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ВСТУП 

Актуальність теми. Актуальною з погляду українського сьогодення є 

спроба дослідити етос суспільної групи, яка в умовах економічного відставання 

периферії, стала чи не єдиним носієм модерності в краї. В ХІХ – на початку 

ХХ ст. Габсбурзька монархія розглядала Буковину як край, де ефект її 

політико-адміністративних реформ був чи не найвдалішим. Однак сутність 

політичних процесів неможливо з’ясувати та осягнути обмежившись лише 

сферою державних органів та діяльністю політичних діячів. На будь-які 

політичні чи громадські рішення накладаються особливості середовища, які так 

чи інакше обмежують або стимулюють політичні дії. В модерний час в 

європейських країнах основним середовищем для панівної еліти було «світське 

товариство» та пов’язаний з ним публічний простір. Така модель із центру 

переносилась на периферію, що мало місце й на Буковині.  

Дослідження соціуму Буковини лише з перспектив студій громадянського 

суспільства чи канонів національної історії залишило поза контекстом значну 

частину соціальних та етнічних груп. Натомість аналіз через призму світського 

життя дозволить більш комплексно відтворити соціокультурний простір еліти 

Буковини без її свідомого поділу за етнічною та гендерною ознаками. 

Крім того, спроба історичної реконструкції світського життя еліти 

Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. надасть можливість виявити 

шляхи формування типових архетипів та уявлень про «австрійську Буковину» в 

сучасному суспільстві.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі історії України Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича і є складовою науково-

дослідної програми «Актуальні питання історії та історичної регіоналістики 

України» (номер державної реєстрації 0111U003623), що виконується 

кафедрою історії України Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича. 
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Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є вивчення 

особливостей світського життя Буковини в межах репрезентацій його суб’єктів 

в соціальному та культурному просторі в хронотопі 1848 – 1914 рр. 

Для досягнення мети необхідно було вирішити такі дослідницькі 

завдання:  

- простежити соціокультурні зміни, які зумовили зародження та еволюцію 

світського життя на території австрійської Буковини в досліджуваний період; 

- проаналізувати соціальну структуру «світського товариства» на Буковині 

в досліджуваному хронотопі; 

- визначити особливості соціальної інтеграції до «світського товариства»; 

- висвітлити комунікативний простір «світського товариства» та соціальні 

практики світського життя в публічній сфері; 

- виявити вплив «світського товариства» на поширення й утвердження в 

краї норм поведінки і цивілізованих форм спілкування; 

- дослідити діяльність товариств та спілок як основної форми суспільної 

організації еліти Буковини. 

Об’єктом дослідження є соціокультурне життя елітарних прошарків 

населення Буковини в другій половині ХІХ – напередодні Першої світової 

війни. 

Предметом дослідження є інституціоналізація соціальних практик 

світського стилю життя в період австрійського правління на Буковині. 

Методи дослідження. В основу теоретико-методологічної бази 

дослідження покладено принципи історизму, системності, хронологічної 

послідовності та принцип об’єктивності. 

Для кращого теоретичного осмислення пропонованої теми дослідження в 

роботі використано синтез проблемно-хронологічного та структурно-

функціонального підходів, які дозволили продемонструвати процес 

формування світського способу життя та його суб’єктів. 

У дослідженні використано метод ретроспективного аналізу для 

відтворення діяльності та історичного розвитку різних культурно-освітніх 
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інститутів, товариств і локусів, що були включені до світського життя в регіоні. 

Метод порівняння сприяв виявленню спільних та відмінних рис у публічній 

діяльності національних товариств, що представляли основні етноси Буковини. 

Застосований в дослідженні дискурс-аналіз дозволив вичленувати з текстів, 

представлених в джерельній базі, висловлювання дискурсу, що в перекладі з 

німецької на українську автор позначає як «світське життя», «світське 

товариство», «світський» з метою з’ясування їх смислового нашарування. 

Територіальні межі дослідження охоплюють терени герцогства Буковина 

у складі Габсбурзької монархії, а саме, переважно українські етнічні землі 

Північної Буковини та частково зачеплені румунські етнічні землі Південної 

Буковини, які в досліджуваний період утворювали єдиний соціокультурний 

простір. 

Хронологічні рамки роботи охоплюють період із 1848 р. до 1914 р. 

Нижня межа визначена конституційною реформою у Австрійській імперії як 

наслідок так званої «весни народів», верхня – початком Першої світової війни. 

В цей час зростає активізація суспільних та культурних процесів на Буковині 

внаслідок зростання державної, громадянської та національної самосвідомості 

місцевої еліти. В окремих випадках автор виходить за межі досліджуваного 

хронотопу з метою більш повного розкриття аналізованих процесів та структур. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що вперше: 

- здійснена спроба комплексного наукового узагальнення особливостей 

соціокультурного життя елітарних прошарків суспільства на означеній 

території Буковини в хронотопі з 1848 по 1914 рр.; 

- виокремлено «світське товариство» як соціальну групу на Буковині із 

подібним стилем життя через соціальний та культурний аспекти, із 

врахуванням поліетнічності краю та загальнокультурних тенденцій розвитку 

Габсбурзької монархії; 

- встановлено певні тенденції культурного розвитку елітарної частини 

суспільства краю в загальноєвропейському культурному просторі; 
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- на основі історико-соціологічного підходу французького соціолога 

П.Бурдьє проаналізовано соціальні практики, притаманні учасникам світського 

життя на Буковині; 

- уточнено комунікативні форми світського життя в публічному просторі 

Буковини; 

- запропоновано терміни для позначення основних категорій в контексті 

світського життя; 

- набуло подальшого розвитку твердження, що розвиток світського життя 

поза аристократичними придворними колами мав характер перебирання та 

імітації відповідних усталених норм серед вищих та середніх прошарків 

суспільства. 

Практичне значення одержаних результатів. «Нове прочитання» вже 

відомих джерел та залучення до наукового обігу нових джерел, а також 

вивчення широкого обсягу наукових праць українських, німецьких, 

румунських, польських дослідників, що звертали свій науковий інтерес до 

проблем соціального та культурного життя Буковини, дало змогу «віднайти» 

загублену та недооцінену сторінку з життя еліти Буковини у австрійський 

період. Отриманий матеріал та його теоретичне осмислення можуть бути 

використані для подальшого дослідження соціокультурного життя еліти на 

українських землях в Новий час, для написання підручників, навчально-

методичних посібників із історії України та краєзнавства Буковини, путівників 

з пізнавальною, публіцистичною метою, для ознайомлення із соціальною, 

культурною історією Буковини та Чернівців. 

Апробація одержаних результатів. Основні наукові положення та 

висновки дисертаційного дослідження апробовані на засіданнях кафедри історії 

України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

(2012 – 2015 рр.), а також на наукових конференціях: ІІІ Всеукраїнській 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Науковий діалог 

«Схід-Захід»» (м. Кам’янець-Подільський, 7 червня 2014 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Історичні, соціологічні, політологічні науки: 
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історія, сучасний стан та перспективи досліджень» (Херсон, 17-18 жовтня 

2014 р.), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи 

розвитку сучасної науки» (м. Київ, 7-8 травня 2015 р.), ІІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Політологія, філософія, соціологія: контури 

міждисциплінарного перетину» (м. Одеса, 15-16 жовтня 2015 р.), Х 

Буковинській ювілейній міжнародній історико-краєзнавчій конференції 

(Чернівці, 23-24 жовтня 2015 р.). 

Публікації. Результати дослідження висвітлено у 9 публікаціях, із них 5 

опубліковано у фахових зарубіжному та вітчизняних виданнях. 

Структура роботи. Дисертаційне дослідження складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел і літератури, 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 355 сторінок. З них основний 

текст дисертації викладено на 190 сторінках, список використаних джерел 

складається із 1025 найменувань і займає 82 сторінки. 
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РОЗДІЛ I. 

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 

 

1.1. Історіографічний огляд проблеми 

В українській історіографії досі не здійснювалось дослідження світського 

життя як явища соціального та культурного простору. Тому пропоноване 

дисертаційне дослідження, предмет якого локалізований на Буковині, є 

спробою ввести «історію світського життя» в науковий контекст України. З 

цією метою дослідницьку зацікавленість становлять праці буковинських 

краєзнавців, що складають першу групу досліджень. Одним із перших 

комплексне дослідження Буковини у складі Австрійської імперії зробив 

професор Г.Й. Бідерман у книзі Буковина під австрійським правлінням. 1775 – 

1875 [790]. Дослідник подає опис соціально-культурного становища Буковини, 

зокрема є деякі відомості та спостереження стосовно походження буковинських 

бояр. 

Для кращого розкриття теми дослідження слугують праці, присвячені 

соціальному становищу Буковини. Такими є Опис Буковини (1880) Болеслава 

Хотомського [809], колективна монографія буковинських дослідників –

Буковина. Загальне краєзнавство (1899) [757], авторами якої є обер-лейтенант 

крайової австрійської жандармерії Е.Фішер та В.Журковський. Про мистецьких 

особистостей Буковини, які були важливими особистостями в світському житті 

Буковини, дізнаємося із розділів написаних Сидіром Воробкевичем (про 

композиторів салонної музики), Омеляном Калужняцьким у збірнику Буковина 

(том ХХ із серії Австро-Угорська монархія в слові та картинках) [818]. 

Соціальна диференціація єврейської етнічної групи та сфери їх професійної 

зайнятості досліджені в працях Статистика єврейства на Буковині (1899) 

[887] Йогана Полека та Євреї на Буковині (1917) Саломона Каснера [852].  

Важливою для порівняльного аналізу представників середніх та виших 

суспільних прошарків різних етносів Буковини у австрійський період є праця 

Адольфа Сімігіновича-Штауфе Народні групи на Буковині. Етнографічні, 

культурно-історичні нариси (1884) [911], де дослідник зокрема характеризував 
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й соціальну диференціацію народних груп, виділяє їх активних діячів у 

публічній сфері. Зокрема він зазначав, що в ХІХ ст. на Буковині середні верстви 

румунського етносу були представлені переважно священниками та 

чиновниками (в т.ч. вчтелі). Іншою, вартою уваги працею цього дослідника, є 

книга Історія виникнення та розвитку Музичного товариства в Чернівцях 

(1882) [912]. Автор переважно на основі звітів «Музичного товариства» 

детально описує передумови заснування культурно-освітнього об’єднання в 

Чернівцях, подає важливі події з історії розвитку музичного товариства в 

хронологічному порядку. В праці міститься інформацію про фундаторів та 

членів товариства, висвітлюється концертна діяльність товариства, описаний 

екстер’єр та інтер’єр будівлі музичного товариства. 

Дещо до опису «світського товариства» як соціальної групи звернулася 

Марія Мішлер у своїй роботі Соціальні та економічні нариси з Буковини [872 – 

876]. Дослідниця критично оцінювала «світське товариство» на Буковині, 

зазначала його кардинальну відмінність від західноєвропейського. 

Культурно-освітні прагнення, меценатство та об’єднання зусиль для 

досягнення спільних цілей представниками еліти Буковини з метою заснування 

крайової бібліотеки відображені у роботі університетського бібліотекаря Карла 

Райфенкугеля – Буковинська крайова бібліотека та ц.к. університетська 

бібліотека в Чернівцях [894]. У ювілейному виданні Alma mater Франциско-

Йозефіна [880], що присвячене 25-річчю від дня заснування Чернівецького 

університету, автором якого є ще на той час університетський секретар Антон 

Норст, міститься біографічна інформація про життя та діяльність викладачів 

університету, в хронологічному порядку описані важливі події з життя 

університету, студентські корпорації, подається перелік деяких колишніх 

студентів університету. 

Для висвітлення музичного життя як однієї із важливих сфер діяльності 

освічених та заможних верств населення Буковини інтерес становить праця 

проф. А.Мікуліча Музика на Буковині перед заснуванням товариства сприяння 

музичному мистецтву. 1775 – 1862 (1903) [871]. Дослідник простежує 
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зародження практики музичних вечорів у Чернівцях у середовищі освічених 

верств, з чим пов’язує роль службовців, переселених на Буковину із Заходу та 

вихованих у рамках німецького духовного життя. Також у вказаній праці 

висвітлено питання домашньої музичної освіти у приватних будинках 

дворянських сімей. Продовженням праці А.Мікуліча стало дослідження 

А.Норста Товариство сприяння музичному мистецтву на Буковині. 1862 – 1902 

[881], охарактеризовано різні етапи історії «Музичного товариства» та школи 

товариства, результати діяльності керівників товариства, підтримка товариства 

меценатами та вищим чиновництвом. Загалом А.Мікуліч та А.Норст вказували 

на позитивний результат діяльності заможних прошарків суспільства у сфері 

розвитку музичного життя в Чернівцях. 

 «Товариське життя» та форми взаємної комунікації членами 

багатонаціонального «Загального спортивного товариства» висвітлено на 

сторінках роботи О.І. Нусбаума (А. Норст) Ювілейне видання загального 

гімнастичного товариства в Чернівцях 1867 – 1892 (1892) [882], яка є 

своєрідною хронікою історії товариства. Автор також не оминув висвітлення 

питання участі жінок в діяльності гімнастичного товариства. 

До комплексного висвітлення соціокультурного життя вищих суспільних 

прошарків Буковини у ХІХ ст. звернувся історик, професор Чернівецького 

університету Раймунд Фрідріх Кайндль у праці Історія Чернівців з найдавніших 

часів до сучасності (1908) [846; 847]. Дослідник зазначав, що 

товариське/клубне життя в Чернівцях процвітало починаючи з другої половини 

ХІХ ст., але при цьому вказував, що «компанійськість» почала розвиватися ще 

в 30-40 рр. ХІХ ст., за його ж словами це була «золота доба музичного 

мистецтва в Чернівцях». У ювілейному виданні Історія ц.к. державної гімназії 

в Чернівцях [935], що написане проф. Ромуальдом Вурцером, містяться 

біографічні дані викладацького складу, називаються імена випускників та їх 

соціальне походження. 

Дослідження кінця ХІХ – початку ХХ ст., де розкривається публічна 

діяльність національних товариств, представлена в таких роботах: Минуле 
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Польського товариства братньої допомоги і Читальні польської (1885) [813] 

Юзефа Бялині-Холодецького (псевдонім – Валентин Цвік), Ілюстрована 

історія просвітнього товариства Руська бесіда в Чернівцях (1869 – 1909) [687] 

Євгена Дмитріва, опублікована в 1909 р. У праці Буковинська Русь (1895) [752] 

Степан Смаль-Стоцький аргументовано аналізує розвиток українського 

національного руху, висвітлює протистояння між румунами та українцями 

Буковини як боротьбу представників еліти цих двох етносів. А.Жуковський 

називав цю працю «першою історією Буковини, написаною з українських 

позицій». 

У міжвоєнний період, попри несприятливі умови для українського 

історіописання в королівській Румунії, досліднику Миколі Гарасу вдалося 

опублікувати в Чернівцях працю Ілюстрована історія товариства Українська 

Школа в Чернівцях [672], де зафіксовані факти із товариського життя 

української інтелігенції австрійського періоду. Дослідник поділяючи 

державницькі історичні погляди, засуджував перебирання українською 

інтелігенцією «панського» стилю життя. Ретроспективу соціокультурного 

простору Чернівців та життя його мешканців знаходимо в науково-популярній 

роботі Олександра Масана та Ігоря Чеховського – Чернівці: 1408 – 1998: нариси 

з історії міста [715]. У вказаній праці зазначено, що причини розквіту міста в 

90-х рр. ХІХ ст. полягають у появі нової генерації людей, сформованих «в 

умовах інтенсивної розбудови народної освіти (з 1869)». Крім того, в роботі чи 

не вперше у сучасних буковинознавчих студіях елітні прошарки суспільства 

номінуються як «богема» та «вищий світ». На базі чисельних архівних 

документів та газетних повідомлень в книзі Марії Никирси Чернівці. 

Документальні нариси з історії вулиць і площ [732] вичерпно описано 

заснування, архітектурні особливості та інтер’єр основних центрів 

соціокультурного життя крайової столиці та локусів спілкування місцевої еліти, 

це й будівля «Музичного товариства», театр, елітні кав’ярні та ресторани. 

Друга група досліджень представлена ґрунтовними науковими розвідками 

процесів суспільного, культурного та економічного розвитку Буковини в 



 12 

австро-угорський період. Буковинський дослідник румунського періоду 

І.Ністор у монографії Історія Буковини [879], висвітлював історію краю через 

призму діяльності румунських громадсько-політичних діячів та румунських 

національних товариств. В роботі подаються деякі факти проведення ними 

культурно-освітніх та розважальних заходів, підкреслюється роль румунських 

бояр як меценатів і активних культурно-освітніх та громадських діячів. Для 

уявлення загальної картини життя та діяльності представників дворянства 

Буковини предметом зацікавлення є студії боярських сімей Буковини, 

висвітлені у роботах румунських дослідників. Так, генеалогічні відомості 

родини Гурмузакі подані у праці Іона Сбієри Сторінки історії Буковини в 1848 

– 1850 (1899) [905], крім того, будучи сам представником румунської боярської 

родини він написав працю Родина Сбієра [904] де, крім того, робить невеликі 

екскурси в культурне та суспільне життя Буковини.. Більш інформативними у 

висвітленні історії родини Гурмузакі є праці професора Теодора Балана Брати 

Георгій та Александр Гурмузакі та газета «Буковина» (1924) [784], Маєток 

Чорнівка й родина Гурмузакі (1925) [785], він також цікавився історією родини 

Ончул, що втілилось в однойменну розвідку Родина Ончул (1927) [783]. На 

жаль, вказані роботи досить скупо описують питання публічної діяльності 

представників дворянства та їх приватного життя. Крізь призму праці науковця 

Альфреда Клуга [854], що присвячена життю і творчості професора 

Е.Р.Нойбауера, відкривається сутність відносин представників освічених верств 

із представниками дворянства на Буковині в другій половині ХІХ ст. Серед 

іншого, А.Клуг наголошував на важливості вступу Е.Р.Нойбауера у провідний 

віденський літературно-мистецький салон пані фон Сальми. Дослідник вважав 

Е.Р.Нойбауера не лише наставником для творчих особистостей Чернівців, а й 

впливовою особою у всіх сферах та суспільних колах Чернівців.  

Дослідженню товариського життя єврейської громади Буковини 

присвячені праці Г.Гольда, Н.Гельбера, Г.Штернберга в збірнику праць Історія 

євреїв на Буковині. Так, Нафталі Гельбер досить багато уваги надає висвітленню 

фактів ведення «розкішного способу життя» членами родини відомого цадика 
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Ізраеля фон Ружина[832]. Робота До історії євреїв в Чернівцях [915], що 

належить авторству проф. Г.Штернберга, виступає нині єдиним джерелом, де 

вказується про перший літературний салон в Чернівцях, який вів у своєму 

будинку Ісак Рубінштейн, голова релігійної єврейської громади, також 

дослідник зачіпає тему інститутів публічних місць у крайовій столиці, а саме, 

описує дозвілля у парках, кафе та ресторанах. Діяльність національно-

культурних товариств, соціально-економічне, освітнє становище єврейської 

громади висвітлені у публікаціях сучасного дослідника Миколи Кушніра [703; 

704; 705; 858], проте комплексного дослідження єврейських товариств 

Буковини досі не здійснено.  

Перше комплексне дослідження економічного, соціального та культурного 

життя українців Буковини висвітлено в колективній монографії 

Д.Квітковського, Т. Бриндзана, А. Жуковського [654]. Великий корпус 

історіографічної бази складають роботи чернівецьких вчених. Різнобічна 

інформація з історії соціального та культурного життя міститься у колективній 

монографії Буковина. Історичний нарис [653]. В монографії подаються 

відомості про найбільших промисловців Буковини, що дозволяє краще 

зрозуміти природу зосереджуваного у їхніх руках матеріального капіталу, який 

надавав можливість вести світський спосіб життя. Також чимало уваги 

приділено висвітленню діяльності активних представників української 

інтелігенції. 

Серед наукового доробку проф. Василя Ботушанського слід відзначити 

ґрунтовну працю Сільське господарство Буковини (друга половина ХІХ – 

початок ХХ ст.) [649], де завдяки широкому застосуванню статистичних даних 

проаналізовано таку важливу для нашого дисертаційного дослідження 

соціальну групу як великі землевласники. Ряд статей В.Ботушанського 

стосуються багатьох аспектів суспільного та економічного життя Буковини у 

австрійський період, це й розвиток інфраструктури краю, благодійницька 

діяльність заможних верств Буковини та ін. 
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До проблеми історії українського національного руху на Буковині у 

австрійський період звертається у своїх працях проф. Олександр Добржанський 

[688, 690, 691]. Зокрема актуальним для пропонованого дослідження є аналіз 

діяльності культурно-просвітницьких товариств та заснування і 

функціонування Українського народного дому. Проф. О.Добржанський 

стверджує, що товариство «Руська бесіда» на початковому етапі свого 

існування діяло як казино, типова в той час установа для спілкування, де 

зустрічалися представники різних суспільних верств населення. 

Дослідження присвячені товариському рухові німців Буковини та 

німецькій культурі в Чернівцях, здійснені Сергієм Осачуком [732, 883, 884]. В 

своїх прцях дослідник аналізує не лише діяльність німецьких національних 

товариств, але й різних багатонаціональних товариств Буковини.  

Діяльність румунських культурних організацій та представників родини 

Гурмузакі представлені в румуномовній роботі чернівецького дослідника       

Ілії Лучака Родина Гурмузакі: між ідеалом та дійсністю [866]. Товариське 

життя в середовищі польських освічених верств досліджено у монографії 

чернівецького історика Андрія Горука – Національно-культурний рух поляків на 

Буковині (друга половина ХІХ ст. – 1914 р.)[678]. 

Вартим уваги є й жіночі студії. Благодійницька діяльнісить українських 

жіночих товариств висвітлена у монографії О.Гнатчук Українські жіночі 

організації на Буковині (80-ті рр. ХІХ – 30-ті рр.) [675]. Дослідження місця 

жінки в соціальному житті Австрійської імперії зачеплене в роботі 

О.Маланчук-Рибак Ідеологія та суспільна практика жіночого руху на 

західноукраїнських землях ХІХ – першої третини ХХ ст. [714]. 

Для аналізу соціальної структури «світського товариства» Буковини 

важливою є праця Ганни Скорейко Населення Буковини за австрійськими 

урядовими переписами другої половини ХІХ – початку ХХ ст. [751]. Зокрема у 

вказаній монографії проаналізовано професійний поділ різних національностей 

Буковини. Останнє доповнюється у праці Івана Монолатія Разом, але майже 

окремо: взаємодія етнополітичних акторів на західноукраїнських землях у 
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1867–1914 рр.[726], де, крім того, подається характеристика міжетнічних 

стосунків на Буковині через функціональність дихотомії «свій» - «чужий»  

З огляду на те, що частина еліти Буковини була представлена 

православним духовенством окремий дослідницький інтерес має монографія 

Михайла Чучка «И възят Бога на помощь»: соціально-релігійний чинник в 

житті православного населення північних волостей Молдавського воєводства 

та австрійської Буковини (епоха пізнього середньовіччя та нового часу) [773]. 

Про функціонування та якісний вплив німецького університету на 

соціокультурний простір Буковини на високому науковому рівні досліджено 

чернівецькими вченими у праці Чернівецький університет. 1875 – 1995: 

сторінки історії [767]. Актуальною для розуміння основ формування 

української інтелігенції в контексті соціальної структури Австро-Угорської 

монархії є перекладена із німецької на українську праця львівського історика С. 

Пахолківа – Українська інтелігенція у Габсбурзькій Галичині: освічена верства 

й емансипація нації [734]. 

У ювілейному виданні до 600-річчя першої писемної згадки про місто 

Чернівці певну зацікавленість для дослідження становлять роботи таких 

дослідників як В.Ботушанський [647], С.Біленкова [639], Т.Сулятицький [757]. 

Для висвітлення діяльності представників мистецького життя на Буковині та 

організацію художніх виставок важливими є публікації Ірини Міщенко [722; 

723; 724] та Ольги Гужви [682]. Серед чернівецьких вчених для розкриття 

проблематики дисертаційної роботи в пригоді стають публікації В. 

Струтинського [756], Т. Марусик [718, 791], С.Добржанського [694], О.Міхаєса 

[723] та ін., що видані в наукових збірниках статей та тезах різних конференцій. 

Історико-краєзнавчий аспект функціонування бальнеологічних курортів та 

ресторанних закладів на Буковині висвітлений в публікаціях І.Сандуляка [745, 

746]. 

Важливу групу праць у дослідженні складають роботи німецьких вчених. У 

збірнику праць Буковина: 150 років німецтва на Буковині, виданому Францом 

Лангом у 1961 р., ґрунтовний аналіз розвтку театрального мистецтва на 
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Буковині, здійснене в статті Г.Дроздовського До історії  театру на Буковині 

[820], висвітлення музичного суспільного середовища подано в статті Стефана 

Штефановича Музиичне життя на Буковині [914], стаття Еріха Прокоповича 

Розвиток шкільництва на Буковині [890] містить цікаві факти із історії 

розвитку освіти на Буковині. На жаль, автору дисертаційного дослідження є 

недоступною інша колективна праця – Сліди німецьких поселенців на Буковині, 

де зокрема у праці Е.Прокоповича Дворянство на Буковині містяться 

маловідомі факти із життя буковинської еліти. 

Спроба комплексного висвітлення суспільного життя Буковини в новий час 

була здійснена Емануелем Турчинським [919]. В іншій своїй роботі Спілки, 

об’єднання за інтересами та партії на Буковині [920], що міститься у 

восьмому томі праці Габсбурзька монархія 1848 – 1918, Е.Турчинський 

аналізував діяльність спілок та товариств Буковини з перспективи розвитку 

«громадянського суспільства» («Zivilgesellschaft»).  

Ряд робіт, що зосереджені в книзі Чернівці – місто в плині часу, наповнені 

зокрема цінними відомостями з розвитку Чернівців, як наприклад праця 

Рудольфа Вагнера [929], розвиток музичного та театрального життя висвітлено 

в працях Паули Тіфенталер [917], аналіз Чернівців як міста літератури 

здійснено Куртом Райном [896]. Різним аспектам соціально-культурного життя 

Буковини присвячені роботи д-ра Р.Вагнера, до прикладу розвитку німецького 

театру в Чернівцях та німецькомовної літератури, музичному життю, розвитку 

товариств в збірнику вибраних праць Від молдавського прапора до двоголового 

орла [928]. У другому томі цього ж збірника, під редакцією Адольфа 

Амбрустера [922], опубліковано праці Р.Вагнера, Е.Вагнера, П.Тіфенталер. В у 

збірнику статей Р.Вагнера Від півмісяця до двоголового орла [927] висвітлені 

біографічні дані визначних буковинських особистостей із сфери політики, 

науки, мистецтва, релігії, літератури та військової справи. 

Тут знаходимо біографічні дані визначних буковинських особистостей із 

сфери політики, науки, мистецтва, релігії, літератури та військової справи. 

Розвідки із життя і діяльності викладачів Чернівецького університету у 
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австрійський період зроблено вченими у збірнику праць під редакцією 

Р.Вагнера Alma mater Франциско-Йозефіна [926]. 

Змістовне аналітичне бачення історії та суспільної, культурної ролі 

Чернівецького університету у статтях німецьких, румунських, українських 

дослідників втілилось у ювілейному збірнику праць Блиск та бідність 

периферії: 120 років Чернівецькому університету [834], під редакцією Ілони 

Славінської та Йозефа Штрельки. Ще одним німецькомовним збірником, де 

опубліковані дослідження, присвячені життю різних національностей Чернівців 

у часи австрійського правління є Чернівці. Історія одного незвичайного міста 

[815]. 

Важливі проблемні питання з історії поліетнічного життя та творенню міфу 

толерантності на Буковині порушені німецькими, польськими, українськими 

дослідниками у польськомовному збірнику праць Буковина обирає діалог [800]. 

Для аналізу формування освічених верств Буковини стає в пригоді праця 

Німецька історія в Східній Європі. Галичина, Буковина, Молдова [898] 

польської дослідниці Ізабел Рьозкау-Рідель, авторка також аналізує як 

змінилося суспільне життя середніх та вищих верств населення Буковини після 

відкриття університету в Чернівцях.  

Румунська дослідниця Маріанна Гаусляйтер у своїй роботі Румунізація 

Буковини [837] справедливо відзначає, що румуни та українці в другій половині 

ХІХ ст. не становили економічну буржуазію, а були переважно священиками, 

вчителями, службовцями, тобто належали до освіченої буржуазії 

(Bildungsbürgertum). М. Гаусляйтер не оминає й питання організованого руху 

основних народних груп Буковини. Також дослідниця робить зауваження 

важливе для теми дисертаційного дослідження про те, що більшість 

румунських великих землевласників, що отримали австрійський дворянський 

титул, орієнтувалися на віденську придворну культуру. 

Поворот у підходах до дослідження соціокультурного життя Буковини в 

австрійський період здійснили румунські германісти Андрей Корбеа-Гойше та 

Іона Лігачу. У збірнику своїх праць Чернівецькі історії. Про міську культуру в 



 18 

Центрально-Східній Європі [811] А.Корбеа-Гойше доводить, що протягом 

другої половини ХІХ – першій половині ХХ ст. в столиці Буковини 

встановлюється синхронно-діахронічна модель культурної ідентичності із 

Центральною Європою. Це вилилось у виникненні модерних форм 

«буржуазної» комунікації. Дослідник на основі аналізу віденських газет 

простежує поступову зміну уявлень про Чернівці жителями «центру» з «краю 

ведмедів» на західноєвропейське місто. А.Корбеа-Гойше у своїй роботі також 

веде мову про ведення елітою світського способу життя, при цьому 

використовує поняття das «gesellschaftliche» Leben в розумінні «світського 

життя» та поняття die «höhere» Gesellschaft («світське товариство»), але 

дослідник не вдається до більшого обґрунтування цих явищ. 

Одне із найновітніших досліджень є Чернівці 1848 – 1918. Культурне 

життя провінційної метрополії [862] румунського дослідника І.Лігачу. 

Базуючись на теорії «культурного поля» французького соціолога П.Бурдьє, 

дослідник зокрема ілюструє еволюцію театру та музичного життя в Чернівцях, 

виводить важливих акторів, які вплинули на подальший розвиток «культурного 

поля» в крайовій столиці. 

Ряд публікацій сучасних румунських істориків (В.Шіпора [908], І.Лучака 

[864], В.Гафіци [831]), що стосуються різних аспектів соціокультурного 

простору Буковини та життя представників еліти знаходимо в збірниках 

наукових статей Аннали Буковини, Голос Буковини, Козмінський ліс. 

У науково-популярному видані відомого польського філософа Кшиштофа 

Чижевського Лінія повернення. Про практику прикордоння у діалозі з Чеславом 

Мілошем [772] у своїх ессе про Чернівці зокрема зауважує, що євреї 

асимілювалися із німцями, також він приписує публічному життю Чернівців 

характер культури діалогу. 

Окрему групу праць становлять дослідження повсякденного життя та 

соціальних практик на українських землях в ХІХ – на початку ХХ ст. Зокрема 

аналізуючи повсякденне життя українського середнього класу на межі ХІХ-

ХХ ст., дослідниця О.Вільшанська наголошує на ролі введення технічних 
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новинок як фактору залучення населення українських міст до європейської 

побутової культури, вважає, що мода була засобом дистанціювання як 

суспільної верхівки, так й інтелігенції [663]. При аналізі локусів світського 

життя дисертантка поділяє погляди дослідниці С.Гаврилюк про значимість 

архітектурної пам'ятки як матеріального втілення думок та ідей соціальних 

верств чи окремих осіб відповідного історичного періоду [669]. 

Біографічні відомості для роботи було використано із Енциклопедії 

Буковини у двох томах [902; 903] та Мистецтво на Буковині [901], укладених 

проф. Сучавського університету Емілем Сатко. Вказані роботи містять 

переважно біографії румунських громадських та культурних діячів. Більше 

біографій міститься в біографічному довіднику Буковина.Визначні постаті: 

1774 – 1918 [652], що упорядкований Оксаною Павлюк. 

Підбиваючи підсумки, можемо стверджувати, що дослідження описаних 

наукових робіт із поодинокими винятками стосуються виключно загальних 

питань соціального, культурного, етнокультурного розвитку життя на Буковині 

в часи австрійського правління, і лише гранично торкаються теми «світського 

життя». Вказаним роботам не притаманна порівняльна характеристика 

соціальних та культурних відмінностей у способі життя різних суспільних груп 

населення Буковини, зокрема представників середніх чи вищих верств 

населення, є лише відмежування у межах дихотомії «сільське» - «міське» 

населення. Тому, створюється враження, що для останнього притаманна певна 

гомогенність у проявах стилю життя, або те, що представникам місцевої еліти 

були незнайомі соціальні практики характерні для життя елітарних верств 

населення модерного часу подібно до тих, які існували у Центральній Європі чи 

в Російській імперії. Зважаючи на такий стан наукової розробки теми 

дослідження важливим є «нове прочитання» джерельної бази з історії Буковини 

та фактичне «відкриття» світського життя на Буковині в другій половині ХІХ 

ст. – напередодні Першої світової війни. 
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1.2. Джерельна база дослідження 

Виходячи із специфіки дослідження комплекс джерельної бази 

класифікуємо у такі групи як неопубліковані джерела архівних фондів, 

опубліковані збірники законів, статистичні матеріали, статути, повідомлення та 

звіти, мемуари та спогади, епістолярні документи, періодичні видання, 

довідкові видання. 

Із неопублікованих джерел для дисертаційного дослідження представляють 

цінність спомини С. Смаль-Стоцького Дещо про себе самого [2], що 

зберігаються в Центральному державному історичному архіві у м. Львів. 

Насамперед, це джерело допомагає при аналізі якостей та діяльності агентів 

соціальних практик української еліти Буковини, а також ілюструють загальний 

характер соціально-культурного розвитку на Буковині в кінці ХІХ – на початку 

ХХ ст. 

Великий комплекс досліджуваної бази становлять документи Державного 

архіву Чернівецької області. Загалом тут представлені такі види документів: 

прохання та повідомлення про проведення різних заходів, листування із 

владними структурами, звіти, декрети, циркуляри, статути, списки, 

сертифікати, протоколи, дозволи, скарги, донесення, оцінки майна, роз’яснення, 

угоди, довідки, плани будівель. 

Важливі документи знаходяться у фонді 1 (Буковинська окружна управа). 

Це списки поміщиків Буковини [3], декрети австрійського уряду та Галицького 

губернаторства про заборонені азартні ігри та про порядок проведення 

танцювальних вечорів, дія яких поширювалась і в другій половині ХІХ ст., а 

також дозвіл на відкриття першого казино в Чернівцях [4]. 

У фонді 2 (Виконавчий комітет ландтагу Буковини) для дослідження 

вартісним є список дворянства Буковини та рік присвоєння їм дворянського 

титулу, що дозволяє стверджувати про високий рівень соціальної престижності 

останнього на Буковині [6]. 

У справах фонду 3 (Буковинська крайова адміністрація) інтерес становлять 

статути казино-товариств в Чернівцях [11], Садгорі [15], Кімполунзі [29], 
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Сучаві [10]. У цьому ж фонді містяться списки відпочивальників на курортах 

Буковини із зазначенням їх соціальної приналежності та місця проживання [9]. 

У зв’язку із тим, що законодавство Австрійської імперії зобов’язувало 

повідомляти крайові управління та дирекцію поліції про проведення 

розважальних вечорів, у архіві містяться численна кількість клопотань про 

проведення балів та товариських вечорів. Серед яких варто відзначити 

повідомлення про проведення благодійного маскараду в лютому 1854 р. 

Францом Урбані в м. Чернівці [8], де крім того міститься список витрат, 

рахунку від отриманих благодійних внесків. А у повідомленні про проведення 

балу у стрілецькому тирі в січні 1850 р., містяться прізвища членів «Міського 

стрілецького товариства» в цей час [7]. Для кращого розкриття пануючих 

соціальних практик у кав’ярнях у нагоді стає листування із дирекцією поліції у 

Чернівцях про проведення заборонених азартних ігор в ресторані «Кайзер» 

[19]. 

Крім того, в цьому фонді є протоколи та статути різних просвітницьких та 

благодійних товариств, так, зокрема статут товариства «Першої Чернівецької 

народної кухні» та звіт «Товариства престолонаслідника Рудольфа» [16]. 

Додаткова джерельна база зосереджена й у фонді 10 (Дирекція поліції 

м.Чернівці). Це насамперед листування різних товариств із департаментом 

поліції в Чернівцях з приводу проведення ними лекцій та танців, як, до 

прикладу, повідомлення від виділу «Руської бесіди» [35]. 

Серед використаних джерел з фонду 39 (Чернівецький міський магістрат) 

відзначимо звіти діяльності «Товариства сприяння музичному мистецтву» [37], 

які засвідчують велику зацікавленість провідної еліти Буковини у музичному 

житті та своїй репрезентації у ньому, крім того списки почесних та звичайних 

членів товариства дозволяють відслідкувати динаміку чисельності та 

представленості різних професійних груп у товаристві. 

Для аналізу матеріального капіталу великих землевласників, фізичного 

простору, в якому вони проживали та формували його відповідно до своїх 

смаків і габітусу, важливими є документи у фонді 115 (Крайовий суд 
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Буковини). Йдеться про протоколи описів маєтків/палаців із господарським 

комплексом, зокрема маєтків Міхаеля Зотти в с. Вікно [43], Миколи Василька в 

с. Лукавець [46] та Миколи Бухенталя в с. Добринівці [47]. 

Допоміжним фактажем слугує зібрання документів купівлі-продажу, 

роз’яснень, угод з приводу великих земельних ділянок, де зазначені відомості 

про членів відомих дворянських сімей Буковини у фонді 985 (Крайова табула 

Буковини) [48]. Як наприклад, інформативним для дослідження є шлюбний 

контракт великого землевласника у м. Сторожинець Георга фон Флондора із 

нареченою Ізабелою фон Бухенталь та її батьками. 

Один із небагатьох особистих фондів, що представлені у ДАЧО, фонд 1243 

(Колекція документів сім’ї Флондор) представлений зокрема особистим 

листуванням представників боярських родини Флондор, Бухенталь, Гормузакі 

та ін. [49]. Крім того, фактологічну цінність мають такі документи як 

запрошення на різні заходи, проїзні квитки, що відображають особливості 

повсякдення акторів «світського життя» та їхніх соціальних практик. 

Важливі неопубліковані джерела знаходяться й у Чернівецькому 

літературно-меморіальному музеї О.Кобилянської, це домінантно мемуарні 

матеріали та фотодокументи, предмети побуту, елементи одягу. Важливим 

джерелом для вивчення соціокультурного простору Буковини кінця ХІХ ст. є 

щоденники буковинської письменниці О.Кобилянської [52]. Хоча й текст 

щоденників був перекладений українською мовою Є.Поповичем та 

опублікований в 1982 р. в книзі Ольга Кобилянська. Слова зворушеного серця 

[87], проте при перекладі деякі поняття були адаптовані до української мови, 

тому для більш об’єктивного дослідження більшу джерелознавчу вартість 

мають, власне, оригінали щоденників.  

Записи на сторінках щоденників датуються 1883 – 1891 рр., географічний 

простір тексту охоплює такі населені пункти Південної та Північної Буковини: 

м. Кімполунг, с. Димка, м. Ватра-Молдавиця, м. Дорна-Ватра, м.Сучава, 

м.Радівці, м.Глибока, м.Вижниця, м.Чернівці, м.Кіцмань. 
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Серед інших матеріалів, які зберігаються у Чернівецькому літературно-

меморіальному музеї О. Кобилянської, певне значення для дослідження мають 

щоденник буковинської художниці Августи Кохановської [53], який вона вела 

ще у юному віці, проживаючи у м. Кімполунг. Записи в щоденнику написані 

німецькою мовою, датуються 1883-1884 рр., розповідають про форми дозвілля 

та комунікації міщан у провінційному буковинському місті – прогулянки, 

участь у виставах аматорського театру, спілкування в казино, танці, візити. Ще 

одним цінним джерелом у фондах цього музею є спогади педагога, 

письменника, громадського діяча Івана Карбулицького [50]. Спогади 

представляють собою серію зошитів під назвою Мої спомини, крайні межі яких 

охоплюють часовий проміжок із 1886 р. по 1912 р. І.Кабурлицький детально та 

з доречним аналітичним поглядом зафіксував деякі події та особливості 

соціокультурного, політичного та національного життя Буковини, особливо, що 

стосується українських освічених верств.  

Статистичне джерело Головний звіт та статистика про герцогство 

Буковина [399], виданий в 1872 р., містить інформацію про існуючі на той час 

спілки, зокрема казино-товариства чи благодійні товариства, крайову 

бібліотеку та музей. Соціально-економічне становище Буковини та розвиток 

різних типів товариств у кількісних показниках відображений у роботі Карла 

Ромшторфера Порівняльна графічна статистика у її застосуванні до 

герцогства Буковина та австрійської державної території [527]. 

Серед опублікованих нормативних матеріалів важливим є закон від 15 

листопада 1867 р. про зібрання [157], який став основною правовою нормою, 

що регулювала заснування та діяльність політичних та неполітичних товариств, 

спілок. Крім того, важливі норми, які регулюють норми суспільних відносин, 

зокрема й тих, в яких йдеться про порядок проведення балів, танців, концертів, 

дозволені та заборонені ігри, танцювальні школи містяться у довіднику законів 

[449], складеному Йозефом Кохановським, ц.к. урядовим радником та 

окружним старостою. 
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Ґрунтовною базою для аналізу досліджуваних товариств та спілок стали 

опубліковані звіти та статути про їх діяльність, де в багатьох випадках даються 

списки членів товариства, рідше також їх професійна приналежність, 

зустрічається статистична інформація, аналізується діяльність товариств у 

хронологічній послідовності. Серед таких видів джерел варті уваги документи, 

які ще не були у достатній мірі залучені дослідниками, зокрема, що стосуються 

діяльності «Міського стрілецького товариства» [426; 429; 547; 548; 549], 

«Загального гімнастичного товариства» [193; 195; 196; 546], «Товариства 

прихильників мистецтва на Буковині» [393; 394]. 

Проаналізовано також статути різних національних товариств: «Товариства 

румунської літератури та культури» [544], «Товариства польської братньої 

допомоги та польської читальні» [555], «Руської бесіди» [140].  

