. Так, найяскравішим прикладом фінансових зловживань у Зміївській земській 
управі є доповідь земської ревізійної комісії, який вона направила Зміївському повітовому 
зібранню за поточний 1899 рік. Зокрема у доповіді зазначалося: «Так при ближайшем 
ознакомлением с этими счетами и расписками оказалось, что некоторые из них относятся 
к расходам совершенными управой чуть не два года тому назад; а другие расписки по 
выдачам денег управой приняты совершеннно неосновательно, а потому комиссия 
находит такой порядок неправильным и рекомендует на будущее время избегать 
подобнаго рода нарушений счетоводства»4. Цей уривок з ревізійної доповіді ще раз 
наводить нас на думку про далеко неідеальні фінансові механізми в нетрях Зміївської 
земської управи стосовно тодішніх правил та законних актів, якими керувалося і жило 
земство. Однак нас в першу чергу привертає реакція ревізійної комісії на ці зловживання. 
Як і в попередніх випадках, реакція ця дуже «м’яка» та «толерантна». Не дивлячись на 
свої «гострі» висновки, комісія просто з «легкістю» не рекомендує надалі робити такі 
порушення. На цьому її реакція закінчується.  

Описуючи та аналізуючи вищенаведені факти фінансової та земельної роботи 
Зміївського земства, яке було явно далеке від досконалості, виникає питання про те, 
наскільки вищі земські і державні органи впливали чи контролювали діяльність земства? 
Що стосується повітової управи, то тут вимальовується така картина. За весь 1899 рік у 
доповідях Зміївської повітової управи ми знаходимо всього лише сім доповідей, що 

                                           
1 Там само, ф. 309, оп. 1, спр. 1, арк. 22. 
2 Там само, арк. 23. 
3 Там само, арк. 12. 
4 Там само, ф. 309, оп. 1, спр. 1, арк. 71. 
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стосуються відносин чи з вищими земськими, чи з державними органами. Всі доповіді, 
крім однієї, стосуються поточних фінансових питань. Лише перша доповідь управи вказує 
на порушення в діяльності земства, яке виявили в міністерстві внутрішніх справ. Мова йде 
про міністерський циркуляр щодо неправильного оформлення земствами довгострокових 
займів у форму короткострокових з тих капіталів, які належали земству. Крім того, у 
пункті № 2 цієї доповіді йдеться про відміну постанови повітових земських зборів щодо 
недопущення гласних до участі в підрядах побудови земських споруд та утримання 
земських пошт1. Що стосується журналів земських зборів, то в них тільки три доповіді 
відносяться до безпосередньої взаємодії земства з вищими органами. З-поміж цих 
доповідей одна стосувалася адміністративно-заборонних функцій, а саме, відхилення 
міністром внутрішніх справ клопотання губернських земських зборів про зміни в 
Положенні про земські установи. Цю заборону Зміївські земські збори прийняли до 
відома2. В одній з доповідей ми знаходимо навіть відмову повітової управи на пропозицію 
міністра землеробства та державного майна про допомогу місцевим кустарям матеріалами 
з державних дач. Управа вирішила відкласти це питання до вивчення потреб кустарів3. З 
вищенаведених фактів можна зробити висновок про те, що контакти Зміївських повітових 
установ з вищими органами носили відносно нерегулярний характер. Виглядає так, що 
Зміївське земство в своїй діяльності було доволі автономне щодо вищих керуючих 
органів. З досліджених документів не випливає, що губернське земство чи міністерство 
внутрішніх справ аж занадто опікували чи тисли на Зміївське повітове земство як у 
законодавчо-регуляторних, так і в поточних справах. Якщо вже говорити про впливи на 
Земські збори, то в цьому контексті ми можемо припустити залежність Земства від 
провідника зміївського дворянства Н. Лесевицького, який, за нормативними документами, 
мав бути присутнім на кожному засіданні зборів і він чесно виконував цю місію4. До 
цього міркування долучається і діяльність у земстві ймовірного родича провідника 
повітового дворянства – Л. Лесевицького, який, як виглядає з документів, був чи не 
найактивнішим серед членів Земських зборів. Ми бачимо, що вся діяльність зміївського 
земства ніби пов’язана своєрідною круговою порукою, яка проявляється в тому, що всі 
конфліктні чи спірні ситуації, що виникали при діяльності земської управи чи земських 
зборів, вирішувалися мирно та «полюбовно» без використання адміністративного чи 
кримінального законодавства. Коли в проблемній чи конфліктній ситуації знаходився 
винуватий, він не ніс ніякої прямої адміністративної чи кримінальної відповідальності. 
Земство просто пропонувало шляхи вирішення цієї проблеми і на цьому все 
закінчувалося. Зміївське земство, яке на кінець ХІХ ст. вже проіснувало майже чотири 
десятиліття, витворило свою локальну спільноту зі своїми правилами поведінки та 
традиціями. Ця спільнота підтримувала своє існування та, очевидно, мала піклуватися про 
своїх членів. Оригінальне підтвердження цій тезі ми знаходимо в документації Зміївських 
земських зборів від 3 жовтня 1902 року. На засіданні зборів член управи Ф. Свєтухін 
просив призначити йому пенсію за довголітню службу в сумі, яку збори будуть вважати за 
потрібне. Збори прийняли рішення про те, що сума пенсії буде визначена закритим 
голосуванням, а також висловило вдячність Ф. Свєтухіну за його службу. Тоді ж 
більшістю голосів через закрите голосування земському чиновнику була призначена 
пенсія розміром 400 рублів, хоча пропонували 600 рублів5. Інтерес до цієї ситуації 
підігріває ще один факт. Днем раніше брат Ф. Свєтухіна – І. Свєтухін, який теж був 

                                           
1 Там само, арк. 4. 
2 Там само, арк 3. 
3 Там само, арк. 6. 
4 Там само, ф. 309, оп. 1, спр. 2, арк. 1, 2, 7, 8, 10. 
5 Там само, арк. 13. 
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членом Зміївського земства, теж подав прохання про призначення йому пенсії, але йому 
запропоновано було надати тільки одноразову грошову допомогу1.  