Для порівняння змін у соціокультурному житті Буковини в пригоді стають 

Опис Буковини генерала Габріеля фон Сплені [138, 197], а також так звані 

мандрівні записки. Це подорожні враження Йозефа Рорера, австрійського 

літератора, професора політичних наук та статистики у Львові – Нотатки про 

про подорож від турецького кордону Буковиною, через Східну та Західну 

Галичину, Сілезію та Моравію до Відня [525], де один із розділів присвячений 

подорожі містами Буковини. Угорський дворяни граф Вінцент Баттані (1772 – 

1830) залишив спогади про суспільний стан Чернівців та поступовий розвиток 

їх забудови в Подорож через частину Угорщини, Семигороддя, Молдову та 

Буковину [181], які він міг спостерігати під час подорожі в 1807 р., цікаво, що 

якісні зміни він пов’язує із безпосередньою діяльністю імператора Йрзефа ІІ. У 

Подорожня книга через королівство Богемія, Моравію, Сілезію, Галичину та 

Буковину та до Ясс Адольфа Шмідля [529] описуються Чернівці в 1836 р. Цінні 

спостереження про подорож в 1838 р. на Буковину та Чернівці залишив 

німецький мандрівник, антропоолог Йоган Георг Коль у третьому томі своєї 

роботи Подорож всередині Росії та Польщі. Буковина, Галичина, Краків та 

Моравія [450], тут зафіксований погляд центрального європейця на східну 

провінцію Австрійської імперії, проте місто Чернівці він порівнював із 
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околицею Відня. В подорожній книзі Галичина і Молдавія В.Кельсієва [80] 

дається опис міського простору Чернівців в 1868 р., він також характеризує 

місцевих священників як «франтовитих». Російська письменниця та педагог 

Єлизавета де Вітте, подорожуючи Буковиною влітку 1903 р., зафіксувала в 

мандрівних записках Буковина і Галичина. Подорожні враження [82] свої 

спостереження про елементи «світського життя» священників на Буковині. 

В Пояснювальних текстах до альбому акварельних картин Ілюстрована 

Буковина художника Франця Ксав’єра Кнаппа [448], укладені Е.Р.Нойбауером, 

автор аналізує трансформацію міського простору Чернівців та Сторожинця 

(парки, вулиці, будівлі та ін.), фіксує появу нових форм суспільної комунікації. 

Важливу групу становить епістолярна спадщина, мемуарні тексти та 

спогади, що значно розширюють джерельну базу. Варто відзначити спогади 

німецького письменника Віктора Умлауфа Із життя та творчості 

австрійського чоловіка юстиції (1861) [594], що стосуються його батька Карла 

Умлауфа фон Франкеля, який впродовж 30-40-х рр. ХІХ ст. працював судовим 

радником в Чернівцях та організовував у своєму домі приватні вечори салонної 

музики. Свої спогади про відвідування Чернівців у 1875 р. та спілкування із 

місцевою інтелігенцією залишив відомий український вчений та політичний 

діяч другої половини ХІХ ст. Михайло  Драгоманов [71. 

У автобіографічному творі журналіста та письменника Карла Еміля 

Францоза Історія першого твору [371] йдеться про життя під час навчання в 

Чернівцях. Крім того джерельною базою служать його твори у збірці З Напів-

Азії. Культурологічні нариси із Галичини, Буковини, Південної Росії та Румунії 

[369], де автор порівнюючи Чернівці зі Львовом та Краковом, характеризує 

його як західне місто, де у кав’ярнях чисті скатертини, а причину цього 

виводить із пануючого тут культу німецької культури.  

Про розвиток перших суспільних інститутів, спілок, особливостей 

поведінкових практик та «товариського життя» оповідає письменник 

Л.А.Штауфе-Сімінінович у Спогади із старих Чернівців [556 – 560], що були 

опубліковані в 1896 р. в газеті Bukowiner Nachrichten. 
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Біографічні деталі, що містяться у автобіографії професора Чернівецької 

гімназії, редактора газети та поета Ернста Рудольфа Нойбауера – Біографічні 

моменти із життя Ернста Рудольфа Нойбауера [198 – 203], які опублікував 

Карл Вольф в 1908 р. у газеті Czernowitzer Allgemeine Zeitung, дозволяють 

проаналізувати особисті якості автора як складові культурного капіталу, та як 

вони вплинули на роль, яку він займав у світському житті Буковини в другій 

половині ХІХ ст. Маловідомим фактажем наповнені спогади під назвою 30 

років музики на Буковині [404] відомого музиканта Адальберта Гржімалі про 

його перебування в Чернівцях в якості директора музичної школи «Товариства 

сприяння музичному мистецтву» в 1874 – 1904 рр. А.Гржімалі зокрема 

розповідає про свої відносини із заможними сім’ями Буковини, що належали до 

«світського товариства», про значення музики в такому суспільному 

середовищі. 

Буковинський письменник Теодот Галіп у мемурах З моїх споминів 

(датуються 1873 – 1943 рр.) [65], зокрема, описуючи своє життя в юному віці, 

ілюструє тему виховання та освіти дітей з родин української інтелігенції. 

Мемуаристика О.Кобилянської представлена також листом до 

Франтішека Ржегоржа від 17 січня 1898 р., але найповніше письменниця 

висвітлила своє життя у автобіографії Сама про себе [118, c. 41 – 65], що 

написана 1921-1922 рр. на прохання мовознавця С.Смаль-Стоцького, де подає 

опис особливостей життя та виховання жінок із середовища середніх 

суспільних верств Буковини. 

Крім того, в процесі дисертаційного дослідження були опрацьовані 

численні спогади про О.Кобилянську її сучасників, що опубліковані в збірнику 

Ольга Кобилянська в критиці та спогадах [119]. 

Своєрідним довідником із світського життя Буковини кінця ХІХ ст. – у 

передвоєнний час можна розглядати спомини австрійського письменника та 

журналіста Георга Дроздовського Тоді в Чернівцях і довкола. Спогади старого 

австрійця [74; 330]. Щодо цієї праці, то слід дуже критично аналізувати її 

зміст, адже письменник передусім прагнув, описуючи своє життя в Чернівцях, 
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розважити читацьку публіку. В цьому тексті зачіпається тема співжиття різних 

національностей на Буковині, описано спосіб життя представників різних 

елітних соціальних груп Буковини, багато присвячено опису різноманітних 

форм дозвілля мешканців Чернівців (бали, візити, театр, спорт, ігри), де 

зокрема автор ідентифікує й виключно елітні види спілкування та відпочинку. 

Спогади про своє навчання в Чернівецькому університеті залишив й 

відомий румунський історик та політик Ніколає Йорге [432], в яких привертає 

увагу фактаж із історії міського простору Чернівців та дозвілля в кафе 

«Габсбург». 

Не маючи у своєму розпорядженні деяких повних мемуарів, у роботі 

використані їх уривки, що опубліковані у працях різних дослідників. Це 

спогади педагога та власниці світського салону Євгенії Шварцвальд, уривки 

яких містяться у статті Б.Шіферер [907]. У автобіографії німецького актора 

єврейського походження Олександра Гранаха Там крокує людина, уривок з 

якого міститься у статті М.Полака [886], описує свою зустріч із єврейським 

юнаком із Буковини, що слугує допоміжним матеріалом для порівняння євреїв 

Буковини та Галичини. 

Деякі відомості із життя «світського товариства» на Буковині, візити, 

проведення балів в роках перед першою світовою війною містяться у спогадах 

Октавіана Регнера фон Бляйлебена, під час його перебування на каденції 

крайового президента (1 жовтня 1904 – 19 грудня 1911) в Мій час як крайового 

президента Буковини [204]. Спогади О.Бляйлебена були написані ним в 1940 р. 

Про соціальний та культурний розвиток в Чернівцях, особливо, що 

стосується преси та театрального життя йдеться у спогадах журналіста, 

шефредактора газети Czernowitzer Allgemeine Zeitung Арнольда Шварца           

25 років. Ревю одного журналіста [532], що опубліковані в Чернівцях в 1928 р. 

та присвяченні 25 річниці професійної діяльності. 

Про життя духівництва на Буковині та його взаємодію із освіченими 

верствами населення, характеристику представників провідних українських 

суспільних верств, а також про візит А.Шептицького на Буковину дізнаємося із 
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Хроніки парохії гр.-кат. в Чернівцях від її основання аж до часу біжучого 26/2 

1912 [93 – 95] греко-католицького священика К.Костецькго. 

В Посольській діяльності М.Василька – політичного діяча Буковини, для 

дослідження мають вагу біографічні відомості з життя буковинського 

дворянства та чиновництва, їхнє міжособистісне спілкування [59]. Для кращого 

розуміння стосунків між представниками політичної еліти, їх індивідуальних 

рис та притаманних поведінкових практик в нагоді стає наповнена 

автобіографічними відомостями робота Аруела Ончула Політичні визнання 

[498]. 

Для характеристики публіки чернівецького міського театру, а також рівня 

якості вистав, які в ньому проходили важливою є нариси декламатора, 

драматурга та театрального критика Конрада Пекельмана Із Буковини. 

Експеримент одного провінційного критика [499-501]. 

До групи епістолярних документів належать також листування 

Ю.Федьковича [101; 102], С.Воробкевича [80; 81; 98; 99; 100], Є.Ярошинської 

[70], Л.Українки [144]. 

Найбільше тема нашого дослідження розкривається завдяки залученню 

періодичних видань. В роботі використано віденську газету Humіrst , львівські 

газети Lemberger Leseblätter та Слово, із чернівецьких газет – румуномовну 

Bucovina, українські газети Буковина, Буковинські відомості, німецькомовні 

газети: Bukowina. Landes- und Amts- Zeitung, Bukowiner Hausblätter, Bukowiner 

Zeitung, Czernowitzer Zeitung, Czernowitzer Presse, Bukowiner Nachrichten, 

Bukowiner Rundschau, Bukowiner Journal, Czernowitzer Allgemeine Zeitung, 

Bukowinaer Post, Bukowiner Bote, Bukowinaer Lloyd, Bukowiner Volksblatt, 

Bukowiner Landesbote, Bukowiner illustriertrte Kuкorte-Zeitung, польську газету  

Gazeta polska. Для ознайомлення було використано також гумористичну газету 

«Загального гімнастичного товариства» в Чернівцях Narren-Zeitung.  

Біографічні розвідки відомих публічних особистостей Буковини часто 

знаходимо на сторінках румунських часописів Candela та Junimea Literară, 

літературного журналу Im Buchenland, часописів Буковинський календар, 
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Czernowitzer «Austria»-Kalender, Deutscher Kalender für die Bukowina, 

Buchenblätter. В газетах та журналах містяться різні літературні форми як 

фейлетон чи ревю, короткі повідомлення місцевих новин, реклама, розвідки, 

відбитки зображень – пейзажі, портрети, листівки, фотографії, статистичні дані, 

звіти. Особливий інтерес для дослідження складають фейлетони. Фейлетон – це 

літературний твір малої форми публіцистичного характеру, в якому у легкій, 

часто сатиричній інтерпретації розповідять про злободенні теми. Відомий 

письменний, журналіст, видавець віденського журналу Факел, Карл Краус 

вважав фейлетон апофеозом нехлюйства в літературі, але для нас має значення 

те, що зазвичай автори фейлетонів ховаючись за псевдонімом висловлювали 

власний критичний погляд на дійсність без прикрас. Такі твори у газетах мали 

закріплену рубрику. Найперше варто згадати про фейлетони журналіста Леона 

Гербеля (справжнє прізвище Леберг), який за професією був вчителем й був 

запрошений на Буковину для розбудови та розвитку навчальних закладів в дусі 

формування «австрійської нації» [860, S. 47]. Журналіст підписував фейлетони 

під іменами Леон Леберг, Гербель, Л.Г. Зокрема його фейлетони надруковані у 

віденській газеті Humorist (Гуморист) [389; 460 – 465].  

В газеті Humorist були надруковані в 1840-х рр. Листи Становище 

Буковини (Zustände der der Bukowina) [408 – 419], де подається порівняльні 

спостереження соціального та культурного становища Буковини, описуються 

публічні місця спілкування та зустрічей місцевого освіченого населення, автор 

вдається і до аналізу соціальних груп на Буковині, серед яких виділяє й 

«світське товариство» (Haut-Volee). Така інформація, що в діапазоні кількох 

років виходить за нижню межу хронологічних рамок дисертаційного 

дослідження, дозволяє краще зрозуміти характер та особливості світського 

життя Буковини в другій половині ХІХ ст. 

На сторінках газети Lemberger Leseblätter в 1840-х рр. про бали в 

Чернівцях під час карнавалу писав кореспондент під іменем Енгель [355], 

підтвердженням існування «світського товариства» у Чернівцях вже в 40-х ХІХ 

ст. є опис способу життя заможних мешканців крайової столиці у фейлетоні 
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Подорож на Буковину [397], що належить Адольфу Гадлеру, про соціально-

економічне становище Буковини, забудову Чернівців та Сучави йдеться у 

Нариси із Буковини [322 – 326], автор якого піписався як «д-р Г……т.». 

Серія фейлетонів під назвою Чернівецькі прогулянки, авторами яких були 

Ганс фон Йенбах [430], Георг Вайтлауф [618; 619], Мефісто [473 – 476], 

опубліковані в газеті Czernowitzer Hausblätter в 1873 р. розповідають про різні 

сфери міського життя, зокрема про прогулянки, театральні вистави, існуючі 

поведінкові практики у «світському товаристві» та моду одягатися, а також 

описують стан та зовнішній вигляд міста. Але більш інформативними є 

фейлетони автора Асмоді Чернівецькі силуети [167; 168; 169], де 

розповідаєтьмя про дозвілля в парку, в театрі, кав’ярнях, проведення балів та 

театральних вистав, крім того автор говорить і про «die feinste Leute» 

(«світських персон»), застосовує визначення «Die Creme der Gesellschaft» 

(«вершки суспільства») описуючи дозвілля заможних верств населення в 

Чернівцях. 

Фейлетон Чернівці у французькому світлі [236], надрукований в 1900 р. 

Bukowiner Nachrichten, автором якого вказується «гість із Парижа», має оцінку 

суспільного та культурного життя Чернівців, описує якість послуг, які надають 

місцеві найкращі ресторани, розвиток «товариського життя» та архітектурні 

особливості міста з погляду столичного паризького життя. Проте, є підстави 

вважати, що насправді автором тексту є місцевий житель.  

Дослідницьку зацікавленість мають також художні твори буковинських 

письменників другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст., які стилістично 

тяжіють до такого літературного стилю як реалізм. Тому описували у своїх 

творах сцени притаманні їх соціальному середовищу, стилю життя. Так в 

романі К.Е.Францоза Пойяз [370] містяться його автобіографічні моменти, що 

пов’язані зокрема із відвідуванням вистави в Чернівецькому міському театрі. 

Широкого застосування у дисертаційній роботі отримали романи та 

оповідання О.Кобилянської [85; 86; 88; 89] та Є.Ярошинської [150; 151; 152], де 

письменниці неодноразово звертаються до опису життя представників 
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«світського товариства», відображають пануючі в той час форми 

міжособистісної комунікації, особливостей поведінкових актів. Допоміжним 

джерелом виступають книги про манери поведінки у «світському товаристві», 

популярність серед яких мали переклади французьких книг про «шляхетні» 

правила поведінки, це, наприклад, книга французького вихователя при 

дворянських будинках Ф. Кладіуса Світ та тон: корисний навчальний посібник 

для входу в світське товариство, перекладена в 1833 р. Александром 

Марітіном в Празі [471]. 

Основна джерельна база доповнюється довідковими виданнями та 

путівниками. Такими є видані секретарем торгової та промислової спілок 

«Згода» («Eintracht») Германом Мітельманом Буковинський шематизм спілок 

[481] і Торгова та промислова адресна книга крайової столиці Чернівці [398]. В 

першому довіднику цінність представляє перелік повних назв різних типів 

товариств, з вказівками року їх заснування та керівництвом, хоча тут 

представлені не всі товариства, а також іноді присутні неточні дані. Адресна 

книга містить перелік назв вулиць Чернівців із вказівками їх розташування, а 

також списки торговців, промисловців, власників кав’ярень, які допомагають 

ідентифікувати професійну зайнятість деяких осіб. Г.Мітельман також був 

видавцем Ілюстрованого путівника по Буковині [405], де міститься інформація 

про кав’ярні та ресторани в Чернівцях та інших містах Буковини, описуються 

літні курорти та місця для «товариських розваг», спортивних ігор, казино та 

інші спілки для спілкування.  

Додатковим матеріалом для дослідження слугують різні зображення, до 

прикладу, картини міського інженера Антона Борковського, які вміщені в книзі  

Р.Ф.Кайндля Історія Чернівців з найдавніших часів до сучасності, де 

проілюсторовано чайне дозвілля заможних жителів Чернівців, лекція 

Й.Г.Сафіра та ін., а також різноманітні листівки та фотографії. 

Підсумовуючи огляд джерел, можемо сказати, що найбільш важливими для 

дослідження є тексти мемуарного характеру, де відображені уявлення 

сучасників про ті чи інші аспекти так званого «світського життя» на Буковині 
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та велика кількість різного роду публікацій у періодичних виданнях, це 

невеликі новинарні повідомлення, які допомагають відслідковувати хроніку та 

виділити серед них важливі публічні заходи, що були включені в простір 

«світського життя». Більшість опублікованих джерел, а саме спогади, особисте 

листування, автобіографії відомих суспільних, культурних, політичних діячів  

вже неодноразово були застосованими українськими дослідниками, але вони у 

зв’язку із предметом свого дослідження упускали факти та події, що 

стосуються соціальної практики еліти та її символічного дистанціювання щодо 

інших верств населення. Інша група джерел у представленому дослідженні 

вивчена більш ретельно або введена вперше. 

 

1.3. Методологія дослідження 

У зв’язку із тим, що феномен світського життя не став предметом 

комплексного дослідження в українській історіографії, це зобов’язує до пошуку 

теоретично-методологічниз засобів, які б дозволи комплексно проаналізувати 

це соціокультурне явище. 

Сьогодні в історичній науці існує різноманіття напрямків та підходів у 

дослідженні. Основна конкуренція відбувається між прихильниками емпіричної 

історії та адептами т.зв. «історії культур». Недоліком емпіричної історії, що 

зосередились на вивченні політичних процесів, є втрата комплексного 

узагальнення історичного тла епохи/періоду та відсутність в дослідженні 

людини як індивіда та суб’єкта соціальних відносин. Тому актуальним є 

осмислення історичних фактів на рівні соціально-історичного синтезу, який 

пропонує соціальна історія. 

Для формування дослідницького досвіду в сфері дослідження світського 

життя в пригоді стає робота французької дослідниці Анни Мартен-Фюжьє – 

Елегантне життя або як виник «весь Париж»[717], де авторка звертається до 

опису соціальних інститутів та просторів світського життя Франції в першій 

половині ХІХ ст., демонструє шляхи поширення світських практик поза 

королівським двором. Широкий порівняльний аналіз соціального простору 

аристократичного світського товариства в Європі в «довгому» ХІХ ст. здійснив 
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англійський вчений Д.Лівен – Аристократія в Європі. 1815 – 1914. Тема 

світського життя представлена і в російській історіографії. Зокрема дослідник 

російської культури Юрій Лотман у своїй праці Бесіди про російську культуру. 

Побут та традиції (XVIII –початок ХІХ століття)[709] здійснив спробу 

висвітлення повсякденного життя російського дворянства, норм поведінкита 

світського етикету в середовищі вищих прошарків Російської імперії через 

призму культури та символізму, який вона за собою несе. Подібні теми 

розвиває у роботі Повсякденне життя дворянства пушкінської пори Єлєна 

Лаврентьєва [706]. Варто зазначити, що ці дослідження мають 

культурологічний характер. 

Для дисертаційної тематики вагомішими є дослідження елітарних груп 

населення територій, що входили до складу Австро-Угорської імперії. Тому 

важливим є доробок німецьких вчених, що втілений у 10-томне дослідження 

Буржуазія у Габсбурзькій монархії [806; 823, 804, 801; 923; 805; 937; 802; 853; 

807]. Представлені тут статті торкаються різних сфер суспільного життя 

буржуазії. Так, в контексті розуміння першопричин соціальних процесів, що 

були характерними для Буковини в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

важливим є дослідження Ульріхе Дьокера Буржуазність та культура – 

буржуазність як культура. Вступ [819]. 

Соціальна структура, зокрема аналіз формування так званого «erste 

Gesellschaft» та «zweite Gesellschaft», а також розвиток модерних суспільних 

інститутів у Австрійській імперії здійснені Ернстом Брукмюлером в монографії 

Соціальна історія Австрії [796]. Ґрунтовним дослідженням чиновництва як 

соціальної групи у Австро-Угорській імперії є монографія Вальтрауда Гайндля 

Йозефінські мандарини. Бюрократія та чиновник у Австрії [838]. Автор 

зокрема аналізує місце австрійського чиновництва у так званому «світському 

буржуазному товаристві».  

Салонна культура в Австро-Угорській імперії досліджена в роботах Ізабели 

Акерл Віденська салонна культура на зламі століття [781] та Петри 

Вільгельмі Салон у Берліні в ХІХ ст.: 1780-1914 [932], остання, попри головний 
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предмет дослідження – салон у Берліні, виводить деякі спільні засадничі риси 

формування європейського салону.  

Австрійський дослідник Герхельд Танцер у праці Спектакль мусить 

тривати. Дозвілля віденця у XVIII ст. [916], попри більш ранні хронологічні 

рамки дослідження, пояснює соціокультурну природу «світського товариства» 

та зародження основних суспільних інститутів та соціальних практик, 

характерних для модерного суспільства у Австрійській імперії. Дослідник 

проливає світло на виникнення публічного життя, салонної культури, дозвілля 

у театрі, кав’ярні, на танцях та ін. 

Для аналізу особливостей соціальних відносин між суб’єктами світського 

життя на допомогу приходить структуктуралістський конструктивізм 

французького соціолога П.Бурдьє. Центральне поняття пропонованого 

дослідження «соціальний простір» ми слідом за П.Бурдьє розуміємо як 

абстрактний простір, який побудований за принципами диференціації та 

розподілу, що сформований сукупністю діючих влстивостей в соціальному 

універсумі, тобто властивостей, що здатні надавати його власнику силу та 

владу в цьому універсамі. Відровідно «актори» та «групи акторів» 

визначаються відносними позиціями в цьому просторі. Така модель соціальних 

відносин була притаманна в «світському товаристві», тому з цих позицій 

виправданим є застосування визначення «актори світського життя» або 

«світські актори». 

Виходячи з того як побудований соціальний простір, за мірою того які 

властивості, вибрані для побудови простору, є активними, можна описати його 

як поле сил, або як сукупність об’єктивного співвідношення сил, які 

нав’язуються всім, хто входить в це поле. Передусім в досліджуваній роботі нас 

цікавитиме соціальне та культурне поле. 

Якості, які становлять принцип побудови соціальнго простору, П.Бурдьє 

визначає як різні види влади або капіталів, які притаманні різним полям [659, c. 

15]. Дослідник виділяє чотири групи капіталів – економічний, культурний, 

соціальний та символічний. Окремі види капіталу являються своєрідними 
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козирами в грі, які визначають шанси на виграш в конкретному полі чи субполі 

[659, c. 16]. Так, поділяючи пропонованц П.Бурдьє теорію, можемо 

стверджувати, що основою економічного капіталу для дворянства Буковини, як 

«світських акторів», були сільськогосподарські угіддя – маєтки (нім. Gutshof), а 

основним видом символічного капіталу в світському житті був престиж та 

репутація. Таке визначення близьке до ідей німецького дослідника Ульріхе 

Дьокера, який використовує дефініцію «таланти» для позначення здібностей та 

якостей осіб певної соціальної групи, що в сукупності виступають як маркери 

приналежноств до цієї групи. 

Важливо також зазнчити, що в досліджуваній роботі поняттям культурний 

капітал позначаються ресурси, які мають культурну природу. Культурний 

капітал може виступати в трьох станах: інкорпорованому – диспозиції розуму 

та тіла (освіта, навички), об’єктованому – культурні товари (книги, картини, 

музичні інструменти та ін.), інституалізованому – у формі об’єктивації 

(академічні кваліфікації) [655, c. 60]. Набуття культурного капіталу у вигляді 

«шляхетного виховання» та манер було неодмінною ознакою «світських» 

людей, слугувало засобомом для індивідуального проникнення в середовище 

«світського товриства».  

Оскільки «світське товариство» є певною мірою «закритим соціальним 

простором», тому аналіз його формування не можливий також без розуміння 

природи соціального капіталу, тобто ресурсів, які пов’язані із приналежністю 

індивіда до конкретної соціальної групи. Представники «світського товариства» 

можуть забезпечити соціальний і символічний капітал лише за допомоги 

«ефекту клубу», який витікає із стійкого об’єднання в надрах одного і того ж 

простору людей і предметів, схожих один до одного. Крім того, капітал 

дозволяє тримати на відстані небажаних людей і предмети і одночасно 

зближується із бажаними людьми та предметами. Так, приналежність до 

вищого класу надає індивіду більше можливостей і життєвих шансів, дає опору 

у вигляді репутації, що дозволяє отримувати кредити. Такі відносини можуть 
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існувати лише в практичному стані, у формі матеріального або символічного 

обміну, які гарантуються набором інституційних актів [655, c. 66]. 

Важливим для пропонованого дослідження є поняття «соціальна 

практика». П.Бурдьє розглядав соціальні практики як спосіб соціальних 

суб’єктів перевірити свої поведінкові акти на відповідність уявлень, що 

склалися про навколишню дійсність. Ці практики визначають спосіб мислення і 

у відповідності із індикаторами доступного і недоступного, того, що «для нас» і 

того, що «не для нас», тим самим змушуючи соціальних суб’єктів  

пристосовуватися до дійсності та майбутнього. Соціальною практикою можна 

вважати як доцільну дію індивідів для перетворення соціального світу, так і 

щоденні, звичні вчинки, що не вимагають пояснень. Так, в «світському 

товаристві» на Буковині прийнятним було занняття теннісом чи кінним 

спортом, на відміну від футбольного спорту. 

Для кращого розуміння природи соціальної практики П.Бурдьє ввів 

поняття габітусу. Це система стійких диспозицій (диспозиція – готовність 

суб’єкта до поведінкового акту), структуровані структури, принципи, що 

породжують практики і уявлення. Габітус – система відмінних знаків, такі 

властивості, коли вони сприймаються «акторами», що наділені відповідними 

категоріями перцепції, наприклад, спроможні бачити, що захоплення кінними 

перегонами демонструє традиційне європейське дворянство, функціонує в 

самій дійсності соціального життя як знак. 

Систематичне вираження умов існування того чи іншого класу, на думку 

П.Бурдьє, є стилем життя. Він формується на основі смаку як принципу, що 

перетворює потреби в стратегії, а обмеження – в надання переваг (у 

вподобання) і породжує сукупність «виборів», що прилаштовані до володіючих 

ресурсів. Відповідно до цієї теорії «світське життя» є робочою дефініцією для 

позначення стилю життя, що належить особливо мобільним суб’єктам 

елітарних прошарків суспільства, які володіють дефіцитними ресурсами. 

Виходячи з того, що предметом дослідження роботи є соціум Буковини в 

другій половині ХІХ ст., яке було інтегроване в реалії Австрійської імперії, під 
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поняттям еліти ми булемо розглядати ті групи осіб, які з одного боку 

відрізнялися від мас загальною і професійною підготовкою, престижем, 

знаннями, а з іншого боку для яких характерним було прийняття рішень. Серед 

них, соціальні суб’єкти, які ведуть світське життя і займають в ньому пануючі 

позиції позначаються в роботі акторами «світського життя» або «світськими 

акторами». 

В українській істочній науці термін «світське життя» хоча й має поодиноке 

застосування, але вживається досить поверхово і виглядає в науковому дискурсі 

нелегітимно. Загалом, якщо звернутися до етимології поняття «світське життя» 

в країнському слововжитку, воно є калькою до російського поняття «светская 

жизнь». Це поняття було утворене від слова «світ» («свет»), що у свою чергу є 

калькою французького слова «monde» (фр. світ), широко розповсюджене та 

загальноприйняте для Європи у ХVIIІ – ХІХ ст.  

В різнах країнах термін «світ» як певне елітне товариство мало різне 

смислове навантаження. Як суспільне явище «світ» виник на початку ХVII ст. у 

Франції, при королівському дворі Людовіка ХIV (1643 – 1715 рр.). Аристократи 

епохи Реставрації розуміли «світ» винятково як зібрання осіб, що допещені до 

двору, але норми світського спілкування були притаманні не лише придворним 

особам. В ХVII – ХVIIІ ст. Версаль і Париж виробили кодекс поведінки 

«людини із товариства». Це носій певної культури, який ідентифікував себе не з 

наближеністю до двору чи приналежністю до відповідного стану, а з певною 

культурною традицією. Для якої характеринм були усталені умовності стилю 

поведінки, форми спілкування, мистецтво ведення бесіди, красномовство, 

надання високого значення ввічливості [780, c. 30]. Таке розуміння 

поширювалося й на інші країни Європи. Фактично придворне товариство 

Франції стало еталоном «світського товариства» в Європі. З Парижу по всьому 

західному світові поширювалися одинакові для всіх форми спілкування, манери 

та смаки [780, c. 34]. Якщо в класичну епоху під світським розуміли мирське як 

протиставлення церковному, то в ХІХ ст. під світским почали розуміти те, що 
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має приналежність до «хорошого товариства» або просто «товариства» [717, c. 

100], а критерієм світскості стали вишуканість та розкіш. 

В Австрійській імперії поруч із поняттям «monde» або «Welt» 

вкикористовували слово «Gesellschaft» (нім. Товариство, суспільство), яке 

проте не мало чітко визначеного значення, тому що, як вважав історик та 

соціолог Н. Еліас, суспільне утворенням, яке воно позначало, не мало чітко 

окреслених характеристик [826, S. 4]. 

Поняття «світське товариство» годі знайти в українських тлумачних 

словниках, хоча зустрічається таке трактування слова «товариство» як група 

осіб, які в якийсь період часу разом проводять дозвілля. Натомість Великий 

тлумачний словник сучасної української мови надає варіант трактування слова 

«світ» як обмежене коло людей, що складає вищий прошарок привілейованих 

класів. Але слово «світ» виглядає в сьогоднішньому мовному вжитку архаїчно, 

крім того, на Буковині в другій половині ХІХ – на передодні Першої світової 

війни поширеним поняттям для позначення життя еліти було німецькомовне 

поняття «Gesellschaft». Тому за раціональне вважаємо використовувати в роботі 

поняття «світське товариство», яке більш співзвучне із епохою і відображає 

погляд сучасників досліджуваного хронотопу на спільноту, яка веде вишуканий 

спосіб життя, або іншими словами їй притаманні соціальні практики 

«світського життя». 

Н.Еліас пропонує у своїй історико-соціологічній концепції розглядати 

«світське товариство» («хороше товариство») як суспільну фігурацію. Під цією 

дефініцією дослідник розумів соціальні процеси і соціальні зв’язки, в яких 

люди тісно взаємодіють один із одним. Фігурації не є статичними утвореннями, 

а є динамічними і постійно піддаються трансформації [780, c. 40]. 

Розкриття теми дослідження також неможливе без застосування поняття 

«публічне сфера» або «публічний простір» що відображає публічну сторону 

суспільних відносин. У сучасному українському суспільстві, за слушним 

зауваженням В.Кебуладзе, поняття «публічна сфера», «публічність» були 

змаргалізовані, прикметник «публічний» в українській мові має «стійку 
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негативну конотацію» [952]. Тому в українському перекладі праці 

Ю.Габермаса Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie 

der bürgerlichen Geselschaft категорія «публічність» перекладена як «сфера 

відкритості», а «публічні інституції» як «громадські інституції». Така 

інтерпретація публічного викривляє суть соціальної комунікації і потребує 

подолання в українському історичному дискурсі. В пропонованій роботі 

категорії «публічне життя», «публічний простір» вживається відповідно до 

калькування німецького слова «Öffentlichkeit» («публічність») як його розумів 

Ю.Габермас. Публічними є «заходи, коли вони, на відміну від закритого 

застілля, доступні для публіки» [707, c. 44]. У свою чергу, публіка є носієм 

публічної думки. Відповідно «публічною сферою» є та сторона соціального 

життя, в якій формується те, що наближається до публічної (громадської) 

думки. 

Першопочаткого Ю.Габермас мав на увазі «публічну сферу» не як простір, 

а «публічність» як сукупність соціальних дій, які мають статус публічних в 

буржуазному суспільстві [764, c. 112]. Під публічними інституціями дослідник, 

характеризуючи суспільство yового часу, називав салон, клуб, читальні, 

товариства, кав’ярні. Це локалізовані місця, фізичні простори, де виникли 

модерні форма комунакації. Зважаючи на предмет дослідження, вважаємо за 

потрібне доповнити публічні інститути поняттям локуси. Останні слід 

розглядати як простори, що опановані людиною [779], де здійснювалась 

публічна репрезентація представниками «світського товариства». Це лаштунки 

театру, виставкові зали, елементи урбанізованого та природного ландшафту 

(парки, вулиці, курорти). Відповідно локуси, як елементи простору, культурно 

освоєні людиною, утворюютьть «культурний простір». Аналіх культцрного 

простору зумовлює врахування існуючих у відповідному хронологічному 

періоді та географічному просторі соціокультурних цінностей, знаків та 

символів [710, c. 683]. Крім того, такий погляд доповнюється й ідеєю П.Бурдьє, 

який вважав, що габітус формує фізичний простір через більш чи менш 
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адекватне «соціальне споживання» конкретного місця, яке він спонукає з нього 

робити. 

Послуговуючись теоретичними поглядами Р.Шпорлюка, слід припустити, 

що через економічну відсталість та низький рівень комунікацій на Буковині в 

другій половині ХІХ ст. не постало громадянське суспільство 

(«Zivilgesellschaft») «класичного» західного зразка, а громадське суспільство 

(«bürgerliche Gesellschaft») розвивалося дуже повільно і непримітно навіть під 

час індустріалізації краю в кінці ХІХ ст. [778, c. 32]. Натомість можемо 

стверджувати, що формування модерного суспільства на Буковині відбувався 

передусім завдяки розвитку культури (Bildung). Звісно, що панівні позиції в 

досліджуваний період на Буковині займала німецька культура, яка виконувала 

тут просвітницьку та цивілізаційну роль. Результатом такого процесу стало 

зростання освіченої верстви, які ідентифікували себе як «Bildungsbürgertum», 

що сприяла поширенню комунікативних, а не виробничих відносин. Ідентична 

модель, на наш погляд чітко простежується у процесі трансформації 

румунського та українського етносів на Буковині під культурно-освітнім 

впливом Австро-Угорської імперії. Ці етноси хоча й не спромоглися виробити 

національної великої буржуазії, натомість їх активні преставники формували 

національну культурну інтелігенцію. Останню не можливо вивчати опустивши 

притаманне їм перебирання соціальних практик середніх та вищих прошарків 

населення Європи, що реалізувалося у світському житті. 

Таким чином, специфіка теми представленої дослідницької роботи 

зумовлює послуговуватися кількома методологічними підходами, які є 

взаєдоповними для комплексного розкриття предмету дослідження. 

Отже, праці краєзнавців та ґрунтовні наукові дослідження в доповненні із 

аналізом передусім газетних повідомлень, статей австрійського часу та 

мемуаристики дозволяють повною мірою здійснити виконання завдань та мети 

пропонованого дослідження. 
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РОЗДІЛ ІІ. 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ «СВІТСЬКОГО ТОВАРИСТВА» 

 

2.1. Трансформація соціального простору Буковини у Австрійській 

(Австро-Угорській) імперії  

Починаючи із ХV ст. в середньовічній Європі, а саме при королівському 

французькому та бургундському герцогському дворах сформувалася 

придворно-рицарська публічність, або т. зв. придворна культура. Завершеною 

формою цієї культури став іспанський церемоніал. Цієї форми придворної 

культури протягом століть притримувалися і при Габсбурзькому дворі. Згодом 

із аристократичної культури ранньокапіталістичної Верхньої Італії (спочатку у 

Флоренції) сформувалася нова репрезентативна публічність, а потім у Парижі 

та Лондоні. А завдяки ідеї гуманізму освічені верстви населення отримали 

можливість інтегруватися у придворне життя [836, S. 63]. Натомість Буковина, 

перебуваючи у складі Молдавського князівства до 1775 р., була відірвана від 

подібних процесів. Тут зберігався досить архаїчний суспільний лад.  

Суспільну верхівку Буковини на момент її окупації австрійськими 

військами складало вище дворянство – бояри, які служили при дворі князя чи 

займали високі посади, середнє дворянство – мазили, що були власниками 

землі, та дрібне дворянство – рупташі, спосіб життя яких мало відрізнявся від 

селян. На Буковині в основному проживало нижче дворянство, в той час як 

бояри та багаті мазили переважно жили в Яссах [197, S. 112]. 

Описуючи організацію суспільного життя на Буковини в Beschreibung des 

Bukowiner Districts, генерал Габріель фон Сплені, виходець з протестантської 

родини з Верхньої Угорщини та вихованець Терезіанської лицарської академії 

[731, c. 41], був прикро вражений загальним низьким культурним рівнем 

Буковини, зокрема способом життя місцевої знаті:  

Шляхтичі не звертають ні найменшої уваги на своє житло. Вони живуть серед лісу, в 

маленьких, низеньких, збудованих на турецький лад будинках. Тому не викликає подиву, що дворянські 

будівлі щодо сільських […], майже нічим не відрізняються [138, с. 92]. 
        Цитований фрагмент демонструє погляд людини із цивілізованого світу на 

відсталий «варварський» край. На думку Г. фон Сплені, спосіб життя місцевих 
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дворян не відповідав їхньому званню. 

Проаналізувавши становище Буковини, Г. фон Сплені у доповідній записці 

центральному керівництву 10 грудня 1774 р., разом із програмою перетворень 

для Буковини запропонував проведення церемонії присяги (Erbhuldigung) 

населення Буковини на вірність Габсбурзькій династії [928, S. 368 – 370].  

Втілити цю ідею вдалося трохи пізніше запланованого – 12 жовтня 1777 р. 

В такий спосіб мав відбутися своєрідний сакральний акт прилучення кожної 

окремої особи краю до нового державного устрою. В Чернівцях присягу 

складало майже 800 осіб: Радівецький єпископ Досифей Хереску, ювілейний 

митрополит Яків Путняну, три архімандрити, 5 архіпресвітерів, а також знать 

(23 місцеві боярини і 2 – з Молдови, 88 буковинських мазилів і 10 – з Молдови, 

109 рупташів і 142 шляхтичі), жителі міста та околиць [647, c. 83; 773, c. 29]. 

Серед бояр, зокрема, були Васіле Балш, Тодор Флондор, Іон Флондор, Іллія 

Герескул, Тодор Герескул, Леон Імбаулт, Іон Костін, Іон Калмуцький, Микола 

Кафенко [886, S. 7 – 8]. 

За розпорядженням барона Г. фон Сплені церемонія присяги мала 

відбутися на площі перед «Генеральським будинком», яку перетворили на 

«гарний сад», прикрашаний високою тріумфальна аркою, обелісками, що 

оздоблювались прапорцями, зеленими гілками та пірамідами з великими 

символічними картинами на полях, а на тупих вістрях мали зображення орла, 

що злітає, як символ вищої влади [818, S. 128]. В дощатому залі, де мала 

відбуватися присяга, під балдахіном були встановлені портрети цісареви Марії 

Терезії та цісаря Йосифа ІІ, перед ними стояло крісло, обтягнуте червоною 

камкою, в яке Г. фон Сплені сів як представник цісаря [847, c. 69]. Все це мало 

нагадувати підданим про імператорський трон та кому, власне, вони складають 

клятву на вірність. 

Важлива роль в цьому дійстві надавалася церкві, яка мала великий 

суспільний вплив на місцеве населення, сформоване у візантійській релігійній 

традиції. Після завершення церемонії, що супроводжувалось музикою та 
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гарматними залпами, відбулося святкове богослужіння в церкві Святої Трійці 

[818, S. 128]. 

Після підписання документів «почалися святкування, рівним яким, як і 

самій святковій процесії, у Чернівцях ще не було». Біля тріумфальної арки у 

натовп кидали монети, о 3 годині почався святковий обід. Ввечері перед 

«Генеральським домом» була влаштована ілюмінація (5000 ламп), за містом – 

феєрверк, «який для тодішнього міського населення був невідомим явищем з 

чужини» [856, c. 69; 818, S. 128]. Така видовищність та розмах церемонії були 

спрямовані на репрезентацію нової влади в новопридбаному краї. 

Для іноземної знаті (Distinktion) був влаштований бал в «Генеральському 

будинку», а для решти дворян – у згаданованому великому залі для присяги. 

Натомість для «народу» танці були влаштовані на пагорбах за містом [886, S. 15 

– 16]. Таким чином, фіксуємо соціальне дистанціювання вищих прошарків 

населення Буковини у складі Габсбурзької корони від нижчих верств 

населення. 

В 1780 р. буковинське автохтонне дворянство передало австрійському 

уряду грамоту в якій просило, зокрема, прав для боярських родин та 

висловлювалось проти об’єднання Буковини із Галичиною. Але Йосиф ІІ навіть 

не вважав за доцільне долучати буковинську знать до місцевого управління. 

Лише після відвідання Буковини цісарем в 1786 р. з метою швидкого 

досягнення «цілей для об’єднання Буковини із Галичиною» дворянство Буковини 

було зрівняне у правах і титулах із галицьким в 1787 р. Згідно з патентом від 14 

березня того року 12 сімей, які за часів Молдавського князівства займали 

найвищі державні посади, а також ті дворяни, які мали не менше 3 тис. 

флоринів річного прибутку, отримували звання графів і баронів (стан панів – 

Herren). Рицарський стан отримували всі інші бояри, а з мазилів – ті, хто 

числився в реєстрах Молдавського князівства [6, арк. 53; 879,  p. 54 – 55]. Серед 

них титул «Ritter von» отримали бояри та шляхта, решта менш значої шляхти 

могла розраховувати лише на приставку «von» [50, арк. 103]. В такий спосіб 

буковинська автохтонна знать символічно встановила зв’язки із знаттю 
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Габсбурзької імперії, іншими словами відбувся обряд інституціоналізації – 

посвята. 

Патент від 14 березня 1787 р. діяв і в подальші десятиліття юридичною 

основою для отримання дворянського титулу. Так, в Алфавітному списку, 

складеному на основі імператорського патенту від 14 березня 1787 р. та 

буковинської дворянської метрики до кінця червня 1888 р. як крайової 

дворянської приналежності, міститься 175 осіб, які в означений період 

отримали дворянське звання [3, арк. 53 – 88]. 

Але в кінці ХVIII ст. такий новий статус буковинської знаті не зрівнював її 

у культурній спадщині із західноєвропейською аристократією та притаманним 

їй придворним церемоніалом. Подоланню цього «цивілізаційного» відставання 

місцевої знаті сприяла освіта, підтримання комунікації із носіями колективних 

практик, що були сформовані в суспільному полі Центральної Європи, виїзди 

до європейських міст, а найперше – до Відня. 

На початку австрійського правління на Буковині для розвитку культурного 

поля бракувало шкіл та вищих навчальних закладів, які б мали своїм завданням 

накопичення інкорпорованого культурного капіталу. Тому, в першу чергу, 

дворянські родини Буковини наймали для своїх дітей приватних учителів [890, 

S. 277]. Так, в маєтку барона Євдоксія Гурмузакі [Див.: Додаток Е, рис. 2] 

приватні уроки музики надавала сестра відомого французького письменника 

Віктора Гюго – мадам де Гює. Барон Александр Петріно в 1836 р. запросив до 

себе у Вашківці Карла Кеніга з Австрії, щоб той навчив його дітей музичної 

грамоти [871, S. 17]. 

Буковинські дворяни, вищі чиновники та заможні лікарі, аптекарі, 

священики відправляли своїх синів на навчання до Відня. В матрикулі 

Віденського університету з 1792 по 1821 рр., зокрема, зазначалися сини барона 

фон Капрі з Сучави, з Чернівців – барона Антона фон Енценберга, сини 

офіцерів Клойбера, Штайнбюхеля, Ланга, які деякий час жили на Буковині, а 

також аптекарів Гітцінгера, Вінклера, Лоренца, священиків Расевича та 
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Ілащука, торговців та міщан Прункула, Поповича, Григоровича, Розенберга та 

ін. [919, S. 72]. 

Якісніші зрушення в зростанні освіченості на Буковині зумовило 

заснування народних шкіл, а особливо – Чернівецької гімназії в 1808 р. Цей 

заклад став не лише центром поширення ідей просвітництва у формі 

йосифінізму, але й створив умови для формування інтелектуального, 

культурного та суспільного поля Чернівців. За спостереженням 

Е.Турчинського, тут спільно навчалися представники семи конфесій та п’яти 

різних мов [919, S. 75]. Таким чином, це закладало основи практики спільного 

співжиття різних етносів та дозволяло зав’язувати соціальні 

інституціоналізовані зв’язки. 

Якщо окупація Буковини австрійськими військами в 1774 р. спричинила 

відтік населення у більш спокійні сусідні райони, то вже завдяки демаркації 

австро-турецького кордону 1776 р. спостерігався процес зворотної міграції 

буковинців. Колишніх втікачів почала приваблювати політика австрійських 

чиновників в краї, сформованих в дусі конфесійної толерантності та 

йосифінізму [751, c. 34; 919, S. 28]. Загальна чисельність населення Буковини 

збільшилась з близько 57 тис., за іншими даними 75 тис. в 1775 р. до 207 329 в 

1806 р. [751, c. 42; 919, S. 28]. Важливим чинником збільшення населення краю 

була цілеспрямована переселенська політика Австрії, але при цьому слід також 

врахувати, що в кінці ХVIII ст. спільним для всієї Європи був демографічний 

вибух, спричинений початком індустріалізації та покращенням життєвих умов 

населення [751, c. 54]. 

До першого десятиліття ХІХ ст. на Буковину переселилося близько 3 тисяч 

німецьких сімей [653, c. 78]. Спочатку поселилися переведені у Буковину сім’ї 

державних службовців: чиновники та військові. Незабаром до них приєдналися 

учителі, представники духовенства, управителі державних маєтків, купці, 

ремісники, робітники та ін. Найбільше німецьких поселенців прибуло, 

передусім, в столицю краю Чернівці, а також в міста Серет, Сучаву та Радівці 

[732, c. 58]. Чисельність цієї групи в означений час неможливо встановити, 
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адже професійна зайнятість населення Буковини була вперше врахована лише 

під час перепису 1857 р. [751, c. 78]. Проте кількісні показники цієї групи не 

настільки важливі, як її здатність формувати модерний вигляд та спосіб життя 

міст Буковини. 

Позитивним відгомоном у модернізації в новоприєднаному краї мав 

йосифінізм та освічений абсолютизм. Намагаючись бути «сучасним» 

правителем, Йосиф ІІ йшов назустріч новим ідеям у дусі Просвітництва, 

випереджаючи таким чином оновлення суспільства шляхом радикальних змін. 

Для цього імператор оточував себе представниками усіх класів, прагнув 

створити єдиний адміністративний апарат, рушійною силою якого були б 

честолюбні освічені чиновники незнатного походження, яких він протиставляв 

консерваторам-аристократам [776, с. 168]. Саме такими була більшість 

переселених на Буковину чиновників.  

До вищевикладеного матеріалу слід додати, як зазначає В.Зомбарт, що у 

ХVIII ст. в ранньокапіталістичній Європі відбулися деякі зміни, що знайшли 

свій відгомон у трансформації суспільного життя. Так, до основних споживачів 

розкоші (князі, духовенство, знать), що концентрувалися у великих містах, 

приєдналася нова важлива група – буржуазія [696, c. 40]. Одночасно з цим 

процесом у ХVІІІ ст. все більш помітним був вплив великого міста на жителів 

провінції, воно змінювало їх життєві звички, привчало витрачати гроші на 

розкіш, міняти свої життєві стандарти [696, c. 150]. З приходом австрійської 

влади та переселенців цей процес торкнувся й Буковини. 

Поява централізованого бюрократичного апарату на Буковині, що 

особливо характерно було для Чернівців як крайової столиці, зумовило 

наявність перших ознак розкоші (Luxux) в публічному житті краю, функцією 

якої, в першу чергу, було соціальне самоствердження для індивіда чи певної 

елітної групи. Переселені на Буковину, а найперше в Чернівці, чиновники та 

військові, які були вихідцями із знатних родин чи буржуазії, привозили з собою 

свої звички та стиль життя. Крім того, чиновники та знать сприяли збільшенню 
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населення міста завдяки притоку торговців та ремісників, які б могли 

задовольнити їх споживчі потреби. 

Внаслідок появи нової адміністрації для Буковини почалися соціокультурні 

зміни. Як пише К. Чижевський, в останній чверті ХVІІІ ст. для столиці 

Буковини «усе було новим, усе було першим» [772, с. 69]. Найперше 

модернізація торкнулася гарнізонного міста Чернівці, де за подобою до Відня 

відбувалася забудова міста, що змінювало феодальний вигляд міста на більш 

урбаністичний. Будинки, що зводились у цей час, були здебільшого 

двоповерховими, центральна вісь фасаду підкреслювалась за допомогою 

найчастіше таких архітектурних засобів, як арочна брама проїзду, над якою 

розміщувався балкон. Архітектурне вирішення цих споруд тяжіло до 

стриманого класицизму із мінімальним декором фасаду. У 1780 р. збудовано 

першу кам’яну споруду для потреб адміністрації краю, будинок намісника, так 

званий «Генеральський дім» [729, c. 312], в 1784 р. споруджено «Гауптвахту» (в 

1786 р. розширена), яка, за словами Р.Ф. Кайндля, мала «гарний вигляд» [847, c. 

253], але її класицистична, прикрашена тосканським портиком споруда 

з’явилася значно пізніше – в 1867 р., а «Дім полковника» (відомий також як 

«офіцерське казино»), відкритий в 1807 р., набув репрезентативного вигляду 

лише в 1890 р. [739, c. 47].  

Перші споруди, збудовані австрійською адміністрацією в кінці ХVIII – на 

поч. ХІХ ст., мали «сухий казармений вигляд» з провінційним варіантом 

віденського класицизму [661, c. 82]. Та незважаючи на свою архітектурну 

лаконічність, за мірками тогочасної архітектури такий тип австрійської 

забудови створював простір, який мотивував автохтонне населення, що досі 

жило в непримітних дерев’яних чи глиняних (саманних) будинках та 

відвідувало церкву хатнього типу, відповідати ментально новій культурній 

традиції, що було одним із перших чинників суспільної трансформації.  

Згодом, в останній чверті ХІХ ст. – на початку ХХ ст., стабільні прибутки 

дозволяли підприємцям та банкірам будувати сучасні будинки, імпозантні 

вілли та солідні магазини [815, S. 29], готелі, ресторани, що надало містам 



 48 

Буковини європейського вигляду. Так, у 1876 р. фейлетоніст зазначав, що 

вигляду великого міста Чернівцям надає передусім сучасний стиль 

новозбудованих готелів та кав’ярень [169, S. 58]. Газета Bukowinaer Rundschau в 

1882 р. писала, що на місці будинків на вул. Панській (суч. вул. 

О.Кобилянської), площах Австрія (суч. пл. Соборна) та Франца Йосифа (нині не 

існує), вул. Семигородській (вул. Головна) та ін., ще півстоліття тому було 

кукурудзяне поле та пасовисько, а зараз будинки із художньо оздобленими 

фасадами. Серед приватних помешкань відзначали зі смаком збудований 

будинок д-ра Табори на Блюменгассе (суч. вул. В. Залозецького), д-ра Френкеля 

на Енцберггассе (суч. Головна) та Адольфа Вехслера на вул. Ратушній (суч. 

Головна) [301, S. 7]. Таким чином, периферійне місто Чернівці за характером 

архітектури почало нагадувати «маленький Відень». Але за цим процесом 

приховувався психологічний аспект, який полягав у прагненні місцевої еліти 

самоствердитись шляхом перетворення навколишнього середовища за зарзком 

до «центру», тобто Відня. 

Характер публічного життя в столиці Буковини вже на початку ХІХ ст. 

висвітлений в спостереженнях австрійського літератора, професора політичних 

наук та статистики у Львові Йозефа Рорера, який був родом із Відня. Ділячись 

своїми враженнями від перебування у Чернівцях в листопаді 1802 р., він писав, 

що отримав запрошення від кількох місцевих чиновників найвищого рангу, 

тому більшість часу він проводив у «товариському колі». Найбільше йому 

сподобались гостини в будинку православного єпископа Буковини Даниїла 

Влаховича [525, S. 58]. З більш пізнього опису імператора Франца І, який 

відвідав резиденцію єпископа в 1817 р., довідуємось, що, власне, помешкання 

єпископа складалося з однієї зали та кімнати, «не дуже гарної» [773, c. 97]. 

Незважаючи на скромні житлові умови єпископа Даниїла, він отримував 

щорічну грошову ренту в розмірі 6 000 фл. та додаткове грошове надходження 

за виконувані ним духовні функції. Цього було достатньо, щоб приємно 

вразити сина віденського чиновника Й. Рорера. Останній повідомляв, що в 

будинку єпископа його приймали як сина і він «міг насолоджуватися всім, що 



 49 

може бажати собі чутливий молодий чоловік», крім того він був вражений 

сиром, яким його пригощали, за його словами, такий тип «швейцарського» сиру 

годі було шукати «серед австрійської чи баварської розкоші» [525, S. 58, 60]. 

З тексту Й. Рорера також випливає, що єпископ вмів приймати гостей на 

належному рівні, який відповідав уявленням представника освіченаї верстви 

Відня. Тому можна припустити, що місцеве вище православне духовенство не 

було закрите від «мирського життя». Це також підтверджується пізнішими 

фактами, починаючи з другої половині ХІХ ст., коли їх діяльність у публічному 

житті Буковини набере більшої активності та впливу. Така схвальна оцінка 

Й.Рорером поведінкових норм еліти Буковини свідчить про перебирання 

останньою усталених звичок та габітусу у центральноєвропейської еліти. 

Простежуючи проникнення європейських соціальних практик на Буковину, 

бачимо, як, наприклад, за європейською манерою місцеві жителі бажали мати в 

своєму домі фортепіано. Вперше в Чернівцях фортепіано придбала заможна 

родина Влаховичів в 1809 р., потім воно потрапило до Марії фон Бухенталь, яка 

згодом подарувала його майору жандармерії Гарольду [685, c. 8]. Гру на 

фортепіано належало опанувати кожній дівчині з «хорошої сім’ї». Але, як 

довідуємося із історії сім’ї Йозефи Едле фон Юст, дозволити собі придбання 

такого дорого музичного інструменту могли й представники середніх 

прошарків суспільства. 

Йозефа Едле фон Юст, батько якої був одним із чиновників, направлених в 

австрійську провінцію після 1775 р., одружилася в 1804 р. із польським 

збіднілим дворянином Францом фон Мікулічем. В 1816 р. чоловік Йозефи не 

повернувся з подорожі, таким чином, залишивши на неї чотирьох дітей та борги 

[919, S. 85]. Щоб утримувати своїх дітей, вона здобула освіту акушерки, яка в 

той час користувалася престижем та гарантувала деяку матеріальну 

забезпеченість. Це дало змогу одинокій матері забезпечити своїх трьох синів 

освітою, а для доньки придбати фортепіано, адже в цей час музична освіта для 

жінки мала навіть більше значення, ніж багате придане, а за визначенням 

У.Дьокер, вміння гри на музичному інструменті було одним із складових 
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«символічного капіталу» жінки в середовищі буржуазної культури [873, S. 98]. 

Про зростання «суспільної потреби» та попит на такий важливий атрибут 

світського життя, як фортепіано, свідчить той факт, що в 1814 р. у Чернівцях 

оселився виробник фортепіано Адальберт Кауделла [919, S. 80]. 

Ще одним доказом для підтвердження нашого припущення може слугувати 

запис хроніки римо-католицької парафіяльної церкви у Чернівцях про 

перебування імператора Франца І та його четвертої дружини Кароліни Августи 

в місті в 1817 р. Серед інших громадських закладів вони відвідали школу для 

дівчат, де імператриця була здивована вихованням та шляхетним одягом дочок 

місцевих ремісників, висловивши зауваження про недоречність такої «розкоші» 

та навичок ручної роботи, «які личать тільки дівчатам вищих станів» [847, c. 

80].  

На думку В. Зомбарта, у ХVIII ст. на зміну приватної розкоші, яка була до 

того часу притаманна лише двору правителів, приходить розкіш колективна. 

Місто створювало нові можливості для ведення пишного способу життя. 

Святкові заходи, які до того часу влаштовувались лише придворними в замках 

королів, поширились на широкі верстви населення, які також створювали для 

себе місця для розваг [696, c. 151]. 

Спочатку ці нововведення торкалися лише вищих верств суспільства, та 

згодом поширилися й на представників буржуазії, завдяки чому останні, ще не 

маючи достатніх політичних прав, задовольняли свої суспільні амбіції. 

Насамперед цей процес проходив у великих європейських містах, в Австрії – 

це, звісно ж, був Відень, який став орієнтиром для жителів провінцій. 

Присутність імператорського двору та аристократії сприяла, головним чином 

тому, що Відень славився своєю розкішшю, якою захоплювалися жителі 

провінцій і яка викликала бажання наслідувати такий спосіб життя [696, c. 32 – 

53]. На думку М.Гаусляйтер, більшість дворянства Буковини орієнтувалися на 

віденську придворну культуру, а питання етнічного походження, принаймі у 

першій половині ХІХ ст., було для них другорядним [837, S. 52]. 
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В кінці ХVIII – на початку ХІХ ст. заможні жителі Буковини отримали 

можливість відвідувати імперську метрополію завдяки активній розбудові 

шляхів та мостів. Основним сполученням Буковини із Віднем до появи 

залізниці був т.зв. Францівський шлях (Franz-Strasse). Дорога «цісаря Франца» 

пролягала від галицького кордону біля Снятина через Чернівці, Сучаву, Гура-

Гумору до кордону із Семигороддям [947]. Таким чином, багато представників 

дворянства Буковини та деякі заможні торговці отримали можливість частіше 

подорожували до Відня, де обов’язково відвідували оперу чи інші публічні 

заходи [869, S. 18], які впливали на формування нових смаків. 

До кінця ХVIII ст. на Буковині, згідно з теорією В. Зомбарта, вже були 

представлені всі можливі засоби для ведення якщо не розкішного, то 

«квазірозкішного» репрезентативного життя: театральні дійства, бальні зали, 

ресторани, готелі та крамниці [696, c. 151 – 154]. Розглянемо ці нововведення 

детальніше: 

1) Театральні дійства. З мандрівної записки Вінцента Баттані 

дізнаємося, що в 1807 р. крайова столиця Буковини все ще мала сільський 

традиційний характер: 

       Місто самостійно утворює лише одну вулицю і займає один пагорб, оточений убогими 

житлами […]. Лише Йосиф ІІ надав йому кращого вигляду завдяки зведенню кількох громадських 

будівель та казармам [191, S. 163]. 
 

Але попри такий стан місцева публіка в цей час вдовольнялася виступами 

мандрівних театрів, фокусників, танцюристів, співаків: в 1784 р. «китайські 

тіні» демонстрував італійський ілюзіоніст, а в 1855 р. жителі міста побачили 

виставу «Sprech-Maschine» (фонограф). Такі дійства зазвичай відбувалися в 

громадських садах, заїжджих дворах чи імпровізованих театральних залах [847, 

c. 287]. Спочатку в 1803 р., а згодом в 1807 р. в Чернівцях гастролювала перша 

німецькомовна трупа під керівництвом Філіппа Бернта [917, S. 107]. 

2) Організація балів. Про влаштування балів в Чернівцях вже на початку 

першого десятиліття австрійського панування свідчать «бальні порядки» 1788 

та 1803 рр., більшість з яких організовували заможні торговці [847, c. 200].  
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3) Готелі та ресторани. Кількість готелів/гостинних дворів в Чернівцях 

росла дуже швидко, більшість із них мали гучні назви, такі як «Goldenes 

Schiff», «Zu den drei Kronen», «Zum goldenen Fisch». Готель «Russie» в 1788 р. 

отримав дозвіл на трактир із більярдною, а в готелі «Drei Kronen» власника 

Штефана Гайваса в 1788 р. вже була кімната-кафе («Kaffezimmer») [792, S. 133; 

847, с. 273]. Такого типу заклади були важливим місцем, де представники 

місцевого «вищого світу» могли практично реалізовувати своє уявлення про 

віденський спосіб життя. Адже Відень цього часу не можна уявити без 

численних готелів та кафе, де місцева публіка мала нагоду не лише 

спілкуватися, але й почути музику та зіграти в азартні ігри [916, S. 187]. Серед 

останніх неймовірної популярності набула гра в більярд, настільки, що в 1745 

р. у Відні вийшов закон, який забороняв відкриття більярдних залів на всіх 

поверхах, крім першого, з метою попередження обвалу, а майстри гри в більярд 

були не менш відомими ніж артисти театру [650, c. 84]. Один із перших 

більярдних залів у Чернівцях належав власникові на ім’я Антон Бак, який в 

1816 р. отримав дозвіл на відкриття більярдного залу [5, арк. 3]. 

4) Торгівля предметами розкоші. В цілому більша частина торгівлі в краї 

зосереджувалася в руках євреїв. Товари, зокрема в Чернівці, завозились із 

Німеччини, Туреччини, особливою популярністю користувалися товари із 

Відня [732, S. 133, 135]. Судячи із однієї подорожньої записки, вже в 1818 р. в 

місті було «багато гарних крамниць», серед іншого продавалась пудра для 

волосся – невід’ємний атрибут «світського» туалету [847, c. 274], який проте 

вже в кінці ХVIII ст. почав виходити із моди. Але все ж пропозицію товарів у 

цей період не слід перебільшувати, адже на Буковині ще не було розвиненої 

інфраструктури, зокрема залізниць, які б могли сприяти розширенню торгівлі 

[817, c. 466]. На місцевих ярмарках, які регламентувались міським статутом 

1786 р., можна було придбати як найдешевші товари, так і «предмети розкоші 

та високої вартості», які контрастували щодо самої атмосфери ярмарку, 

традиції якого збереглись ще з молдавського періоду [847, c. 275]. 
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Згадані нововведення на Буковині в досліджуваний період були ще 

малопомітними, щоб вони стали більш масовими, бракувало матеріального та 

культурного капіталу, який би забезпечував існування так званого «високого 

способу життя», що був характерним для «бомонду» у розвинених тогочасних 

європейських містах. Така спільнота потребувала відповідного соціального 

елементу, натомість місцеві дворяни не відповідали таким критеріям, а середні 

класи або ж буржуазія, перебували ще на стадії свого формування, тому не 

мали поки що достатніх можливостей. 

За сто років з часу правління Австрійської імперії на Буковині відбулися 

швидкі зміни, які надали провінційним містам європейського вигляду. Ці зміни 

фіксували у своїх спостереженнях сучасники. В 1906 р. Йозеф Коллер у 

фейлетоні Bedenkliche Sympthome ділиться своїми спостереження щодо до того, 

що приховується за цим «цивілізаційним» зростанням у крайовій столиці 

Буковини: 

Із швидким зростанням зовнішності міста відбувається швидке зростання матеріального 

добробуту окремих осіб. Чернівці є містом вискочок. В цьому полягає ключ до загадки. Матеріальні 

можливості сформували ті чи інші – між іншим створені за вишуканою модою – благородні втіхи, 

як театр, концерти, але вони позбавлені розуміння, яке завжди притаманне західним містам [452, 

S. 2]. 

Із цитованого тексту, можемо зробити припущення, що на початку ХХ ст. в 

Чернівцях були сприятливі умови для накопичення економічного капіталу, що, 

у свою чергу, дозволяло заможній буржуазії розбудовувати культурне та 

соціальне поле, вести вишуканий «дворянський» спосіб життя, як фіксує 

Й.Коллер. Однак таке «швидке зростання» і відсутність традиції, яка б 

виводилась із Середньовіччя, зумовлювала деяку невідповідність із 

західноєвропейським стилем життя та формами суспільної комунікації на 

Буковині. Чи відповідає таке припущення історичній дійсності, спробуємо 

з’ясувати в наступних підрозділах дисертаційного дослідження. 

Отже, перебуваючи у складі Габсбурзької монархії, Буковина, незважаючи 

на свою «відрізаність від усього», як висловився свого часу А. Дж. П. Тейлор 

[759, c. 254], стала місцем, де поступово почали інкорпуватися 

західноєвропейські традиції, суспільні норми та спосіб життя. Проте характер 
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цих змін безпосередньо залежав від відносин Буковини із Віднем, що 

обмежувались парадигмою «центр-периферія». 

 

2.2. Структура та склад «світського товариства» Буковини 

У ХVII – першій половині ХІХ ст. під поняттям «світ», що в 

німецькомовній традиції відповідало поняттю «Gesellschaft», розуміли 

виключно «велике» придворне дворянство та «мале» нижче дворянство [916, S. 

200]. У Відні придворна знать утворювала нечисленні групи (кліки), серед яких 

абсолютна верхівка суспільства позначала себе як вершки («creme») або вершки 

вершків («creme de la creme»). Але починаючи з кінця ХVІІІ ст. середні 

суспільні верстви Габсбурзької монархії перебирають на себе традиційні 

дворянські галузі репрезентації та «демонстративного споживання» у всіх 

сферах публічного життя. В такий спосіб заможна буржуазія постулювала свою 

рівноцінність із старою елітою [797, S. 185].  

Запис в адресній книзі Відня 1852 р. засвідчує, що до т.зв. «світу», або 

«товариства» («Gesellschaft»), належить середній стан [916, S. 200]. Цьому 

факту сприяла політика правителів Австрійської імперії, які шляхом надання 

дворянського титулу представникам середнього стану як нагороду за успіхи у 

військовій, адміністративній, економічній чи культурній сфері намагалися 

здобути лояльність до династії [796, S. 177]. Зростання ролі буржуазії слід 

вбачати ще й в тому, що в її руках зосередилось економічне життя в період 

індустріалізації Австрійської імперії [650, c. 301]. 

В ХІХ ст. представники дворянських родин, яких сучасники 

ідентифікували як «erste Gesellschaft» («суспільство першого рангу»), почали 

втрачати виключне право номінуватись як «хороше товариство». Як зазначає 

Е.Брукмюллер, «друге суспільство» значилось гідним справжньому дворянству 

лише у разі фінансової потреби для Австрійської імперії. Чиновники, офіцери, 

банкіри та промисловці, які отримували дворянство, ставали для монархії 

інтегративним фактором. Між 1849 та 1914 рр. в Ціслейтанії було надано 

більше 5700 титулів найвищого дворянства, рицарів та баронів. Крім того, це 
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нове дворянство мало більш тісний ментальний зв’язок із монархією [796, S. 

423].  

В німецькомовній історичній традиції поступово під поняттям 

«Hautevolee» («благородне товариство»), «feine Welt» («вишуканий світ»),  

«grosse Welt» («великий світ»), «elegante Welt» («вишуканий світ»), «höhere 

Gesellschaft» («вище товариство»), «glänzende Gesellschaft» («блискуче 

товариство») почали розуміти не лише родову аристократію, але й так звану 

грошову аристократію «Geldadel» або «zweite Gesellschaft». Воно традиційно 

складалося з банкірів, представників буржуазії, чиновників, пізніше до них 

долучилися представники мистецьких професій [797, S. 341; 796, S. 177]. Проте, 

незважаючи на те, що представники вищого дворянства Австрійської імперії й 

відвідували вечори, бали та концерти «другого суспільства», це залишалось 

швидше винятком.  

На початку ХІХ ст. автохтонне дворянство Буковини не відповідало 

європейській придворній традиції, його спосіб життя не надто відрізнявся від 

представників незнатного походження. Тому основу «світськго товариства» 

Буковини утворювали направлені з центру військові, чиновники і незначна 

верства місцевої еліти. Так, описуючи Чернівці в 1836 р., А.Шмідель побачив, 

що населення міста складають «німецькі службовці та ремісники, вірменські 

та єврейські торговці», а також «багато бояр», завдяки численним установам 

тут панує «жваве життя», і «місто все більш розквітає»: 

Unter den Einwohnern sind die Deutschen Beamte und Handwerker, die Armenier und Juden 

Kaufleute, auch leben viele Bojaren hier; durch die zahlreichen Behörden herrscht ein ziemlich reges Leben, 

und die Stadt blüht immer mehr empor [529, S. 293]. 

Культурний портрет автохтонного дворянства Буковини у складі 

Австрійської імперії в середині ХІХ ст. можемо зіставити на основі полеміки 

кореспондента румунської газети Bucovina із поглядами кореспондента газети  

Neue Zeit в 1850 р. Негативну реакцію у кореспондента чернівецької газети 

викликали наступні рядки із статті кореспондента віденської газети: 
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На противагу цьому журналіст буковинської газети стверджував, що 

кожен, хто знайомий із суспільним ладом Буковини знає, що «у монархії не існує 

жодного коронного краю, де між дворянством та освіченими класами суспільства існували 

б дружелюбніші та щиріші стосунки, ніж на Буковині» [592, p. 56]. Можливо, остання 

думка є більш переконливою щодо суспільного становища Буковини в середині 

ХІХ ст. В цей час, як відзначають дослідники, автохтонні дворяни за своїм 

способом життям більше тяжіли до освіченої буржуазії, ніж до 

західноєвропейської аристократії. 

Вже в другій половині ХІХ ст. внаслідок різних чинників зросла кількість 

освіченої верстви населення Буковини, із якими представники дворян 

перебували у активних відносинах. Зокрема, за свідченням сучасників, широкі 

суспільні зв’язки із середніми освіченими класами були у Костянтина фон 

Бухенталя (Constantin Dobrowolski Ritter von Buchental, 1842 – 1897) [Див.: 

Додаток Е, рис. 33], великого землевласника маєтку в с. Добринівці. 

К.Бухенталь як творча людина потребував визнання свого таланту, тому він 

підтримував стосунки з освіченими верствами Буковини, серед яких 

користувався популярністю. Під час одного із візитів письменника, професора 

Е.Р.Нойбауера в маєтку в Добринівцях, який декламував тут імпровізовані 

вірші, Костянтин акомпанував їх імпровізованою музикою на піаніно [223, S. 

160].  

На думку М.Мішлер, яка вкінці ХІХ ст. протягом 3-річного викладання її 

чоловіка в Чернівецькому університеті проживала в Чернівцях, для «світського 

товариства» («Gesellschaft») на Буковині, яке об’єднувало в собі верхні 

суспільні прошарки, були характерні такі риси: соціальна група, яку можна 

було б до них зачислити, була незначною, а вихідці із Заходу перебували тут 

недовго і вели спосіб життя, відповідний до свого сприйняття Буковини як 

колонії. Крім того, дослідниця відзначає, що на Заході «товариське життя» є 

.  

На жаль, ми мусимо відзначити, що буковинські 

аристократи (на тутешніх балах) намагаються 

відстоювати ексклюзивне становище, і це доводить, як 

мало вони розуміють дух часу, тому для них не освіта, а 

лише дворянство (дворянський титул – В.К.) та гроші 

творять людину. 
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відміним від того, яке представлене на Буковині [872, S. 5]. Але не всі вихідці із 

Західної Європи, які протягом ХІХ – поч. ХХ ст. перебували на Буковині могли 

б погодитись із такою думкою. 

Найраніше відоме нам письмово задокументоване вживання 

висловлювання «вишукане товариство» та «вищий світ» щодо представників 

населення Буковини застосоване кореспондентами віденської газети Humorist в 

1842 р. та в 1844 р.: 

1842 

…
 

[389, S. 812].

Дуже вражаючий виняток зазнає 

подорожуючий від дійсності місцевих готелів в 

Радівцях. […] Вишукане товариство цивільних та 

військових, збирається ввечері в дружньому колі. 

1844 

[…]

 [408, S. 1044].

[…] «Гуморист» (газета. – К.В.) не могли 

переглянути навіть у чернівецькому казино-

товаристві, яке, як відомо, отримує велику 

кількість добірних журналів, тому що більшу 

кількість екземплярів було розповсюджено в місті 

приватно, особливо серед вищого світу. 

В останньому наведеному прикладі автор вживає поняття «haute-volee» 

(«люди вищого рангу»), яке було запозичене на початку ХІХ ст. з французької 

мови для позначення «шляхетного товариства» (vornehme Gesellschaft) [821, S. 

273]. Таким чином, на Буковні вже 1840-х рр. формується певна суспільна 

формація, яка за стилем життя набирає подібних рис щодо «світського 

товариства» Західної Європи. 

У повідомленні газети Humorist про святкування з нагоди освячення 

першого каменю кафедрального собору Святого Духа митрополитом Євгеном 

Гакманом в 1844 р. бачимо, як змінюється уявлення в центрі монархії про 

соціальний простір Буковини, завдяки таким текстам в уявленні жителів Відня 

формувся образ легітимності еліти Буковини: 

Але те, що дами могли взяти участь у цій цікавій частині святкування, створюється 

думка, навіть якщо загалом особливої галантності для вас в краї не слід чекати, який 

уславився як край ведмедів, тому я повинен зізнатися відверто, що ця думка помилкова, і що 

тут, як і скрізь в освічених містах, цими поглядами аж ніяк не нехтують. Архітектор 

також отримав подяку вищого світу (дослівний переклад. – К.В.) найвищою мірою, завдяки 

спорудженню ним  двох великих трибун з більш ніж 300 місць для цієї мети, також для 

цього були розповсюджені вхідні білети серед дам  знатного походження та освіченого 

середнього класу [408, S. 1044].  
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Автор повідомлення ставив собі за мету зруйнувати усталені віденські 

стереотипи щодо «цивілізаційного» стану на Буковині. Тому в описанні 

соціуму Буковини він вдається до «вишуканих позначень», до числа 

«світського товариства» - «schöne Welt» він зараховує як знать, так і освічені 

середні стани – «Damen von Distinktion und aus dem gebildeten Mittelstande» [418, 

S. 104]. 

Вже наприкінці століття, коли світське життя на Буковині досягне своєї 

більш окресленої форми, газета Czernowitzer Zeitung у бальній хроніці 1885 р. 

під поняттям «Czernowitzer beau monde» перечислювала наступних осіб: 

крайовий президент барон Алезані, митрополит Мораріу-Андрієвич [Див.: 

Додаток Е, рис. 16], дворянство та міщанство, чиновники та професори [318, S. 

3]. Згадуючи своє життя в Чернівцях на посаді крайового президента (1 жовтня 

1904 – 19 грудня 1911), Октавіан Регнер фон Бляйлебен [Див.: Додаток Е, рис. 

65], описуючи суспільний стан Буковини, вказує, що «Товариство (світське. – К.В.) 

складалося з великих землевласників, вищих службовців, офіцерів та вищого духівництва» 

[204, S. 27]. 

Світло на проблему соціального складу «Oberschicht», або «Estаblishment» 

в контексті історії Буковини, якими позначали вищі прошарки суспільства, що 

входили до «світського товариства», проливає пояснення в спогадах Цві Явіца. 

Пишучи про Чернівці в 30-х рр. ХХ ст., він стверджував, що до істеблішменту 

Чернівців належали не лише так звані «великі пани» («großen Herren») – члени 

парламенту, керівники культурних та благодійних товариств, банкіри, великі 

промисловці та торговці, великі землевласники, а й також відомі лікарі, 

адвокати, університетські професори, гімназіальні професори, які завдяки фаху 

«зробили собі ім’я в суспільсті» [627, S. 155]. 

Загалом, «світське товариство» Буковини слід умовно розділити на дві 

категорії. До першої категорії належали дворяни-землевласники, вище 

чиновництво та вище духовенство, промисловці, а згодом додалися й банкіри (в 

1908 р. в м. Чернівці діяло 12 банків та філіалів), що були власниками 

найбільшого матеріального капіталу на Буковині. До другої категорії належали 
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чиновники середнього рангу, середня буржуазія, представники вільних 

професій.  

Через нестатичність такої спільноти або суспільної формації, як «світське 

товариство», його соціальний склад важко визначити, але спробуємо скласти 

приблизну конфігурацію соціальних груп, члени яких були потенційними 

«акторами» соціальної практики світського життя. 

У зв’язку із особливістю господарства Буковини слід припустити, що 

найбільший відсоток осіб, що вели світське життя, були великі землевласники, 

що часто одночасно мали дворянський титул. Якщо в 1850 р. на Буковині було 

всього 142 табулярних маєтки, то в 1900 р. їх кількість зросла до 300 (за 

рахунок дроблення). На основі записів в табулярній книзі за 1910 р., 

В.Ботушанський стверджує, що серед загального числа великих землевласників 

Буковини 31 % складали євреї, 31 % – поляки, 30 % – румуни, 8 % – 

представники інших національностей [649, c. 97]. Варто також зазначити, що 

значну участь в публічному просторі Буковини брали й вірменські великі 

землевласники (часто сполонізовані), наприклад, Вартарасевич, Капрі, 

Ромашкан, Прункул, Задурович та ін.  

Слід зазначити, що своєї більш окресленої форми «світське товариство» на 

Буковині змогло досягти лише напередодні Першої світової війни, коли міста 

краю набули урбанізованого характеру, помітно зросло економічне поле. 

Відомо, що до середини ХІХ ст. в Чернівцях вже було 15 готелів, 12 ремісничих 

цехів, дві гільдії, поступово розвивалося фабрично-заводське виробництво [647, 

c. 89 – 90]. В другій половині ХІХ ст. провідне індустріальне виробництво на 

Буковині перебувало переважно в руках євреїв, які становили т.зв. велику 

буржуазію – власники підприємств, банкіри та директори кредитних установ. 

Зокрема, відомими фабрикантами були Емануель Акселрад, Фрідріх Фішер, 

банкіри Маркус Цукер та Моріц Амстер [832, S. 113]. Це були переважно 

особи, які належали до т.зв.«прогресивних» євреїв(прихильники руху Гаскала), 

які перебували в опозиції до «ортодоксальної» частини єврейства Чернівців 

[693, с. 30]. Володіючи вагомим матеріальним капіталом та модерним 
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світоглядом, вони створювали відсоток великої та середньої буржуазії в містах 

Буковини. Євреї також переважали серед адвокатів та приватних лікарів. Їхнє 

соціальне дистанціювання всередині єврейської громади зокрема було помітне 

в повсякденному житті. Так, румунський громадський та політичний діяч 

Н.Йорга, характеризуючи різні типи євреїв Чернівців за манерою одягатися, 

протиставляє «євреям у традиційних кафтанах» такі типи: 

[…] австрійські міщанини, які одягаються як всі інші на німецький лад; товстопузі банкіри; 

службове єврейство та представники вільних професій з пенсне на носах, елегантними циліндрами, 

високоми стоячими комірцями та в чорному вбранні […] [432, S. 119]. 

Взаємозв’язок розвитку урбанізації та виникненням модерних інституцій 

публічності зафіксований в Чернівцях австрійського періоду в Подорожі 

Росією та Польщею. Буковина, Галичина, Краків та Моравія Й. Коля, під час 

подорожі на Буковину в 1838 р.: 

У місті ми застали радісне і жваве  життя, і хоч як мало це турбувало б решту Європи, та 

все ж Чернівці радують своєю гарною кухнею, своїми добрими товарами, радісними святами і 

хорошою славою довкола, тому всі російські службовці з Хотина, Кам’янця і сусідньої Бессарабії, 

коли бажають розважитись, то намагаються отримати коротку відпустку і їдуть на день-два 

до Чернівців. П’ють там хороше угорське вино і купують своїм жінкам гарні віденські речі. Місто 

здалося нам нічим іншим, як околицею Відня, віддаленою, звісно, на 150 миль [1125 км. – К.В.] від 

столиці. Всі магазини були наповнені гарними речами з Відня, всі будинки із великими яскравими 

написами, на яких торговці рекомендують свої вина, свою біжутерію, свої рушники та 

мануфактуру [450, S. 17]. 

Таким чином, Чернівці, попри все ж разючу відсталість краю, вже в кінці 

1830-х рр. поступово позбувалися вигляду сільської місцевості і розвивалися як 

центр комунікації та торгівлі для навколишніх поселень. Це стало можливим 

завдяки статусу Черівцям головного міста провінції.  

Як стверджує румунський германіст І. Лігачу, «культурний ринок» 

Чернівців визначали урядові радники, університетські професори, юристи та 

місцеві політики. Особливо І. Лігачу відзначає роль «добре консолідованого» 

чиновництва, яке, за його словами, було важливим для підтримання розвитку 

деяких сфер публічного життя (сприяння в оренді театру, грошові субсидії для 

підтримки «Музичного товариства», допомога друку художніх творів 

буковинських авторів та ін.) [862, S. 21]. Тому не дивно, що чернівецький 

журналіст А. Шварц зазначав, що розвиток Чернівців за характером визначався 

як «чиновницьке місто» (Beamtenstadt). Очевидно, не без ностальгії за минулим 

він писав, що Чернівці були «солідним» чиновницьким містом із «славним 
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населенням» та «мішаниною націй», а національність для всіх була однаковою – 

«die österreichische» [532, S. 208, 211].  

За статистичними даними, в 1890 р. державні службовці налічували 17, 4 

тис. осіб, а в 1900 р. – 24, 1 тис. осіб, при цьому до цієї категорії до 1910 р. 

також зараховували працівників освіти. Військові в 1890 р. становили майже 4 

тис. осіб, а в 1900 р. – 4, 5 тис. осіб [751, c. 93]. Переважаючу більшість цієї 

групи складали німці, друге місце за чисельністю займали румуни [Див.: 

Додаток А]. 

Чиновники Буковини високого та середнього рівня в результаті своєї 

професійної діяльності були публічними та складали так зване «gut-bürgerliche 

Gesellschaft» (дослівно з німецької – «добре-буржуазне суспільство»). Це 

знаходить підтвердження і в художній літературі. В романі О.Кобилянської 

Апостол черні йдеться про «панське гуляще життя» та «розкоші» в будинку 

власника гуральні фон Ганингаймів, орієнтовно описується суспільний стан 

другої половини ХІХ ст. В тексті більш детально описаний склад «світського 

товариства» (письменниця вживає поняття «ліпше/вибране товариство»), яке 

було присутнє на домашній забаві у фон Ганингаймів: 

Були тут достойники з золотими комірами, високими титулами, панове із столиці, 

протоієреї, архімандрити з монастиря св. Івана з Сучави, багаті темнолиці бояри з Молдови, 

славний Миколай – музика із Сучави із своєю капелою, батько славного пізніше скрипника Григорія, і 

військові. Все репрезентаційне, із гвардією гірничого урядництва з жінками та дорослою молоддю 

обох полів [85, c. 92]. 

[…] Бувало, як зачнуть гуляти, в карти грати, музикам платити […]. Мій брат і я – ми обоє 

були у вельможі у «білій палаті», так сказати б, втаємничені. А урядовців яких і кілько! Німців, і 

поляків, і чехів, і мадярів [85, c. 72]. 

Отже, в змалюваному літературному сюжеті перед нами постають 

уявлення сучасників письменниці про склад «світського товариства», серед 

яких знать та чиновники. Щодо українців, то за словами ододнієї із героїнь 

роману, «між панством» вони не відігравали жодної ролі [85, c. 73]. Таким 

чином, письменниця демонструє становище різних етнічних груп Буковини в 

середовищі «світського товариства». Слід додати, що найчастіше українці 

потрапляли в заможні будинки як гувернернанти чи слуги [627, S. 23]. 

Таке становище українців у світському житті Буковини було пов’язане, з 

одного боку, із тим, що більшість українських дворян зрумунізувалися ще під 
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час перебування краю в Молдавському князівстві, а з іншого – з тим, що 

українці досить неохоче мігрували в міста, де були якнайкращі умови для 

формування модерного освіченого суспільства. І.Монолатій причину цього 

вбачає в тому, що земля для українців залишалася однією із головних цінностей 

їх традиціоналістського мислення [726, c. 132]. Але, навіть потрапляючи в 

місто, українці все одно, на відміну від інших національностей, були пасивними 

в суспільному житті, що неодноразово відзначали сучасники: 

Годї, паньство, бавитись все лиш коштом чужим, треба й самим причинитись до оживлення 

товариського житя, а тим і до піднесеня національного руху й материяльного стану наших 

товариств, головно-ж «Народного Дому», що надармо жде особливо на якусь акцию нашого 

жіноцтва в користь сеї найважнїйшої нашої інституції. Крайна пора взяти собі приклад із 

Волошок, Польок, Нїмок і Жидівок. Все живе рухаєсь, тільки Русинки сплять. Годї! [142, c. 2]. 

Отже, враховуючи навіть той факт, що етнічні товариства мали важливу 

інтегруючу суспільну здатність, українські освічені верстви, в т.ч. українки, як 

йдеться в наведеній цитаті та за спостереженням інших сучасників, програвали 

у своїй суспільній активності представникам інших національностей. 

М.Гарас пише про українську інтелігенцію, що «доля свого власного народу, 

доброго загалу, мало що їх обходило. В першій мірі дбав кожний для себе, вчився «по-

панськи» жити й забував помалу нарід, з якого вийшов» [672, c. 9]. Останнє свідчить 

про вплив практики ведення «світського життя» на освічену верству українців 

Буковини, що зумовлювало соціальну диференціацію всередині етносу. 

Таким чином, структура та склад «світського товариства» Буковини були 

досить аморфними та динамічними, адже залучення акторів до ведення 

світського життя базувалося на акті індивідуальної волі. І лише представники 

публічних професій, в першу чергу вищі чиновники, професія яких 

зобов’язувала відвідувати різні публічні заходи, становили більш сталу групу, 

проте лише протягом певного часу. 

 

2.3. Особливості соціальної інтеграції в «світське товариство» Буковини 

Завдяки модернізаційним заходам Габсбурзької монархії на Буковині 

відбулася суспільна трансформація, яка зумовила зростання можливості 

підняття по соціальній драбині в рамках різних інститутів.  



 63 

Як зазначає С.Пахолків, соціальним ліфтом в Австрійській імперії 

слугувала освіта. «Матура була у Габсбурзькій Галичині критерієм освіченості 

та приналежності до верстви інтелігенції» [734, c. 241]. Аналогічне твердження 

можна застосувати і до тогочасної Буковини. Іспит зрілості (Maturitätsprüfung) 

для учнів після закінчення навчання був введений в Чернівецькій гімназії на 

основі нового закону для гімназій, що набрав сили після революції 1848-1849 

рр. [890, S. 283]. В 1850 р. в Чернівецькій гімназії серед 32 учнів лише 18 

отримали атестати зрілості. Серед них відомі особистості кінця ХІХ ст.: 

великий землевласник рицар фон Ферро, адвокат Ромуальд Клімкевич, 

Адальберт та Йозеф Кохановські [935, S. 90]. 