Підсумовуючи аналіз внутрішньої організаційної діяльності Зміївського земства в 
означений період, ми можемо констатувати, що Зміївське земство мало свої чітко 
вироблені правила поведінки та внутрішнього розпорядку, якого намагалося 
дотримуватися. Ми бачимо намагання деяких членів земства критично підходити як до 
своїх безпосередніх обов’язків, так і до діяльності самого земства. Водночас ми могли 
спостерігати і певні недоліки в роботі Зміївського земства, що насамперед проявлялося в 
невиконанні земською управою своїх безпосередніх обов’язків (несвоєчасне надання 
документів, порушення у веденні фінансових документів тощо), а також відсутністю 
прямої відповідальності тих чи інших членів земства за свої порушення чи зловживання. 
Ми бачили, що робота земства була позначена певною демократичністю, коли з деяких 
ключових питань у земському середовищі виникали суперечки та різне бачення шляхів 
вирішення проблеми, що склалася. Виглядає так, що підконтрольність нашого повітового 
земства вищим органам була багато в чому нерегулярною та розтягнутою в часі. Це, на 
нашу думку, пояснюється в першу чергу як великими відстанями в самому повіті, так і 
слабкими зв’язками з губернським центром. Все це породжувало певний автономізм у 
діяльності земства, що в тих умовах могло породити і породжувало певну 
безконтрольність місцевих земських установ з багатьох питань та відповідні зловживання 
в них. Не слід також забувати і про те, що до появи на терені Зміївського повіту земства 
діяло і продовжувало діяти місцеве дворянське зібрання. Немає сумніву, що стиль та 
навички цього станово-громадського органу певною мірою перейняло і земство, 
враховуючи факт того, що дворянська спільнота у земстві грала як чисельно, так і 
психологічно вирішальну роль.  

Досліджуючи діяльність Зміївського земства ми намагалися визначити та висвітлити 
ті психологічно-ментальні настанови земства як окремої спільноти (чи окремих 
представників земства) щодо модернізаційних ідей, які воно впроваджувало (чи не 
впроваджувало) в своїй діяльності на терені Зміївського повіту. Враховуючи основні 
ареали діяльності земства, а саме – освіта, медицина та господарська діяльність, ми 
спробуємо дослідити як Зміївське земство провадило свою діяльність у вказаних царинах 
через призму своїх ідей, стереотипів чи вподобань.  

У нашому розпорядженні є дві друковані роботи, а саме – «Побіжний начерк 
Зміївського повіту від 1887 року». Складений головою Зміївського товариства сільських 
хазяїв Л. Ілляшевичем. Не менш цінною є й друга брошура – «Коротий начерк 25-літньої 
діяльності Зміївського земства (1865 – 1889 р.р.)», яке видало саме Зміївське земство. Ці 
праці дають нам змогу дещо дізнатися про діяльність Зміївського земства в різні періоди 
його діяльності, та в різних царинах. Почнемо з освіти, як самої необхідної сфери 
прикладання зусиль, коли йдеться про ідеї прогресу суспільства та вплив науково-
раціонального підходу на людські спільноти, які тоді набували великої популярності в 
європейському суспільстві. Л. Ілляшевич, аналізучи перші кроки Зміївського земства в 
галузі розвитку освіти в повіті (1867 р.) говорить про те, що «Приняв школы в свое 
веденіе, Зміевское земство отнеслось в первое время весьма равнодушно къ нуждамъ 
народнаго образованія»2. Автор пояснює це невірними фінансовими розрахунками 
земства, яке покладалося у фінансуванні сільських шкіл на капітали місцевих волостей. 
Коли згодом земська управа все ж почала відшукувати гроші для фінансування шкіл і 
запропонувала для цього ввести збір на всі вітряки у повіті, земські збори відхилили цю 
пропозицію. В цей час сільські товариства зменшили фінансування шкіл. Лише 1868 року 
земство все ж вирішило ввести запропонований збір на вітряки3. Але це не змінило 

                                           
1 Там само, арк. 12. 
2 Илляшевич Л.В. Змиевской уезд (беглый очерк). – Харьков, 1887. – С. 67. 
3 Там само. – С. 68. 
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докорінно справи. В 1872 р. ревізійна комісія доповідала про те, що деякі сільські 
товариства закривають школи, а земську управу про це не ставили до відома, хоча й мали 
це робити. Натомість земство теж не проявляло ніякої ініціативи. Це дало право 
Л. Ілляшевичу зробити висновок, що «земство оставалось все-таки равнодушным къ 
школамъ»1. За п’ять років (1881 р.) на надзвичайних повітових земських зборах була 
зачитана доповідь, складена членами управи та учительської ради, в якому, зокрема, 
зазначалося: «Школьное дело въ Зміевскомъ уезде находится въ самомъ безотрадном 
состоянии»2. Головними проблемами розвитку освіти в повіті, на думку доповідачів, були: 
1) недостатнє фінансування та у зв’язку з цим закриття сільських шкіл; 2) непристосовані 
шкільні приміщення; 3) дуже низька підготовка вчителів; 4) недостатня кількість 
навчальної літератури3. Нарешті, в доповіді робиться висновок про те, що «до недавнего 
времени Зміевское земство держалось въ отношеніи народныхъ школъ политики 
невмешательства»4. Так ми бачимо, що в перші роки діяльності Зміївського земства на 
ниві освіти воно не проявляло необхідної активності в цій царині. Це підтверджується і в 
«Короткому начерку Зміївського земства», де зокрема говорилось про те, що земське 
зібрання спочатку «…отнеслось къ школамъ несколько холодно…»5. Якщо міркування 
Л. Ілляшевича як людини дещо відстороненої від справ земства ми могли б розглядати як 
не зовсім об’єктивну критику, то останнє твердження з вуст представників самого земства 
все ж доводить, що в перші роки існування земства його діяльність у царині освіти була 
далека від необхідних норм. Ми вбачаємо в такому стані справ причини подвійного 
стандарту. З одного боку, ясно, що новоспечені земські діячі були малоосвіченими і 
погано уявляли собі як розбудовувати освіту в повіті. Але коли ми спостерігали такі факти 
як небажання адекватного фінансування шкіл і бажання перекласти цей тягар на сільські 
товариства, які не мали прямого відношення до земств, то в цьому ми можемо побачити 
власне відношення земських керманичів до народої освіти. Там, на наш погляд, криється 
їх слабке розуміння чи навіть уявлення важливості народної освіти, а також певний 
інфантилізм земських чиновників, які несли в своїй свідомості певний стереотип про те, 
що освітою раніше опікувалася держава, а тепер це вже їх справа. Вони ж до цього явно не 
були готові. Нарешті, слід взяти до уваги і той факт, що спочатку справу розвитку освіти в 
повіті земство поклало на учительську раду. Проте представник земства констатує 
негативний факт відношення місцевих учителів до цієї справи, зокрема, він пише: «…со 
стороны которых [вчителів] однако было мало участія»6. Все ж після п’яти років цих 
освітянських поневірянь на Зміївській повітовій ниві справа зрушила з мертвої точки 
після того, як повітова управа надала земським зборам детальну доповідь про стан освіти 
в повіті та проект щодо покращення цього стану (про що ми вже зазначали раніше)7. Це 
стало можливим насамперед через активність губернського інспектора народних училищ, 
а також завдяки активності земського гласного І. Литвинова, який постійно нагадував 
земству про потреби шкіл8. В останньому випадку ми бачимо перший вияв громадської 
активності представника земства, що дало позитивний результат. Однак щоб це зрушення, 
нарешті, відбулося, Зміївському земству знадобилося чотирнадцять років. Тепер земська 
управа акумулювала в себе всі фінанси освітянської галузі, включаючи і гроші сільських 
товариств, що вони виділяли на свої школи. Це дало можливість стабільного та 
раціонального фінансування шкіл. Далі земство почало заміну вчителів, бо в сільських 

                                           
1 Там само. 
2 Там само. 
3 Там само. – С. 69-70. 
4 Там само. – С. 70. 
5 Краткий очеркъ 25-ти летней деятельности Змиевскаго уезда (1865 – 1889). – Харьков, 1890. – С. 12. 
6 Там само. 
7 Там само. – С. 13. 
8 Там само. 
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школах на той час викладали навіть солдати та селяни. Тому була поставлена вимога 
замінити весь цей напівграмотний склад кваліфікованими вчителями1. Для цього в Змієві 
були запроваджені короткотермінові вчительські курси, які були покликані підняти рівень 
учительських кадрів2. Якщо вірити інформації «Короткого начерку діяльності Зміївського 
земства», то в цей же час було вирішено питання з підручниками для сільських шкіл, а 
також були вжиті заходи щодо облаштування приміщень для сільських шкіл. Для цієї 
мети земська управа навіть видавала сільським товариствам безповоротні позики. В 
1890 р. своїх приміщень не мали лише дві чи три школи в повіті3. Зважаючи на позитивні 
зрушення в стані освіти Зміївського повіту зазначимо, що зрушення в свідомості самих 
учителів чи земських чиновників, на наш погляд, проходили набагато повільніше. Тут 
доречно навести один прикметний документ, який допоможе краще зрозуміти ставлення 
державного офіціозу до народної освіти, точніше, до учнівства нижчої школи. В 
секретному розпорядженні канцелярії директора народних училищ було повідомлення від 
попечителя Харківського навчального округу до директора народних училищ Харківської 
губернії за 1906 рік. В ньому йдеться про порушення дисципліни двох учнів. Зокрема, про 
Івана Арбузова, учня третього класу Рабінського нижнього механіко-технічного училища, 
якого виключили з нього за збройний напад на квартиру священика без права вступу у 
будь-який інший навчальний заклад. Це було рішення педагогічного колективу на основі 
положення Комітету міністрів від 26. 05. 1867 року. За цим же положенням був звільнений 
учень третього класу Катеринославського І-го реального училища Микола Алєксєєв за 
образу педагога і теж без права вступу до інших навчальних закладів4. У цих секретних 
справах найбільш важливим є міра покарання учнів, яка, по суті, не давала можливості 
підліткам у майбутньому отримати освіту будь-де. Це свідчить про те, що освіта в 
Російській імперії і зокрема в Харківській губернії була привілеєм, який влада могла 
надати чи дарувати, а не як необхідною умовою для зростання та формування 
підростаючого покоління. Якщо про це мова йшла на початку ХХ століття, то зрозуміло, 
що в другій половині ХІХ століття ситуація в цій галузі була не кращою. Таке відношення 
до освіти вказувало на залишки станового ставлення до освіти з боку влади. Зрозуміло, що 
ставлення вчителів до учнів не могло бути принципово відмінним чи кращим. Однак якщо 
ми уважно дослідимо доповідь Зміївської земської управи до земських зборів, то знайдемо 
там інші міркування щодо народної освіти, які стосуються, власне, земства і його ролі в 
цьому процесі. Там риторично зазначалося: «Кто, кроме земства, можетъ взять народное 
образованіе въ твердыя руки и направить его на истинный путь?»5. Можемо зробити 
висновок, що в середовищі провінційного слобідського чиновництва розуміння народної 
освіти як необхідного елемента роботи земства могло накладатися (і накладалося) на 
пережитки та стереотипи станової, патріархальної традиції, які жили в свідомості 
провінційного інтелігента.  