Освіті та іспитам з атестату зрілості (матура) надавали великого значення в 

суспільстві. Так, за заповітом батька відомого журналіста та письменника 

Карла Еміля Францоза, він мав поступити на навчання в Чернівецьку гімназію, 

що відбулося восени 1859 р. [371, S. 129].  

Суспільне значення складання матури підтверджується численними 

показниками повідомлень, що постійно з’являлися на сторінках місцевих газет. 

Газета Буковина в 1885 р. повідомляла, що першою дівчиною з Буковини, яка 

отримала свідоцтво гімназійної матури, була Сюзанна Рубінштейн, другою – 

Роза Вельт, третьою – Софія Окуневська [123, c. 6] [Див.: Додаток Е, рис. 70], 

яка в майбутньому стане першою жінкою-лікарем Буковини. Показовим є факт, 

що на іспитах у Львівській академічній гімназії, де С.Окуневська складала 

іспит, були присутні багато відомих особистостей, серед яких письменники 

Іван Нечуй-Левицький та Іван Франко. А першою дівчиною, яка здала матуру в 

Чернівецькій гімназії, була Климента Ганкевич, дочка Клима Ганкевича, що 

раніше був секретарем Чернівецького університету [122, c. 3].  

З листів відомої буковинської письменниці Ольги Кобилянської 

довідуємося, що її молодший брат – Володимир в 1895 р. старанно готувався 

«до матури» в їхньому тодішньому помешканні на вул. Рошківській, хоча, як 

іронічно зауважує письменниця, «та чорна година ще далеко» [88, c. 284]. З 

часу запровадження матури в Чернівецькій гімназії склали іспит зрілості 3108 
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учнів. Серед них було багато тих, хто в майбутньому займатиме найвищі 

посади в сферах урядування, юстиції, викладання та церкви чи стануть 

художниками, письменниками, які відіграватимуть значну роль в культурному 

житті. Серед них, Е.Прокопович називає австрійського міністра сільського 

господарства барона Александра фон Петріно та барона фон Шенка, поетів 

Емінеску та Федьковича, письменника Францоза, хірурга д-ра Йоганнеса фон 

Мікуліч-Радецького, театрального знавця Йозефа Грегора [890, S. 285]. 

Атестат зрілості ставав шансом соціального сходження, чим користувалися 

навіть сини заможних селян, особливо сільських священиків. Найкраще це 

демонструє кар’єра чернівецького педагога та політика, депутата австрійського 

парламенту Єротея Пігуляка [Див.: Додаток Е, рис. 59, рис. 60], який 

народився у с. Нові-Маївці в багатодітній сім’ї сільського дяка [735, c. 35]. 

Інтегративні функції в межах «світського товариства» Буковини відігравав 

Чернівецький університет.  Заснування університету в 1875 р. суттєво 

наповнило змістом суспільне та культурне життя краю завдяки притоку 

інтелектуального та соціального елементу. При виборі викладацького складу 

молодий університет перш за все користувався критерієм якості та надавав 

переваги викладачам із німецького мовного простору, щоб виробити зв’язки із 

науковим поступом в Центральній Європі. Найбільше викладачів вищої школи 

прибувало із Відня, Інсбруку, Грацу. З усіх 134 викладачів різного рангу, що 

працювали протягом 44 років існування Чернівецького університету 

Франціско-Йозефіна, 48 прибуло з Віденського університету, 14 – з Грацького, 

8 – з Празького, 7 – з Інсбрукського, 10 – з Росії (Риги) [767, c. 22]. 

Університет став ще одним каналом соціальної мобільності на Буковині, 

адже студенти, крім здобуття знань та можливості кар’єрного росту, мали 

можливість об’єднувати в академічні товариства, відвідувати різного роду 

публічні заходи. Важливо, що з 1897 р. університет почав приймати на 

навчання дівчат (крім теологічного факультету), проте, вони завжди складали 

незначну частку студентів: 1899/1900 н.р. – 4 з 384 студентів, 1906/1907 н.р. – 

64 із 859 [647, c. 142]. Тогочасне ставлення до навчання дівчат в Чернівецькому 
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університеті відображене у промові, виголошеній в 1901 р. доктором Ем. 

Воюцьким. Він вважав, що жінки мають не менші здібності до начання, ніж 

чоловіки, але їхній природі відповідає інший спосіб навчання [623, S. 43-44].  

Навчання в університеті було платним, тому доступним лише для 

матеріально забезпечених верств населення. До прикладу, в семестрі 1890- 1891 

рр. платня за навчальний рік становила 30 гульденів. Потрібно було платити за 

вступ, складання іспитів та участь у деяких семінарах [681, c. 39]. 

На відміну від більшості інших німецьких університетів, де вчені та вищі 

чиновники утворювали касту та відмежовувались від всіх контактів з так 

званою «буржуазією», створюючи в такий спосіб бар’єри, вчені в 

Чернівецькому університеті перебували у тісних суспільних відносинах не 

лише із студентськими корпораціями та представниками середніх станів, які тут 

навчалися, а також із церковниии сановниками та культурними товариствами 

[890, S. 159]. Можливо, така поведінка університетських викладачів була 

обумовлена нижчою зарплатнею ніж у Віденському університеті, що не 

дозволяло виражено дистанціювати він названих соціальних груп. 

Студенти розширювали свої соціальні зв’язки завдяки танцювальним 

курсам та комерсам, які проводили студентські корпорації, та на домашніх 

товариських вечорах в будинках викладачів, куди зарошували старанних 

студентів з метою формування нової інтелектуальної еліти [926, S. 334]. 

Викладачі були частими гостями на вечорах в студентських товариствах. 

Влітку 1876 р. на заключній вечірці (Schlußkneipe) студентського товариства 

«Дачія», яка користувалася прихильністю викладачів, були ректор К. Томащук 

[Див.: Додаток Е, рис. 30], декан юридичного факультету, пізніше професори 

Ф.Кляйнвехтер, Й.Лозерт, Л.Гегенбауер, Ф.Ферінг та двоє румунських 

богословів [890, S. 154]. Колишній студент чернівецького університету Ганс 

Людвар згадував, що студенти отримували «вхід» до будинків викладачів, які 

бажали бачити своїх доньок в товаристві освічених молодих людей. Часто такі 

обставини приводили до одружень. Брати письменниці О.Кобилянської 

Олександр та Володимир, вивчаючи право в Чернівецькому університеті, 
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познайомили письменницю «з певними кругами «на світі»[119, c. 353], тобто 

університет дозволяв розширяти соціальні зв’язки. 

Як стверджує Е.Брукмюллер, «гарантом» сходження на верхні щаблі 

соціальної драбини в ХІХ ст. в Австрії була кар’єра священика [797, S. 169]. 

Покращення матеріального та освітнього рівня, вплив європейського 

культурного виховання поступово зумовив соціальний престиж богословського 

стану й на Буковині [773, c. 116]. Є всі підстави вважати, що тогочасна церква в 

австрійській Буковині виконувала, крім всього іншого, функцію каналу 

вертикальної мобільності. Як вказує в своїй праці чернівецький історик 

М.Чучко, новий соціальний тип буковинського православного священика, 

сформований під впливом йосифінського ідеалу, ідентифікував себе із 

інтелігенцією [773, c. 116], що позначалося на їхньому способі життя. 

За свідченнями, активним учасником шляхетного часу проведення був 

православний митрополит Євген (Гакман) [Див.: Додаток Е, рис. 13]. Цілком 

можливо, що ще будучи студентом Віденського університету, де існував 

спеціальний «цісарський конквіт» для підготовки теологів різних конфесій 

(1819 – 1822) [716, c. 10 – 11], він відвідував різні «світські/товариські» заходи, 

тому був знайомим із етикетом і смаками, які панували в столиці монархії. Під 

час виступу композитора Ференца Ліста у Чернівцях у травні 1847 р. він із 

особливим ентузіазмом сприйняв обробку «Коломийки» [871, S. 22]. Коли 

віртуоз закінчив грати, владика так голосно заплескав в долоні, що численні 

графи і барони повернулися в бік його ложі. Він попросив Ліста повторити цей 

твір ще раз. Музикант поклонився і відіграв «Коломийку» вдруге [716, c. 28]. 

Є.Гакман долучався і до публічної благодійності, як на початку 1866р., коли він 

передав 100 гульденів для виготовлення вхідних квитків комітету, який 

організовував бал «в інтересах бідних», виручені гроші із продажу квитків 

планували направити для допомоги бідним [622, S. 2]. 

Вищі духовні особи, до яких належав й євангелістський священик 

проводили компанійські зустрічі у крайового рабина, де грали в тарок 

(картярська гра. – К.В.) [890, S. 74]. Крім того, двоє синів засновника 
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садагурської династії цадиків рабина Ізраеля фон Ружина вели показний 

розкішний спосіб життя, робили прогулянки на чотиримісній кареті з лакеєм, а 

їхні дружини носили паризькі та віденські вбрання [769, S. 52]. Родина цадика 

Ружина відзначилась також як власники розкішної резиденції в Садгорі [Див.: 

Додаток Ж, рис. 8], її екстер’єр може лише свідчити про не менш розкішні 

палати всередині. Так, чернівецькому журналісту Рудольфу Капраліку під час 

візиту завдяки привідчиненим дверям вдалося помітити в особистих покоях 

цадика Ізраеля на стіні під рамкою різноманітні коштовні речі: корону із 

перлинами, багато діамантів, рубінів, смарагдів та сапфірів. Гучною подією 

було й весілля одного із синів цадика, за свідченнями, на подію прибуло 10 тис. 

гостей, в т.ч. із закордону та сусідніх країв [832, S. 3].  

Представники духівництва часто фігурують серед публіки святкових 

вечорів у газетних колонках. Цікавим для нас видається повідомлення в газеті 

Буковина 1886 р. про те, що Чернівецька духовна семінарія дозволила брати 

участь богословам на вечорі товариства «Союз» лише в бальному одязі, 

оскільки напередодні на вечері румунського товариства «Junimeа» («Юність») 

богослови танцювали в рясах [134, c. 4] [Див.: Додаток Е, рис. 22]. 

Навіть сільські священики у своєму повсякденні переймали норми, 

прийняті у «світському товаристві». Картину життя буковинського священика 

ілюструє у своїх споминах письменник та політичний діяч Буковини Теодот 

Галіп, батько котрого був православним парохом у с. Волока, що на правому 

березі р. Черемош:  

«господарство у батьків було невелике – отже, батько виписував часописи з Чернівець і зі 

Львова та німецький ілюстрований журнал. Коли наставали довгі вечори, батько читав мамі і моїй 

старшій сестрі німецькі романи. А я тоді не знав іншої мови, лиш українську, тож висмикувався, 

бувало, з їдальні туди, де говорилося зрозумілою мені мовою, - до широкої кухні, в котрій зібралася 

челядь» [65, c. 154]. 

Т.Галіп розповідає також про стару служницю Цію (Настасія) та візника 

Івана Гуцуляка. Як бачимо, незважаючи на «невелике господарство», життя 

сім’ї сільського священика не було аскетичним, а більш схоже на життя сім’ї з 

освіченого середнього класу, яка мала матеріальну змогу для утримання 
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домашніх слуг. Крім того, в родині Галіпів культивувалася німецька мова та 

культура через читання часописів та німецьких романів. 

Світське життя деяких священиків мало й зворотній, негативний бік. 

Російська письменниця та педагог Єлизавета де Вітте, подорожуючи 

Буковиною влітку 1903 р., зафіксувала в мандрівних записках, на її погляд, 

негативні риси побуту православного духівництва: «Карти, вино, сон – ось 

проведення часу багатьох із них. Матушки переважно не господині, а світські пані, що 

думають тільки про вбрання і виїзди» [69, c. 26 – 27]. 

Аналогічну до духівництва соціальну функцію виконували й такі 

інститути, як державна та військова служби, як засіб для підняття по соціальній 

драбині для талановитих та здібних осіб в середовищі середнього стану [870, S. 

107]. До 1848 р. чиновники представляли провідну групу освічених верств 

населення (Bildungsbürgertum), були символом імперської держави у 

Габсбурзькій монархії [838, S. 223]. Ідея йосифінізму передала службовцям 

особливу фахову етику та наділила їх важливими інтегративними функціями у 

державі. Тому завдяки цій професійній етиці та притаманним їм веденням 

«вишуканого» життя виник значний соціальний престиж як керівної верстви 

службовців [897, S. 168 – 168], так і представників нижчих їх ланок, що 

компенсували своє важке фінансове становище престижністю професії в 

суспільстві [838, S. 223]. В 1862 р. чиновники Крайового управління Буковини 

отримували такі оклади: чиновники IV рангу (в цей час був представлений 

лише 1 чиновником) – 8 000 гульденів, урядові радники VII рангу – мали 2000, 

1800 гульденів, урядовці IX рангу отримували 1000, 800, Х рангу – 600, 500, 

400, 350, 300, 250. Крім того, службовцям призначалися службові квартири. 

Чиновники IV та V рангу як елітні службовці мали право на квартиру із 6 

кімнатами, VІ рангу – 5 кімнат, VІІ – 4 кімнати, нижчі чиновники VІІІ та ІХ 

ранuу – 3 кімнати, Х-ХІ рангу – 2 кімнати [731, c. 50] [Див.: Додаток Е, рис. 

75]. 

Найвищі службові посади в герцогстві Буковина займали призначені у 

Відні чиновники, натомість до формування середньої ланки службовців 
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долучався й автохтонний елемент. Так, за свідченням депутата крайового сейму 

Буковини М.Василька, в кінці ХІХ ст. чиновницькі посади V, VII, VIII рангів 

займали переважно «чужинці», до VIII рангу допускалися вже й буковинці, але 

найбільше жителі Буковини, а саме 2/3 займали серед посад нижчого ІХ рангу, 

«де нема вже золотого ковніра», який був символом високого статусу 

чиновників [60, c. 48-49]. Таким чином, чіткий «культурний поділ праці» у 

бюраккратичній сфері на Буковині впливав і на структуру «світського 

товариства». 

«Світське товариство» як система соціальних зв’яків дуже висоrо 

цінувалося у сім’ях високих чиновників, які могли тут знаходиnи вигідні 

знайомства, корисні для кар’єрного росту [838, S. 222]. Часто родини 

застосовували всі можливі зв’язки, щоб їхній нащадок отримав державну 

службу. Прикладом слугує кар’єра Фрідріха Кляйнвехтера, відомого 

австрійського юриста, службовця при міністерстві та публіциста. Батько 

Ф.Кляйнвехтера (Людвіг Кляйнвехтер, 1839 – 1906) вів медичну практику в 

Чернівцях, а дядько Ф. Кляйнвехтер був відомим доктором права, двічі займав 

посаду ректора в Чернівецькому університеті (1883/1884, 1894/1895) [902, p. 

580; 880, S. 29]. Ф.Кляйнвехтер [Див.: Додаток Е, рис. 41], в Чернівцях вивчав 

право, після складання державного іспиту в 1902 р. працював практикантом на 

поштовій службі, в 1903 р. призначений фінансовим прокурором в Чернівцях, в 

1907-1908 рр. був судовим практикантом у Празі та Відні, в 1910 р. почав 

працювати в цісарсько-королівському міністерстві фінансів. При цьому він не 

приховував, що у його сім’ї знаходили намісників, радників міністрів, 

придворних радників, генералів та університетських професорів, які були б 

корисними для його кар’єри [838, S. 173 – 174]. 

Чиновники нижчого рангу теж шукали можливості в «світському 

товаристві» для кар’єрного росту. За спогадами Д.Лукіяновича, батько 

О.Кобилянської «низький урядовець, у глибоких горах дав синам університетську освіту, 

старших трьох подружив із заможними панами» [105, с. 354]. Очевидно, 

університетська освіта та «корисні знайомства» сприяли їхньому професійному 
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становленню, так, Юліан був учителем української гімназії в Чернівцях, Степан 

– військовий офіцер, Максим – секретар суду в Сучаві [Див.: Додаток Е, рис. 

69].  

Професія чиновника як ідеал буржуазного життя втілений в творі 

О.Кобилянськї Людина (1891). Ось про яке життя мріяла для свого сина 

літературна героїня повісті, дружина пана Ляуфера, «ц.-к. лісового радника»: 

Вона бачила сама не раз у своїх мріях сина лiсовим радником, бачила, як вiн їздив у елегантнiй 

колясцi, гордими кiньми, бiля нього багата жiнка, його здоровлять низенько малi й великi, старi й 

молодi; бачила його також поважним лiкарем-радником у товариствi високих осiб, що з ним дружно 

балакають. Часами змiняв муж будучими свiй завiд й вибирав становище надворного радника. 

Супроти того не можна було вже нiчого закинути [ 86, c. 16 – 17]. 

Отже, цитований фрагмент демонструє уявлення сучасників авторки про 

складові стилю життя чиновника Австро-Угорської імперії, що передається 

такими висловлюваннями, як «елегантна коляска», «горді коні», «багата 

жінка», «товариство високих осіб». 

На Буковині зустрічалися й випадки, коли бажанням входити до 

«світського товариства» чи загрозою втрати статусу члена спільноти 

маніпулювали в політичних цілях, в 1899 р. барон Микола фон Мустаца [Див.: 

Додаток Е, рис. 27] шантажував лікаря В.Воляна: «А Мустаца викликає між 

рускими послами роздор, стероризувавши Воляна ласого на властиве доробкевичам панство 

тим, що загрозив єму забороною вступу до панського товариства […]» [149, c. 1]. 

Таким чином, це є ще одним підтвердженням існування на Буковині певної 

системи суспільних зв’язків в середовищі еліти, яку автор наведеної цитати 

позначає як «панське товариство». В середовищі такої спільноти 

приналежність окремого індивіда до неї визначалася сторонньою суспільною 

думкою. Тобто людина могла належати до «світського товариства», допоки 

інші члени цього товариства так вважали [780, c. 120]. 

Окремого розгляду потребує військова кар’єра, яка користувалася 

престижем, зважаючи на постійні війни Австрійської імперії та те, що офіцери 

за свою службу мали можливість отримати дворянський титул [796, S. 330]. 

Крім того, 1851 р. вийшла постанова, яка дозволяла претендувати на кадетсвто, 

незалежно від станової та родової приналежності. В цей час були такі види 
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кадетів, як імператорські – сини шляхти та офіцерів, полкові – сини державних 

службовців, та кадети, які проходили службу при війську за власні гроші.  

Батько письменника Ю.Федьковича, Адальберт Гординський [Див.: 

Додаток Е, рис. 19], який в кінці 50 – 60-х рр. ХІХ ст. був урядником при 

Крайовій табулі, віддав свого сина до війська і виправдовував свій вчинок тим, 

що зробив це «для його добра, бо що з нього було би». З цією метою 

А.Гординський просив о. Г.Кантеміра, родича Ю.Федьковича по материнській 

лінії, «схилити» його до військової служби. Але все ж бар’єром були іспити та 

оплата за навчання. А.Гординський заплатив за службу свого сина 120 золотих 

ринських [713, c. 81 – 82]. 

13 квітня 1853 р. Ю.Федькович [Див.: Додаток Е, рис. 76] став «полковим 

кадетом і пішов до полку», що розташовувався у Трансільванії, був 

призначений до другої кампанії (роти) гренадерів, 16 березня 1854 р. став 

капралом, 18 травня 1855 – фельдфебелем, 11 квітня 1859 р. – офіцером-

підпоручником (лейтенантом) другого класу, 25 травня того ж року – 

підпоручником (лейтенантом) першого класу [699, c. 141]. Зважаючи на такий 

ріст військової кар’єри Ю.Федьковича, можна стверджувати, що він 

зарекомендував себе як здібний офіцер і, таким чином, прибувши до Чернівців 

в 1859 р., він отримав вхід до «світського товариства» Буковини як офіцер, а 

вже потім як талановитий письменник. Із спогадів про письменника відомо, що 

в освічених колах Чернівців на початку 60-х рр. ХІХ ст. Ю.Федькович був 

відомим як офіцер, який пише німецькомовні вірші [713, c. 103].  

Проходження військової служби у війську Австрійської (Австро-

Угорської) імперії було також своєрідною традицією серед синів 

найзаможніших знатних сімей Буковини, серед них Я.Флондор, М.Попович, 

І.Якубович та М.Василько, які служили при 16 полку гусарів в Чернівцях [59, c. 

372]. У військовій академії у Відні навчався й Віктор барон фон Стирча (1839 – 

1908) [Див.: Додаток Е, рис. 46], під час війни в Італії він отримав звання 

оберлейтенанта [596, S. 214].  
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Про поширення традиції великих землевласників Буковини відправляти 

своїх синів після навчання в гімназії на військову службу та престижність 

військової професії підтверджується і в художніх творах. Так, однорічну 

військову службу у Відні проходив син великого землевласника Ганга у творі 

О.Кобилянської Апостол черні [85, c. 28]. 

Ще одну причину популярності військової служби на Буковині висловив 

Г.Дроздовський: «У нас жилось розкішно, позаяк у краї аж гуло від заможних дідичів, 

котрі охоче шукали собі зятів там, де яріли яскраві мундири» [74, c. 103].  

З наведеної цитати випливає, що приналежність до військових на Буковині, 

для носія такої професії збільшувало його шанси покращити свій матеріальний 

стан завдяки одруженню із представницею заможної родини. 

Завдяки вищевикладеному можна стверджувати, що в модерний час на 

Буковині не лише традиційні суспільні інститути, такі як військо, церква та 

бюрократія, створювали умови для соціальної циркуляції, але й посилюється 

роль освіти, що свідчить про трансформацію суспільної структури Буковини та 

її відповідність до центральноєвропейської соціальної моделі. Тому й еліта 

Буковини формувалася у відповідних соціотворчих рамках та практиці. 

У зв’язку з особливостями соціальної структури населення краю 

основними носіями вишуканого способу життя на Буковині за австрійського 

правління було «zweite Gesellschaft» (дослівно – «друге суспільство»), а саме, 

чиновники, офіцери та представники вільних професій, яких можна 

класифікувати як «буржуазія». Тому й характер «світського товариства» 

Буковини визначався переважно в рамках т.зв. «буржуазної культури», яка 

грунтувалася на раціоналістичній основі класичної освіти та охоплювала такі 

елементи, як спільне розуміння самих себе, спільні життєві настанови, частково 

подібний стиль життя [738, S. 168]. 

Право «з народження» на приналежність до так званого «erste Geselschaft» 

належало представникам дворянських сімей Буковини. Це були нащадки 

боярських родин, які отримали титул ще на початку австрійського правління 

(1778). Крім того, австрійські правителі з метою отримання лояльності до 
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династії часто «нобілітували» за заслуги у військовій, адміністративній, 

економічній та культурній сферах, що впливало на зростання частки знаті із 

середовища середнього стану [797, S. 178]. Дворянський титул та різні 

нагороди виконували роль символічного капіталу в «світському товаристві» на 

Буковині, підвищували соціальні позиції та репутацію їх власника.  

Натомість заможна та дрібна буржуазія без титулів відстоювала свою 

рівноцінність із старою елітою завдяки «демонстративному споживанню» у 

всіх сферах товариського життя (das gesellige Leben) і створювала також засіб 

дистанціювання всередині власного оточення [797, S. 185]. Тому, щоб 

потрапити до такої спільноти, потрібно було відповідати її культурному 

габітусу, в основі якого лежав, перш за все, успіх, що визначався матеріальним 

та соціальним капіталом.  

Загалом для того, щоб належати до т.зв. «хорошого товариства», потрібно 

було володіти відповідними матеріальними ресурсами [838, S. 222], які б 

задовольняли потреби, починаючи з одягу і закінчуючи витратами на 

благодійницьку діяльність. Адже розкіш в середовищі «світського товариства» 

була одним із засобів його соціального самоствердження. Перш за все 

індикатором приналежності до «світського товариства»  було відповідне 

помешкання. Прикладои можуть слугувати заміські палаци великих 

землевласників. Заміська садиба була важливим полем культурної та суспільної 

діяльності. Багато часу дворяни проводили в місті, але жили переважно в селі, 

або ж заміська садиба слугувала їм за літню резиденцію. У книзі Буковина. 

Загальне краєзнавство, що вийшла з друку в 1899 р., вказуються такі замки та 

панські будинки: палац барона Мустаци в маєтку Садгорі [Див.: Додаток Ж, 

рис. 2, рис. 3, рис. 4] [817, c. 201], палац землевласника Флондора в 

м.Строжинець [817, c. 203], палац Криштофовичів у м. Вашківці [817, c. 204], 

палаци у селах Буденець – родини Петріно [817, c. 215], Дубівці – родини 

Шимоновичів [Див.: Додаток Ж, рис. 10] [817, c. 222], Глинниця – родини 

Флондорів [Див.: Додаток Ж, рис. 5] [818, c. 228], мисливський палац графа 

Гардеги в с. Городник Горішній [817, c. 229], маєток поміщика І. Антохі в с. 
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Іспас [817, c. 231], палац відомого власника рудників Манца фон Марієнзеє в м. 

Якобени, який в кінці ХІХ ст. слугував як готель [817, c. 232 – 233], Калинівці-

Купаренко [817, c. 235 – 236], Карапчів [817, c. 237], Вікно – палац з парком і 

гуральня з фільварком родини Вільбургів-Зотти [Див.: Додаток Ж, рис. 6] 

[817, c. 257], Онут [817, c. 258], Горішні Шерівці – панський будинок сім’ї фон 

Задуровичів з парком [817, c. 281 – 282], Тодорівці [817, c. 285 – 286].  

У європейських країнах заможні дворяни в своєму розпорядженні мали 

одразу міський і сільський маєтки, де жили залежно від сезону чи суспільних та 

особистих зобов’язань [833, S. 299]. Фактично міський будинок чи палац був 

еквівалентом до заміського будинку/палацу як репрезентативне помешкання 

дворян [833, S. 303]. Подібна ситуація склалася і в австрійський період на 

Буковині. Можна навести для прикладу родину Добровольсих фон Бухенталів, 

Васильків, Гурмузакі [Див.: Додаток Ж, рис. 1], Стирче, Кісслінгерів, 

Балтінестерів, Штефенеллі, Григорчів, Петровичів, Моріріу-Андрієвичів [730, 

c. 173]. 

Економічним капіталом для ведення світського способу життя 

представниками еліти на Буковині, а саме знаті, було ведення господарства в 

маєтку. Найзаможнішими маєтками на Буковині в другій половині ХІХ ст., 

незважаючи на вимоги революційних років (1848 – 1849 рр.), продовжували 

володіти дворянські родини (князі К.Кантакузіно, М.Струдза, графині 

М.Стержинська, дела Скала, барони Л.Капрі, Васильки, Петріно, Мустаци, 

Вільдбурги, Стирчі, Гурмузакі та ін.) [649, c. 93 – 94].  

Структуру панського маєтку останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст. 

ілюструє маєток Миколи Бухенталя фон Добровольського (Nikolaus Buchental 

von Dobrowolski, 1876 – 1910) [Див.: Додаток Е, рис. 58] в с. Добринівці. 

Засновник роду Добровольських фон Бухенталів придбав землю в Добринівцях 

в 1806 р. За описом маєток складався з таких житлових та господарських 

споруд: основна будівля, кухня для прислуги, магазин, котельня, конюшня, 

корівник, 3 підвали та малі господарські споруди для зберігання збіжжя. 

Власник маєтку мав 10 пар коней, 2 брички, багато рогатої та іншої худоби. На 
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території господарства була водогінна система, водопровід, поруч із маєтком в 

лісі було три басейни, де збиралася вода, по трубах ця вода текла вниз до 

будинку, якою забезпечувався весь будинок пана та господарський двір. На 

подвір’ї, вимощеному мармуровою плиткою, був розміщений фонтан, 

прикрашений різними фігурами, посеред озера – острівок, на ньому стояла 

альтанка, а з подвір’я до альтанки вів дерев’яний міст [Див.: Додаток Ж, рис. 

9]. На території двору також містилась оранжерея, де росли декоративні та 

фруктові дерева [47, арк. 4 – 11]. 

Основна будівля та прибудова з північної сторони складалася з 11 

житлових кімнат (Wohnzimmer), однієї ванної кімнати (Badezimmer), 4 кімнат 

для прислуги (Dienstbotenzimmer), однієї малої кухні та клозету. Південна 

сторона складалася з 13 житлових приміщень та ванної кімнати із покриттям 

мозаїкою [47, арк. 4-5]. Судячи із високого ступеня структурованості 

господарської зони маєтку Бухенталя, можна стверджувати про його успішне 

функціонування і заможність власників, що у свою чергу, створювало умови 

для вишуканого стилю життя. 

Щоб стати членом культурних чи професійних товариств, які крім того 

виконували інтегративну суспільні функцію, потрібно було пройти «грошовий 

ценз». Так, щорічний внесок для членів «Музичного товариства» складав 50 

гульденів. «Звичайні» члени «Руської бесіди» зобов’язувались щорічно 

сплачувати 2 гульдени, або один внесок в розмірі 25 гульденів (зол.) [140, c. 3]. 

Тому не кожен охочий міг стати членом таких товариств. Наприклад, в 1886 р. 

матеріальні труднощі відчувала О.Кобилянська (1863 – 1942), коли хотіла 

записатися в Кімпулунзі до жіночої спілки, яка складалася з 12 членів, але для 

цього потрібно було заплатити внесок в розмірі 25 флоринів. Таких грошей у 

неї не було, що змусило її просити допомоги у австрійської ерцгерцогині 

Валерії [87, c. 117]. 

На редутах, музичних та театральних вечорах, де збиралися заможні групи 

суспільства, бар’єром була ціна вхідного квитка. До прикладу, під час концерту 

відомого композитора Ференца Ліста в 1847 р. у великій залі готелю 
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«Молдавія» місце в перших рядах коштувало 15 фл., в середніх – 10 фл., а в 

решти рядах – 5 фл. [871, S. 22]. На танцях, які влаштовувало казино-

товариство в 1863 р., вхід для гостей був платним як для сімей членів 

товариства, так і для сторонніх гостей: для сім’ї – до 4 фл., вхід для однієї 

персони – 1 фл.[345, S. 4]. Вхідний білет на редут в готелі «Молдавія» того ж 

року був трохи помірнішим – 90 крейцерів [345, S. 4]. Для інших випадків, як 

то для дворянських «закритих балів» вхід можливим був лише за запрошенням. 

Символічне розмежування між вищими та нижчими станами у Автрійській 

імперії було встановлено патентом від 1756 р., згідно з яким три вищих стани 

мали носити золоту та срібну кайму [796, S. 285]. Проте в середині ХІХ ст. з 

розповсюдженням масового машинного виробництва одягу відмінності між 

середніми та вищими класами стали менш помітними. В цей час основним 

матеріалом для вуличного одягу чоловіків вищого і середнього класу стало 

чорне сукно [966, c. 180-181]. Натомість для перебування на балах дозволялося 

лише у відповідних бальних туалетах (Ballstaat). Так, в 1870 р. одяг для балу 

коштував до 20 фл. [183, S. 4]. В 1898 р. готові бальні та вечірні туалети для 

дам продавала у Чернівцях Йоханна Шафнер на вул. Панській № 8 (Herrengasse, 

№ 8, суч. вул. О.Кобилянської) [431, S. 4]. Проте серед найзаможніших верств 

суспільтва було прийнято бальний одяг шити або замовляти у Відні, адже це 

означало якість, яка стала основною ознакою «благородності» власника одягу. 

На початку ХХ ст. представники «вершків» суспільства свій гардероб, як згадує 

Г.Дроздовсський, шили у кравця Йозефа Жалодека [Див.: Додаток Е, рис. 45]. 

на «Мучній площі» (Mehlplatz – суч. пл. Філармонії, з 1880 р. Rudolfsplatz. – 

К.В.), але найдорожчим провідним майстром був Саломон Мізелес 

(Hauptstrasse, 8 – суч. Головна), у салоні якого замовляли одяг, найперше, 

директори банків та великих підприємств [330, S. 110 – 111; 405, S. 28 – 29].  

Обмежувальними рамками щодо інших верств населення та як символ 

статусу в середовищі так званого «zweite Gesellschft» виступала не лише 

власність чи матеріальні засоби, а й «нематеріальний» капітал, особливо 

освіченість («Bildung») [797, S. 150]. Передусім культурним капіталом на 
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Буковині як доступ до «світського товариства» для ненімецьких націй складало 

знання німецької мови. Так, в салоні пані Марошані в кінці 50-60 рр. ХІХ ст. 

розмови велися тільки німецькою та польською, що було ознакою «хорошого 

тону» в товаристві [713, c. 107]. Л.А.Штауфе-Сімігіновіч [Див.: Додаток Е, 

рис. 4] зазначав, що румунська знать Буковини, відправляючи своїх синів до 

Відня на навчання, щоб вони добре оволоділи німецькою мовою, називала її 

«другою рідною мовою» [911, S. 34].  

Крім того, у «світському товаристві» спілкувались також румунською та 

польською мовами, переваги та суспільний престиж яких також гарантували 

приналежність до «високої культури» («Hochkultur») та надавали можливість 

кар’єрного росту. Так, О.Кобилянська згадувала: «Все було мов павутиною 

обсноване німеччиною – котра, сказавши правду, не була нам несимпатична» [118, c. 51]. 

Знання французької особливо високо цінувалося в дворянських родинах 

Буковини, що засвідчує приватне листування родини Флондорів. Представники 

середнього стану, наслідуючи модель поведінки аристократичних груп, у 

повсякденному спілкуванні вдавалися до використання французьких і 

німецьких слів та реплік. Так, панна Горецька, героїня новели Є.Ярошинської, 

коли їй бракувало українських слів, замінювала їх німецькими, «як у нас майже 

всі панни роблять, що з батьками та з матерями розмовляють по-німецьки і тому не 

мають рідної мови в уживанню» [152, c. 104]. Одна з персонажів «говорила так напів по-

німецьки, грала голосно та наслідувала манери великого світа» [152, c. 110].  

Означене було однією із причин т.зв. «онімеччиння» представників 

українського населення Буковини, таких осіб узагальнювали ще поняттям 

«перекинчики». Та незважаючи на це, завдяки гегемонії німецької мови та 

культури став можливий процес перебирання модерного світогляду та 

прогресивних європейських ідей, в т. ч. ідеї національної емансипації 

Якщо в сусідній Галичині в середині ХІХ ст. інтегральну та 

«цивілізаційну» роль продовжувала відігравати польська мова, то на Буковині 

така роль належала виключно німецькій мові. Таке твердження особливо 

показовим було в середовищі єврейської інтелігенції Буковини. На відміну від 
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галицької, вона не рівнялись на польську культуру, а залишилась вірною 

німецькій мові та культурі. Це приводило до того, що єврейська буржуазія 

дистанціювала від єврейської мови [850, S. 49]. Л.Штауфе-Сімігинович 

описуючи в 1880-х рр. єврейську не ортодоксальну громаду Буковини, 

вказував, що вона «задовольняється німецьким вихованням та німецькою освітою, шукає 

німецького знайомства та німецького товариства», перебирала німецькі звичаї у 

домашньому господарстві та радо долучалася до святкування християнських 

свят [911, S. 191]. Мартін Поллак припускає, що, можливо, саме ця причина 

породила різницю між галицькими і буковинськими євреями, що набрало 

явище комплексу меншовартості перших стосовно других. Німецький актор 

єврейського походження Олександр Гранах у автобіографії Da geht ein Mensch 

(Там крокує людина) описує своє знайомство з єврейським юнаком із Буковини:  

Брат мого шкільного приятеля Розенкранца приїхав із Чернівців. Він носив не лише синій 

костюм з паском, але також високий комірець з кольоровою краваткою, світло-сірий замшевий 

капелюх та черевики із м’якої телячої шкіри. На підборах мав два круглих гумових ролики, які стали 

сенсацією в Городенці.[…]Все в ньому нас вражало: як ходив, як вітався з дівчатами, його 

блискучий, напомаджений локон на чолі і його гордовитий, повний самовдоволення чернівецький 

усміх, до того ж його сірі рукавички, все це викликало не лише мою заздрість, але й всієї Городенки 

[888, S. 109 – 110]. 

Таке спостереження підкреслює особливе місце єврейського середнього 

стану в соціальних практиках світського життя Буковини. В середовищі 

заможних єврейських груп краю було належним опанування символічних 

ознак, прийнятих у світських колах, що, як наведено у цитованому тексті, часто 

проявлялося у зовнішньому вигляді (елементи розкоші) та манері поводитись.  

За дослідженням німецького вченого У.Дьокера, прийняття до світського 

кола відбувалося на основі селективного відбору здібностей, якостей та 

«талантів» людини. Ввічливі форми поведінки та демонстрація «талантів» були 

складовою частиною аристократичної самопрезентації, а також зразком для 

наслідування середнім класом [819, S. 97]. Так, в 1876 р. в одному із фейлетонів 

чернівецький автор наводячи своє спостереження за «елегантно одягненими 

панями із вищих станів» в Народному саду в Чернівцях, захоплювався їх 

ходою, поведінко та мовою: «Так говорять та рухаються зовсім деінде, де 

виставляють себе напоказ фешенебельним денді та галантним офіцерам […] [167, S. 4]. 
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Таким чином «світському товаристві» манери та етикет були «механікою» 

конкуренції задля отримання більшого статусу та престижу.  

Культурний капітал для чоловіків із середовижа буржуазії складався із 

професійного успіху, наявності «маскулінних талантів» (полювання, спорт, 

знання з природничих наук, з мистецтва і культури та ін.) та чоловічих чеснот 

(стійкість, любов до правди, помірність, розсудливість та ін.) [819, S. 97]. В 

дворянських колах з дитинства закладали основи шляхетної поведінки завдяки 

фізичним вправам, верховій їзді, танцям, фехтуванн, знанню французької мови 

та іншим видам діяльності, які входили до програми т.зв. «хорошого 

виховання» («gute Erziehung») [916, S. 270] 

Втіленням ідеалу «світської людини» можна вважати великого 

землевласника в с. Добринівці та композитора Костянтина Бухенталя, 

сучасники відзначали його високі обдарування та «вишуканий смак». Він 

володів румунською, німецькою, українською, англійською, російською та 

італійською мовами. Навчаючись в Терезіанумі, він зарекомендував себе як 

кращий спортсмен, фехтувальник та вершник, але найбільшої слави він здобув 

як піаніст та композитор. Гру на фортепіано К.Бухенталь вивчав у Віденській 

консерваторії під керівництвом професора Йозефа Дакса [223, S. 160].  

Музичні твори К.Бухенталя продавалися в музичних крамницях Буковини. 

Так, ноти його авторства нині зберігаються в Чернівецькому музеї історії та 

культури євреїв Буковини – вальс для фортепіано «Karpathen Klänge» [Див.: 

Додаток З, рис. 14] та «Heimaths-Klänge», останній твір із присвятою барону 

М.Мустаці [55]. 

Особливого значення в середовищі «світського товариства» надавалося 

дотриманню честі. Перш за все честь була символом королівської влади, яку 

успадковували члени королівської сім’ї. Така династична модель 

поширювалась і на дворянство [659, c. 258]. В ХІХ ст. честь як феодальний 

релікт переносився на професійну площину буржуазії. Так, в 1903 р. депутат 

А.Ончул [Див.: Додаток Е, рис. 56] заявляв з трибуни Буковинського ландтагу, 

що кожен стан має свою «станову честь» («Standesehre») і до захисту якої 
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покликані лише представники цього стану. «Про парламентерську честь можуть 

говорити лише парламентарі, як офіцери про офіцерську честь, адвокати про адвокатську 

честь […]» [285, S. 144].  

В ХІХ ст. втратити честь було рівнозначним втратиті приналежності до 

«світського товариства». Людина володіла честю допоки, на думку 

відповідного товарстсва, вона перебуває в «світському товаристві». Честь була 

одним із елементів особистої ідентичності в «світському товаристві», тому 

часто, особливо дворяни ризикували життям, щоб відстояти свою «честь» в 

дуелі. Така практика випливала не лише із дворянського етосу, а й була 

законодавчо затверджена, так, до 1911 р. в Австро-Угорщині офіцер, який не 

приймав виклик на дуель, позбавлявся офіцерського звання (Offizierspatent) та 

не міг з’являтися в «світському товаристві» («gute Gesellschaft»).  

В дворянських родинах особливо дбали про «честь дому», тобто честь 

роду. Керуюючись цим принципом в 1903 р. барон Г.Василько виступив на 

захист М.Василька, після виходу статті, що була спрямована проти останнього. 

М.Василько називав Г.Василька «шефом родини», політичні справи його не 

обходили, але «справи честі, речі, які стосуються честі дому» мали для нього 

найбільше значення [59, с. 371] [Див.: Додаток Е, рис. 49, рис. 51-54]. 

Вказаного року рицар Янку Флондор, намагаючись врятувати свою репутацію, 

викликав на дуель барона Г.Василька, але секунданти барона заявили, що Я. 

Флондор не гідний рицарської сатисфакції [109, c. 2]. М.Василько у промові в 

крайовому сеймі згадував про свою дуель із полковником бароном Германом 

Геммінгем, з яким він «стрілявся». А в 1908 р. у Відні депутат Державної ради 

А.Ончул мав поєдинок на шаблях із редактором газети Tagblatt К.Клігером 

[110, c. 3]. Цікавий випадок трапився в Чернівцях 1888 р., ревідент Вегловський 

викликав на дуель місцевого офіцера, мотив якої кореспондент Czernowitzer 

Presse пояснював відомим французьким висловом «Czercher la femme» 

(«Шукайте жінку») [334, S. 5]. 

Для Австрійської імперії спільним був ідеал чоловіка із матеріальним 

достатком, який разом із сім’єю відвідував церкву та благодійні бали, був 
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бажаним у товаристві, а також часто приймав у себе гостей [819, S. 98 – 99]. 

Так, позитивними конотаціями в щоденнику О.Кобилянської наповнений опис 

Чеховського, знайомого письменниці в містечку Кімпулунг:  

  Max meinte, dass  Cz [echovsky] seine Frau 

immer sehr nobel kleiden wurde, und alle Bälle 

besuchen, sehr viel mit der Welt verkehren 

wurde[…]
 
[53, арк. 160]. 

Макс вважає, що Ч[еховсский] буде завжди   

благородно одягати свою дружину, відвідуватиме  

всі бали, дуже часто спілкуватися у світському 

товаристві. – (переклад К.В.) 

З цитованого тексту випливає, що сім’я Кобилянських прихильно 

ставилася до чоловіка, який веде публічне життя, що було звичним явищем для 

того часу.  

Представником нової еліти Буковини, якому в своєму житті вдавалося 

втілити в життя шляхетний спосіб поведінки, був Ернст Рудольф Нойбауер 

(1822-1890) – професор Чернівецької гімназії, поет та імпровізатор. 