До цього моменту ми міркували про повітове чиновництво та учительський 
контингент, але виникає питання – як ставилися до освіти самі селяни, дітей яких навчали 
в сільських школах провінційні вчителі і які становили більшість серед дітей у цих 
школах? В звіті Зміївської повітової управи від 1881 року ми знаходимо міркування і з 
цього питання. Тут наводимо повну цитату: «Большинство крестьянъ не знаетъ грамоты, 
но понимаетъ, что, детей надо учить; между темъ, въ большей части случаевъ, они видятъ, 
что обученіе это идетъ тихо или даже и вовсе не идетъ: они перестаютъ радеть о школе и 
даже сожалеютъ о потраченныхъ на нее средствахъ. Почему же такъ часто ученіе идетъ 
неудовлетворительно? Общества ассигновываютъ на школы небольшие средства и потому 

                                           
1 Там само. 
2 Там само. 
3 Там само. – С. 13-14. 
4 ДАХО, ф. 266, оп. 1, спр. 814, арк. 24, 25. 
5 Илляшевич Л.В. Змиевской уезд (беглый очерк). – Харьков. 1887. – С. 71. 
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не находятъ хорошихъ учителей или учительницъ. На должности эти идут или 
неспособныя ни на что другое бездарности, или сыновья и дочери местныхъ 
священниковъ, смотрящіе на занимаемое ими место как на временное, … и потому 
относящіеся к школьнымъ занятіямъ и неумело и равнодушно»1. Прикметно, що далі в 
тексті йде вже цитата про те, що тільки земство може вирішити цю проблему. Виглядає 
так, що земству в царині розвитку освіти потрібно було долати не тільки власну 
недосвідченість, а й недоліки імперської державної освіти. Для нас важливо, що звіт 
повітової управи за своїм змістом та висновками демонструє розуміння принаймні 
керівництвом земства своєї місії та ролі в царині освіти, яке грунтується на критичному 
підході до освітянських проблем та вірі в необхідність освіти задля подальшого розвитку 
регіону. Що ж стосується селянства, то зі звіту випливає на перший погляд суперечлива 
інформація; самі селяни позитивно ставилися до отримання їхніми дітьми освіти, а 
сільські товариства, навпаки, часто на потреби місцевих шкіл виділяли небагато коштів. 
Але в цій суперечності все доволі зрозуміло. Селянин розумів, що якщо його дитина 
отримає бодай початкову освіту, то це допоможе їй облаштувати особисте життя. Але 
сільські товариства мали свою «правду», оскільки збільшення освічених селянських дітей 
ніяк не впливало на товариство та на збільшення фінансових надходжень до його 
бюджету. Звідси і ці суперечливі колізії у ставленні до освіти людей, які жили в одній 
локальній спільноті, вели приблизно однаковий спосіб життя, але на освіту мали різні 
погляди. Так у 1898 р. Пісковське сільське товаристо, після того як у селі була відкрита 
школа, заявило про те, що воно не буде більше фінансувати Зідьківську школу. Після 
постанови волосного правління Зідьківське сільське товариство відразу ж заявило, що 
воно теж не в змозі самостійно фінансувати свою школу. Було направлено прохання до 
земства з метою передачі Зідьківської школи на його баланс. Земство це прохання 
задовольнило. Головним мотивом цого рішення було те, що школа потребувала річного 
фінансування в сумі 33 рублі 9 копійок. Зідьківське сільське товариство вважало, що це 
завелика сума, оскільки з трьох товариств цієї волості воно витрачало на всілякі 
повинності найбільше, – 148 рублів 20 копійок із загальної суми в 230 рублів2. Зрозуміло, 
що логіка поведінки місцевої сільської спільноти не виходила за рамки власних 
приорітетів чи переваг. Більш широке, «стратегічне» мислення щодо освіти було 
невластиве не тільки їм, а спочатку й земству, а до його виникнення і провінційному 
державному чиновництву. Але з іншого боку, всяка ідея розвитку чи прогресу має давати 
якісь видимі переваги чи дивіденди. А це вже питання не локальної спільноти, а 
державного механізму чи в ширшому контексті – всього суспільства.  

Ми провели аналіз діяльності Зміївського земства в його початкові періоди, 
намагаючись прослідкувати відношення земських депутатів, земського чиновництва та 
місцевих сільських товариств до питань освіти. Виглядає логічним продовжити цей аналіз, 
але вже послуговуючись «Доповідями Зміївської повітової управи» від 1899 року, та 
«Журналами Земських зборів» від 1906 року. Це дасть нам можливість побачити в 
динаміці, наскільки поставлені нами питання мали зміни (чи не мали) вже на межі ХІХ та 
ХХ століть. Насамперед необхідно сказати про нові навчальні заклади, які виникли після 
того як земство взяло на себе освітянські проблеми. Ми вже говорили про відкриття в 
селах нових початкових шкіл чи народних училищ. Але в самому Змієві існувало міське 
двокласне училище (1807 р.), для якого ще в 1843 р. було побудовано кам’яну 
двоповерхову будівлю3. В 1867 р. при училищі було відкрите жіноче відділення, яке 
згодом було реформоване в жіноче училище4. В 1872 р. його реформували в жіночу 

                                           
1 Там само. 
2 ДАХО, ф. 309, оп. 1, спр. 1, арк. 32. 
3 Там само, ф. 266, оп. 1, спр. 173. 
4 Там само, спр. 354. 
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прогімназію та передали на баланс Зміївського земства1. Але найяскравішим прикладом, 
що ілюстрував спроби земства реалізувати та впровадити на ввіреній йому території ідеї 
наукового та суспільного прогресу через призму народної освіти, було відкриття в липні 
1888 р. Асєєвської сільськогосподарської школи, яка з самого початку згідно з договором 
фінансувалася міністерством сільського господарства та Зміївським земством2. Ця подія з 
точки зору нашого дослідження була важлива тим, що земство зголосилося на створення 
саме сільськогосподарської школи в повіті. Це прикметний факт, оскільки Зміївський 
повіт був суцільним сільським регіоном, де розвиток промисловості та її стан був у 
зародковому стані. На наш погляд, саме створення школи з сільськогосподарським 
нахилом у повіті свідчило про те, що земство не тільки розуміло важливість розвитку 
освіти в повіті, а вже й намагалося пристосувати ці потреби до специфіки свого повіту та 
власне, переваг і вигод населення свого повіту. В 1899 р. закінчився термін договору 
Зміївського земства з міністерством державного майна щодо створення вищеозначеної 
школи і земська управа вирішила провести аналіз діяльності школи за попередній період. 
Які ж висновки зробила Зміївська управа в своєму звіті? Загалом їх можна поділити на 
позитивні та негативні. До позитивних результатів було зараховано лише придбання 
керівником та учнями школи необхідного сільськогосподарського реманенту. До 
негативних зарахували відсутність пристосованого будинку, підсобного приміщення та 
своєї худоби. Окрім того, було вказано на те, що ще в 1896 р. земські збори 
рекомендували школі перейти на раціональну систему гоподарювання, але грошей не було 
виділено, школі також не виділили дослідного поля для ведення свого господарства3. Ще 
гірші висновки мало ревізійна комісія управи. Комісія констатувала, що на школу було 
витрачено 61872 рублів, а міністерством 22800 рублів. Повний курс у школі закінчило 
всього 55 людей, землеробством з них займалася тільки половина випускників. Комісія 
оцінила матеріальний стан школи як незадовільний. Так, у школі не вистачає коштів на 
опалення приміщення і тому учні та вчителі взимку мерзнуть. Приміщення школи 
потребували ремонту. Окрім того, вказувалося на погані посіви на шкільних ділянках та 
неохайний збір урожаю. Такий сегмент сільськогосподарської освіти як лісоводство було 
взагалі в незадовільному стані. Що стосується тваринництва, то школа мала декілька 
корів, бугая та одну вівцю англійської породи які утримувалися в неналежних умовах. 
Комісія визнала роботу школи незадовільною і пропонувала передати її до Міністерства 
землеробства, а на її основі відкрити нижчі сільськогосподарські школи з професійними 
вчителями4. Можна зробити висновок про те, що попри всі старання експеримент земства 
щодо створення цієї школи був невдалий. Хоча земство ще в 1896 р. рекомендувало школі 
раціональну систему господарства, але подальші кроки як самого земства, так і 
керівництва школи показали, що за загальними фразами про «раціональне господарство» 
немає чіткого розуміння та уявлення, як цю систему створити та підтримувати в умовах 
сільської школи. Зміївське земство, можливо, не уявляло як впровадити ідеї прогресу та 
науки на педагогічній сільській ниві, оскільки не мало відповідного досвіду, а також 
стимулу з боку влади, тому що і там бракувало досвіду.  

До цих міркувань додамо рішення Зміївської земської управи про організацію в 
повіті метеорологічної мережі, яка, на думку управи, «даст возможность следя за 
климатом точнее высаживать сельскохозяйственные культуры»5. Це рішення з’явилося 
після того, як до земства звернувся завідувач метеорологічною мережою Імператорського 
московського товариства сільського господарства Коломійцев з проханням виділити на 
цю справу 25 рублів. На той час у цьому проекті брали участь уже сто двадцять земств. 

                                           
1 Там само, ф. 266, оп. 1, спр. 573. 
2 Там само, ф. 309, оп. 1, спр. 1, арк. 59. 
3 Там само. 
4 Там само, ф. 309, оп. 1, спр. 1, арк. 74. 
5 Там само, арк. 87. 
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Зміївська земська управа не тільки погодилася на цю пропозицію, а й у своєму рішенні 
залишила свої міркування щодо цього. Зокрема, вона заявила: «сельскохозяйственная 
метеорология… и сельскохозяйственная инженерная наука, почти совершенно 
неизвестная в России, но которая давно уже обогащает Европу и Америку и преподается 
там в самых елементарных сельскохозяйственных школах: Только тогда, когда эти обе 
науки будут у нас в почести, будет русский народ и грамотен, и сыт, и умен, и 
зажиточен»1. У цій цитаті простежується бажання надати науковому та технічному 
прогресу в житті суспільства гіпертрофованих форм. Навіть якщо припустити, що 
наведене міркування земської управи було виголошене з метою догодити тому ж таки 
Коломійцеву, як високому московському гостеві, все одно це не заперечує тези про те, що 
в Зміївській земській чиновницькій спільноті існували певні ілюзії щодо джерел 
добробуту народних мас, якщо вони все це віддають на відкуп лише двом наукам. Тут 
явно видно однобічний, технократичний підхід земства щодо умов та джерел суспільного 
прогресу. Що стосується соціального чи політичного чинників, то про них просто не 
йдеться. Що ж стосується віри в технічний прогрес, то цей момент у діяльності 
Зміївського земства ми можемо побачити ще в одному епізоді, а саме – спроби земства за 
допомогою технічних засобів, власне, спеціальних машин чи пристроїв, боротися проти 
хлібних жуків, які з’явилися в повіті в 1876 р. і завдавали великої шкоди хлібним посівам2. 
Наслідуючи приклад губернського земства, Зміївське земство виділило 3000 рублів на 
придбання машин двох видів (Соковкіна та Метеленка). Машини були експериментально 
випробувані, а потім куплені. Однак їх застосування виявилося вкрай неефективним і 
земство було змушено відмовитися від них3. На цьому прикладі ми бачимо наївну віру в 
технічні можливості інженерної думки того часу та недосвідченість і технічну 
необізнаність самих представників земства.  