Е.Р.Нойбауер [Див.: Додаток Е, рис. 5] був вихідцем із середнього стану, його 

батько працював касовим контролером текстильного кооперативу в місті Іглау 

(Моравія) [854, S. 14]. Свій соціальний та культурний капітал Е.Р.Нойбауер 

здобув ще у Відні, під час проходження там юридичних студій та працюючи 

вихователем у домі старовинної дворянської сім’ї Маннер (1844 – 1846) [200, S. 

4]. Згодом йому вдалося влаштуватися на посаду секретаря при редакції Wiener 

Zeitung. Важливішим, ніж матеріальне забезпечення, була для нього та 

обставина, що завдяки роботі в редакції імперської газети він увійшов у деяке 

«високосвітське коло». Так, він часто відвідував салон власниці газети Wiener 

Zeitung пані фон Сальм. Її салон був відомим місцем зустрічі митців Відня. 

Зокрема, Е.Р.Нойбауер тут особисто познайомився із популярним сатириком та 

редактором віденської газети Humorist М.Г.Сафіром [854, S. 26]. 

І.Лігачу вважає, що Е.Р.Нойбауер володів всіма компонентами 

символічного капіталу (економічний, соціальний та культурний капітали). Це 

підтверджується наступними фактами: Е.Р.Нойбауер був видавцем місцевого 

друкованого органу, викладачем єдиної гімназії в Чернівцях та членом багатьох 

товариств, а також автором багатьох прозових та ліричних творів, що були 

видані у Відні [862, S. 19]., вів активну благодійну та концертну діяльність 

[Див.: Додаток З, рис. 5]. 
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Е.Р.Нойбауер деякою мірою спробував втілити віденський спосіб життя в 

Чернівцях. Відомо, що він вів «відкритий дім» («offene Haus») в Чернівцях, де 

збиралися всі, хто мав потяг до мистецтва [854, S. 38]. Також він підтримував 

стосунки із місцевим дворянством. Особливо він подружився із 

землевласником Йоганном фон Мустацею [862, S. 40], якому присвятив свою 

книгу Lieder aus Bukowina (видана на кошти Й.Мустаци – К.В.)[486].  

До кола його знайомих належали також творчі особистості Чернівців: 

Йоганн Кауфман, Карл Еміль Францоз, брати Теодор та Янку Лупу, Юрій 

Федькович. Останній часто бував у будинку Е.Р.Нойбауера, який його спонукав 

до перекладу українських народних пісень, що вийшли німецькою мовою в 

додатку газети Bukowina–Sonntagsblätter (видававець Е.Р.Нойбауер – К.В.). Ось 

як описує Ю.Федькович знайомство зі своїм наставником: 

«Вернувши уже офіцером в літі 1859 року з Італії до Черновець, пізнав-ємся з любим німецьким 

поетом, професором Найбавером, котрого так високо ціню, як самого півця Всеволода Тура; тому-м 

прочитав мої німецькі думи, котрі-м ще в Молдові писав, той ревний німецький поет так мене дуже 

полюбив, що я не лиш вступ в його високопочесний дім отримав, але він мені навіть раз казав, що я в 

ліриці з кожним німецьким поетом мірятися можу…» [713, c. 96]. 

Заможні чернівецькі сім’ї були також раді бачити в своїх будинках 

талановитого юного поета К.Е.Францоза, бо бачили в ньому, як припускає 

А.Корбеа-Гойше, потенційну «шлюбну партію» («Heiratspartie») для своїх 

доньок. Зокрема, в листі до друга К.Е.Францоз писав про свої товариські 

стосунки із багатими єврейськими родинами Цукер та Розенцвайг [811, S. 47, 

85]. Отже, мистецька обдарованість як культурний капітал була одним із 

засобів інтеграції у «світське товариство». 

Центральну роль людини в ХІХ ст. відігравала здатність до комунікації, 

основи якої були сформульовані в численних книгах про манери, які стали 

одним із інструментів індивідуального проникнення до «світського товариства» 

[797, S. 180]. Так, у книзі з промовистою назвою Світ та тон: корисний 

навчальний посібник для входу в світське товариство, яка була видана в 1833 р. 

(Прага), автор пише, що здобути становище у «світському товаристві» 

дозволяють не лише походження, багатство чи високий ранг – «зараз нас 

приводять у «вишукане товариство» розумне виховання, добрий спосіб мислення, звичай, 

духовність та дружні взаємини […], спосіб поведінки» [471, S. 13]. Таким чином, автор 
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фіксує зміну суспільних уявлень та зростання ролі бездоганної самопрезентації 

та репутації в «світському товаристві».  

В 1903 р. Микола Василько [Див.: Додаток Е, рис. 55] розповідав, що в 

молодості він був «гостем милым и радо витаным» в домах землевласників 

Грігорчі, Поповича, Волчинських, «не бувъ політиком, лишень веселымъ собѣ 

пташкомъ и робивъ крѣпко надѣѣ на всѣ боки». Це, очевидно, робило з нього 

«добру партію» для дочок заможних родин Буковини, тому він отримав «вхід» 

до «світського товариства», і був таким, що «єго можна пріймати» [59, c. 385], 

тобто відповідав дворянському габітусу. Проте, іронізуючи М.Василько, 

вказував, що після того як пані із «світського товариства» Олена Попович та 

Ольга Грігорчі побачили його під час пргулянки із артисткою оперети, він став 

«соціально нездатним до сатисфакції» (втратив право. – К.В.). Таким чином, 

за умови, що жінки були виключені із сфери політики, в «світському 

товаристві», виконуючи контролюючу функцію за поведінкою осіб, вони могли 

впливати в т.ч. на політичну кар’єру чоловіків. В зрілому віці М.Василька 

характеризували – «элегантный молодой господин с изящными манерами, говорящий 

прекрасно по-немецки» [944]. Ярослав Окуневський в своїх споминах писав про 

нього – « […] в товариськім обході привітливий, джентльмен. Cap de bou i grand seigneur 

(голова бика  і людина із великосвітськими манерами – переклад В.Старика)» [117, c. 973]. 

Наведені факти свідчать, що М.Василько оволодів відповідним габітусом, який 

дозволив йому отримати високу репутацію у «світському товаристві» 

Буковини.  

Задля кращої репутації та успіху у «світському товаристві» потрібно було 

працювати над своїми «талантами»: відвідувати вищу школу, університет, 

самостійно розширювати свої знання з культури та мистецтва, гри на 

фортепіано, танців, фехтування, подорожувати, мати ексклюзивне хобі, 

вдосконалювати манери. «Таланти», які б відповідали габітусу «буржуазності», 

можна було здобути в Чернівецькому університеті. Г.Дроздовський пише, що 

на початку ХХ ст. уроки танцю та гарні манери для чернівецької молоді 

викладав А.Філес, який читав курс Танець та естетика рук і ніг в університеті, 
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також відомий як танцмейстер на балах [330, S. 89]. До нього на курси 

записувалися члени академічних товариств. «Часом ці курси відвідували й 

цілеспрямовані та далекоглядні дами, що належали не до простого люду, а мали шляхетних 

батьків і походили з «добропорядних родин (aus gutem Hause)» [330, S. 90]. Крім того, у 

танцювальній школі А.Філеса можна було опанувати фехтування на шаблях 

[Див.: Додаток З, рис. 22].  

На шпальтах буковинських газет кінця ХІХ – поч. ХХ ст. часто 

зустрічалися оголошення приватних уроків танців, гри на музичних 

інструментах та вивчення іноземної мови: на зимових курсах 1883-1884 рр. 

навчав танців А. Біндерер [Див.: Додаток З, рис. 21] [162, S. 7], в 1874 р. всіх 

охочих запрошували на курси французької мови, які проходили на Цуринській 

вулиці (Zurinergasse) в будинку Петулі [368, S. 3], курси французької мови 

сполучені із навичками ручної роботи навчала француженка за походженням 

дружина університетського професора Й.Полека [367, S.3]. У 1901 р. свої 

послуги навчання французької мови та гри на фортепіано пропонувала батькам 

учениць А. Білінська [57, c. 3]. 

Характерним для тогочасного світського дискурсу були поняття «хороший 

тон» та «смак», які слугували як сигнальна система у розпізнанні та 

приналежності до «світського товариства» та благородності. Так, О. 

Кобилянська через вимушеність займатися хатніми справами побоювалась бути 

схожою на гувернантку: «Сходжу на гувернантку і стану, щодо тону, як Ярошинська» 

[88, c. 302]. В такому контексті зрозумілим є, що мова йде про «недопустиму 

поведінку» для соціальної практики, з якою асоціювала себе письменниця.  

Ознакою «хорошого тону» було дотримання соціальної ієрархії, тому при 

представленні починали із особи, яка займала найвищий чин. Так, під час візиту 

отця Андрея Шептицького до саду українського Народного дому, де збиралася 

«руська інтелігенція», К.Костецький представив його усім присутнім за 

«іменем та чином», а потім вже кожного присутнього за іменем та чином, 

починаючи від голови українського Народного дому Ісидора Винницького, 

президента карного крайового суду [95, c. 154]. 
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Володіння відповідним габітусом слугувало також засобом для входження 

в «світське товариство» шляхом шлюбу з представником відповідного 

соціального прошарку. За правовими законами Австро-Угорської імперії 

одруження визначало статус жінки за статусом і суспільною приналежністю її 

чоловіка (§7, 11 закону від 3.12.1863 р., ч. 105; § 3 закону від 5.12.1896 р., ч. 

222). Права цього соціального статусу залишалися за жінкою навіть у разі 

сепарації чи розлучення, що відповідало нормам патріархального суспільства 

[714, c. 99]. 

Як зазначає О.Маланчук-Рибак, соціальне «народження» жінки 

пов’язувалось саме зі вступом у шлюб, що зафіксовано вербально через таке 

номінування (титули) жінок, як «війтиха», «їмость», «директорова», 

«професорова». Загальноприйнятною була також велика матеріальна 

залежність дружини від чоловіка. Так, за § 91 цивільного права чоловік 

зобов’язувався матеріально утримувати дружину, навіть після розлучення (§ 

117)
 
[714, c. 99]. 

Значення для жінки ХІХ – поч. ХХ ст. шлюбу демонструють спогади д-ра 

Євгенії Шварцвальд [Див.: Додаток Е, рис. 73], сестри відомого на Буковині 

дослідника, активного учасника світських заходів А.Норста [Див.: Додаток Е, 

рис. 72], батько яких Леон Нусбаум в 90-х рр. ХІХ ст. був власником 

посередницького бюро в Чернівцях [909, S. 201]. Відома як педагог-новатор та 

як господиня мистецького салону Євгенія згадувала про про свій побут в 

Чернівцях:  

Час між школою та одруженням марнувався […] Хто був бідним, то чекали, перш за все, на 

чоловіка, тоді він був єдиним переможним квитком у лотереї життя. Потрібно було лише ще 

більше докладати зусиль, щоб мати чим воювати. Треба було бути ще більш невинними та 

наївними, ніж заможні дівчатка [909, S. 203]. 

За відсутності інших суспільних ліфтів для жінок в правових умовах ХІХ 

ст., шлюб, як висловилась авторка цитати, справді був єдиним «лотерейним 

квитком», в т.ч. для інтеграції у «світське товариство». Така життєва 

перспектива була визначальною у формуванні моделі соціальної поведінки 

жінки. У цьому зв’язку, цікавим є спостереження письменниці та педагога 

Є.Ярошинської, зафіксоване у листі 1888 р до М. Павлика про жінок із 
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української інтелегенції: «Нашими панночками владає лише одна мисль: «Złapać męża» 

(«Зловити чоловіка») [70, c. 373]. У творі Є. Ярошинської Золоте серце батьки 

головної героїні намагалися переконати її одружитися із великим 

землевласником – «паном», мотивуючи це тим, що вона в такий спосіб займе 

вищий соціальний статус: «З ним будеш мати вступ в перші товариства, не будеш 

потребувати строїти компліменти паням радниковим, як дотепер, будеш на них згори дивитись, як 

вони тепер на тебе [151, c. 63].». Таким чином, «вхід» особи в світське життя 

Буковини міг використовуватися для одруження із особою вищого соціального 

статусу. Але найчастіше заможні представники суспільства одружувались із 

особами своєї соціальної групи, як, наприклад, знатні великі землевласники на 

Буковині. Так, в 1850 р. Георг фон Флондор одружився із Ізабелою фон 

Бухенталь [Див.: Додаток Е, рис. 24] (батьки – Теодофіус та Аделе 

Добровольські фон Бухенталь), при цьому придане нареченої налічувало 10 тис. 

гульденів [49, арк. 327]. 

Культурний капітал жінок із середнього стану складався з їхніх вмінь 

ведення домашнього господарства, жіночих талантів (освіченість у мистецтві та 

культурі, музичні інтереси, слухняність, ввічливість) та жіночих якостей 

(добродушність, вірність, порядність та ін.) [819, S. 97]. У автобіографії Про 

себе саму О. Кобилянська подає детальніший список складових культурного 

капіталу «для жінок середньої верстви»: «Господарське знання, знання красного 

шиття, гафтів, краснопись…знання святого письма, читання взагалі, знання французької 

мови (хоча б лише поверхове), гра на гітарі, на фортепіані, танці – от і все, що давалось 

дівчині – як духовне віно» [118, c. 46]. 

Володіючи таким інструментарієм, у жінки з буржуазії з’являвся шанс на 

«добру партію». Героїня твору О.Кобилянської Меланхолійний вальс не 

володіючи матеріальними статками, дбала про накопичення культурного 

капіталу з метою «вдалого» одруження:  

В Чернівцях існували приватні інститути для дівчат, наприклад, в 1870-х 

відомими були пансіонати пані Катарджі (Catargi), Богманн, Джілевської, 

Вчилася музики, і язиків, і прерізних робіт ручних, ба — і все інше, що лише можна було, забирала 

я в себе, щоб стало колись капіталом і обернулося в хосен. Маєтку я не мала, а життя, вибагливе, мов 

молода дівчина, жадало свого [86, c. 116]. 
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Краутц та ін. Існував також заклад «die Vereinstochterschule» («школа спілкових 

доньок»), де вчилися, як стверджував Й.Обріст, дівчата із найвищих верств 

населення Буковини, і яке мало, за висловом сучасників, аристократичну 

спрямованість [494, S. 85]. У 1898 р. в Чернівцях діяв інститут для дівчат під 

завідуванням Гертруди Бергер, яка проводила навчання у своєму помешканні 

на вул. Стефанії, № 4 (нині – вул. М. Горького). 

Таким чином, бездоганні репрезентації та знання відповідної символічної 

системи були засобом для інтеграції у світське життя. Межі інтеграції 

встановлювались як спрямованим використанням матеріальних благ, так і 

поведінковими ритуалами та нормами.  

Підводячи висновок вищевикладеному, зазначимо, що вже на початку ХІХ 

ст. став помітним вплив Відня на суспільне життя Буковини, що найперше 

зачепило вищі та середні верстви населення, які в умовах соціальної структури 

Австрійської імперії почали перебирати нові суспільні практики. В перші 50 

років правління Габсбурзької монархії в містах Буковини, навіть в умовах ще 

відсталого господарського стану та відсутності розвиненої інфраструктури, 

відбувалися дворянські та міщанські бали, музичні концерти та вистави, 

зароджувалась салонна культура, тобто відбувався процес формування 

модерних публічних інституцій та відповідних їм поведінкових актів. 

Проникнення соціальної практики «світського життя» на Буковину відбувалося, 

з одного боку, через присутність переселених сюди із розвинених європейських 

міст високих службовців та військових, що були носіями так званої «високої 

культури», а з другого боку, завдяки процесу накопичення матеріального, 

соціального та культурного капіталу автохтонним населенням. Останнє мало 

нерівномірний характер та зумовлювало диференціацію всередині вищих та 

середніх суспільних станів. Щодо національного поділу в структурі «світського 

товариства» Буковини, то німці, євреї, румуни (дворяни) та поляки займали в 

ньому привілейоване становище, на відміну від українців. Таке становище 

українців в публічному житті Буковини сприяло так званій їх германізації та 

румунізації. 
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РОЗДІЛ ІІІ. 

ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР ТА СОЦІАЛЬНІ ПРАКТИКИ ЕЛІТИ 

БУКОВИНИ  

 

3.1. Зародження та розвиток салонної культури Буковини 

Як вважають дослідники історії Австрії, в т.зв. доберезневий період, або 

«Бідермаєр» (1815 – 1848), обмеження прав населення імперії, зокрема 

політичних, призвело до розвитку культурного життя, адже єдиним простором 

публічних зібрань були театр, опера, концерти, бали, салон [666, c. 230], які як 

культурні інститути були запозичені із придворного життя. Названі установи та 

локуси, які розташовувались здебільшого в місті, можна розглядати як 

інституції міжособистісної комунікації, що формувало символічний простір 

міста. У цьому контексті модерних форм комунікацій салон був місцем 

перетину приватного та публічного простору.  

В розумінні місця для розмов та як суспільний інститут поняття «салон» 

було вперше вжите в 1807 р. в романі де Стайлс «Corinne». Документальне 

підтвердження використання слова «салон» як місця прийому гостей вперше 

знаходимо в французькій мові в 1829 р. [781, S. 695]. 

У першій половині ХІХ ст. в німецькомовному просторі для визначення 

салону як суспільного інституту та форми спілкування використовували слова 

«Kränzchens» («гурток»), «Teetischs» («чайний стіл»), у колах освіченої 

буржуазії поняття «салон» позначали ще як «Gesellschaftzimmer». Термін 

«салон» у Відні став широко вживаним, «модним словом» лише в середині ХІХ 

ст. В цей час під французьким словом «салон» розуміли ведення «große Haus» 

(«великий дім»), або «offene Haus» («відкритий дім») [932, S. 17]. 

Культура салонного життя не була лише прерогативою «вищого світу», 

вона слугувала зразком і для середнього класу і поширювалась паралельно із 

зростанням його матеріальних благ. У ХІХ ст. сім’я, яка досягла рівня дрібного 

буржуа, могла підтвердити це двома способами: найняти покоївку або 

призначити свій день для прийому гостей. У таких умовах розвивалися форми 
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добірної розмовної культури, яка, з одного боку, дозволяла проводити розмови 

на особисті теми, а з другого – дискусії у більших сферах.  

У суспільному житті Буковини з початком панування Австрійської імперії 

(1775) середні та вищі верстви населення почали орієнтуватися на Відень, за 

словами сучасників, щоб побачити віденську моду, варто було лише 

прогулятися в Народному саду. Проте появу світського життя у модерному 

розумінні на східних окраїнах Австрійської імперії можемо констатувати лише 

в 30-х роках ХІХ ст. В цей час у приватних помешканнях відбувалися численні 

музично-декламаційні вечори, де виконувалась музика найкращих класичних 

творів і тогочасних популярних опер [Див.: Додаток З, рис. 1]. Як пише 

Р.Ф.Кайндль, «це була золота доба музики в Чернівцях». Товариські зустрічі, які 

відбувалися у «скромно облаштованих помешканнях, чарували прекрасними музичними 

виставами» [Див.: Додаток Ж, рис. 61] [846, S. 209].  

Крім того, одночасно із музикою у приватних будинках місцевих дворян та 

заможнього середнього стану проходили поетичні декламації місцевих 

талантів. Письменник Л.А.Штауфе-Сімігінович згадує у своїх Спогадах із 

старих Чернівців про Й.Клемша, Й.Кауфмана та Л.Леберга, які декламували на 

таких вечорах в Чернівцях. У 40 – 50 рр. ХІХ ст. найвідомішим декламатором 

на приватних вечорах був «талановитий гуморист» Леон Гербель (Леберг), 

творчість якого цінувалася в усіх шляхетних колах Чернівців [560, S. 3]. В 

літню пору частим гостем дворян Буковини, як наприклад, Георга Флондора, 

барона Александра Василька [Див.: Додаток Е, рис. 31] був талановитий поет, 

художник та музикант Й.Кауфман [871, S. 18]. 

Важливо зазначити, що музичні твори на таких вечорах виконувались 

дилетантами, або любителями. Це було однією з характерних рис дворянського, 

а згодом буржуазного салону. Це стосувалося й життя знатних родин Буковини. 

Багато членів знатних родин співали, грали на фортепіано, чи навіть самі 

малювали. Особливо пріоритетним для молодої дівчини із знатної родини було 

вміння гри на фортепіано. В такий спосіб батьки підтверджували гостям, що 

вони в змозі були надати своїй дитині благородну освіту [857, S. 209]. Високих 
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здобутків у музичній освіті досягли на Буковині: Аглая Лупу, Берта Мікуліч, 

Катерина (Катінка) Мандичевська. 

У травні 1847 р. протягом тижня в Чернівцях гастролював знаний 

композитор та піаніст Ференц Ліст, який, крім двох публічних концертів, 

отримав запрошення до знатних будинків міста. Він обідав у будинку барона 

Євдоксія Гурмузакі в Чернівцях, на його честь були влаштовані три великі звані 

вечори («drei große Soireen»). Як пише А. Мікуліч, на одному з вечорів Карла 

Умлауфа під час виконання твору В.Моцарта «Чарівна флейта», яку виконували 

дилетанти «Operngesellschaft» (товариства опери), Ф.Ліст приєднався до них, 

супроводжуючи грою на фортепіано, диригуючи, а іноді й підспівуючи [871, S. 

S. 22 – 23].  

У салоні голови окружного суду Карла Умлауфа [Див.: Додаток Е, рис. 1] 

збиралася знать з дружинами та доньками, а також представники різних 

суспільних верств, незалежно від національної чи конфесійної приналежності. 

Це й римо-католицький священик Антон Кунц, і православний митрополит 

Євген Гакман, і кантор в синагозі Кеттен, капельмейстер Франц Пауер та ін. 

Гостей розважали домашніми музичними виставами, веселими іграми й 

танцями. Невдовзі подібні вечори проводились в інших будинках – інженера 

Антона Борковського, бургомістра Густава Лігоцького [871, S. 20; 594, S. 56]. 

К.Умлауф походив із міста Шьоненберг в Моравії, після отримання 

юридичної освіти в Оломоуці він продовжив навчання у Відні, де завдяки 

знайомству із Францом Шубертом та своєму музичному таланту ввійшов у 

будинки найбільш заможних сімей. Зокрема, він був частим гостем у будинку 

відомого віденського адвоката, професора д-ра Зонненляйтнера, а також у 

придворного адвоката д-ра Нестройя, з сином якого К. Умлауф виступав в опері 

[594, S. 16 – 17]. Перебування у Відні, коли там активно розвивалося музичне 

життя, надало К.Умлауфу можливість отримати, за термінологією П.Бурдьє, 

значний соціальний та культурний капітал, який він «привіз» із собою на 

Буковину. Саме завдяки К. Умлауфу на Буковині почала розвиватися салонна 

музика та салонна культура як така.  
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Найбільшої розвитку салонна музика отримала на Буковині в 60-70-х рр. 

ХІХ ст. паралельно із піднесенням музичного життя в краї [Див.: Додаток З, 

рис. 15]. Велике значення на цей процес справила присутність у краї чеського 

композитора Адальберта Гржімалі (Adalbert Hrimaly, 1842 – 1908) [Див.: 

Додаток Е, рис. 32]. У своїх спогадах він відзначає, що його музичну кар’єру в 

70-х рр. та розвиток музичного мистецтва на Буковині підтримували дами та 

пани вищих суспільних вертв (Damen und Herren aus den höchsten 

Gesellschaftskreisen). Передусім це були пан Северин фон Вартарасевич та 

барон Віктор Стирча, обидва були хорошими піаністами. Крім публічних 

заходів, А.Гржімалі музикував приватно в багатьох заможних родинах. 

Музичні вечори часто відбувалися в маєтках землевласників Флондора, Корна, 

Стирчі, Ротенберга та ін. [404, S. 20] [Див.: Додаток Ж, рис. 65].  

На початку ХХ ст. у салонах «знатних дам» на Буковині, за висловом 

сучасника, панував культ Баха, Шумана, Вагнера та Бетховена, їхні бюсти 

обов’язково прикрашали інтер’єр салону. «Музика мусить бути, вона є потрібною 

вимогою «вишуканого товариства» («Gesellschaft»), та повинна демонстувати 

благородність смаку […]», - ділиться своїми думками дописувач газети Bukowiner 

Post в 1906 р. [446, S. 3]. Отже, музична освіта була однією із ознак 

приналежності до «світського товариства» та «високої культури», що дозволяло 

символічно дистанціювати від культури нижчих верств населення.  

Як свідчить Н.Гельбер, перший літературний салон в Чернівцях 

організував громадський та політичний діяч Буковини, представник єврейської 

громади Ісак Рубінштейн [Див.: Додаток Е, рис. 18] у своєму будинку на 

Шланггассе, пізніше Райссгассе, № 4 (нині – вул. Українська), де в 1847 р. 

виступав Ф.Ліст. Ймовірно, саме таке літературне середовище, що панувало в 

будинку Рубінштейнів, спонукало доньку І.Рубінштейна Сузанну (народилася 

1847 р. – К.В.) здобути університетську освіту, вона була ученицею 

К.Е.Францоза і стала відомою дослідницею життя та творчості Ф.Шіллера [832, 

S. 64; 812, S. 192]. 
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Як літературний салон теж можна розглядати «відкритий дім» («offene 

Haus»), який вів у Чернівцях Е.Р.Нойбауер. Ю.Федькович [Див.: Додаток Е, 

рис. 6], перебуваючи в домі Е.Р.Нойбауера, між іншим, обговорював 

заснування україномовного («руського») часопису, про що він писав у листі від 

1863 р. до Д. Тянячкевича: 

«Оногда у Чернівцях був я у редактора «Буковини» (Bukowina. Landes und Amtszeitung – К.В.) - 

не одно ся там говорило, а нарешті прийшло до того, ци би не могла на наші Буковині одна руська 

часопись […] виходити. Прохвесор Найбавер казав, що він би міг зараз концесію дістати, сли би я ся 

редактором тої часописи обібрав» [102, c. 258]. 

Таким чином, вже в середині ХІХ ст. салон як суспільний інститут 

утвердився в публічному просторі Буковини. 

Життя салону, незважаючи на соціальний статус господарів, формувалось 

однаково. Про типову картину світського прийому для європейських міст 

розповідає у своєму щоденнику О.Кобилянська, описуючи перебування разом 

із своїми рідними в маєтку землевласників Добжанських у Ватрі-Молдавиці. 

Зокрема, довідуємося, що гості там розважалися танцями, розмовами, жартами, 

сама ж письменниця грала для гостей на фортепіано та співала, а під час 

котильйону (бального танцю. – К.В.) один із гостей подарував їй на знак 

прихильності букетик квітів [87, c. 106 – 107]. 

Дослідниця П.Вільгельмі трактує поняття салону як вільного, 

невимушеного товариства, основи якого закладались розмовами на літературні, 

мистецькі чи політичні теми. Так, залишилися свідчення про відвідування 

родини буковинського художника Юстина Пігуляка [Див.: Додаток Е, рис. 

61], де зазвичай збиралися також любителі музики, відомого віденського 

композитора, родом із Буковини Є.Мандичевським ) [Див.: Додаток Е, рис. 

21]: «Шановний гість, – згадувала донька художника Орися Орелецька, – кожного разу був 

учасником нашого домашнього музикування, грав на фортепіано, оповідав про новини 

мистецького життя» [685, c. 166; 684, с. 46 – 47]. Цікавим є факт того, що родина 

чернівецького художника Ю.Пігуляка, на думку багатьох дослідників, стала 

прототипом для героїв повісті О.Кобилянської За ситуаціями – сім’ї 

Федоренків. На підставі цього можемо опосередковано уявити, як приймали 

гостей в Пігуляків: 
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«[…] пані Федоренко любила в деяких хвилях репрезентувати і даму в своїй хаті. Це особливо, 

коли заходив хто чужий в її гарні, обширні, гарно поприбирані кімнати. Хоч траплялось і таке, що 

шановний гість вижидав по часові й годину на пані дому…вона не з’являлася скоріше, заким не 

виросла на її голові зачіска повної моди, не опинявся на ній гарний, першої моди туалет, а її свіже й 

добре удержане обличчя не було (щоправда, дуже зручно) покрите білим і рожевим пудром. 

Ввійшовши так перед гостя, вона починала акторувати. Говорила поважно, вдивляючись довго в 

лице гостеві з поважними панськими рухами, і говорила неправду. Передусім на кошт дітей. Які в неї 

добрі і вчені діти, як їхнє виховання їй багато коштувало[…]Лиш фортеп’яно і скрипка в її хаті були 

вже не найдобріші й ще не замінені новими інструментами. […]Станеться неодмінно: чи не знає, 

приміром, шановний гість, яка фірма новочасних фортеп’янів найліпша, розуміється, перворядна?» 

[88, c. 11]. 

Цитований вище уривок свідчить про вплив культури споживання на 

середній стан Буковини та про прагнення представників т.зв. вільних професій 

(Ю.Пігуляк – прототип господаря дому Федоренків був художником. –К.В.) у 

своєму повсякденні жити за зразками аристократичних кіл, що як бачимо 

проявлялося в імітації поведінкових актів (вбрання, рухи, манера 

висловлюватися), притаманних дворянському габітусу. 

Джерела з історії Буковини в австрійський період здебільшого мовчать про 

ведення жінкою салону, але нам відомо, що в 60-х рр. ХІХ ст. в Чернівцях 

знаним був дім пані Марошані, де збиралося «численне та веселе товариство» 

[713, c. 104]. У цьому салоні декламував свою німецьку поезію Ю.Федькович  

та вражав імпровізацією Е.Нойбауер, а А.Кобилянський розважав гостей 

«пропагандою вегетаріанізму» та своєю неординарністю. Дочка Марошані 

Емілія на таких вечорах грала на фортепіано та співала [713, c. 107 – 108]. 

Знайомий Ю.Федьковича О.Фоляковський [Див.: Додаток Е, рис. 20] 

розповідав, що «дім Марошанки» був німецько-польський, не дуже заможний, 

але гостинний, «у неї сходилися від часу до часу гості на чай: військові і цивільні». У 

цьому випадку Ю.Федькович представляв військових, а Е.Р. Нойбауер – 

освічену буржуазію. 

Салон Марошані, хоча й не відзначався великою розкішшю, але цілком 

відповідав загальним критеріям салонної культури, паралель від якого можна 

провести із тогочасними салонами, притаманними для середніх верств 

населення європейських провінційних міст. Наявність цього салону також 

засвідчує важливу роль жінки у веденні такого світського часу проведення на 

Буковині. Ю.Федькович, як лейтенант та молодий талановитий митець, 
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потрапив до цього товариства завдяки Е.Нойбауеру, отримав «вхідний білет» у 

світське життя Буковини. Завдяки салону німецькомовні поезії Ю.Федьковича 

отримали публічне визнання.  

Загальна дефініція слова «салон» є нечіткою та загальною, тому що 

феномен салону є різноманітним, а плавні переходи до інших форм проведення 

часу «світським товариством» показують, що існували деякі формальні критерії 

для формування салону. Ці критерії позначали салон у його істотних рамках і 

випливали із безперервних салонних традицій, які розвивалися ще з часів XVII 

ст. Інтереси і призначення салону створювалися суспільними верствами, що 

складали салон. Важливою функцією салону був пошук «партії» для шлюбу. 

Очевидно, що вдова Марошані вела свій салон не лише з метою ведення 

літературно-декламаційних вечорів, а й намагалася знайти «кращу партію» для 

своєї дочки Емілії. Так, намір одружитися з Емілією мав Ю.Федькович, але 

розірвав з нею стосунки, коли довідався, що вона приятелює з одним багатим 

лікарем. Крім того, він довідався, що позаочі Емілія Морошані говорила про 

нього, що він «простий собі Федько» [101, c. 335]. Врешті, Е.Марошані 

одружилася із румунським дідичем Гергелем і виїхала в Ясси, де, як розповідав 

О. Фоляковський, «грала першу ролю» в румунському «світському товаристві» 

[713, c. 108]. 

Пару підшуковували й для молодої О.Кобилянської. Так, гостюючи з 

мамою та бабусею в домі поштового службовця Я.Урицького в містечку 

Глибока, письменниця в своїх записах у щоденнику прискіпливо оцінює 

господаря дому як претендента на роль свого чоловіка [87, c. 50 – 51].  

І.Акерл вважає, що причиною того, що в післянаполеонівський період 

салонну культуру переважно розвивали жінки, став протест проти їх витіснення 

із публічного життя [781, S. 694]. Жінки створювали найменший спільний 

знаменник численних видів салону і вирізнялися лише змістовними рамками 

салону. Постійні дні відвідування, за винятком літніх місяців, здебільшого 

проводились щотижня. Деякі дами приймали гостей вдома рідко, інші двічі на 

тиждень або й щодня [932, S. 29 – 30]. Звичай приймати гостей у визначений 
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день тижня з 14 до 19 год. прижився в дамському товаристві лише в 

післянаполеонівський час. Спочатку господарка салону називала цей час «мої 

чотири години. 

Спілкування із близькими знайомими та світськими людьми в салоні 

відбувалося після обіду та ввечері. В цей час приватний простір 

перетворювався на простір для спілкування із «світом». Ранішні та вечірні 

прийоми поділялись на «малі» та «великі». На малі прийоми приходили лише 

близькі друзі, що отримали усне запрошення, їх протилежністю були великі 

прийоми, бали та інші святкові вечори. 

Взаємні візити суспільної еліти була характерною рисою другої половини 

ХІХ – поч. ХХ ст. Це підтверджує у своїх спогадах Г.Дроздовський: «Само собою 

зрозуміло, що у нас плекали спілкування, підкреслюючи його візитами і прийомами» [74, c. 

129]. 

Практика візитів знаходила своє втілення і серед представників української 

інтелегенції. Проте дописувач газети Буковина Лев Миколин вбачав у такому 

виді діяльності швидше споживацький характер, ніж культурницьку цінність:  

[…] черновецьке руске жіноцтво зовсїм не живе життям інтелектуальним і мало інтересує ся 

народними справами. Деякі одиниці поза кухнею, строями, візитами і забавами не знають більше 

нічого. А прецї, на приклад, у Львові є інакше [107, c. 1]. 

До прикладу, малі прийоми проводила сім’я Кобилянських, яка не раз 

приймала у себе представників буковинської еліти. Зокрема, у своєму 

Щоденнику О.Кобилянська в 1886 р. пише про чаювання «невеличкого 

товариства» в їхньому домі в м. Кімпулунг, «лише кілька чоловіків, і серед них 

Ортинський (староста повітового управління в Кімпулунзі. –К.В.)».  

Звані вечори найчастіше відбувалися під час домашніх чи релігійних 

святкувань. Наприклад, під час Великодніх свят, як в 1888 р., О.Кобилянська 

отримала запрошення від Б., вона відзначає, що мала «шляхетний вигляд», а 

вже наступного дня О.Кобилянська гостювала в іншої сім’ї: «Учора мене 

запрошено до Е. Запросила С-п. Прийшли ті самі гості, що були в Б.[…]»  [87, c. 162].  

У січні 1898 р. з візитом до О.Кобилянської прийшов відомий український 

діяч М.Міхновський разом із С.Смаль-Стоцьким, але, не заставши її вдома, 

вони відправились до буковинського художника М.Івасюка, де якраз гостювала 
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О.Кобилянська. Таким чином відбулося знайомство буковинської письменниці 

із «українцем Міхновським». Загалом у домі Кобилянських в Чернівцях часто 

бували гості. Це й художники А.Кохановська, М.Івасюк, циганський музикант 

Я.Янош, С.Смаль-Стоцький, О.Маковей, В.Стефаник, родина Морачевських, 

сестри Окуневські, а також рідні та мешканці Чернівців, візитам яких 

письменниця не завжди раділа: «Раз в раз відвідують мене якісь бабиська і мучать 

візитами і забирають час, а як вже добре втомлена – відходять задоволені, що убавилися 

«добре» » [88, c. 348 – 349.]. 

Звані прийоми традиційно влаштовували крайові президенти Буковини. До 

прикладу, граф Леопольд фон Гойос [Див.: Додаток Е, рис. 64] крайовий 

президент (5 листопада 1894 – 16 грудня 1897) влаштував званий візит в 1897 

р., куди були запрошені митрополит, найвищі чиновники краю та депутати 

Буковинського сейму. Візит тривав з о пів на сьому до дев'ятої години вечора, 

гостей пригощали вишуканими французькими стравами, кавою, лікером та 

сигаретами [320, S. 3]. Газета Czernowitzer Zeitung надрукувала й детальне 

меню цієї званої вечері, що складалося із страв французької високої кухні 

[Див.: Додаток З, рис. 25.].  

Під час сезону званих вечорів візити та чаювання влаштовував для 

«світського товариства» й крайовий президент О.Р. фон Бляйлебен [204, S. 33]. 

Картина званої вечері відображена в романі О.Кобилянської Апостол 

черні. Гості приїздили на банкет власника гуральні фон Ганингаймів на каретах, 

фаетонах, легких візках. На панському подвір’ї гостей зустрічала «добірна 

цигансько-угорська музика» [85, с. 95]. Опівночі чоловіча частина гостей 

зібралася в одному із бічних салонів маєтку, щоб пограти в тарок (карточна 

гра. – К.В.) та інші ігри за спеціальними зеленими столиками [Див.: Додаток 

Ж, рис. 64.]. Тут господар пригощав гостей сигаретами та напоями: «на 

столиках і різьблених креденсах стояли пляшки із дорогими напитками, у 

відерцях з ледом – шампан» [85, с. 96]. 

Звані вечори відбувалися й на честь окремих осіб, наприклад – майбутньої 

першої жінки-лікаря Австро-Угорщини С.Окуневської: «[…] нині «теє которое» - 
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невеличка вечірка (kleiner Abend) на честь Зосі. Мають прийти К[охановські] та інші […]» 

[13 вересня 1884 р.] [87, c. 55]. Як званий прийом можна розглядати обід у 

М.Василька в 1899 р. з нагоди освячення православної церкви в с. Лукавець 

Горішній (збудована почасти на кошти М.Василька). Тут зібрався «цвіт 

буковинської інтелегенції», як у своїй промові висловився Є.Пігуляк. Всього на 

обіді були прсутніми понад 100 осіб, а серед найзначніших – митрополит 

Аркадій, депутат Є.Пігуляк та президент краю барон Бургіньйон [79, с. 1]. Гості 

виголошували промови та тости. Перший тост за традицією виголосили за 

цісаря. Після званого обіду «гості пороз’їжали ся домів в незвичайно милім 

настрою», як писав кореспондент газети Буковина [79, c. 2]. Крім того, 

М.Василько вказував, що власник маєтку в c. Добринівці, Костянтин Бухенталь 

був одним із кращих його друзів, гостював в його маєтку у Горішньому 

Лукавці: «Маю въ себе дома дарунки водь него, мои дѣти такожь» [59, c. 374]. 

А під час десятилітнього ювілею депутатської діяльності в 1908 р. численне 

товариство вітало М.Василька на бенкеті, влаштованому у його маєтку на вул. 

Новий Світ (нині – вул.Т.Шевченка) в Чернівцях. Греко-католицький парох 

Келестин Костецький зафіксував у своїй хроніці, що познайомився з 

М.Васильком у д-ра Василя фон Воляна (1826 – 1899) [Див.: Додаток Е, рис. 

42], а також бачився з ним у домі професора слов’янської філології 

Чернівецького університету Омеляна Калужняцького (1845 – 1914). Лікар та 

громадський діяч В.Волян був одружений на рідній тітці М.Василька 

«баронівною Петріно» (Elena von Petrino). Крім того, В.Волян мав чималий 

вплив на М.Василька, завдяки чому переконав його долучитись до 

«українського табору» в протистоянні національних рухів Буковини [94, c. 79]. 

Таким чином, активна комунікація М.Василька в салонах Буковини сприяла 

його інтеграції в політичне поле Буковини. 

Складовою салонної культури були розмови/бесіди. Такі розмови 

стосувалися переважно мистецтва, наукових теорій, подорожей чи політики. Як 

це зафіксовано в наступних рядках щоденника О. Кобилянської: «Ми говорили про 

різне: про Діккенса й ще багато про що. Він (Євген Озаркевич. – К.В.) розповідав про Відень. Тим 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE
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часом настав вечір. Він завів розмову з татком про політику, іноді позирав на мене. Потім почали 

говорити про Шевченка. Він процитував уривок з одного його вірша [25 вересня, 1884 р.]»[87, c. 61]. 

Наведений фрагмент свідчить про усталену модель світської бесіди в 

салоні. У передчутті однієї із таких «запрограмованих» бесід в 1898 р. 

О.Кобилянська, збираючись їхати до сім’ї Морачевських в м.Сторожинць, 

написала наступне: «Писали, що пришлють коні. Не знаю, не маю охоти бачитися з ними. 

Вже мені остогидли тії заграничні мудрості, котрими вони завше обдаються. Кожна дурниця 

загранична має страшенну вартість, а все наше і глупе, і некультурне, і бог знає яке […]» [88, c. 

339]. Отже, як бачимо, представники сім’ї чиновника Морачевського, 

розмежовували у своєму житті речі та явища через дихотомію «культурне» -

«некультурне», те, що відповідає шляхетному стилю життя чи не відповідає. 

Типова атмосфера світського вечора в міському маєтку передана в творі 

О.Кобилянської Царівна. Вечір у панства С. характеризувався «грубою 

ненавистю до всього, що не своє», розмовами про політику, та «так званою 

німецькою «Gemütlichkeit» (добродушність)» [89, c. 205]. Слід зазначити, що в 

творах О.Кобилянської опис життя представників «світськоого товариства» 

завжди має негативні конотації, що пов’язано з особистими поглядами 

письменниці, протестом проти упередженого ставлення до українців в такому 

товаристві.  

Елементом салонної культури були й домашні музичні чи театральні 

вистави. В будинках заможних родин Буковини часто відбувалися аматорські 

вистави, до яких залучались й гості. Так, з газетного повідомлення 1865 р. 

довідуємось, що на святкуванні дня народження крайового судді д-ра Помпе, де 

були присутні значні особистості краю з товариського кола сім’ї та близькі 

знайомі, була зіграна комедія Rezept gegen Schwiegermütter (Рецепт проти 

свекрух) [317, S. 3]. А під час одного вечора в 1886 р. жителі Кімпулунга, як 

зафіксувала О.Кобилянська у своєму щоденнику, зібралися в салоні (вітальні. – 

К.В.) Б., де грали бистрицькі музиканти, гості в цей час сиділи на своїх місцях, 

в кімнаті «панував гамір» [52, 27 листопада, 1886 р.]. Аматорська вистава 

відбулася в листопаді 1888 р. в маєтку барона Георга фон Василька у 

Берегометі [Див.: Додаток Ж, рис. 7] [319, S. 5].  
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В 1901 р. в с. Стрілецький Кут в маєтку о. Єротея Федоровича з дводенним 

візитом перебували О.Кобилянська та Л.Українка. Як стверджує український 

педагог І. Карбуликький, який тоді також гостював у «відомого українця-

патріота», син о. Федоровича Іларіон розмовляв з письменницями «на літературні 

теми, особливо про різні напрямки в європейських літературах – як романтизм, натуралізм, 

імпресіонізм та інші «ізми». А під час вечері о.Федорович розповідав про стан в 

політичному житті краю, а саме про «перекинчиків», українців, що стали 

румунами, «німчиків та нібито «істинно-рускіх». Після вечері розважав усіх 

присутніх жартами та анекдотами [119, с. 359 – 360]. Тобто в межах такого 

міжособистісного, компанійського спілкування зачеплювалися як серйозні 

теми, так і розважальні. 