Однак ставлення Зміївського земства до освітніх проблем проявляється ще в 
запровадженні в сільських школах ремісничих майстерень. Виконуючи рішення земських 
зборів, Зміївська земська управа прийняла постанову про відкриття при школах 
ремісничих майстерень. В рішенні зазначалося, що «Распространение ремесленного 
образования в среде народа есть одна из серьезнейших задач земства»4. Також зазначалося 
про те, що ідеальним варіантом є відкриття ремісничих училищ з 3-4-літнім викладанням 
як ремесел, так і загальноосвітніх предметів. Але враховуючи той факт, що ці училища 
мають готувати столярів і слюсарів, а забезпечити їх навчання земство не могло (через 
брак приміщень), земська управа пропонувала готувати спеціалістів інших професій: 
чоботарів та бондарів5. Чиновники земської управи приходять до висновку, що 
найвигіднішим для повітових шкіл буде відкриття майстерень по плетінню корзин, 
оскільки Міністерство землеробства видало наказ про обсаджування берегів річок лозою з 
метою затримання піску на берегах річок. Зміївська управа вважала, що збільшення цих 
насаджень може допомогти населенню в розвитку саме цього ремесла. Насамкінець було 
вирішено відкрити там, де росте багато лози, майстерні по плетінню корзин, а в тих 
населених пунктах, де вичиняють шкіру, відкрити чоботарні майстерні. Було відразу 
обговорено і розподіл фінансування між земством та сільськими товариствами. Земство 
бралося оплачувати роботу ремісничого майстра та витрати на першочергове 
облаштування майстерень. Натомість сільські товариства мали приготувати приміщення, 
забезпечити їх опалення та надати сторожів для охорони. Робота по запровадженню 
ремісничих майстерень є позитивним моментом, оскільки управа поставилася до цього 
                                           

1 Там само, ф. 309, оп. 1, спр. 1, арк. 87. 
2 Краткий очеркъ 25-ти летней деятельности Змиевскаго земства (1865 – 1889). – Харьков. 1890. – 

С. 23. 
3 Там само. – С. 24-27. 
4 ДАХО, ф. 309, оп. 1, спр. 1, арк. 84. 
5 Там само. 
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питання з бажанням забезпечити максимальні вигоди саме для місцевих сільських громад. 
Але проблема, на наш погляд, полягала в тому, що саме земство не консультувалося з 
громадами на предмет вигідності тих чи інших ремесел. Далеко не завжди повсякденні 
інтереси сільської громади збігалися з інтересами земства.  

Іншою важливою сферою для земства була медицина. Тим більше, що найбільші 
суми свого бюджету Зміївське земство витрачало саме на медицину. Так 1898 р. на 
потреби медицини земство витратило 42310 рублів, що становило 22,9 % від загальної 
суми земського бюджету. Окрім цього, на роз’їзди медичного персоналу цього року 
земство витратило ще 12 тисяч рублів1. 

Становище повітової медицини в цей час вже було іншим, ніж тоді, коли 1867 року 
медичні заклади повіту перейшли у підпорядкування земства. В повіті на той час було 
всього дев’ять фельдшерів та стільки ж аптек. На весь повіт був всього один лікар2. Про 
щеплення та існування акушерів населення взагалі нічого не знало. Поступово земство 
довело кількість лікарів у повіті до п’яти чоловік, а кількість фельдшерів була збільшена 
до кількості волостей у повіті. До того ж, при волосних фельдшерських пунктах були 
облаштовані невеликі аптеки. Проте 1890 р. керівництво земства констатувало, що 
організація медичної служби в повіті є незадовільною3. Земство хотіло мати стаціонарну 
систему, яка передбачала існування в повіті мережі медичних пунктів, які б не тільки 
лікували хворих, а при необхідності й госпіталізували їх.  

Послідовно в свідомості населення повіту формувалася довіра до медичної науки 
загалом та до лікарів зокрема, оскільки ще в сімдесятих роках селянство з недовірою 
ставилося до лікарів, воно більше довіряло знахарям та бабкам-шептухам4. Нарешті, в 
самому повітовому центрі – Змієві було реконструйовано, а потім побудовано нову 
лікарню, яка приймала 10-15 чоловік для лікування одночасно5. 1898 року при земській 
управі була створена ревізійна комісія з метою перевірки стану медичної справи у повіті. 
Комісія дала відповідні пропозиції щодо поліпшення медичного обслуговування в повіті. 
Головним недоліком медичного обслуговування було названо таке явище, яке комісія 
озвучила як «фельдшеризм». У цьому випадку мова йшла про те, що на місцях фельдшери 
без відома та дозволу лікарів проводили самостійні прийоми хворих. Для прикладу 
наводилася статистика. Так, у селі Преображенське з 1 січня по 23 червня 1899 р. 
місцевий фельдшер прийняв 3104 особи, а повторно ще 5765 осіб. Натомість місцевим 
лікарем за той же самий час було прийнято лише 900 пацієнтів6. Загалом за підрахунками 
тієї управи 1898 р. 54 % усіх прийнятих хворих у повіті були прийняті фельдшерами. Було 
також констатовано, що загальний рівень підготовки фельдшерів прирівнювався до рівня 
знань, які давали у нижніх школах учням вікової категорії 14-16 років. Рівень військових 
фельдшерів був ще нижчим7. В Берекській волості через відсутність лікаря чи фельдшера 
щеплення від віспи робив узагалі звичайний, неграмотний селянин8. Взагалі виявилося, 
що в деяких селах щеплення взагалі не робили або робили непривильно9. Окрім названих 
проблем, були озвучені також проблеми поганої або недостатньої організації в деяких 
приймальних медичних пунктах. Так, оглядаючи Чугуєвський медичний пункт 6 жовтня 
1898 р. о шостій вечора комісія застала в ньому чотирьох хворих, один з яких був у 

                                           
1 Там само, ф. 309, оп. 1, спр. 1, арк. 125. 
2 Краткий очеркъ 25-ти летней деятельности Змиевскаго земства (1865 – 1889). – Харьков. 1890. – 

С. 5-6. 
3 Там само. – С. 7. 
4 Там само. – С. 2-3. 
5 Там само. – С. 10-11. 
6 ДАХО, ф. 309, оп. 1, спр. 1, арк. 71. 
7 Там само, арк. 123. 
8 Там само, арк. 119. 
9 Там само, арк. 172. 
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тяжкому стані, але на місці не виявилося ні лікаря, ні фельдшера1. Зауважимо, що в 
Олексіївському медичному пункті, а також у багатьох інших медичних приймальних 
пунктах ситуація була подібною. Загальну картину умов роботи повітових лікарів було 
озвучено й занотовано зі слів одного з земських лікарів, Капустіна, який подав, умови, у 
яких вимушені були працювати лікарі, виїжджаючи на села: «Здесь на врача наваливается 
иногда до нелепости громадное число больных (150 – 200) в одно утро, причем 
деятельность его сводится почти только к записи больных и шаблонному назначению 
лекарств, вместе с полицейскими порядками, в чаду и шуме базарной толпы. Что сказали 
бы больные состоятельных классов о городском враче-практике, если бы он уделял на 
распрос, запись, осмотр и совет для каждого больного только по пять минут времени? 
Вероятно он потерял бы всякую практику»2. Ревізійна комісія, беручи до уваги всі ці 
негативні моменти, запропонувала ряд заходів щодо поліпшення стану медичного 
обслуговування в повіті. Наведемо ці пропозиції: 1) посилити нагляд за лікарями щодо 
здійснення ними медичної допомоги населенню; 2) доручити земській управі виправити 
положення в Олексіївському приймальному пункті, де накопичилось найбільше проблем; 
3) зобов’язати фельдшерів робити в медичних книгах записи народжених дітей, а також 
час та результати щеплень проти віспи; 4) доручити управі виробити план щодо допомоги 
населенню в облаштуванні громадських лазень; 5) з метою зменшення недозволених 
контактів фельдшерів з населенням доручити управі створити вісім нових медичних 
ділянок та довести це до відома чергових земських зборів3. Всі вищеозначені заходи, які 
ревізійна комісія озвучила в своєму звіті перед земською управою, не заперечують того 
факту, що стан справ у повіті з медициною був поганий. За земською статистикою 
кількість звернень хворих до земського медичного персоналу зросла з 6059 разів 1892 р. 
до 130702 у1898 р.4 При цьому було зазначено, що кількість тих, що зверталися, складала 
60% всього населення повіту, а завдання було поставлене довести показники до 100%. 
Головним недоліком медичної служби, на думку управи, була стаціонарно-роз’їзна 
система надання медичної допомоги населенню. З одного боку, хворі не знають, де знайти 
лікаря, а з другого – лікар, виїжджаючи в той чи інший пункт, не може взяти всіх 
інструментів та ліків. Крім цього, рідко буваючи в тому чи іншому медичному пункті, 
лікар був не в змозі лікувати хворих з гострими захворюваннями5. Управа пропонувала 
прийняти проект запровадження стаціонарної медичної системи, про яку в земстві 
говорили як мінімум з 1890 р., і за якою необхідно було створити в повіті ще вісім нових 
медичних пунктів (з охопленням території радіусом 1-15 верст) та створення ще трьох 
міжповітових медичних пунктів. Зазначимо, що цей проект було запозичено з досвіду 
Ізюмського та Старобільського повітів6.  

Усі вищезазначені нововведення Зміївського земства в царині медицини свідчать про 
те, що земство не просто розуміло важливість розвитку медичної допомоги серед 
населення, а й шукало шляхи якнайкращого втілення ідей загального медичного 
обслуговування населення. Виглядає так, що саме розвиток медичної справи вдавався 
земству щонайкраще, враховуючи й обмежені можливості фінансування, і неготовність 
місцевого населення сприйняти ідею медичного обслуговування. Хоча що стосується 
населення, то думаємо, що переконати його в необхідності медичного обслуговування 
було не так уже й складно, оскільки місцеві обивателі швидко усвідомлювали той факт, 
що відвідини лікаря дають у багатьох випадках швидке покращення здоров’я та 

                                           
1 Там само, арк. 73. 
2 Там само, оп. 1, спр. 1, арк. 128-129. 
3 Там само, арк. 74. 
4 Там само, арк. 123. 
5 Там само, ф. 309, оп. 1, спр. 1, арк. 126. 
6 Там само, арк. 132. 



 
Збірник наукових праць ННДІУВІ, т. ХХVІІІ 
 

 310

самопочуття. Це, звичайно, розуміли і сільські товариства, і в цій царині не могли 
заперечити земству, як це бувало у випадках з питаннями освітянського характеру.  

Окремо слід сказати за проблему «фельдшеризму», про яку згадувала земська 
управа. Спроби фельдшерів максимально збільшити кількість відвідувачів навіть без 
дозволу на те з боку вищих інстанцій, ми пов’язуємо з фінансовими питаннями. Протягом 
усього періоду керівництва медициною земство постійно підвищувало винагороду 
повітових лікарів за роботу. Ось як про це сказано самими представниками земства: «И 
потому заботы Земства о народном здравіи, выразившиеся въ начале в пятирублевом 
вознаграждении врача, съ каждым годомъ увеличивались и, наконецъ, превратились въ 
двадцати тысячную ассигновку, составляющую четвертую часть земскаго бюджета»1. Що 
стосується фельдшерів, то їх зарплатня суттєво відрізнялася від оплати праці лікарів. До 
того ж, земство було змушене вирішувати проблему, яку саме ж і створило. Ще 1895 р. 
земські збори прийняли постанову про прийняття на роботу в повіті тільки тих 
фельдшерів, які закінчили курс у ветеринарному фельдшерському училищі. Але 
виявилося, що, по-перше, бажаючих працювати після закінчення курсів на невелику 
зарплатню небагато, а головне – молоді фельдшери все ж виявлялися занадто 
недосвідченими порівняно з тими, які вже мали лікарський досвід. Як твердить земство, 
необхідно було як мінімум два роки, щоб вивести молодого спеціаліста під керівництвом 
лікаря на пристойний рівень кваліфікації. До того ж різниця в оплаті між досвідченим 
фельдшером та його молодим колегою становила 120 рублів. Тому земська управа 
підвищила зарплату всім фельдшерам до 260 рублів2. Окрім того, ми знаходимо дві 
доповіді земської управи про підвищення зарплатні фельдшеру Пономаренку та 
Гребенюку3. Проблемна ситуація з фельдшерами та «фельдшеризмом» свідчить про 
недосвідченість земського керівництва щодо питань медичної освіти та стереотипи 
земства щодо якості освіти на фельдшерських курсах. Наостанок згадаємо рішення 
земських зборів, яке символічно об’єднувало освіту та медицину в повіті. Йдеться про 
дозвіл земського лікаря перебувати на засіданнях повітової вченої ради з правом голосу з 
метою вирішення питання санітарного стану шкіл та гігієни самих учнів4.  