Отже, завдяки пануванню «німецького духу» та бажанні наслідувати 

німецьку культуру, а також не виключаємо й більш прозаїчний мотив місцевої 

еліти, а саме, бажання досягти престижу та світського успіху, на Буковині 

виникає явище салонної культури. Вже в середині ХІХ ст. місцеві салони хоча й 

були провінційними, але автентичними щодо європейської культури. 

Ааналізуючи салонне життя Буковини в 40-х рр. ХІХ – поч. ХХ ст., 

бачимо, що воно не цілком вкладалося у рамки салону як сталого інституту, але 

при наявності багатьох відхилень, були й деякі характерні риси. Загалом, на 

Буковині ідея салону була втілена у формі компанійського спілкування в 

приватному просторі, в межах якого відбувався обмін символічним капіталом 

представників еліти краю, що сприяло суспільній комунікації та водночас мало 

позитивні відгомони для національної емансипації. 

 

3.2. Культурно-освітні інститути та локуси в світському житті 

Обов’язковою формою репрезентації світського життя було відвідування 

театральних вистав, що теж було способом наслідувати придворний спосіб 

життя та вважалося за правило хорошого тону. Крім того, театр був одним із 

джерел поповнення культурного капіталу, адже мистецтво високо цінувалося в 

середовищі «світського товариства» і було тісно взаєпов’язане із соціальним 

статусом. Відвідування театру, за визначенням К.Шорстке, було спробою 
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буржуазії психологічно компенсувати своє незнатне походження [777, c. 381 – 

382]. 

На думку румунського дослідника І. Лігачу, театр поряд із заснованим в 

1875 р. університетом та «Музичним товариством» був «перманентним 

культурним закладом, без якого висвітлення культурного, соціального та 

навіть політичного життя Буковини неможливо уявити» [862, S. 225]. Історія 

театрального життя на Буковині є достатньо дослідженою, тому у пропонованій 

роботі будемо акцентувати увагу на «споживачах» театрального мистецтва та 

театрі як соціокультурного локусу.  

Починаючи з другої половини ХІХ ст. для мистецького задоволення 

місцевої публіки театральні вистави проходили в дерев’яному будинку 

домовласника Леона Бека (до 1855 р.), зал якого, облаштований для вистав, та 

вміщував 500 осіб. Після знищення пожежою будинку Л. Бека в червні 1854 р. 

[782, S. 34] театральні вистави проводили в готелі залу «Під чорним орлом» та 

«Молдавія», який належав родині Мікулі [782, S. 36]. Допоки в 1877 р. не була 

споруджена будівля міського театру на вул. Шкільній, що була теж розрахована 

лише на кілька років [877, S. 2]. Які умови в готелі «Молдавія» чекали на 

публіку, можемо уявити із наступного опису: 

Таким чином, в цей час за відсутності спеціалізованого будинку для театру 

театральні вистави могло відвідувати обмежене число відвідувачів. Крім того 

театральне життя в цей час було поділене між міським театром та 

аматорськихми виступами у приватних салонах. 

У 60-х рр. ХІХ ст., будучи гімназистом в Чернівцях, мав можливість 

відвідувати театр Карл Еміль Францоз. У своєму творі Der Pojaz він описує, як 

відбувалася вистава в залі (т зв. зимовому театрі) готелю «Молдавія», який в 

1864 р. за сприяння барона М.Мустаци був відремонтований під вимоги театру 

Дві гілки сходів вели з коридору, де була розміщена каса, у зал, який був поділений на три 

частини, середній слугував для сидіння, прилягаюче приміщення для студентів та стоячих місць, а 

мушлеподібне закінчення залу було припідняте, і слугувало як сцена і було сполучене через двері із 

кабінетом, де перебували актори, ложі були встановлені із трьох сторін і кріпились залізними 

брусами до даху, і простягались коридором над дерев’яними сходами; до другого ряду лож вели 

дерев’яні спіральні сходи. Бічні сходи у флігелі вели до кімнати переодягання акторів та акторок. 

[…] вступ великої кількості осіб був неможливим [370, S. 66]. 
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[828, S. 118]. Опис дає можливість уявити лише приблизну картину 

чернівецького театрального життя, слід також брати до уваги використані 

письменником художні зособи: 

Це відбувалося у залі на другому поверсі готелю Молдавія, який в той час був храмом муз і у 

якому о 6 годині вечора давала художню виставу трупа, що була керована знаним паном Дойчем […] 

Якраз запалили вогні […] внизу лави […] зверху дві галереї […] і переді мною велика завіса […] 

раптом перед завісою почала грати музика […] і завіса повільно здіймалася вгору […] вуличка […] 

будинки, вежа, міст. І тоді вийшли три людини, всі одягнені в чорне, вони мали загримовані обличчя 

та великі накладні бороди. Всі виходили та починали нараз трясти місто  та штовхатися! Воно 

було всього лише намальованим на полотні. І замість міста раптом з’явилася дуже гарна кімната. 

[…] кімната знову зникає […] і раптом з’являється директор […] [370, S. 66]. 

В 1863 – 1864 рр. в Чернівцях виступали німецька та польська театральні 

трупи, тому в театральних оглядах тогочасної газети Bukowina фігурували лише 

польська та німецька сцени [575, S. 2; 576, S. 3]. У зимовому сезоні 1864-1865 

рр. німецьке театральне товариство було змушене ділити сцену готелю 

«Молдавія» із румунською театральною трупою, під керівництвом пані Фані 

Тардіні [828, S. 52].  

В 1864 р. львівська газета Слово опублікувала театральний огляд Данила 

Млаки, під чиїм ім’ям підписувався С. Воробкевич: 

Вь Черновцяхь существуе прислучайный театр, вь котромь досель даваны были польскiи, 

часомь же и немецкiи представленiя. Оть дня 13 с.м. начал ся наконець цикль представленiй 

ромунскiхь, который числомь по отьиграны будуть трупою акторовь, зѣханою туда ызь княжкствь 

наддунайських […] [108, c. 76]. 

У проханні до крайової президії в 1866 р. директор німецького 

театрального товариства Густав Зінмайер зазначав, що його театральні вистави 

в Чернівях відвідувала незначна кількість дворян та міського населення, 

пояснюючи такий стан тим, що названі соціальні групи хотіли б мати 

румунську сцену в Чернівцях. Тому він пропонував поділити концесію на театр 

між німецькою, польською та румунською сценами [828, S. 98 – 100]. 

Підтвердженням того, що театр в Чернівцях викликав зацікавленість у 

мешканців міста, є факт заснування в 1866 р. товариства «Die Zusammentretung 

der Theaterfreunde» («Спільна зустріч друзів театру»), це були любителі 

мистецтва, які підтримували театр, насамперед фінансово [862, S. 221]. Проте 

не всім міський театр припадав до смаку, найзаможніші верстви все одно 

продовжували їздити на театральні вистави у Відень, Львів, Прагу та інші 

великі міста [917, S. 107]. 
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Із середини 60-х рр. ХІХ ст. до готелю «Молдавія» часто навідувалися з 

гастролями румунські театральні колективи з Бухареста. Це театральні трупи 

під керівництвом вже згаданої Фанні Тардіні, а також Михая Паскалі, 

Александра Владіческу. На сцені готелю як акторка-аматор виступала сестра 

румунського поета Міхая Емінеску Аглая [730, c. 139]. 

В 1877 р. за проектом архітектора Йозефа Грегора була збудована нова 

будівля театру, оздобленням якої займався художник К.Йобст із Відня. 

Новозбудований театр, т.зв. «Старий міський театр» (Alte Stadttheater) [Див.: 

Додаток Ж, рис. 12] мав сцену у стилі французького закритого театру, 

вміщував 547 осіб [820, S. 457]. Звертеє на себе той факт, що будівництво 

міського театру відбувалося в 1870-х рр., коли Австро-Угорська імперія 

переживала економічну кризу. Проте великі землевласники та представники 

торгово-фінансової буржуазії спромоглися збудувати таку будівлю і не лише (в 

1877 р. був збудований будинок «Музичного товариства». – К.В.), що засвідчує 

суспільний запит цих соціальних прошарків в існуванні стаціонарного театру. 

Театр займав одне із центаральних місць у світському житті Буковини, в 

якому, слід визнати, бракувало культурних заходів. Ознакою цього була 

переважаюча театральна критика як постійна рубрика в майже усіх друкованих 

виданнях Буковини. Так, в 1887 р. в газеті Czernowitzer Presse, скаржилися, що 

театральний сезон в Чернівцях розпочнеться в середині грудня, а не як в інших 

містах із театром – 15 вересня, найпізніше 1 жовтня. На думку дописувача 

газети, в цей час «клубне» та спілкове життя в місті не було настільки 

розвиненим, щоб можна було знаходити в цьому заміну для театральних 

вечорів [571, S. 6]. У цей час відвідувачі театру були дуже незадоволені 

діяльністю директора театру Бертольда Вольфа, багато чернівчан, які могли 

пригадати попередні театральні сезони, вважали, що в Чернівцях ще ніколи не 

було такого поганого складу театрального товариства, як у зимовому сезоні 

1887-1888 рр. [578, S. 6]. В іншій театральній критиці (1890 р.) автор вказує, що 

місцева публіка знає, що від Чернівецького театру не слід чекати успіхів 

«Віденської придворної сцени» [332, S. 286]. 
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Слід також додати, що публіка в Чернівецькому театрі була досить 

змішаною – дворяни, заможна буржуазія, міщани, і навіть гімназисти, проте, 

вони всі представляли т.зв. освічену публіку (Gebildeten). В 1895 р. журналіст 

місцевої газети висловив особисте порівняльне спостереження, що якщо зали 

Віденського театру заповнюють «різноманітні швеці, кравці, пекарі, 

виготовельники ключів та інші ремісники», то у Чернівецькому театрі все 

інакше. Тут театральні вистави відвідували т.зв. «кращі» люди [570, S. 3]. 

Представники «світського товариства» підкреслювали свою відмінність 

передусім відповідною поведінкою та етикетом. Про дотримання правил 

етикету представниками «світської» публіки Буковини йдеться у фейлетоні 

Theatr-Revue в 1888 р.: 

[…] так звана «світська» публіка, найвищі уста якої противляться посмішці, бо сміх, гучний, 

щирий сміх, як це нам описує Вебер у своєму чудовому „Demokritos―, суперечить хорошому тону, і 

найперший клопіт благородної мами є заборонити своїй донечці голосно сміятися, але ця публіка при 

появі нашого любого Франкеля забуває про всі сучасні правила пристойності і сміється разом з усіма 

[577, S. 1]. 
Стриманність як правило хорошого тону в театрі, було для 

«респектабельної аудиторії» способом відмежуватися, наприклад, від робочого 

класу. На думку Р.Сеннета, в ХІХ ст. в Європі необхідність дотримання тиші в 

залі театру відрізняло великі міста від провінційних. Тому дозволимо 

припустити, що саме бажання, щоб Чернівці у культурному вимірі були 

схожими на Großstadt, визначало поведінку світських осіб в театрі. 

Фактром, на який звертала «світська» публіка при відвідуванні театру була 

якість репертуару. Так, індикатором покращення «театральної продукції» 

міського театру у сезоні 1890 р. стало зростання відвідуваності театру. На 

думку театрального критика, таким чином, чернівецька публіка довела, що 

«місцевий театр є для неї гідним місцем освіти та мистецтва» та, крім того, 

це свідчило про її «хороший смак» [580, S. 4]. 

Визначальною для покращення театрального життя на Буковині стало 

спорудження нового театру [Див.: Додаток Ж, рис. 13] архітекторами 

Гельмером та Фельнером в 1905 р. «Віднині Чернівці мали сцену, триярусне 

підприємство, готове до послуг надзвичайно вибагливої публіки», констатував 



 104 

Г.Дроздовський [72, c. 155]. Аналізуючи інтер’єр нового театру [Див.: Додаток 

Ж, рис. 14], привертає увагу те, що тут були створені вишукані умови для 

міжособистісного спілкування театральної публіки – фойе, галереї, буфет мали 

відповідне розкішне необарокове оздоблення інтер’єру[ 793, S. 36, 37]. 

Вже напередодні Першої світової війни новий міський театр та його 

оновлений акторський склад [Див.: Додаток З, рис. 10, рис. 11] в Чернівцях 

сформував свою «театральну публіку». Так, одним із постійних відвідувачів 

театру був, за висловлюваннями сучасників, справжній «салонний чоловік» 

барон Алексіс фон Мустаца, про присутність якого на виставі в Чернівецькому 

театрі 19 грудня 1908 р. на «своєму звичному місці на балконі» писала газета 

Bukowiner Post [155, S. 5]. 

Отже, протягом досліджуваного часу театральні вистави та міський театр, 

передусім в крайовій столиці Буковини, був «лакмусовим папірцем» наявності 

світської театральної публіки.  

Крім театральних вистав, широкого розповсюдження в містах Буковини 

набули публічні музичні концерти, до участі в яких долучалися й представники 

еліти. Це й хорова музика, гра на фортепіано, струнні квартети, оперети, опери 

та ін. В 1848 р. було засновано хор Чернівецької гімназії, а в 1859 р. 17 співаків 

(14 службовців та 2 торговців) під керівництвом вчителя музики Франца 

Калозека заснували «Gesangeverein» («Співоча спілка»). Перший виступ цієї 

спілки відбувся в січні 1860 р. в залі готелю «Молдавія». В липні 1862 р. 

товариство змінило свою назву на «Verein zur Förderung der Tonkunst in der 

Bukowina» («Товариства сприяння музичному мистецтву на Буковині» - далі 

«Музичне товариство». – К.В.), про діяльність якого йтиметься у IV розділі 

пропонованого дослідження. У 1864 р. в м. Серет було засноване товариство 

«Männer-Gesang-Verein» («Чоловіча співоча спілка»). Подібне товариство 

існувало і в м. Сторожинець – «Storožynetzer Männergesangsverein». У концерті 

товариства брали участь не лише чоловіки, але й жінки. Так, в 1908 р. під час 

одного із концертів товариства в сторожинецькому Німецькому домі, гостей 
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зачарував голос Аглаї фон Ончул, яка також зачитала доповідь «Graf von 

Habsburg» [346, S. 3]. 

До спорудження будівлі «Музичного товариства» публічні концерти 

відбувалися, як і театралізовані вистави, в залі готелю «Молдавія» та «Під 

чорним орлом». Так, у листопаді 1870 р. в готелі «Під чорним орлом» «світське 

товариство» зібрав концерт Ольги Яніни. Зал готелю був переповнений 

слухачами. О.Яніна виконувала музичні твори на піаніно у манері Ференца 

Ліста, як зауважує кореспондент Czernowitzer Zeitung [255, S. 2]. Цього ж 

сезону інтерес мешканців Чернівців викликав концерт віончеоліста Гаусера, з 

яким місцева публіка вже була знайома завдяки 3 концертам, які він відіграв 

тут в 1863 р. [401, S. 3]. 

На відміну від театральних вистав та концертів із великим запізненням на 

Буковину прийшла така форма культурно-освітнього інституту, як художні 

виставки, які до кінця ХІХ ст. були швидше поодинокими винятками. Газета 

Czernowitzer Presse анонсувала в 1885 р. відкриття картинної галереї на площі 

Австрія (Austriaplatz, нині – пл. Соборна) [291, S. 3]. Але проведення 

стаціонарних мистецьких виставок на Буковині стало можливим із діяльністю 

таких товариств, як: «Gesellschaft der Kunstfreunde in der Bukowina» 

(«Товариство прихильників мистецтва на Буковині», 1895-1902), «Gesellschaft 

der Kunstfreunde in Czernowitz» («Товариство прихильників мистецтва в 

Чернівцях», 1903), «Gesellschaft der Kunstfreunde in der Bukowina» («Товариство 

прихильників мистецтва на Буковині», 1912).  

В романі О.Кобилянської Царівна головна героїня під час свого 

проживання в Чернівцях розповідає про відвідування виставки картин: «[…] 

пішла я з молодою товаришкою на якусь наборзі уладжену витсавку образів» [89, c. 164]. 

Роман був написаний в 1895 р., тому це може свідчити, що до цього часу 

виставки вже закріпились в уяві міських жителів, як звичайне явище в 

публічному просторі. 

Завдяки першому відомому в Чернівцях мистецькому товариству 

«Gesellschaft der Kunstfreunde in der Bukowina» на початку 1897 р. відбулася 
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«велика», «міжнародна» виставка у Промисловому музеї, хоча представлено 

було всього 65 робіт. Тут виставлялись роботи Т. Крущевського, Л. Кохлера, Е. 

фон Шіллера, Т. Попіля, Лазаруса. Журналіст, що описував цю подію в 

Bukowinaer Post, не випадково заголовними словами для статті обрав 

«Розбудити художній смак чернівчан» («Den Kunstsinn der Сzernowitzer zu 

wecken») [258, S. 3]. За словами газети Буковина, виставку відвідало 12 тис. осіб 

[64, c. 2]. 

У Чернівцях активною виставкою діяльністю займався відомий 

буковинський український художник Микола Івасюк. Вперше він виставляв 

свої ранні твори академічного періоду в 1885 р. в книгарні Шалле. В 1895 р. 

його роботи віденського та мюнхенського періодів експонувалися в 

Промисловому музею [Див.: Додаток Ж, рис. 23], де, зокрема, була 

представлена картина «Богдан Хмельницький під Зборовом». Після 

відвідування цієї виставки галицький художник та мистецтвознавець Корнило 

Устиянович поділився критичним оглядом робіт буковинського художника: 

Щодо Івасюка, то він іменно належить до тих наших малярів, що подають великі надії. І то 

на славу руської народності, бо М.Івасюк патріот руський, а приневолений вести на чужині тяжку 

боротьбу за існування [682, c. 245]. 

Успішним та продуктивним на проведення виставок виявилося 

товариство «Gesellschaft der Kunstfreunde in der Bukowina» («Товариство друзів 

мистецтво на Буковині»), яке організовувало як щорічні виставки, так і 

тематичні. В статуті товариства зазначалося, що його метою є 

охорона/плекання (Pflege) мистецтва, художньоного ремесла та сприяння 

розбудові крайової столиці у «дусі краси». Тому однією із умов досягнення цієї 

мети було проведення публічних виставок художніх творів [27, арк. 7]. 

У 1903 р. новостворене товариство провело свою першу виставку в 

Промисловому музеї. 12 жовтня 1903 р. на відкритті виставки були присутні 

президент краю К.Гогенлоге, православний митрополит В. Репта, крайовий 

шкільний інспектор К.Тумлірж. На виставці були представлені картини та 

скульптури віденських митців: Главачека, Геллера, Шрамма, Гранера, Коха, 

Дарнаута, Біркінгера та ін. [298, S. 3 – 4]. В травні-червні 1905 р. на третій 
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щорічній виставці було представлено твори 110 художників із Австрії та 

Німеччини, яку, за приблизнами підрахунками, відвідало 5 тис. осіб [56, арк. 

49].  

Часто на виставках товариства були представлені картини із приватних 

колекцій відомих жителів Буковини та членів товариства. Так, для різдвяної 

виставки 1906 р. [Див.: Додаток З, рис. 8] картини надали д-р Свірзо, проф. 

Ерліх, Софія Залозецька, д-р Розенберг, адвокат Вахтель, чиновники Плог, 

Мукан [56, арк. 41 об.]. Примітно, що  згадану різдвяну виставку 1906 р. у залі 

крамниці Glüсkshof (Щасливий двір, вірогідно розташовувалась на першому 

поверсі готелю «Брістоль»), за період її тривання (14 днів) відвідало лише 154 

особи, серед яких 55 студентів. В середньому виставку відвідувало 11 осіб в 

день, що, як зауважував Й.Колер, було надто малим для міста з достатньою 

кількістю освітніх закладів. Це наштовхувало його на думку про провінціалізм 

місцевої інтелігенції [452, S. 2]. 

Таким чином, художні виставки слугували для творення естетичеоно 

смаку та «світського» дискурсу у відповідному середовищі. Проте аналіз 

джерел дозволяє стверджувати, що чернівецька публіка була досить байдужою 

до різного роду художніх виставок, на відміну від жителів Львова. 

На відміну від художніх виставок, публічні декламації та науково-

популярні лекції збирали численне товариство елвти краю ще в 1840-х рр. В 

1842 р. в Чернівцях провів лекцію-декламацію віденський митець М.Г.Сафір 

[Див.: Додаток Ж, рис. 62.].  

Із зростанням освіченого прошарку суспільства, на Буковині з’явилися 

власні місцеві інтелектуали, які влаштовували публічні виступи. Зокрема цикл 

публічних лекцій у березні-квітні 1865 р. для потреб бідних дітей провело 

благодійне товариство «Kaiserin-Elisabeth Verein» у великому залі готелю «Під 

чорним орлом». Ці лекції збирали великі аудиторії жінок та чоловіків. Всього 

планувалося провести 6 лекцій, загальний вхідний білет на всі лекції коштував 

4 флорини, окремо – 1 флорин. Програма лекцій передбачала таких доповідачів, 

як Герман Тауш, директор вищої реальної школи – «Theorie der Erdbildung» 



 108 

(«Теорія формування Землі»), Ернст Рудольф Нойбауер – «Die Vernuftwesen in 

ihrem Verhältnisse zur Zeit und in ihrem Vorkommen im Raume» («Знання про 

розум у своїй залежності від часу та у своєму існуванні у просторі»), Антон 

Захар – «Die Arbeit in wirthschaftlicher und sozialer Beziehung» («Робота у 

господарських та соціальних відносинах»), барон Отто Петріно – «Die Landenge 

von Suetz» («Суетський перешийок»), Йоганн Гайдук – «Elektrizität» 

(«Електрика»), професор Каратніцький – «Physiognomik der Pflanzen» 

(«Фізігноміка рослин») [495, S. 3]. Теми вказаних доповідей якнайкраще 

відображають зростаючу віру суспільства в науку та технічний прогрес. Це 

було однією із причин поширення науково-популярних лекцій на Буковині. 

Вказаний чинник спонукав й до заснування в 1869 р. «Товариства сприяння та 

поширення наукових знань на Буковині» (члени: Т.Бандела, О.Петріно, 

Е.Р.Нойбауер, лікар Даттельбаум та ін.). 

Науково-популярні лекції читали в різних публічних місцях – у залі ратуші 

та в залі «Музичного товариства». На одній із лекцій 27 січня 1883 р. 

«Боротьба за існування у рослинному світі», яку читав член студентського 

товариства Карл Бауер, були присутніми не лише слухачі університету, але й 

«дами» та ще більше професорів [611, S. 4]. 

Починаючи із 1889-х рр. «жвавий інтерес» серед публіки на Буковині були 

доповіді-декламації «рецітатора» (декламатора. – К.В.), письменника та актора 

Конрада Пекельмана, що проходили зазвичай в залі магістрату [615, S. 2; 616, S. 

5]. Так, на одному із таких вечорів у Чернівцях, на початку червня 1894 р. 

відвідувачами лекції були переважно жінки, які «знову довели, що вони завжди 

знаходять втіху у шляхетних та облагороджених мистецьких пориваннях». «Доповідач був 

галантним і декламував кілька малих віршів та бувальщину для слабкої статті», - свідчив 

очевидець [516, S. 4]. 

У 1900 р. в залі ратуші читав лекцію Отто Вагнер, директор закладу 

природної медицини Білца у Дрездені-Радебеулі на тему «Яке лікування робить 

нас здоровими? Медичні лікувальні засоби чи природні?». Для чоловіків та для 

жінок цю лекцію читали в різний час [497, S. 4].  
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Також про лекції, призначені «для жінок», йдеться в творі О.Кобилянської 

Царівна: «В однім мало говоритися про далекосяглість рівноуправнення і емансипації 

жінок, а в другім про національну економію». Хоча на першому «відчиті», який мав би 

найбільше зацікавити жінок, були «переважно мужчини», тут письменниця, 

мабуть, мала на меті продемонструвати реальний стан зацікавленості 

чернівецьким жіноцтвом темою емансипації жінки. Але О.Кобилянська дає 

пояснення цьому – «автор розправи вже жонатий». На другу доповідь, автор якої 

був «свобідний», «прибуло багато молодих пань і дівчат, а де-не-де виднілася і старша 

женщина з поважним лицем і строгим поглядом» [89, c. 200]. Крім того, аналіз 

вказаного тексту свідчить, що публіку значно більше цікавила персона 

доповідача, а ніж зміст виступу. Завдяки публічним лекціям тема жіночої 

емансипації, яка захопила світ наприкінці ХІХ ст., спричинила дискусію і в 

Чернівцях. Так, в 1904 р. перед «вишуканими дамами» в залі ратуші виступала 

Вільгельміна Мор із доповіддю «Жіночий рух у світлі Берлінського конгресу». 

Сталення до цієї теми в Чернівцях відображає коментар журналіста, який 

підкреслює, що попри 75 тисячне населення міста, серед якиї було щонайменше 

10 тис. «інтелігентних жінок та дівчат», лекцію відвідало мало осіб, і 

припускає, що недостатня зрілість для участі у боротьбі за жіночі права, 

можливо пояснюється «матеріальною безтурботністю та їх довірою до 

робочої сили чоловіків…» [635, S. 4]. 

Найбільшу зацікавленість представеників «світського товариста» 

представляли відкриті лекції відомих науковців. Тут, головним чином, мала 

значення репутація лектора. Так, в 1902 р в чернівецькій ратуші на лекції проф. 

Гальбана, що була присвячена темі гігієни, за словами К.Пекельмана, аудиторія 

була представлена «кращими суспільними колами» [499, S. 60]. Двічі у 

Чернівцях виступав із декламаціями відомий публіцист та видавець віденського 

журналу «Fackel» Карл Краус – 1912 р. [612, S. 4] (тоді зупинився в готелі 

«Брістоль» [Див.: Додаток Ж, рис. 31; Додаток З, рис. 18.]. та в кінці жовтня 

1913 р. в Німецькому домі [614, S. 5]. Ця подія стала «сенсацією» для 
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Чернівців, в 1912 р. зал Німецького дому був переповнений зацікавленою 

публікою [612, S. 4].  

Завдяки лекціям, із якими приїздили на Буковину інтелектуали того часу, 

жителі могли знайомитися із останніми ідеями, досягненнями науки та 

культури, які були відомими у великих містах, і безпосередньо подискутувати 

із виступаючими, чого не давало лише читання часописів. 

Отже, піднесення ролі культурно-освітніх інститутів, або, за висловом 

Р.Сеннета, «публічних мистецтв» в середовищі еліти Буковини простежується у 

80-90 рр. ХІХ ст. Такий процес можна пояснити, з одного боку, зростанням у 

людини в ХІХ ст. тривоги за власну культурність, яка виникла на тлі 

індустріального розвитку та ідеї прогресу, а з іншого – зміною культурного, 

літературного, наукового полей, спричинені заснуванням Чернівецького 

університету. 

На противагу салону, театру та виставковим залам, де доводилося 

дотримуватися заборон і приписів у поведінці та спілкуванні, в кафе чи 

ресторані панувала більш невимушена атмосфера. В 1912 р. у своїй статті 

журналіст Остап Грицай (1881 – 1951), висловив думку, що кав’ярню як 

суспільний інститут можна назвати «здемократизованим аристократичним 

салоном», а відвідувачів приваблювала не кава, а «палацовий інтер’єр» [945]. 

Кав’ярня та ресторан як елемент міського простору та місце публічного 

спілкування присутні у художніх творах буковинських письменників кінця ХІХ 

ст. Це, до прикладу, повість «Царівна» О. Кобилянської (Чернівці, 1895)
 
[89, c. 

291], повість «Перекинчики» Є. Ярошинської (1903), твір М. Савки 

«Herbst…Eine Geschichte aus der Bukowina» (1905) [528, S. 29, 34]. 

Піднесення кав’ярень в Австрійській імперії припадало на другу половину 

ХVІІІ ст. і проходило одночасно із формуванням т.зв. «другого суспільства» 

(«zweite Gesellschaft»). Першою кав’ярнею на Буковині можна вважати кімнату-

кафе («Kaffezimmer») в готелі «Три корони» («Drei Kronen») власника Штефана 

Гайваса, на відкриття якої він отримав дозвіл від крайового керівництва в 1788 
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р. Проте кав’ярні модерного типу виникли на Буковині лише в середині 60-х рр. 

ХІХ ст. 

У 1873 р. в газеті Bukowinaer Zeitung сучасник оповідав, що в крайовій 

столиці Чернівці «модний світ» («die fasiohnable Welt»), який можна було 

побачити під час променадів Панською вулицею (нині – О.Кобилянської), в 

останні дні осені надавав перевагу театру, концертам і переважно кав’ярням 

(Kaffeehaus) [168, S. 102]. У вказаний час одна із таких модних кав’ярень – 

«кафе Дікштайн» («Caffe Dikstein») була на вул. Цуринській (нім. Zurinergasse, 

офіційно такої вулиці не існувало. – К.В.). Ця кав’ярня для дозвілля гостей 

пропонувала дві кімнати, перша з них – передня – призначалась для 

«благородних гостей» («vornehme Gäste»), інша – для «менш благородних» 

(«minder vornehme»). Такий дискурс свідчить про існування в суспільстві знаків 

відмінності та символічне вираження станової диференціації в кав’ярнях 

Буковини. Крім того, власник згаданого кафе запевняв, що тут можна замовити 

каву, як у Відні: «Hier bekommt man einen Kaffe, wie man ihn nur in Wien bekommen kann» 

(«Тут можна отримти каву, як ви можете отримати її лише у Відні») [168, S. 103]. Таке 

порівняння мало підкреслювати престиж закладу, адже Відень як імперський 

центр слугував для наслідування суспільного життя на периферії та був 

символом якості (високого гатунку). 

Крім того, в цей час відомими були також такі кафе, як «Caffe Aufmesser», 

«Heiurich» та «Wien». Кафе «Wien» було одне з найдавніших, відчинене в 1865 

р., його влсником був єврей Саломон Дюкштайн, але в 1900 р. цей заклад був 

змушений зачинитися. 

У 60-80 рр. ХІХ ст. жителі м. Чернівці вважали найкращим ресторан на 

першому поверcі в готелі «Zum schwarze Adler» («Під чорним орлом») [Див.: 

Додаток Ж, рис. 24] на розі вулиці Темпельгассе (нині – вул. Університетська) 

та Ринкової площі (нині Центральна площа). Ресторан завдяки своєму 

розташуванню та зовніньому оздобленню споруди, рівнем обслуговування 

належав до т.зв. «першого рангу» («erste Range»). Жителі міста в 1880-х рр. 
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високо оцінювали кухню ресторану в готелі, якою опікувався новий власник, 

готельєр (Hotelier) пан Ігнатц Майер. 

У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. в м. Чернівці «світське товариство» 

зустрічалось в кав’ярнях «l’Europe» («Європа») [Див.: Додаток Ж, рис. 30], 

«Habsburg» («Габсбург») [Див.: Додаток Ж, рис. 25] на вул. Панській та в кафе 

«Astoria» («Keiser») [Див.: Додаток Ж, рис. 34] на площі Елізабет [915, S. 36]. 

Престижним був ресторан у готелі «Belle Vue» («Чудовий вид») [Див.: 

Додаток Ж, рис. 32], що розташовувався на розі вулиць Панської та Ратушної, 

тримати першість продовжував також ресторан гранд-готелю «Під чорним 

орлом».  

Чернівецьке кафе «Європа» було розташоване на вул. Панській (нині –  О. 

Кобилянської). Тут проводились світські обіди та вечори, був зал із грою в 

більярд за системою Зайферта. Ще тут до послуг мешканців та гостей міста 

пропонували газети, популярні європейські журнали, ревью. Власником кафе 

був С.Штерн. Вже у самій рекламі цього закладу вказується, що кав’ярня є 

місцем зустрічі «світського товариства» - die Hautvolee (дослівно – «люди вищого 

рангу». – К.В.), високих офіцерів, університетських професорів, найвищого чиновництва 

Буковини, представників мистецтва та музичного світу, преси, членів міського театру, 

лікарів, адвокатів та ін. [787, S. 61] [Див.: Додаток З, рис. 19]. Тобто, в такий 

спосіб умовно відбувалася приватизація фізичного простору, у даному випадку 

кав’ярні, представниками суспільної еліти, які зосереджували в своїх руках 

достатню кількість благ, щоб мати змогу вести «світський спосіб життя».  

Конкуренцію кав’ярні «Європа» складала розташована поруч велика 

кав’ярня «Габсбург» (ріг площі Ринок та ліворуч біля початку вул. Панської) 

[Див.: Додаток Ж, рис. 27],. Власники цього закладу Апісдорф та Вольманн 

оснащали її в 1909 р. за останніми тенденціями моди. Для цього один із них 

протягом року подорожував містами Європи (Лондон, Генуя, Рим, Флоренція, 

Монте-Карло, Ніцца, Париж, Берлін та ін.) та запозичував досвід від власників 

модерних кав’ярень. Кав’ярня мала головний зал, читальню та ігровий зал. 

Інтер’єр кав’ярні був витриманий в модерністському стилі «бідермаєр». 
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Основний фон приміщень був білий, стіни та плафони були прикрашені 

дорогими скульптурними витворами, оздобленими золотом. Основний зал мав 

великі колони із дзеркалами, обставлений меблями з червоного полірованого 

дерева, раритетними диванами, обтягнутими яскравим плюшем із кольоровими 

візерунками. Вражало освітлення залу – вісім люстр, кожна з яких мала 29 

лампочок та понад 20 настінних лампових кронштейнів. Цікавою була 

конструкція підлоги – поверх лінолеуму було вистелено корковий настил. Крім 

того, особливу атмосферу створювала колекція картин відомого художника 

Вахтеля, які були вивішені в усіх нішах і місцях, неоздоблених дошками. 

Сучасність кав’ярні підтверджується наявністю вентиляторів для очищення 

повітря від диму [249, S. 9]. Таким чином, інтер’єр кав’ярні «Габсбург» був 

подібний до дворянських «парадних покоїв», що було характерним для 

європейських кав’ярень, до прикладу, як це було в «Паризькому кафе» в 

столиці Франції [717, c. 340]. 

Розкішний інтер’єр кав’ярні став символом соціального розмежування. 

Тому ті, кому дозволено було відвідувати такий заклад, демонстрували та 

засвідчували свій високий соціальний статус. Проте найвишуканішим в місті 

вважалося велика кав’ярня «Габсбург». Виисокий рівень цього закладу 

підтверджується візитом до нього 16 травня 1912 р. ерцгерцога Карла Франца 

Йозефа, представника родини Габсбургів [597, S. 4]. У 1913 р. на місці, де сидів 

високоповажний гість, власник розмістив його портрет [852, S. 22]. Ця подія 

викликала інтерес і в крайового президента графа Мерана, який відвідав кафе 2 

грудня 1913 р., щоб на власні очі побачити портрет [634, S. 4]. 

Кав’ярні приваблювали відвідувачів не лише меню, але й великим 

вибором закордонних, політичних, соціальних, ілюстрованих та гумористичних 

журналів, зокрема, у рекламному оголошенні кафе «Кайзер» в 1913 р. 

зазначалося, що тут було 260 щоденних газет.  

Кав’ярні та ресторани були переважно місцем для дозвілля чоловіків, де 

вони грали в різні ігри, палили сигарети, дискутували та читали газети. 

Дослідник єврейської спільноти Буковини, Г.Штернберг писав, що жінки на 
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Буковині почали відвідувати кав’ярні лише у передвоєнний час [915, S. 36.]. 

Проте вже в кінці ХІХ ст. в Чернівцях з’явилася кав’ярня з окремою кімнатою 

для жінок – Damensalon [Див.: Додаток Ж, рис. 28]. Це була вже згадана 

кав’ярня «Габсбург», відкриття якої відбулося 2 грудня 1898 р. [Див.: Додаток 

Ж, рис. 26, рис. 29; Додаток З, рис. 20], коли місто відзначало 50-річчя з дня 

перебування Франца Йосифа на імператорському престолі [210, S. 7]. Цей факт 

також підтверджується згадкою в листі О. Кобилянської до дружини відомого 

українського письменника Івана Франка Ольги від 11 січня 1899 р.: 

В нас є тепер нова елегантна кав’ярня, збудована і уладжена на лад віденської кав’ярні. Є в 

ній осібна зала для пань. […] де вже є і де можна свобідно заходити і виходити […] [88, c. 384]. 

Згодом окремі кімнати для дам  за «чернівецьким прикладом» з’явилися в 

кав’ярнях інших міст Буковини, зокрема в Сучаві в лютому 1907 р. у «Kaffe 

Juran» («Кафе Журан») [346, S. 4.]. 

Кав’ярня була місцем для дискусій та формування публічної думки, 

комунікативних каналів. Відповідна практика в ресторанах Чернівців 

зафіксована в спогадах українського філософа та політично-громадського діяча 

Михайла Драгоманова (1841 – 1895). Перебуваючи в місті в 1875 р., він провів 

вечір в ресторані-саду, де збиралися «інтелігентні русини». «Левом бесіди» 

того вечора був греко-католицький священик, який негативно висловлювався 

про культурне та релігійне становище Буковини, проте зацікавлення 

дискутувати з ним у М. Драгоманова не виникло [71, с.257 – 258]. Крім того, у 

фейлетоні Czernowitz im französischen Lichte (Чернівці у французькому світлі) 

автор «гість із Парижа» розповідав, що в ресторані готелю «Чудовий вид» 

[Див.: Додаток Ж, рис. 33], познайомився із місцевими жителями, зокрема 

часто спілкувався із своїм колегою за професією редактором газети 

Kneipzeitung, д-р. Голденбергом, який з’являвся в ресторані під час кожного 

вечора, коли збиралося «товариство» («Gesellschaft») [236, S. 2]. Про характер 

розмов у кав’ярнях йдеться також у спогадах Н. Йорга, що зафіксував дозвілля 

в кафе «Габсбург»: 

У кафе «Габсбург», де збирається єврейство, кишить людьми, які говорять про справи 

(ґешефт) та політику [432, S. 124]. 
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Таким чином, можемо стверджувати, що на початку останньої чверті ХІХ 

ст. кав’ярня на Буковині уже сформувалсь як простір для обміну думками та 

ідеями в середовищі освічених верств населення та продовжувала бути 

платформою для емансипації, в тому числі української інтелігенції, або так 

званої освіченої буржуазії (нім. Bildungsbürgertum). 

Найкращі кав’ярні та ресторани слугували також місцями для ділових 

перемовин банкірів та комерсантів [443, S. 4], за висловом Н.Штернберга, для 

торговців кав’ярні були своєрідним «видом біржі» [915, S. 34]. 

Важливо зазначити, що кав’ярні в Чернівцях, місті, де концентрувалися 

органи крайової законавчої та виконавчої влади, стали місцями неформального 

спілкування місцевих політиків, особливо під час гострих протистоянь у 

ландтазі. У 1906 р. газета Bukowinaer Lloyd повідомляла про зустріч німця 

А.Скедля, радника крайового суду Регіуса, професора Грубера та помічника 

Беньяміна Штраухера – Йоахіма Айзенберга в кав’ярнві «Габсбург» [343, S. 5].  

М. Василько розповідав про випадок, що трапився одного вечора в ресторані 

готелю «Під чорним орлом». М.Флондор [Див.: Додаток Е, рис. 57], з метою 

покращення з ним стосунків, перед тим зіпсованих політичними інтригами та 

наклепами, надіслав до нього Октавіана Зотту та брата Аурела Ончула, які 

запропонували наступне: «Приступить до стола (М.Флондора. – К.В.), Вы подасте єму 

руку и выпєте флящину шампана, тай усьо буде вь наилиппшомь порядку» [59, с. 390]. Є 

також свідчення, що А.Ончул, вищий радник Морар мали розмову із 

М.Васильком з приводу поточних політичних рішень в краї під час сніданку в 

кафе Гаїни. В листопаді 1903 р. М.Василько звертався в ландазі до 

представників Румунського клубу: «[…] мусите бігати до готелю «Під чорним 

ордом»» або до «готелю Центрального», асистувати Вірмено-Полякам при вечері, аби за 

вами голосували […]» [59, c. 427]. Тобто, під час сесій ландагу дебати та 

обговорення поширювались на «політичне закулісся», яке становило собою 

ресторани готелів, де зупинялися депутати. 

У кав’ярнях мало місце і протистояння між членами студентських 

товариств. Такий випадок трапився із Ісаком Шмірером та Майером Ебнером – 
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членами товариства єврейських студентів «Hasmonea», коли вони сиділи в кафе 

«Korso» («Корзо») на вул. Панській і читали свіжі газети. До них підійшли 

члени німецького студентського товариства «Arminia» і вимагали дати їм 

газету. Коли Шмірер відмовився, то один із членів «Армінії» Брайлануан 

намагався розірвати газету в руках Шмірера, а потім почав висловлювати 

антисемітські образи. За єврейських студентів заступився Макс Кеніг, брат 

Леона Кеніга – покровителя «Гасмонеї» та власника друкарні [1004]. Судячи із 

повідомлень місцевої преси, такі випадки прояву антисемітизму та 

нетерпимості в кав’ярнях в кінці ХІХ ст. – напередодні Першої світової війни 

траплялися у Чернівцях дуже часто. 

Представники української інтелегенції найчастіше зустрічались в 

ресторані-саду «Гебеля» [Див.: Додаток Ж, рис. 35]. Так, після установчих 

зборів товариства «Українська школа» в 1887 р. тут ввечері зустрілися члени 

товариства, «щоб при щирій, дружній розмові пробути кілька годин і «зігрівши друг друга» 

до патріотичного діла, розійшлися з окликом: до побачення нарік!», як описує Микола 

Гарас цю зустріч [672, c. 14]. Судячи із тексту реклами ресторану «Гебеля», в 

1891 р. новооблаштована велика тераса була розрахована на 4 тис. осіб. 

Мабуть, саме тому тут часто відбувалися концерти. Так, в травні вказаного року 

тут відбувся Park-Fest (паркове свято) за участі музичної капели 41 полку . А в 

1897 р. в ресторані-саду «Гебеля» відбувся концерт російської співачки Надії 

Славинської із хором, яка серед іншого заспівала українських пісень, чому 

зраділи присутні там депутати Буковинського сейму – Є.Пігуляк та С.Смаль-

Стоцький [91, с. 2-3.]. 

Інші власники кав’ярень та ресторацій теж часто приваблювали 

відвідувачів організацією концертів. Наприклад, влітку 1888 р. чернівецькі 

газети анонсували концерт капели Урбані в ресторані-саду готелю «Weiss», 

прогарама концерту передбачала виконання музичних творів Моцарта, 

Штрауса, Чірілло, Флаттова, Урбана, Россіні [403, S. 6]. 

Ресторан у готелі Готель «Бель В’ю» («Чудовий вид») [Див.: Додаток Ж, 

рис. 33], за словами відвідувача ресторану, салон ресторану «купався у морі 
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яскравого електричного світла». Готель «Бель В’ю» в 1900 р. на замовлення 

власника Германа Глаубарта, перебудував архітектор Макс Моргенштерн [245, 

S. 4-5]. На відкритті оновленого готелю та ресторану, зокрема, були присутні: 

барон Мустаца, інженер Біркенталь, директор магістрату Відманн, д-р Лупу, 

адвокат Геміш Лупул, депутат Б.Штраухер [Див.: Додаток Е, рис. 43], 

професор Максимович, які, можемо припустити, були відвідувачами цього 

закладу [245, S. 4]. Весною, влітку та восени в цьому ресторані для відвідувачів 

накривали столи на балконі. «Це справжнє задоволення, одномому пити свою каву, 

куштувати смажену ковбаску із квашеною капустою, шніцель із шпінатом, чи гуляш із 

галушками, запивати селянським чи пільзенським пивом», - ділиться враженням «гість із 

Парижа» у фейлетоні Czernowitz im französischen Lichte [236, S. 2].  

Дозволимо припустити, що найбільше активність товариського життя в 

кав’ярнях спостерігалася починаючи із початком ХХ ст. Так, кореспондент 

газети Czernowitzer Allgemeine Zeitung, свідчив у 1909 р., що  останнім часом 

«товариське життя поступово перемістилось від салону до публічних місць» [249, S. 9].  

Свого часу модним закладом стала кав’ярня «Kaiser», що займала більшу 

частину першого поверху Торгово-промислової палати, спорудженої в 1909 р. 

Кав’ярня складалася із читального залу, більярдного, грального, концертного 

залів і господарських приміщень [302, S. 4]. Зовнішній вигляд літньої тераси та 

зображення дозвілля відвідувачів у кафе збереглося на поштівках [Див.: 

Додаток Ж, рис. 34].  

В кав’ярнях проявлялися й негативні риси тогочасного суспільства, 

особливо із осудом сучасники ставились до нічних кав’ярень. Газета Буковина в 

1897 р. писала:  

Звістно, що в Чернівцях житє укладжене майже цілком на лад нїмецкий, отже не бракує тут 

кав’ярень ріжного калібру, а найбільше є в нас нічних кав’ярень, де молоді люди віддають ся піятицї і 

грі в карти [130, c. 3]. 
Азартні ігри були заборонені в публічних місцях. Але чернівецькі кав’ярні 

часто порушували цю заборону і влаштовували окремі закриті кімнати для 

картярських ігор, доміно, макао та ін. Так, в 1910 р. поліція в Чернівцях 

розслідувала справу порушення заборони азартних ігор в кафе «Кайзер» [19, 

арк. 3, 4 об.]. Про спеціальні кабінети кав’ярень в Чернівцях в першій половині 
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ХХ ст. пише й Г. Дроздовський, де «увійшовши в азарт, програвали величезні 

суми» [74, c. 138]. Так, М.Василько згадував про свій програш («4 тисячі і 

кількасот гульден») за грою в карти в закритій кімнаті в ресторані готелю 

«Weiss» [59, c. 382-383]. Також в чернівецьких кав’ярнях та ресторанах цього 

періоду полюбляли грати в доміно: «[…] у нас його називали букі-доміно, якому віддавалися 

постійні клієнти кав’ярень, що проводили за ним ночі. Найчастіше їх можна було зустріти серед 

єврейських комерсантів [74, c. 138]». 

Широке розповсюдження азартних ігор пояснюється не стільки 

матеріальним інтересом гравців, часто виграш був не самоціллю, а способом 

викликати відчуття ризику та непередбачуваність [709, с. 208].  

Завдяки невимушеності атмосфери кав’ярні сприяли розвитку розмовної 

культури. Крім того, завдяки наявності великої кількості газет кав’ярня 

виконувала частково освітню та інформаційну функцію, збагачуючи знаннями, 

які в подальшому могли стати предметом дискусії в її ж просторі чи поза ним. 

Поява «вишуканих», дорогих кав’ярень стала, з іншого боку, місцем 

розмежування між звичайними міщанами і мешканцями, які вели 

репрезантативний спосіб життя.  

Щодо інших локусів, які «приватизувало» світське життя, то це були також 

сквери, міські сади, та вулиці – важливі елементами соціокультурного простору 

модерного європейського міста. В Європі прогулянки по вулиці як форма 

соціальної активності стали усталеними всередині ХVIII ст., і вважались 

перенесенням традиції із Італії [967, c. 96].  

Для нашого дослідження відправним є факт будівництва в 1830 р. в 

крайовій столиці Буковини Народного саду (Volksgarten, парк отримав назву 

від свого зразка у Відні) за проектом окружного інженера Маріна, де, крім того, 

завдяки добровільним пожертвам була споруджена лазня (Badehaus) із 

курсалоном [929, S. 16.] [Див.: Додаток Ж, рис. 42]. За свідченням очевидців, 

Народний сад був дуже гарним, алеї в нічний час освітлювались лампами. Тут, 

а саме, в «Швейцарській хатинці», проводили театральні вистави, іноді 

концерти давала військова капела, обов’язковими були прогулянки 
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(Spaziergänge) широкого кола представників «вищого світу» («die schöne Welt 

im weiten Kreise»), під час яких дами демонстрували свої «наймодніші 

туалети» [ 559, S. 1] [Див.: Додаток Ж, рис. 37]. 

В травні 1865 р. на сторінках газети Bukowina запрошували відвідати 

Народний сад, де для задоволення гостей чекали купальня та кафе-салон просто 

неба, а також сади Розенфельда та Вассерштрома, «сад-ресторан пражця» (der 

Restaurationsgarten des Pragers) та кілька публічних садів «другого та третього 

рангу» [496, S. 3]. Крім того, 21 травня цього ж року у Народному саду була 

відкрита нова кондитерська, де можна було випити кави під час ранньої 

прогулянки в саду з 6 по 9 год. [303, S. 3], а також під час літнього сезону 

ввечері один раз на тиждень тут грала військова капела [478, S. 2].  

В «Erklärender Textе» («Пояснювальні тексти») до альбому акварельних 

картин «Illustrirte Bukowina», йдеться, що перебування у великому Народного 

саду в Чернівцях справляло приємне враження на відвідувачів, а саме, «завдяки 

стрілецькому будинку, збудованому у благородному стилі, так само завдяки 

громадській лазні». Передній план лазні мав показні портали із колонами, а 

також оздоблення у вигляді барельєфу (Діана у ванні), статуї грецької богині 

здоров’я Гігіеї [Див.: Додаток Ж, рис. 38, рис. 39], [448, S. 14]. Така будівля в 

60-70 рр. ХІХ ст. в Чернівцях була ексклюзивною, тому й приваблювала 

«вишукану публіку». Зображення лазні в Народному саду та власне дозвілля в 

ньому зображені на відомих нам чотирьох літографіях акварелей Ф.Кс. Кнаппа 

[Див.: Додаток Ж, рис. 36; Додаток Е, рис. 7]. Курсалон лазні в Народному 

саду слугував для проведення різних світських заходів. Серед числа останніх, 

назвемо для прикладу наступні: у 1893 р. тут відбувся бал-маскарад (Redout 

pare) [517, S. 4], у 1894 р. у курсалоні виступав співак оперети Феммінгер, який 

до того вже встиг завоювати схвальність публіки у Відні [579, S. 4]. Крім того, в 

Народному саду можна було робити кінні прогулянки, в 1897 р. тут були 

облаштовані для цього алеї (Reiter-Allee) [40, арк. 1-2]. А в 1903 р. тут з’явився 

басейн, оздоблений відомим львівським скульптуром А.Попелем на замовлення 

«Товариства друзів мистецтва» та «Товариства прикрашення міста» [624, s. 3]. 
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Публіцист та журналіст К.Е.Францоз описує суспільний простір в 

Народному саду в есе 1875 р.: 

[…] зеленіє парк, повний тінистих дерев і сонячних галявин, і затишних алей – такий 

великий і так добре доглянутий, що іншого такого не зустріти в жодному місті Східної Європи: 

це міський Фольксгартен. Тут на шабат здійснює свої променади єврейське, а в неділю 

християнське панство, проте в будні дні тут лунають тихими алеями загадкові і приглушені 

звуки: це чернівецькі гімназисти, які вчать на наступний день напам’ять заданий їм шмат науки. 

– переклад П. Рихло [369, S. 166]  

Таким чином, вже в 1870-х рр. серед представників світського життя в 

Чернівцях чітко визріває «єврейське панство», а центральний міський парк 

слугував місцем перетину вищих та нижчих верств населення. 

В Народному саду також полюбляли бувати місцеві письменники. 

Румунський письменник та театральний критик Марко Брочінер (Marco 

Brociner, 1852 – 1942) [Див.: Додаток Е, рис. 11] писав, що під час свого 

навчання в Чернівцях він написав тут свій перший поетичний твір [329, S. 330].  

Народний сад був одним із частих спланованих чи випадкових зустрічей 

місцевих освічених верств [Див.: Додаток Ж, рис. 40, рис. 41]. Наприклад, О. 

Кобилянська в 1899 р. зустріла в саду гімназійного професора та депутата 

крайового сейму Є.Пігуляка: «Нині ходила я до городу, і здибалась із Пігуляком. Він 

щось уподобав собі здибуватись там зо мною […]». Серед іншого, вони розмовляли й 

про стан справ газети Буковина [88, c. 390]. Звертає на себе увагу той факт, що 

О.Кобилянська полюбляла прогулюватися містом одною, що на той час 

вважалося відхиленням від соціальних норм, і, можна розглядати такий 

поведінковий акт як «особистий бунт» письменниці. Адже, в ХІХ ст. жінки із 

добропорядних сімей зазвичай прогулювались у супроводі членів сімї, 

компаньйонки, чи в екіпажі [660, c. 316]. 

Починаючи з 1870-х рр. для прогулянок «вершки суспільства» (Crème der 

Gesellschaft) користувались також парком Франца Йосифа, ботанічним садом, 

парком Піно, парком Шілера, «Göbelshöhe» (узгір’я Гебеля, розташовувалося 

східніше резиденції митрополитів, між вул. Францоза (Franzosgasse) та вул. 

Вокзальною (Bahnhofstraße)), «Habsburghöhe» [Див.: Додаток Ж, рис. 45, рис. 

46] («Габсбурзька гора», до 1888 р. «Bischofsberg») Ботанічним садом поблизу 

Народного саду та іншими меншими парками [918, S. 85; 929, S. 17 – 18]. 
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Українська письменниця Л.Українка, гостюючи в О.Кобилянської в 1901 р., 

примітила, що «тут (в Чернівцях. – К.В.) є великі сади в місті, та й за місто недалеко. 

Місто не дуже вилике, багато менше ніж Львів і провінціальніше, але симпатичне і 

чистеньке» [144, c. 338]. 

У перерві між роботою прогулянки містом полюбляв робити 

Ю.Федькович, а також Адольф Вікенгаузер [Див.: Додаток Е, рис. 12] – 

професор історії Чернівецького університету [845, S. 9]. Передусім подібна 

практика пояснюється пануючою на той час ідеєю про користь прогулянок на 

свіжому повітрі. 

В ХІХ ст. серед дівчат та жінок вищих та середніх суспільних прошарків 

була поширена т.зв. хвороба «бліда неміч», що виникала у зв’язку із малою 

фізичною активністю [967, с. 203]. Лікувальною дією у такому випадку були 

прогулянки на свіжому повітрі. Мабуть саме тоту О.Кобилянська, яка часто 

скаржилась на самопочуття, полюбляла здійснювати прогулянки містом: 

Я буду ходити на прохід о 6-й годині надвечір ( взагалі восени і зимі ходжу завше). Іду, 

звичайно, Kathedralgasse, звідси Панською ул [ицею] в Новий світ, звідси  Jоsefgasse, відтак через ул. 

Петров[ича] в Руську, відтак на ринок, де задержуюсь настільки, щоб побачити, чи нема яких нових 

книжок в книгарнях, і вертаю Панською улицею додому [88, c. 284 – 285]. 
 

Вулиця Панська, або Герренгассе, відігравала в Чернівцях тотожну до ролі 

вул. Рінгштрассе у Відні, де концентрувалося найбільше число представників 

«світського товариства», це підтверджується у спогадах Г.Дроздовського: 

Під час недільної променади по корсо на Герренгассе в Чернівцях можна було захоплено й 

критично споглядати елегантних дам, вершки нашого міста, які, шляхетно киваючи, їхали фіакрами 

на гумових колесах зі своїми обмундированими або цивільними кавалерами, викликаючи заздрощі тих, 

які після церковної служби прогулювалися per pedes  або спрямовували свої кроки до чудової 

кондитерської Кухарчика […] [74, c. 143]. 

Один із сучасників в 1909 р. зауважував, що під час променаду в 

Чернівцях, можна було побачити «численну кількість гарних жінок та дівчат, шик та 

елегантність яких у одязі та поведінці зачаровує», вони одягалися в «новинки всього 

найновішого, в дорожче всього найдорожчого» [604, S. 1] [Див.: Додаток Ж, рис. 43]. 

Вірогідно, така ситуація була спровокована зростанням заможного стану в місті 

напередодні Першої світової війни та, як бачимо, бажанням показати себе та 

«продемонструвати моду». Крім того, під час такої прогулянки «шляхетність» 
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підкреслювалась як зовнішнім виглядом, так і повільнми кроками та темпом 

ходьби, театральністю в поведінці [660, с. 313, с. 315]. 

В 1908 р. на сторінках газети Bukowiner Volksblatt дописувач скаржився, 

що якщо раніше парк резиденції православних митрополитів [Див.: Додаток 

Ж, рис. 44] був заповнений «кращим християнським товариством», то тепер «кращим 

єврейським товариством, які вже у перші післяобідні години заходять сюди із слугами, 

немовлятами, собаками та іграми, займають всі кращі місця і невимушено голосно 

розважаються». При цьому автор заперечував, що ці рядки були викликані 

конфесійною нетерпимістю чи расовою ненавистю [316, S. 3]. Отже, така 

зафіксована зміна у дозвіллі у одному із головних парків крайової столиці 

водночас може свідчити про зростання пануючих позицій в суспільному полі та 

в «світському житті» Буковини заможних представників єврейської громади. 

Популярними були й такі види товариського життя, як прогулянки/проходи 

за місто та пікніки. Зокрема, в 40-х ХІХ ст., як і в більш пізніший 

хронологічний період, за свідченням Л. Штауфе-Сімігіновича, чернівецька 

публіка часто здійснювала «партії» в околицях Чернівців – на Цецин чи Горечу 

[559, S. 1]. Показовою є прогулянка на Цецин, Спаську та Глинницю, 

організована клубом туристів у 1888 р. Туристи зібралися в неділю о 6 годині 

ранку на площі Австрія (нині – пл. Соборна). У прогулянці взяло участь 

числелнне товариство чоловіків, жінок та дітей. Дехто із учасників походу, а 

саме, «розважливі» чернівецькі адвокати взяли із собою дуже великий запас 

провіанту. На горі Цецин старші пани розважалися грою в карти. Інші ж 

чоловки та жінки влаштували в лісі танці та співи, зокрема співали відомі серед 

студентів пісні «Im Buchwald fängt’s zu rauchen an» («На Буковині починають 

палити») та «Verwundert hebt der Prut im Schilf sein Haupt…» («Зачаровано 

піднімає Прут в очереті свою голову…») [261, S. 3]. 

Після гори Цецин туристи звернули в ліс Надлера-Флондора в Глинниці, де 

їх зустрів син великого землевласника Флондора. Він також подбав, щоб для 

туристів накрили стіл. Згодом туристи піднялися на гору Спаська, де колись, 

нібито був табір татар. Тут вони мали можливість послухати розповідь про цю 
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археологічну пам’ятку від професора К.Ромшторфера. На зворотному шляху 

пан Флондор та його син запросили учасників прогулянки у свої володіння в 

Глинниці, до палацу [173, S. 4] [Див.: Додаток Ж, рис. 10]. Таким чином, 

проілюстрона факти характеризують готовність представників буковинського 

дворянства до комунікації із представниками середнього класу, а отже це 

свідчить про відсутність в провінції чітко вираженого дистанціювання 

представників знатного походження від незнатного, як це було характерно в 

«світському товаристві» Відня. Прогулянки до дворянських помість були 

однією із традицій англійських аристократів, традиції яких, за висловом 

історика Д.Лівена, віддано наслудували австрійські аристократи, і відповідно й 

інші менш знатні особи, які хотіли вести світський спосіб життя.  

Влітку 1899 р. місцеві українці зібрали в Садгорі під керівництвом вчителя 

о. Лесиницького та «Високоповажних Панів «Бемера і Білевича»» і вирушили 

на прогулянку до лісу в с. Нова Жучка. Дорогою грала музика, співачки 

виконували народні пісні під аранжування Б. Урбанського. А вже на місці 

відпочинку влаштували «веселу забаву» та декламації, де, очевидно, 

декламувала і сама О. Кобилянська, яка в тексті позначена як «п. Ольга К.». З 7 

год. вечора до 9 тривали танці, потім під музику і співи, із факелами і лампами 

всі учасники дійства вирушили додому. Крім того, тут були не лише українці, 

але й «панство» Шватцер, яким дописувачі газети Буковина висловлювали 

щиру подяку за присутність на українській прогульці [129, c. 3]. 

Прогулянки або «проходи» (Ausflug, Eingang) згадуються в щоденниках 

О.Кобилянської, під час її проживання в м. Кімпулунг, яке завдяки своєму 

природному ландшафту було курортним. Місцеві мешканці часто проводило 

своє дозвілля в парку. Так, майбутня художниця А.Кохановська [Див.: Додаток 

Е, рис. 71]  записала в щоденнику 15 липня 1883 р.: «Мати та Міця мали гості 

[…]Ольга прийшла пізніше, всі пішли у Казино-сад. Була музика. – (Переклад К.В.) [53, арк. 9]» 

[Див.: Додаток Е, рис. 68]. 

Традиційно для публіки в парку проводились танці та концерти. Час 

дозвілля в парку ілюструють записи в щоденниках О.Кобилянської: 
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Вчора ми всі були в парку[…]. Геньо цілий вечір майже ні з ким більше не ходив і не розмовляв, 

тільки зі мною. […]. Ми посідали під грушею. Геньо прогулювався із Зосею і Генцею. […]Невдовзі 

після того, як ми підвелися, я страшенно розсердилась на одну свою так звану вчительку, яка 

прилипла до мене, коли побачила, що Геньо й Кочинський розмовляють зі мною. […]Почали 

лаштуватися пари на кадриль. […]. Я, Зося й Геньо посідали на лавку. […] І ми справді всі троє 

залишились сидіти і пережили чудові хвилини, щиро, досхочу сміялися, робили зауваження про тих, 

що танцювали, розповідали щось одне одному, слухали музику. Потім, коли кадриль скінчилася, 

почалась полька на траві [87, с. 45. – 18 серпня, 1884 р.]. 

О.Кобилянська зафіксувала у своїх щоденниках піші та кінні прогулянки 

в літню пору в гірських околицях Кімпулунга – г. Рарив [Див.: Додаток Ж, 

рис. 53], Темна гора: «У неділю ми влаштували розкішну прогулянку на Рарив. Нас було 

чотирнадцять душ, з них дев’ять жінок. […] Ввечері ми бурхливо ввірвалися верхи на конях 

в місто [87, c. 43. – 11 серпня, 1884 р.]. 

Гора Рарив була одним із місць зустрічі місцевого «світського товариства». 

Наприклад, тут О.Кобилянська розмовляла з дружиною «високого урядовця» 

Віктора Грігорчі яка прогулювалась із дітьми [Див. Додаток Е, рис. 47.] [87, c. 

128. – 22 серпня, 1885 р.]. На горі майбутній письменниці «відрекомендували» 

судового радника Еміля Міскольчі, який перебував у місті у зв’язку із судовими 

справами Шторфера та Ю. Кобилянського, батька письменниці. Е. Міскольчі 

«тримався у товаристві двох багатих пань» [ 87, c.170. – кінець липня, 1888].  

Влітку, коли товариське життя в місті сповільнювало свій темп, 

представники еліти їздили на літній відпочинок (Sommerfrische). Курортний 

сезон найчастіше тривав із 1 червня по 15 вересня. Т.зв. «відпочинок на водах» 

або «купелі» став елементом світського часу проведення в середині ХІХ ст. В 

другій половині ХІХ ст. на Буковині вже існувало кілька курортних закладів, а 

саме Дорна-Ватра, Дорна-Кандрени, Лопушна, Якобени, про що свідчать 

архівні матеріали за 1854 р. [9, арк. 7]. Дорна-Ватра була курортом для 

військових та державних сліжбовців, за описом Ілюстрованого путівника 

Буковини, він був «Карловими Варами Сходу» [405, S. 104]. Курорт в Дорні 

[Див.: Додаток Ж, рис. 51, рис. 52] особливо користувався популярністю серед 

давніх боярських родин Буковини [172, S. 3]. Зокрема в сезоні 1854 р., із записів 

журналу відвідувачів відомо, що тут була Марія Костін – землевласниця із 

Василева із двома служницями. Серед відвідувачів курорту цього року були 

також жителі Болехова, Садгори, Чернівців [9, арк. 8]. Курорт в Дорні, як 
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найкращий в краї, хоча й найдорожчий, О.Кобилянська рекомендувала 

О.Маковею для його матері, де б вона могла покращити здоров’я [88, c. 363].  

В кінці ХІХ ст. «панськими курортами» («herrliche Kurorte») на Буковині із 

сприятливими, лікувальними кліматичними умовами вважалися Дорна-Ватра, 

Дорна-Кандрени, Солка, Лопушна, Виженка, Кімпулунг. Ознакою елітарності 

курорту була наявність курсалону – приміщення, де проводились виступи та 

інші розважальні заходи, де полюбляли проводити час «аніматори» світського 

життя. Тому ті, кому набридала така публіка, обирали скромніші місця для 

відпочинку, як наприклад, курорт в м. Буркут, що в Галичині. Пепебуваючи 

тут, Л.Українка писала: 

Обстановка привітна і не больнична, та й не курортна в тім смислі, що тут кожний може 

одягатись, як хоче, і нема де показувати шик, хоч би хто й хотів, бо нема жодної «музики», 

«курзала» […]» [144, c. 359 – 360]. 

Отже, останні висловлювання із наведеного тексту підверджують, що 

курсалон створював умови лдя показних репрезентацій представників 

«світського товариства». Таку функцію виконувала розкішна будівля курсалону 

курорту Дорна, побудована в стилі німецького Ренесансу [Див.: Додаток Ж, 

рис. 50]. Двоповерхова споруда курсалону вміщувала кімнату для гри на 

фортепіано, більярдну, гральну кімнату, зали кав’ярень, музичний павільйон. У 

великому концертному залі проводились томбола-вечори (вечір із розіграшом 

лотереї. – К.В.), різні художні та музичні заходи [456, S. 29]. Наявність поділу 

абонементів для перебування в курсалоні на відповідно І- IV класи 

забезпечувало соціальну диференціацію для відпочиваючих. Абонемент IV 

класу призначався для слуг та осіб, які могли надати посвідчення із бідності, а 

також для дітей віком від 3 до 14 років, в останньому випадку це було свого 

роду пільгою [456, S. 29]. 

Курорт Солка передусім був відомим завдяки лікувальній санаторії д-ра 

Й.Пораза [405, S. 113] [Див. Додаток З, рис. 9.]. Адже зростання популярності 

«відпочинку на водах» зумовлювалось вірою в корисність цього виду 

відпочинку. Крім лікувальних послуг тут можна було вести компанійське 

життя, знаходити нових знайомих. В розпорядженні відвідувачів були журнали 
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та газети, бібліотека, піаніно, численні настільні ігри, кегельбан та теніс, а за 

поганої погоди тут можна було послухати лекції, музичні декламації. Гості 

полюбляли робити прогулянки в околицях [Див.: Додаток Ж, рис. 54], 

триваліші походи, час від час тут також організовували концерти та театральні 

вечори [308, S. 4]. В 1900 р. в Солці покращував своє здоров’я С.Воробкевич 

[Див.: Додаток Е, рис. 9] із донькою Вікторією, а також секретар суду в 

Чернівцях Еліас (Ілля) Семака, в готельному номері останнього зустрічалися 

місцеві та приїжджі українці [136, c. 1]. Крім того, влітку вже вказаного року із 

концертом у великому залі санаторію д-ра Пораза виступало музичне 

румунське товариство «Армонія», в т.ч. композитор Теодор (Тудор) фон 

Флондор [Див.: Додаток Е, рис. 34]. Газета Bukowiener Rundschau 

повідомляла, що після виконання Т.Флондором пісні «Arcasul», присутній на 

концерті С.Воробкевич висловив свої бурхливі овації [166, S. 3]. Таким чином, 

може стверджувати, що влітку світське життя Буковини концентрувалося на 

курортах. 

В 60-х рр. ХІХ ст. газета Bukowina рекламувала як місцеві так, і сусідні чи 

віддалені курорти, як Трускавець чи курорт «Gleichenberg» в м. Штайермарк. 

Часто представники освічених верств Буковини їздили на «купелі» до Буркуту. 

«Приїжджі тут все більше русини з Галичини і з Буковини, всі живуть дуже в згоді один з 

одним і, як видно, не скучають», - ділиться своїми враженнями Л.Українка [144, c. 359 

– 360]. Крім того, відома діячка жіночого руху в Чернівцях М.Матковська під 

час свого відпочинку в Буркуті познайомилась із дружиною Івана Франка, з 

якою вона розмовляла про творчість О.Кобилянської [88, c. 361 – 362].  

Найзаможніші представники еліти Буковини могли дозволити собі їздити 

на відпочинок в більш віддалені та дорожчі курорти – в Карлові Вари [Див.: 

Додаток Е, рис. 50] чи до Ніцци. Так, залізничний квиток дворянина Георга 

фон Флондора, землевласника із м. Сторожинець, свідчить, що він в липні 1854 

р. був на відпочинку у знаменитому бальнеологічному курорті «Карлсбад» 

(Карлові Вари) [49, арк. 6] [Див. Додаток З, рис. 17.]. Депутат крайового сейму 

М.Василько влітку 1903 р. їздив відпочивати до Південної Франції [121, c. 3], в 
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лютому 1905 р. маршалок Буковинського сейму барон Г.Василько із дружиною 

відпочивали у Єгипті [103, c. 3] [Див.: Додаток Е, рис. 54]. Популярним 

напрямком був курорт Ішль (Австро-Угорщина), адже тут розташовувалася 

літня резиденціяв Габсбургів, тут часто перебував імператор Франц Йосиф 

[736, с. 35]. В різний час тут відпочивали такі представники еліти Буковини, як 

великий землевласник рицар Александр Грігорча із дружиною (1857) [161, S. 

2], барон Василько (1864) [374, S. 5], торговець М.Фішер (1875) [376, S. 5], 

депутат парламенту  А.Кохановський (1878) [376, S. 6], дружина торговця та 

відома благодійниця Буковини Йозефіна Вагнер у супроводі слуги (1887) [377, 

S. 9] та ін. 

Аналіз джерел дозволяє стверджувати, що найрозповсюдженішим 

дозвіллям чоловічої частини елітних прошарків в панських маєтках було 

полювання та картярські ігри. В художній літературі письменників Буковини 

такий спосіб проведення дозвілля знаходить своє втілення в образі дідича та 

його товариства. В творі Є.Ярошинської йдеться про полювання в дібрах 

дідича, після якого гості грали в карти на гроші [151, c. 80]. Останнє часто 

викорстовували лихварі, які радо надавали грошові позики великим 

землевласникам під час азартних ігор «за закритими дверима» [885, S. 35], 

адже вони були заборонені законом. 

Судячи із коротких повідомлень та статей у газетах, як до прикладу в Die 

Jagd in der Bukowina, що в 1899 р. була передрукована в газеті Bukowinaer Post 

із віденської спеціалізованої газети Oester. Forst- und Jagd-Zeitung, славою 

серед мисливців еліти Буковини користувався Георг фон Василько, який мав 

велику колекцію оленячих рогів у своєму маєтку в Берегометі [296, S. 3]. 

«Здібним кінологом та мисливцем» був і власник маєтку в Добринівцях, 

Константин Бухенталь [297, S. 3].  

Полювання було родинним захопленням дворян Буковини [Див.: Додаток 

З, рис. 63]. Відомо, що полюванням займалися сини та брати вже згаданого 

Георга Василька [Див.: Додаток Е, рис. 48], а також. барон М. фон Мустаца. 

Полюбляв проводити «лови» й Микола Бухенталь [Див.: Додаток Е, рис. 58] – 
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племінник Констянтина Бухенталя. В жовтні 1904 р. М.Бухенталь разом із 

своїм свояком суддею крайової ради Ш. Григоровичем, який під час відпустки 

гостював у маєтку в Добринівцях, та іншими мисливцями полювали на оленів в 

с. Юрківці [421, S. 4]. 

Часто полювання влаштовували й чиновники. Так, на полюванні в 

буковинських горах бував президент краю Гойос [96, c. 3]. У січні 1863 р. в м. 

Сторожинець відбулося велике полювання в межах маєтку Оренштайна за 

участі місцевих службовців під керівництвом окружного канцеляриста Карла 

Скроупа. Було впольовано 5 козуль, 5 лисиць та 2 зайців [396, S. 3]. В 1888 р. в 

газеті Czernowitzer Presse повідомляли, що до буковинського графа Ербаха в 

гості приїхав великий герцог Людвіг IV Гессен, який приєднався до ловів, 

організованих графом поблизу Радівців [339, S. 4].  

У кінці вересня 1902 р. у Путні «великі лови» влаштував радник Ульман, 

куди запросив членів чеських дворян. Серед гостей був і вчитель архикнязя 

Йосифа граф Валіс та князь Ліхтенштейн, а із Буковини – лише барон Георгій 

Василько та Теодор Капрі [61, c. 2], які очевидно, завдяки своєму соціальному 

статусові та дворянському габітосові відповідали «високому товариству», що 

зібралося на полюванні. 

Популярність полювання серед дворян буржуазії можна також пояснити 

тим, що це було улюблене заняття імператора Франца Йосифа. 

Якщо полювання було індивідуальним хобі, то кінний спорт був масовим 

елітарним захопленням, яким цікавились не лише чоловіки, а й жінки. 

Престижність цього виду спорту слід виводити із усталених звичок англійської 

аристократії. У часи Реставрації захопленнями кінними перегонами було 

завезено французькими аристократами-емігрантами, які повернулись із Англії, 

так, виник асоціативний ряд – «коні-аристократія-англоманія» [660, c. 208]. 

Згодом, такий «модний спорт» із Парижу, як еталону світського життя, отримав 

поширення в інших європейських містах. Так, у Відні найпрестижнішим 

вважався Жокей-клуб, першим буковинцем якого це товариство прийняло до 

своїх рядві був барон Георг Василько (в 1901 р.) [540, S. 6]. 
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Кінні перегони були в Чернівцях були найпрестижнішим заходом, який 

збирав найзаможніших членів суспільства [Див.: Додаток Ж, рис. 47-48]. 

Кожного року в Чернівцях, як пише німецький публіцист Г.Дроздовський, 

«вершки суспільства» збиралися «на іподромі, фліртували і робили ставки. Там можна 

було побачити чимало дам у білих сукнях, і ліс грибів зі світлих парасольок розцяцьковував 

трибуни» [74, c. 125 – 126]. Таким чином, кінний спорт у світському житті 

Буковини був локусом «модного спілкування». 

На жаль, не вдалося з’ясувати, з якого часу датуються кінні перегони на 

Буковині, але найвірогідніше організованою розвагою для місцевої еліти вони 

стали у 80-х рр. ХІХ ст. Відомо, що кінні перегони проводили на дорозі, що 

вела до с. Цурин, на околиці Чернівців – в с. Стара Жучка та на вулиці 

Семигородській навпроти Народного саду, де був розташований стаціонарний 

іподром поблизу кавалерійської казарми. Традиційно кінні перегони 

відбувались найчастіше за сприятливої погоди весною або восени, рідше – 

літом. Організовували кінні перегони військові полки, Крайова рада 

агрокультури (перші – в 1903 р), а також «Буковинський клуб панів» 

(Bukowiner Herrenclub), заснований 1906 р. [481, S. 21]. Крім того, кінні 

перегони проводились кінним заводом в Радівцях – на іподромі школи верхової 

їзди [502, S. 3] [Див.: Додаток Ж, рис. 49]. 

Кінні перегони були хобі для заможних дворян Буковини, які утримували 

у своїх конюшнях породистих коней, наприклад, барон Г.Василько, чи 

М.Бухенталь. Зокрема, останній та його кінь – «Фріда» в червні 1905 р. (під час 

святкування т.зв. Pfingsten – Зелених свят) на перегонах в Старій Жучці 

отримали перемогу у категорії «Індивідуальний виїзд панів» («Herrenfahren für 

Einspänner») [520, S. 4]. 

Серед гостей, що завітали цього року на кінні перегони, були крайовий 

президент краю Бляйлебен, генерал-майор Едлер фон Горнік, полковник Кох, 

численні представники дворян (в газеті – Aristokratie. – К.В.), офіцери різних 

родів військ, багато спортсменів та ін. Більш розлогу картину дійства подала 

Czernowitzer Allgemeine Zeitung: 
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Елегентна публіка займала трибуни обидва дні (перегонів. – К.В.). Дами у яскравих 

вбраннях, в тюлях та мереживі, мундири всіх родів військ, в тому числі шнурований мундир у 

переважаючої більшості,  зелена трава, а на правій стороні, що є водночас кулісами – на горі 

розкинулось місто, після закінчення перегонів (можна було спостерігати. – К.В.) від’їзд екіпажів: 

житель великого міста може запевнити, що картина життя великого міста буває такою ж 

яскравою та різноманітною [520, S.3].- переклад К.В. 

Аналізуючи вищеподаний текст, можна стверджувати, що еліта Буковини, 

перебуваючи на кінних перегонах, відчувала приналежність до такого 

масштабного дійства, яке притаманне «великому місту» (Großstadt), що було з її 

боку актом самоствердження. 

В 1896 р. в Чернівцях було засновано перший тенісний клуб (Lawn-Tennis-

Klub) [481, S. 20]. На початку ХХ ст. представники різних національностей 

зустрічалися в тенісній секції при німецькому спортивному товарисві «Ян» 

(Jahn), що було засноване в 1903 р. Тенісні корти були при польському 

спортивному товаристві «Сокіл», поблизу Стрілецького дому та позаду дому 

євангелістсьго священника біля університету [925, S. 158] [Див.: Додаток Ж, 

рис. 67]. За словами Г.Дроздовського, теніс вважався відповідним 

(благородним) заняттям для шляхетного товариства: 

 […]дорослі могли десь близько 1910 року найшляхетнішим чином вільно віддаватися насолоді 

тенісом. […]Відбивали також м’яча понад сітку або й у сітку і були ще дуже далекі від великих 

канонів цього виду спорту […] [74, c. 125]. 

Так, на тенісному турнірі Lawn-Tennis-Klub в 1900 р. в Чернівцях газета 

Bukowinaer Post відзначала «майстерні результати» на корті баронів Вальтера 

Пулля та Йогана фон Мустаци, а серед дам – Ольгу фон Канощ, Йусі Целер, 

Ірму фон Мікулі та Марію фон Вартарасевич. Крім того, призові місця в різних 

категоріях турніру зайняли й барон Ромуальд Шимонович, барон Євген Капрі 

[569, S. 4]. Такий перелік прізвищ лише підкреслює, що теніс на Буковині був 

символічною ознакою знатних людей. На відміну від тенісу, заняття футболом 

т. зв. «кращі» люди, тобто із вишуканого товариства, його уникали, як пише 

Г.Дроздовський. Такий вид спорту перед перед Першою світовою війною у 

«світських колах» вважався грубим заняттям [74, c. 135]. 

Більш демократичним видом дозвілля взимку була ковзанка. Наприклад, в 

1884 р. в Кімпулунзі О.Кобилянська часто відвідувала ковзанку, де вчилася 

кататися та спілкувалася із друзями. «Це дуже здорова розвага, тому я й катаюся, 
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більше мене в ній нічого не приваблює […]», - записала О.Кобилянська в своєму 

щоденнику від 7 січня 1884 [88, c. 25]. 

Спілка ковзанярів (Eislauf-Verein) в Чернівцях була заснована в 1872 р. 

[526, S. 19]. Перший каток в Чернівцях, найвірогідніше, розташовувався позаду 

дирекції поліції, між вулицями Семигородською та Сплені (суч. Головна та 

О.Поповича). Пізніше – біля Єврейського дому, на тенісному корті при 

університеті, на майданчику польського спортивного товариства, що 

розташовувалося із західної сторони Ботанічного саду, на майданчику в 

Народному саду, поблизу курсалону [925, S. 158]. 

В 1896 р. «Чернівецькою спілкою ковзанярів» був збудований спеціальний 

дерев’яни будинок – павільйон, поруч із ковзанкою із західної сторони 

Ботанічного саду. Чернівецька ковзанка разом із павільйоном [Див.: Додаток 

Ж, рис. 20, рис. 21] проектувалася за подобою до віденської, одним із авторів 

проекту був відомий чернівецький архітектор Е.Кольбенгайер [526, S. 20]. До 

послуг відвідувачів тут були гардеробні, велике приміщення буфету, зали для 

глядачів, каса, павільйон для музикантів та ін. [Див.: Додаток Ж, рис. 19]. 

Перед музичним павільйоном розташовувався балкон для судді [526, S. 20; 231, 

S. 4]. Крім того, будинок ковзанки опалювався та мав електричне освітлення 

[231, S. 4]. Починаючи із 1896 р. «Чернівецька спілка ковзанярів» влаштовувала 

такий вид дозвілля, як вечірні катання під електричним світлом. В цьому році 

членська картка коштувала 5 флоринів, для однораразового катання у звичайні 

дні – 40 крейцерів, у дні із музичним супроводом – 80 крейцерів. Крім того, у 

цей час конкуренцію ковзанці «Чернівецької спілки ковзанярів» складала 

ковзанка М.Грубера, що розташовувалась на вул. Семигородській та Сплені 

[Див.: Додаток З, рис. 22]. Щорічними були спортивні змагання, які проводила 

«Чернівецька спілка ковзанярів», де й зокрема визначали найкращого ковзаняра 

– «Короля ковзанки» («Eiskönig»). Ця подія збирали численну публіку і 

продовжувалась святкуванням із музикою [263, S. 5] [Див.: Додаток З, рис. 

26].  
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Слідом за світовою модою новинкою в кінці ХІХ ст. на Буковині стали 

кіноматографічні сеанси, які стали ознакою суспільного прогресу. В 1896 р. 

«Оживлені картинки Едісона» демонстрували в будинку на вул. Ратушній, 33 

(нині Головна) [336, S. 6] [Див.: Додаток З, рис. 24]. Одні з перших 

кіноматогрвфічні покази проводились у залі «Музичного товариства». Взимку 

1898 р. тут щодня, починаючи з 8 години вечора, демонструвались французькі 

«кіно-вистави» кінематографістом Йолем, який отримав у 1896 р. в Парижі на 

кінематографічній виставці похвальний диплом [222, S. 3]. Згодом 

найвідомішим кінотеатром став «Modern», що розташовувався в Польському 

домі.  

Якщо в 70-90-х рр. ХІХ ст. ознакою матеріального достатку було володіння 

власним кінним екіпажем [663, c. 36], то в роки напередодні Першої світової 

війни привілеєм заможних людей на Буковині стала автомобільна власність 

[646, c. 36]. Перше авто на Буковині з’явилося близько 1907-1910 рр., 

підтвердженням цьому слугує фото президента краю О.Бляйлебена [204, S. 33] 

[Див. Додаток Ж, рис. 68.]. 

Отже, проілюстровані форми суспільної комунікації та локуси, що мали 

місце в публічному просторі Буковини в середині ХІХ – на початку ХХ ст., 

слугували для плекання спільних інтересів та вироблення однорідних норм, 

ритуалів поведінки та вподобань в «світському товаристві». 

 

3.3. Бали та вечірки під час карнавального сезону на Буковині  

Бали посідали важливе місце в репрезентації «світського стилю життя» під 

час карнавального сезону, який в німецькомовній традиції позначався словом 

«фашінг» (нім. Fasching). Карнавальний сезон тривав у період між Різдвом та 

Великим постом, тобто тривав з кінця грудня по лютий. Така форма суспільної 

комунікації в середовищі середніх та вищих станів дозволяла її репрезентантам 

якнайкраще продемонструвати свій соціальний статус, що означало, відповідно 

до габітусу буржуазії та дворянам в модерний час, демонстрацію репутації та 

смаку через вбрання, мову тіла, манеру поведінки, освіченість в мистецтві та ін. 
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Названі характеристики сприймалися як «панські привілеї» і виконували роль 

символічного капіталу в середовищі «світського товариства» («Gesellschaft»). 

Під час карнавалу, найзаможніша знать надавала переваги балам у Відні, 

особливо престижним був бал при дворі імператора («двірський бал»). Доступ 

до такого балу надавався одиницям, найчастіше найвищим посадовцям. Так, в 

1904 р. на придворному балу були президент краю К.Гогенлоге та М.Васильоко 

[69, c. 3]. 

Перший відомий факт проведення балу на території Буковини засвідчує 

введення так званих бальних правил («Ballordnung»), які були надані до 

розпорядження Чернівецькому магістратові 29 січня 1788 р. За вказівкою 

Окружного управління ці правила повинні були вступити в дію вже з 1 лютого, 

тобто через кілька днів, та першочерговим було донести їх до відома торгового 

стану. Як писав Р.Ф.Кайндль про ці правила, в наступні дні були повідомлені 

«визначні німецькі та вірменські купці», зокрема Франц Ульріх, Хрістоф 

Петрович, Ігнац Антонович та Стефан Богданович. Звідси правдоподібним 

виглядає судження, що в окреслений час організацією балів займалися 

переважно заможні торговці. Крім того, для влаштування балу чи «нічного 

музикування» потрібно було отримати дозвіл в Окружному управлінні та 

сплатити до міської каси 20 крейцерів. 

Відомо, що в 40-х рр. ХІХ ст. в Чернівцях проводились бали-маскаради, 

казино-бали, закриті бали, дворянські бали. В цей час організацією балів 

займався Антон Марторелл, запрошення на міщанський бал 1845 р. анонсувало 

місце проведення в новодекорованому залі та всіх прилеглих кімнатах 

гостьового будинку Отта під акомпануванням вчителя музики Йозефа 

Марторелла та князівської капели Панінського з галицького міста Червоноград 

[847, с. 168]. Кореспондент віденської газети Humorist в 1843 р. повідомляв, що 

під час карнавалу відбулося 6 редутів в залі Мікулі. Поняття «редут» 

використовувалося для позначення костюмованого балу. Воно походило від 

латинського слова «reduktus» - віддалений, місце для усамітнення, або від 

обмеженого ровом укріплення [931, S. 58]. Л.А.Сімігіновіч-Штауфе вказував, 
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що в цей час казино-бали проходили в будинку Каліцького (Kalicki), такі бали 

були «найвишуканішими», проте товариство тут страждало від «напруження», 

натомість на стрілецьких балах, що відбувалися в тирі, «панував дух 

невимушеної веселості». На маскарадних балах був звичай відводити час для 

«гуцулів». Це були українські студенти, які переодягалися в гуцульські строї та 

влаштовували в танцювальному залі веселі імпровізації: танцювали гуцулку та 

коломийку, наспівуючи при цьому пісень, виконували бойові рухи із тростиною 

(келефом. – К.В.) [558, S. 2]. 