Наш розгляд діяльності Зміївського земства в царинах освіти та медицини, на наш 
погляд, слід розширити інформацією про зовнішню діяльність земства, яка б могла нам 
допомогти краще зрозуміти ставлення земства до процесів модернізації суспільства, в 
якому воно існувало. По-перше, слід згадати прикметний факт, що стосувався розвитку 
земства як громадської, недержавної інституції. Мова йде про постанову Харківського 
губернського земства від сьомого грудня 1898 року про створення губернських і 
повітових сільськогосподарських та економічних рад. Зміївська земська управа взяла цей 
документ до відома і затвердила склад цього нового земського органу5. До повітової 
сільськогосподарської ради мали входити голова та члени повітової земської управи, 
агроном, чотири обраних сільських господарі та два члени від місцевого 
сільськогосподарського товариства. Головною метою цієї новоствореної інституції було 
відстеження та дослідження сільськогосподарських потреб у повіті та їх подальше 
задоволення. Новостворена громадська інституція об’єднувала під своїм дахом не тільки 
представників земства, й й представників заможного селянства, представника 
сільськогосподарської науки та представників місцевого сільськогосподарського 
товариства. Таке громадське утворення могло сприяти формуванню як у середовищі самої 
земської спільноти, так і в інших членів ради навичок громадського спілкування та 

                                           
1 Краткий очеркъ 25-ти летней деятельности Змиевскаго земства (1865 – 1889). – Харьков, 1890. – 

С. 7-8. 
2 ДАХО, ф. 309, оп. 1, спр. 1, арк. 36-37. 
3 Там само, спр. 2, арк. 6, 47. 
4 Там само, спр. 1, арк. 31. 
5 Там само, ф. 309, оп. 1, спр. 1, арк. 63. 
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демократичності для прийняття тих чи інших адміністративних чи господарських рішень. 
Тому створення цієї ради ми можемо розцінювати як крок до розвитку недержавних 
громадських структур, які поволі могли формувати початки громадянського суспільства.  

Ставлення Зміївського земства до питань освіти ми можемо також розглянути через 
призму ставлення до освітянських процесів за межами повіту, участь земства в тих чи 
інших стипендіальних проектах. Розглянемо це на прикладі доступних нам документів за 
1899 та 1902 роки. Так, 1899 р. Зміївське земство винесло п’ять рішень щодо призначення 
стипендій. Тільки два рішення були позитивними: призначення стипендії в Харківське 
училище для глухонімих та асигнування субсидії Харківському комітету по 
облаштуванню сільських бібліотек та народних читалень1. Негативно поставилося земство 
до наступних пропозицій: виділення коштів на створення нижчої сільськогосподарської 
школи, виділення субсидії Південно-Руському товариству для облаштування виставки, 
виділення стипендії для Березовсько-Покровської школи вівчарів2.1902 р. Зміївське 
земство лише тричі виділяло стипендії для Харківського відділу товариства сприяння 
жіночій сільськогосподарській освіті, для фельдшерської школи при Харківському 
ветеринарному інституті та для Санкт-Петербурзької школи десятників Імператорського 
технічного товариства3. Негативні рішення земство мотивувало по-різному. Так, 
наприклад, у випадку з нижньою школою земство не бажало фінансувати через те, що в 
повіті воно вже фінансувало Асєєвську нижню сільськогосподарську школу. В інших 
випадках причина відмови – відсутність необхідних коштів у бюджеті земства. Так чи 
інакше, але ми бачимо, що в зазначені роки Зміївське земство брало посильну участь у 
розбудові системи державних та недержавних освітніх установ як у Харківській губернії, 
так і за її межами.  

Підсумовуючи наші міркування щодо роботи земства через призму його участі в 
процесах модернізації, ми насамперед намагалися акцентувати увагу на соціокультурних, 
а глибше – соціоментальних складових членів земства щодо ідей прогресу та наукового 
поступу в тодішньому суспільстві Російської імперії. Наявний архівний та документально-
публіцистичний матеріал дає нам підстави стверджувати, що Зміївське земство протягом 
другої половини ХІХ ст. поступово формувало в своєму середовищі навички та способи 
локальної громадської інституції, яка, з одного боку, вийшла зі станової дворянської 
спільноти, а з другого – швидкими темпами інтегрувалася в пореформену реальність 
Російської імперії. Цей складний процес одночасно формував традиції та стереотипи 
членів земства як локальної привілейованої спільноти, яка все більше усвідомлювала себе 
господарем на своїй території. В своєму середовищі земство попри величезні гальмівні 
вади старих звичок, упереджень та стереотипів навчалося демократичності, толерантності 
та самоуправління на основі всестанового підходу до формування розвитку повіту як 
окремого соціально-громадського організму. По суті земство виступало як перший 
прообраз громадського об’єднання, яке на повітовому рівні давало початки громадського, 
публічного життя і яке в свою чергу стимулювало приватну ініціативу та певну автономію 
від держави. 

 
 
The article examines the activities of Zmiisky zemstvo of Kharkiv province in terms of 

modernization hrocesses of a given histjrical heriod. Zemstvo is regarded as a model of local 
self-govement ideas and progress through the lens of social and cultural and mental processes 
occurring in it. 

 

                                           
1 Там само, спр. 2, арк. 43, 123. 
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