Хоча карнавальні вечірки і передбачали жартівливі маски та костюми, але 

вони мали чітку регламентацію із дотриманням відповідних бальних порядків. 

Бальні правила вводились з метою попередження конфліктних ситуацій під час 

балу, обов’язковою була присутність військового патруля. До нашого часу 

дійшов текст бальних правил, виданих 1803 р. окружним старостою Йозефом 

Фогелем. Призначення правил випливало вже із самої назви Ballordnung zur 

Erzielung mehrer Ordnung und Sicherheit für die in der Kreisstadt Czernowitz 

stattfindenden Nobel- und Bürger-Bälle (Бальний порядок для досягнення більшого 

порядку та безпеки на дворянських та міщанських балах, що відбуваються в 

окружному місті Чернівці). Цей історичний документ був віднайдений 

дослідниками та опублікований в газеті Bukowiner Rundschau в 1884 р. [158, S. 

3].  

Бальні правила містили порядок та програму танців, які не відрізнялася від 

тогочасних правил в інших провінційних містах Австрійської імперії: грали 

німецькі танці, кадриль, а також менует – головний танець для всієї тогочасної 

Європи, допоки в період Віденського конгресу його місце не зайняв вальс. 

Аналіз тексту свідчить про певний шаблон їхнього складання. Порівнюючи 

бальні правила австрійських Чернівців, Лінцу та Зальцбурга, бачимо деякі 

ідентичні пункти. До прикладу, всі три документи забороняють носіння зброї та 

шпорів у танцювальному залі, а також не допускають плескання 

(«Händeklatschen» або «Abpatschen»). Спільною також є сувора регламентація 

танців, яка затверджувалася вищим крайовим керівництвом. Іноді такий 
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порядок містився в «Ballordnung», як демонструє чернівецький документ, в 

інших випадках видавався окремий «Tanzordnung», або «Musikordnung». 

Приміром, «Musikordnung bey den masquirten Balen in dem Rathhaussalle» 

(«Музичний порядок для маскарадних балів в залі Ратуші»), виданий в 

Зальцбурзі в 1850 р. містить такі пункти: початок музики о 8 год.; в наступні 

години грають з 8 до 10 – менует, з 10 до пів на 11 – німецькі танці, з пів на 11 

до чверть на 12 – менует, потім з 12 до 1 год. ночі – англійські танці, з 1 до 2 – 

менует, з 2 до пів на 3 – німецькі танці, з пів 3 до пів на 4 менует, потім до 4 

год. – німецькі та англійські танці. Суворих часових рамок для проведення балу 

чернівецький документ не містив, бал міг продовжуватись до ранку, винятки 

встановлювалися лише в неспокійні часи. Аналіз інших бальних порядків 

свідчить, що офіційно бал найчастіше міг продовжуватись до 4-5 год. ранку. 

Чернівецький «Ballordnung» виявляв лояльність щодо ненімецьких 

народностей, зокрема за наявності на міщанському балу молдаван, окремо 

визначався час для їхнього національного танцю[Див.: Додаток Б]. 

Правила танців на балу в другій половині ХІХ ст. регламентувалися 

декретом Придворної канцелярії від 12 травня 1827 р. [449, S. 978]. В газеті 

Bukowina. Landes- und Amts- Zeitung в повідомленні 1866 р. йдеться про бал 

кадетів у залі готелю «Під чорним орлом», де серед іншого згадується наявність 

«витончених» карток із танцювальним порядком (Tanzordnungskarten) [273, S. 

4]. 

В 60-х рр. ХІХ ст. бали під час карнавалу часто проводили у вже згаданому 

готелі «Під чорним орлом». Так, в 1862 р. кореспондент Sonntagblatt der 

Bukowina поділився новиною з читачами, що власник готелю пан Шетц під час 

перебудови готелю планує збудувати «величезний» бальний зал. «Більше не 

будуть траплятися задуха, знепритомніння, історії із кринолінами та сукнями, які зазвичай 

були характерними для балів» [488, S. 104]. В цей час бали стрілецького товариства 

продовжували тримати першість за популярністю серед «вишуканого 

товариства» Чернівців. Так, на заключному стрілецькому балу під час фашінгу 

1865 р. було 100 відвідувачів, серед яких дуже багато жінок. За висловом 
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спостерігача дійства, вечірку оживляли вигадливі маски гостей, але в залі для 

танців було дуже тісно, що заважало під час традиційних танців в колі [362, S. 

3]. 

Крім того, довідуємося, що всього в сезоні 1865 р. планувалося провести 5 

казино-вечірок, з яких дві костюмовані, 9 редутів, 1 бал євангелістів, 1 

муніципальний бал, благодійний бал в готелі «Під чорним орлом» та ще багато 

приватних балів [254, S. 2]. Останні дні карнавального сезону 1865 р. в 

Чернівцях було проведено 2 великих бали та кілька малих публічних балів, але 

ще більше балів у приватних будинках, це дало змогу кореспонденту газети 

Bukowina стверджувати, що «Чернівці гідно закрило фашінг» [362, S. 3].  

Щодо приватних балів, то під час карнавалу традиційним був бал у 

президента краю. В лютому 1864 р. бал давав у своєму помешканні президент 

краю граф Рудольф Амадей [177, S. 2]. В 1892 р. в апартаментах крайового 

сейму бал для товариства організував президент краю Антон Паче, куди 

прибуло близько 200 осіб. Вестибюль був оформлений як зимовий сад, із 

багатьма екзотичними рослинами, за свідченням Gazeta polska, Чернівці давно 

не бачили такого розкішного балу у крайового шефа. Можливо, граф Паче 

(Паце) здогадувався, що це останній його бал у ролі крайового президента 

Буковини, адже вже через день він був змушений виїздити до Відня на 

аудієнцію до імператора, а вже в травні 1892 р. новим президентом краю було 

призначено Франца фон Кравса [190, s. 2]. З останнім балом був також 

пов’язаний політичний скандал в краї, коли через напружені стосунки із 

крайовим президентом бал бойкотували румунські посадовці краю на чолі із 

бароном М.Мустацею. 

Не лише бал у крайового президента використовувався як політичне поле, 

а й будь який інший великий бал, де були присутні представники політичної 

верхівки краю. Так, це припущення підтверджується у січні 1912 р. в 

повідомленні про великий єврейський бал йдеться: «Зовсім не потрібно розхвалення, 

щоб гарантувати повний успіх балові, який формується як політичне та суспільне місце 

зустрічі» [268, S. 5]. На балах траплялися й випадки міжнаціонального 
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протистояння. Так, на одному із танцювальних вечорів в 1875 р., який 

проводили українські студенти новоствореного Чернівецького університету, 

серед присутніх були й два румунських богослови, яким не сподобалось, що 

українці танцювати коломийку, про що оповідає С.Воробкевич: «Наші академіки 

давали у четвер в комнатах Бесїди якийсь баль. Були там же всі професори і ректор і 

навіть два богослови, котрих ще нога руский поріг не переступила. O tempora! Гуляли 

коломийки на бажанє професорів і они дивили ся, як на який танець Гогентотів» [80, с. 1]. 

Для проведення балів та танцювальних вечорів створювались підготовчі 

комітети. Члени комітету займалися вирішенням питань місця проведення балу, 

декору та облаштування, освітлення бального залу, музикою, наповненням 

буфету та списком запрошених. Так, в січні 1892 р. комітет польського балу, 

який цього року очолював барон Ян Капрі, ухвалив список запрошених жінок 

на «господиню» балу. Це були «пані» із різних куточків Галичини і Буковини: 

зі Львова, Снятина, Станіславова, Коломиї, Гвіздка, Золотого Потоку, 

Заліщиків, Кіцманя, Вижниці, Заставни, Сучави, Погорілівки, Серету та інших, 

але найбільше – із Чернівців [186, s. 2]. Аранжувальником балу був Адольф 

Абрагамович зі Львова, а оздобленням танцювальної зали «Музичного 

товариства» займався художник Тадеуш Попіль [188, s. 3]. Власне завдяки 

регламентації/ритуалізації бал нагадував театралізоване дійство чи парад. 

Серед витрат, які потребувала організація балу – це виготовлення 

запрошень/квитків [Див.: Додаток З, рис. 3], оренда залу, освітлення, музика 

та ін. Тому на благодійному балу-маскараді, організовуваному 27 лютого 1854 

р. Францом Урбані в залі Мікулі [Див.: Додаток З, рис. 2], із зібраних 

благодійних внесків на суму 65 фл. 20 к. лише 10 фл. було передано до фонду 

інвалідів та бідних Буковини, решта суми компенсувала матеріальні витрати [8, 

арк. 1 об.]. Предметом гордості комітету великого «репрезентаційного» балу 

було виготовлення спеціального подарунку/сувеніру чи картки Damenspende 

(Ballspende, Tanzspende , вручався гостям балу при вході, часто містив картку 

із танцювальним порядком. – К.В.). В такий спосіб бальні комітети «мірялись 

своєю силою», змагались за визнання свого балу кращим під час карнавального 
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сезону. Так, в лютому 1897 р. організатори балу студентського румунського 

товариства «Жунімя» замовили виготовлення Damenspende) у віденському 

ательє Августа Кляйна. Damenspende був виготовлений із целулоїду (в кінці ХІХ 

ст. використовувався як матеріал для виготовлення фото- та кіноплівки. – 

К.В.), на лицьовій стороні у бронзовій рамці було зображення старого замку у 

Сучаві, а на тильній стороні - танцювальний порядок [271, S. 4]. Вигляд т.зв. 

Damenspende ілюструє збережений досі танцювальний порядок вечора 

товариства «Родина» в Коломиї, яка хоча й адміністративно не належали до 

Буковни, проте утворювала з нею єдиний соціокультурний простір [Див. 

Додаток З, рис. 12.]. 

Для перебування на балах вимагалося бальне вбрання (Ballstaat). 

Відповідно до правил «хорошого тону», бальний одяг чоловіка мав складатися 

із чорного фраку, чорних штанів, білої жилетки та краватки, бальних черевиків, 

циліндру та білих рукавичок. Жінкам рекомендувалося одягати на бал закриту 

сукню із оксамиту або шовку, рукавички по лікті, букет квітів та віяло [335, S. 

387; 543, S. 147]. 

На костюмованих балах вимоги «дрес-коду» дотримувалися переважно 

жінки. Так, в 1898 р. на редуті, організованому театральним товариством в залі 

«Музичного товариства», присутні пані обрали для себе маски метеликів, 

ластівок, «старий Відень». Найпопулярнішим був костюм під назвою «доміно» 

(маскарадний костюм у вигляді плаща із рукавами та капюшоном, - К.В.), 

зокрема його обрали для балу дружина Миколи Василька Ольга та дружина 

університетського професора Фрідріха Кляйнвехтера [247, S. 3]. На початку ХХ 

ст. популярним був костюм «Чіо Чіо Сан». В 1905 р. у віденській газеті Sport 

und Salon було опубліковане фото Гільди Павлічек, доньки проф. Карла 

Павлічека, у карнавальному вбранні «костюм гейші» [372, S. 5] [Див. Додаток 

Е, рис. 74.]., зокрема відомо, що в подібному вбранні вона була одягнута в 

лютому 1907 р. на карнавальному вечорі «Чернівецького чоловічого співочого 

товариства» [470, S. 4]. 
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У світській хроніці 1876 р. журналіст поділився своєю розмовою на вечірці 

із пані з «світського товариства». На її погляд зовнішній вигляд присутніх у залі 

жінок (Damen) нічим не нагадував «ту елегантність, той смак у виборі 

вбрання, ту витонченість та миловидність», які вона бачила у Відні чи 

Петербурзі [167, S. 3]. Таким чином, наведена цитата свідчить про важливість 

зовнішнього вигляду на балу. Крім того, через вбрання на балу особливо жінки 

демонстрували свій соціальний статус, який визначався соціальною 

приналежністю чоловіка. Підтвердженням цього слугує те, що в бальних 

хроніках часто друкували деталізований опис вбрання пань. Кількість таких 

повідомлень особливо збільшилась у роки перед Першою світовою війною. 

Так, показовим є опис вбрання пань, присутніх на «великому єврейському балу 

студентського товариства «Гасмонея» в січні 1912 р. , куди були запрошені 

багато поважних осіб найвищого рангу – «Spitzen» («верхівка»). Чого лише 

вартий опис вбрання дружини бургомістра барона Фюрта [Див.: Додаток Е, 

рис. 67]: «Пані баронеса Фюрт: розкішний чорний оксамитовий корсаж з гагатовими 

перлинами і мереживом, спідниця оздоблена справжнім скунсом, у волоссі прекрасна 

маленька заколка «чапля» [693, c. 358]. 

Можна стверджувати, гості елітних балів, які витримували всі «бар’єри» 

(ціна вхідного квитка, відповідний бальний одяг чи фіксований благодійний 

внесок) стверджували себе в якості представників певної соціальної групи. 

Балові передувала підготовка до танців, якою займався танцмейстр чи 

вчитель музики. Навички танців були складовою культурного капіталу середніх 

та вищих верств населення, навчання бальними танцями входило в норму їх 

виховання. Найчастіше на балах згадується такий музичний репертуар: вальс, 

кадриль, полька, мазурка, коломийка, які належало опанувати кожному із 

«шляхетного товариства». 

В 1864 р. дозвіл на проведення танцювальних курсів в Чернівцях отримав 

танцмейстер Зіго Бікес [32, арк. 3]. Зимові 1883-1884 рр. курси проводив у 

Чернівцях А. Бідерер в будинку Петулі на вул. Ландгаусштрассе (нині – вул. 

А.Шептицького) [162, S. 7], але першу концесію на викладання танців отримав 
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Антон Філес [163, S. 8]. На початку ХХ ст. танцювальні курси проводили Сімон 

Розенраух в Гура-Гуморі, в Сучаві під час танцювального сезону уроки танців 

викладали Антон Філес та Адольф Біндерер, в Радівцях танцмейстер Аппель та 

А.Філес. Українські танці аранжував професор Кумановський [62, c. 3]. До 

початку Першої світової війни на Буковині існували танцювальні курси, які 

активно готували молодих дам та панів до бального сезону. В цей час в 

Чернівцях існувало дві танцювальних школи «Boris» на вул. Руській та «Fieles» 

на вул. Ратушній (нині – вул. Головна). Власник останньої танцмейстер А. 

Філес фактично мав «монополію» на навчання танців, що, однак, свідчило про 

майстерність вчителя та його престиж як викладача Чернівецького 

університету, де він викладав курс «Танець та естетика рук і ніг», він також був 

автором «Інструкції для аранжування французької кадрилі та (великої) 

сучасної мазурки» [Див.: Додаток З, рис. 13] [366]. Український письменник 

І.Карбулицький зафіксував у своїх спогадах, що навчаючись у Чернівецькій 

вчительській семінарії, разом із кількома своїми товаришами зимою 1898-1899 

рр. вчився різним танцям у «тоді славного майстра танців Філеса» [50, арк. 

51]. 

Бал був важливою подією в суспільстві, до нього готувалися цілий рік, 

особливо, молоді неодружені дівчата, адже на балу часто відбувалися 

знайомства, які могли привести до одруження. А, як відомо, соціальне 

народження жінки в ХІХ ст. відбувалося якраз із її вступом у шлюб. Про 

існування такої суспільної практики йдеться, зокрема, в художніх творах 

буковинських письменників, як в оповіданні Є.Ярошинської Золоте серце: 

[…] Ліївська не водила своєї доньки на ніякі бали, а обмежилась лише на домашні забави. На 

одній такій забаві запізналась Галя з Ярославом Бачинським, молодим авскультантом судовим, 

сином бідної вдовиці [151, c. 64]. 

Як відбувалася підготовка до балу та як, власне, проходили бали в 

Чернівцях, ілюструють кілька фейлетонів чернівецького автора, що були 

надруковані в Czernowitzer Zeitung в 1870 р.: Vor dem Balle (Перед балом) [221], 

Auf dem Balle (На балу) [215], Nach dem Balle (Після балу) [220]. 
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У підготовці до балу для дівчат першочерговим був вибір бального одягу, в 

чому брала участь вся сім’я, що у сатиричній гіперболізованій формі 

оповідується у фейлетоні Vor dem Balle: 

Перед балом це тоді, коли весь бальний туалет з шаф та скрині, із шухляд та обгорток, 

паперу та картону, та футлярів, із вішалок та полиць переходить на носія […] і коли кандидатка 

на бал сама, коли мама та тітка, кузина та хрещена мати, сусідка, подруга і ворог, і заздрісниця 

головні кольори погодили між собою, то які ж кольори пасуватимуть?[221, S. 2].  

За тогочасними суспільними нормами дівчина із «добропорядного дому» 

(«das gute Haus») мала право відвідувати бал із 15-16-річного віку. Так, в 

листопаді 1883 р. в своєму щоденнику 15-річна А.Кохановська, близька 

подруга О.Кобилянської та майбутня буковинська художниця, зафіксувала 

враження від вечірки, що відбулася в залі  казино в м. Кімпулунг: 

Із щоденників О.Кобилянської дізнаємося, що інтер’єр в танцювальному 

залі казино в Кімпулунзі в 1880 рр. складався із лавок та стільців, в прилеглій 

кімнаті розташовувався буфет (Esszimmer). В перервах між танцями гості вели 

світські бесіди, дівчата танцювали та спілкувалися із кавалерами. Важливим в 

такому товаристві було дотримання «хорошого тону» та  «вишуканих» менер, 

що підтверджується наступними рядками із щоденника: 

а)[…] коли я з М. проходжала по залі, він, поминаючи нас, раптом обернувся до 

мене й глибоко, поважно вклонився. Я відповіла йому легеньким вишуканим поклоном [87, c. 163]; 
 

б) Він трохи посидів біля мене […], потім підвівся й пішов…Він не має уявлення про гарні 

манери і ввічливість [87, c. 142 – 143]. 

Ймовірно, саме в Кімпулунзькому казино відбувся перший бал 

О.Кобилянської, куди вона одягнула крислатий капелюх, оздоблений червоною 

трояндою [85, c. 36]. Про відвідини муніципального міського балу (Bürgerball) 

О.Кобилянcька вказує на початку лютого 1886 р. [52, арк. 255]. Наступного 

року в лютому 1887 р. авторка записала, що всі її найкращі подруги поїхали на 

бал (Ballabend Unterhaltungen), при цьому вона жаліється – «я ще ніколи не була 

на великій вишуканій забаві» (grosse elegante Unterhaltung) [52, арк. 12]. 

Найвірогідніше, товаришки письменниці поїхали під час карнавалу до столиці 

краю. Натомість родині О.Кобилянської в той час бракувало грошей на таку 

Mit Kozup […] tanzte ich die erste 

Quadrille, mit Nedelke die zweite, die dritte mit 

– Jolonar![53, арк. 35 об.].. 

З Козупом […] я танцювала першу кадриль, з 

Неделько – другу, третю – з Йолонаром. 
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матеріально затратну подію (бальний одяг, вхідний квиток та ін.). Для 

неодружених жінок бал був шансом знайти чоловіка, особливо це стосувалося 

офіцерських балів. Мабуть саме тому в лютому 1897 р. жінки з кола 

спілкування сім’ї Кобилянських – Євгенія Шанковська та панна Шіндлер, 

умовили піти на таки бал жінки 33-річну незаміжню О.Кобилянську, чим вона 

ділиться у листі з А.Кохановською: «Знаєш, Августо, я повинна йти на офіцерський 

бал! Я – Августонько – я!». На бал також збирались піти Марія та Ядвіга 

Кохановські [124, c. 138]. Згодом О.Кобилянська поділилася своїми 

враженнями від цього балу: «Я була на офіцерському балу, було дуже скучно, і я буду 

остерігатися, коли-небудь такий бал і взагалі всі бали відвідувати, мене умовили до цього» [124, c. 

139]. 

Отже, хоча й на Буковині були відомі так звані «закриті» бали для знаті, 

але все ж бачимо, що більшість балів були платформою, де перетиналася знать 

та різні групи середнього стану, представлені різними етносами. Крім того, 

бали виконували такі функції: соціальна – простір для самостведження чи 

покращення репутації окремої особи чи певної групи (етнічної, професійної та 

ін.); політична – бал використовувався для політичних інтриг та 

домовленостей; матримоніальна – пошук «шлюбної партії»; культурна –

відвідування балу передбачало опанування бальних танців та світських манер. 

Таким чином, підсумовуючи вищевикладений матеріал, можемо 

стверджувати, що на Буковині до початку ХХ ст. в контексті модернізаційних 

процесів культурний та суспільний простір отримав завершення своїх 

формуючих елементів. Протягом другої половини ХІХ ст. публічний простір 

урізноманітнився від простих форм салонної культури до високого рівня 

музичного та театрального життя. Існуючі світські форми суспільної 

комунікації та локуси не були лише виключною прерогативою вищих верств 

населення, тут мала місце й участь середніх та нижчих верств населення, проте 

найчастіше ті, хто, як вважалося, належав до «світсько товариства» намагалися 

демонструвати свою відмінність (обранність) від інших соціальних груп, тобто 

культурно дистанціювати. 
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РОЗДІЛ IV 

ТОВАРИСТВА ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ  

СВІТСЬКОГО ЖИТТЯ НА БУКОВИНІ 

 

4.1. Зародження товариського руху на Буковині 

Як стверджують німецькі історики товариського руху, утворення спілок, 

товариств, клубів у Австро-Угорській імперії було ознакою модерного 

суспільного розвитку в ХІХ ст. та проявом емансипації буржуазії.  

Дослідники виділяють такі типи товариств, що виникли в першій половині 

ХІХ ст. в Австрійської імперії: релігійні, доброчинні та гуманітарні товариства, 

ті, що сприяли ощадливості, господарству, культурі та науці, спілки для 

товариського спілкування та «особливі» спілки. 

До 1867 р. заснування та діяльність товариств у Австрійській імперії 

регулювалося цісарським указом від 13 жовтня 1813 р., який передбачав 

створення лише благодійних товариств для підтримки сімей, чиї годувальники 

були мобілізовані на війну. Відповідно до цього закону було засновано перше 

товариство на Буковині «Der Verein zur Unterstützung hilfsbedürftiger Mitglider 

der Gemeinde Kimpolung» («Товариство допомоги бідним членам громади 

Кімпулунг»).  

За декретом придворної канцелярії від 5 листопада 1843 р. були дозволені 

такі приватні товариства: сприяння науці та мистецтву, для потреб сільського 

господарства, промисловості та іншим галузям виробництва, для будівництва 

розбудови залізниці, сухопутних та водних шляхів, для регулярного 

транспортного зв’язку на водоймах та землі, для заснування ощадних кас. Така 

нормативна база дозволяла засновувати у Австрійській імперії патріотичні 

товариства, читальні, музичні спілки та накопичувати ресурси для комунікації, 

освіти, благодійництва. 

Першим товариством, яке об’єднало на Буковині суспільну еліту було 

«Czernowitzer Privat Schützen-Verein» («Чернівецьке приватне стрілецьке 

товариство», згодом – «Bürgerliche Schützeverein zu Czernowitz»), засноване в 

1825 р. Крім тоно, на думку Е.Турчинського, це товариство у передберезневий 
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період мало велике значення для виховання політичної свідомості в краї [920, S. 

862]. 

Письменник Л.А.Штауфе-Сімігінович у своїх спогадах називав фундаторів 

цього товариства, які складали «міський патриціат»: Черновський, Адлер, 

Фрех, Гібель, Енгель та ін. [559, S. 2]. Завдяки старанням цієї соціальної групи, 

в 1832 р. стрілецьке товариство отримало в оренду частину землі в Народному 

саду, де був споруджений тир. Хоча за статутом членами товариства могли 

стати представники всіх суспільних станів, проте в дійсності членами були 

заможні міщани, чиновники, офіцери. Обмежувальним бар’єром була плата за 

вступ до товариства, яка, наприклад, в 1842 р. становила 4 гульдени 5 

крейцерів. Загальна кількість членів товариства в цьому році була невеликою – 

47 осіб, серед яких зазначається і майбутній перший бургомістр Чернівців Якоб 

фон Петрович [549, S. 3 – 23]. 

В 1848 р. в Народному саду було збудовано спеціальний будинок для 

товариства (Schützenhaus – стрілецький дім) [Див.: Додаток Ж, рис. 17]. 24 

лютого 1848 р. відбулося урочисте відкриття нового стрілецького залу із балом, 

де з віршами на честь свята виступили поет, журналіст Л.Гербель та професор 

Йоган Клемш [559, S. 2]. Згідно з статутом тир мав бути відчиненим для 

відвідувачів протягом літа в неділю та святкові дні, а закінчувався сезон в день 

Св. Михайла (листопад) [549, S. 21]. За словами Л.А.Штауфе-Сімігіновича, за 

відсутності музеїв, бібліотек та визначних пам’яток іноземних гостей в 

Чернівцях запрошували до стрілецького тиру. Так, у книзі подяки товариства 

можна було прочитати такі імена, як імператор Франц Йозеф І, ерцгерцог Карл 

Людвіг, кронпринц Рудольф [559, S. 2]. Щорічно стрілецький тир святково 

відкривався переможцем стрілецьких змагань, т.зв. «королем стрільби» 

(найкращим стрільцем товариства, нім. Königsschießen. – К.В.) в день Св. 

Трійці (Pfingstsonntag), свято тривало три дні. В 1841 р. першим «королем 

стрільби» цього товариства став Йоган Конаровський, що виготовляв 

мисливські рушниці в Чернівцях [549, S. 3]. Заснування стрілецького 

товариства сигналізувало про дозрівання активних акторів в суспільстві, які 
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акумулювали матеріальний капітал і прагнули створити місце для зустрічі осіб 

зі спільними інтересами. 

Однією із перших організованих форм комунікації «світського життя» на 

Буковині було товариство для читання (Lesegesellschaft) «Ареопаг про красу, 

мистецтво та знання» («Areopag über Schönheit, Kunst und Wissen»), засноване в 

1835 р., яке об’єднало всі кола освіченого середнього класу та знать [919, S. 83]. 

Подібні товариства виникли в Австрійській імперії після Французької 

революції та з поширенням ідеї народного просвітництва. Вони створювались з 

метою розповсюдження культури читання поза колами науковців. Читальня в 

той час була публічним місцем, яке давало доступ до різних часописів. Тому за 

відсутності культурних інститутів, читальні користувалися популярністю серед 

освіченого населення та створювали поле для їх спілкування, обміну ідеями. 

Об’єднуючим фактором читальних товариств було не родове чи соціальне 

походження, а ідейні погляди та освіта [931, S. 62-63]. Так, в 1853 – 1854 рр. в 

Чернівцях була заснована нова читацька спілка, її засновниками були 

службовці, власники підприємств та офіцери [920, S. 863]. 

Для світського спілкування та відпочинку створювались також «Казино-

товариства» (Casino-Verein). Казино для того часу слід розуміти як громадську 

інституцію, подібну за своєю організацією до заїжджого двору чи кав’ярні, де 

збирались для гри на музичних інструментах, читання газет, проведення 

азартних ігор [916, S. 214; 931, S. 58]. На початку свого виникнення казино як 

суспільний інститут був закритим товариством, яке отримало назву від 

невеликих приміщень (casini) у кав’ярнях Венеції, де, зазвичай, проводило своє 

дозвілля дворянство [931, S.58]. Перше відоме казино у Відні з’явилося в 1784 

р. в Тратнергофі [916, S. 214]. 

На Буковині перше казино-товариство було засноване в 1842 р., але через 

кілька років було змушене закритись. Кореспондент віденської газети Humorist 

Л.Гербель в 1842 р. зазначав у повідомленні, що «компанійське товариство для 

читання під назвою казино, утворилося тут і охоплює еліту чернівецької публіки». Саме 
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цей факт, на думку автора повідомлення, започатковує «нову еру соціальних умов у 

Чернівцях» [389, S. 812]. 

До складу казино-товариства належали найвищі службовці та військові 

[920, S. 860]. Факт заснування в 1842 р. казино-товариства підтверджується 

також розпорядженням крайового президента від 30 серпня 1842 р. Зокрема, в 

цьому документі вказуються іноземні газети заборонені для читання в казино 

[4, арк. 2]. Цього ж року перед товариством виступив із літературно-

сатиричною лекцією митець із Відня Моріс Готліб Сафір. Зокрема, на 

ілюстрації (за картиною Антона фон Бурковського), що розміщена в праці 

Р.Ф.Кайндля Geschichte von Czernowitz von den ältesten Zeit bis zur Gegenwart, 

можна побачити, що на лекції були присутні як чоловіки, так і жінки [846, S. 

200], так само і на ілюстрації кафе-товариства (Kaffegesellschaft) в Чернівцях 

(1839) [846, S. 204].  

В казино «для товариських розваг» було 20 екземплярів «кращих 

вітчизняних та закордонних газет», тому це «розмаїття свіжих газет» 

дозволяло забути «невтішній сніг та…довгі зимові вечори» [919, S. 86-87]. Вже 

на початку 1843 р. в нововлаштованому казино проводились «різні бали, бали-

маскаради, казино-бали, закриті бали, дворянські бали […]. Тут можна за 1 гульден (fl.) з 

усією сім’єю приєднатися до танцювальних розваг […]. Бальна музика під проводом нашого 

хороброго капельмейстера Прохаски, буфет, освітлення та інші бальні аксесуари не 

залишають бажати нічого кращого […]» [355, S. 80]. 

Завдяки революції 1848 р. на Буковині виникли основи для розвитку 

публічності. Хоча ідея відділення від Галичини спричинила дискусію та 

протистояння між представниками протилежних поглядів, особливо між 

представниками румунського та українського етносів, все ж ця подія дала 

позитивні результати для розвитку культурного та суспільного простору 

Буковини. Так, в 1851 р. за підтримки Відня в краї було засновано спілку 

аграрного спрямування «Товариство крайової агрокультури в герцогстві 

Буковина» («Verein für Landeskultur im Herzogtume Bukowina»). До його складу 

входили переважно знатні землевласники, службовці та духівництво [Див.: 

Додаток В]. 
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Першим президентом товариства був Крістоф фон Петрович, доктор 

медицини, великий землевласник. Серед членів – адвокат та землевласник 

Алоіс фон Альт, великий землевласник Євдоксій фон Гурмузакі, хірург, член 

багатьох наукових товариств Франц Хебріх, землевласник Якоб фон Мікулі 

(батько музиканта Карла Мікулі. – К.В.), землевласник Міхаель Зотта та ін. 

«Товариство крайової культури» мало свої філії в усіх семи повітових 

центрах краю, та вже в 1871 р. нараховувало 225 членів, 65 з яких були в 

Радівцях [920, S. 861; 732, c. 70]. Члени товариства мали на меті модернізувати 

аграрне виробництво та скотарство на Буковині, але також сприяли вивченню 

та дослідженню буковинської культури та історії. Для нашого дослідження є 

важливим той факт, що у перші роки існування товариство займалося 

збиранням експонатів для створеного краєзнавчого музею та розширенням 

фонду крайової бібліотеки [732, c. 70 – 71]. Так, члени цього товариства стали 

ініціаторами заснування «Комітету крайової бібліотеки». Восени 1850 р. 

завдяки зборам, організованими землевласником з с. Вікно Міхаелем Зоттою з 

метою заснування крайової бібліотеки, було зібрано понад 1000 флоринів. 

Музикант Карл фон Мікулі [Див. Додаток Е, рис. 39] взимку 1850 – 1851 рр. 

завдяки концертам надав суму у розмірі 1030 флоринів, з умовою, щоб ці гроші 

були використані на закупівлю творів із історичною та економічною тематикою 

[894, S. 3].  

Річні внески для фонду бібліотеки надали д-р Е.Костін (225 фл.), 

землевласник Йоганн фон Мустаца (150 фл.), д-р Якоб фон Лажешко (140 фл.), 

землевласник Георг фон Василько (60 фл.), крайовий президент барон 

Адальберт Хеннігер (60 фл.), архімандрит Досифей Тіжкович, професор 

теології Микола Гакман та ін. [894, S. 6]. До того ж щорічно фонд бібліотеки 

поповнювався за рахунок проведення балів, концертів та лотерей. Суттєво 

поповнювався фонд бібліотеки завдяки організації так званих «бібліотечних 

балів» («Bibliotheksbälle»): 1852 – 300 фл., 1856 р. – 800 фл., 1857 р. – 535 фл., 

1859 – 1101 фл., 1861 р. – 1386 фл. Закладення бібліотеки разом із заснованою в 

1808 р. Чернівецькою гімназією стало базою для формування культурного та 
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інтелектуального поля в Чернівцях в період до заснування Чернівецького 

університету в 1875 р. 

Перше приміщенням бібліотеки складалося із двох кімнат і знаходилось на 

вул. Панській. Вже в 1853 р. фонд бібліотеки нараховував 5 тис. томів [862, S. 

75].Читальний зал бібліотеки був відчинений двічі на тиждень, в середу та 

суботу, в післяобідній час з 3 до 6 год. Перший «день читання» в бібліотеці 

відбувся 10 листопада 1852 р. В бібліотеці існувала послуга видачі книг додому 

[894, S. 19]. Проте, за свідченням І.Сбієри, не кожен міг собі дозволити 

користуватися платними послугами крайової бібліотеки. Тому це спонукало до 

створення окремої румунської бібліотеки в 1857 р., під керівництвом І.Сбієри 

[904, p. 107]. 

Таким чином, завдяки активній діяльності заможних та освічених верств в 

крайовій столиці Буковини постав такий важливий культурний інститут 

модерного суспільства, як бібліотека. В другій чверті ХІХ ст. на Буковині 

завдяки освітній реформі та переселенню освічених представників західної 

культури створюються умови для організаційної діяльності елітарних 

суспільних верств, які своєю діяльністю прагнули культурно трансформувати 

край. Ідея просвітництва позитивно впливала на місцеве населення, в першу 

чергу це проявилося у зростанні зацікавленості до власної історії та розвитку 

культури читання. 

Якщо стрілецьке товариство та казино створювались для спільного 

спілкування та розваг, то об’єднання знатних землевласників, чиновників, 

творчих особистостей для заснування крайової бібліотеки та музею свідчило 

про зміну парадигми мислення еліти. 

 

4.2. Товариства для «світських» розваг в 60-х рр. ХІХ ст. – на початку 

ХХ ст.  

Завдяки законам 60-х рр. ХІХ ст., які декларували широкі демократичні 

свободи, зокрема закон про об’єднання та збори 1867 р., поступово 

представники вищих прошарків суспільства почали гуртуватися навколо 

широкої сітки різних товариств. В 1870 р. на Буковині було 27 товариств [390, 
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S. 2]. А загалом за статистичними підрахунками в 1882 р. на Буковині 

нараховувалось 170 товариств, серед яких кількість благодійних товариств – 34, 

казино-товариств – 17, читальних товариств – 14, музичних – 4. Вже в 1905 р. 

загальне число товариств на Буковині зросло до 1530 [601, S. 1]. Але, як 

відзначають дослідники, більшість із товариств існували лише на папері. 

За традицією, що склалася в Австрійській (Австро-Угорській) імперії 

більшість із модерних товариств мали диференційоване членство, що 

виражалось найчастіше у поділі членів на засновників, звичайних, почесних 

членів, доброчинців, виконавців. 

У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. серед «світських» товариств, 

або спілок для «товариського» спілкування продовжило свою діяльність 

«Чернівецьке міське стрілецьке товариство» (з 1873 р. «uniformirte bürgerliche 

Schützencorps» («уніформований міський стрілецький корпус»). Стрілецькі 

об’єднання діяли також в Кімпулунзі (1868), Радівцях (1871), Дорнаватрі 

(«Tell», 1883 [172, S. 3] )
 

та Сучаві (1886) [Див.: Додаток Ж, рис. 18]. 

Стрілецьке товариство в Чернівцях підтримували відносини із аналогічними 

товариствами в Радівцях, Кімпулунзі, Гура-Гуморі та інших містах, про що 

свідчить практика запрошень членів цих товариств на бали. 

Після того, як в дію увійшов закон про публічні зібрання в 1867 р. 

«Чернівецьке стрілецьке товариство» переглянуло положення старого статуту 

та затвердило новий статут в 1868 р. Згідно до якого членом товариства міг 

стати кожен австрійський громадянин, з метою задоволення своїх 

громадянських прав [548, S. 4]. Визначення «громадянин» (Staatsbürger) 

передбачало, що для жінок це товариство було закритим. 

Відповідно до статуту товариства керуючий комітет складався із 

верховного стрілецького майстра (Oberschützenmeister), першого, або другого 

стрілецького майстра та 6-ох членів комітету. Так, комітет стрілецького 

товариства у 1868 р. був представлений таким складом: верховний стрілецький 

майстер – бургомістр Чернівців Антон Кохановський, перший та другий 

майстри –Даніель Штромп та Карл Крюгель, члени комітету – залізничний 
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інспектор Карл фон Герц, ц.к. окружний комісар Йозеф Кохановський, 

палітурник Карл Волфайль та кравець Міхаель Макуський, адвокати д-р Йозеф 

Рот та д-р Йозеф Фехнер [548, S. 13]. На жаль, повний список членів товариства 

в цей час нам невідомий, але склад комітету дозволяє припустити про його 

неоднорідний соціальний та професійний склад. Так, в 1885 р. серед 85 членів 

товариства поряд із 8 знатними великими землевласника (Петріно, Капрі, 

Гурмузакі, Василько, Мустаца, Зотта та ін.) були також відомі торговці та 

власники кав’ярень, м’ясники, будівельки, відомий вчитель музики Йоган 

Звонічек та власник броварні Йозеф Гебель та ін. 

В 1872 р. рада стрілецького товариства прийняла рішення щодо зміни 

назви товариства, а також затвердила новий статут, де на відміну від 

попередніх, вводилась уніформа для членів та прапор товариства. Щодо форми, 

то вона складалася із фетрового капелюха, який довкола обмотувався синьо-

червоною мотузкою із двома невеликими золотистими китицями. Верхній одяг 

утворював військовий кітель темно-зеленого кольору, з подвійним рядом 

позолочених ґудзиків, сірий плащ до колін, а також чорний шовковий галстук 

(бант), низ – сірі брюки із широкими зеленими вставками по боках та ін. Крім 

того, стрільці носили шаблю [547, S. 6 – 7]. Проте в дійсності члени 

стрілецького товариства носили форму лише у особливих випадках, як то під 

час параду, чи як в 1880 р. лише тричі: під час релігійного свята, на похоронах 

митрополита Т.Блажевича та в день народження імператора. 

Як і на початку своєї діяльності, в подальші десятиліття в стрілецькому 

товаристві сезон відкривав найкращий стрілець – «король» («König») під час 

релігійного свята Св. Трійці (Pfingsten) [547, S. 6]. Так, в 1897 р. «стрілецьким 

королем» був барон М.Мустаца. Основним публічним заходом стрілецького 

товариства було проведення «стрілецького свята» - «Fest- und Bestschießen», де 

змагалися у стрільбі члени товариства. В червні 1874 р. в Чернівцях відбулося 

нагородження переможців стрілецького змагання. При цьому цікавими 

видаються прізвища із таблиці переможців: перше місце посів великий 

землевласник Леон фон Василько, друге – президент краю барон Піно, третє – 
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Антон Піотровський, решта місць в таблиці посіли Карл Хальбазані, Міхаель 

Макуський, майор Шротт, д-р Векслер, Антон Павловський, Йоган Біліш, В. 

Залозецький [207, S. 5]. Такий список відображає соціальну структуру та 

різноманітну національну приналежність членів стрілецького товариства в 

Чернівцях. 

26 червня 1875 р. під час святкування 25-річчя заснування чернівецького 

стрілецького товариства відбулося свято освячення прапора. Як того вимагала 

церемонія було обрано «хрещену прапора», нею стала ерцгерцогиня Марія 

Терезія, а її представницею на місті була баронеса Василько [Див. Додаток Е, 

рис. 25] (наймовірніше – Катерина (Катінка) фон Василько з роду Флондор – 

дружина барона Александра фон Василька – К.В.). Спочатку члени міського 

стрілецького корпусу під супровід гри музикантів із загону добровільних 

пожежників винесли прапор із будинку коменданта д-ра Кекслера і вирушили 

до римо-католицької церкви. Перед церквою на них чекали гості, перш за все, 

високі чиновники краю, а також делегати стрілецьких товариств із Радівців та 

Кімпулунга, представник Тірольського тиру в крайовій столиці професор 

Штреле, представник Львівського стрілецького товариства та інші гості [359, S. 

2].  

Прапор стрілецького товариства був пошитий із світло-сірої шовкової 

тканини з синьо-червоною каймою, на одній стороні було зображення 

імператорського орла, на іншій – ім’я покровителя товариства ерцгерцога Карла 

Людвіга [359, S. 2]. О пів на десяту у супроводі коменданта стрілецького 

корпусу Векслера з’явилася баронеса Василько. Примітно, що газета 

Czernowitzer Zeutung подає опис вбрання баронеси. Вона була одягнута у 

важкий шовковий одяг із білим мереживом, білий закритий капелюх, мала 

також парасольку від сонця. Генерал-майор М.Баумгартен вийшов назустріч 

баронесі й подавши їй руку супроводжував до церкви, слідом за ними зайшли 

гості та стрілецький корпус. Перед вівтарем стояв чоловік із прапором 

товариства. Після закінчення месси в церкві лунала музика у виконанні 

«Співочого товариства», гості виголошували промови, згодом хор виконав 
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«народний гімн» («Volkshymne») [359, S. 2]. Після освячення священиком 

прапора, як «місцева представниця хрещеної прапора» Василько виступила із 

привітанням від імені ерцгерцогині Марії Терезії. Потім відбувся прохід 

стрілецького корпусу. Ратуша та багато будинків на вул. Львівській були 

прикрашені прапорами, що підкреслювало важливість та урочистість свята. 

Характер події нагадував церемонії, які проводила імператорська сім’я у Відні. 

Таким чином, місцеві вищі суспільні прошарки засвідчували свою 

приналежність до дому Габсбургів. 

Після церемонії, її учасники пройшлися ходою під музику вул. Львівською, 

через площу Ринок, вул. Семигорогородською до Народного саду, де вже у 

стрілецькому будинку продовжилось святкування. Зокрема після 11 год. 

відбулися стрільби у тирі, а о 6 год. вечора розпочався святковий банкет [359, 

S. 2]. Як бачимо, стрілецькому товариству був притаманний корпоративний 

церемоніал. Присутність жінок в таких заходах мали помітне значення, але їх 

роль пов’язувалась домінантно із архаїчним образом жінки-«берегині». 

В подальші роки стрілецьке товариство продовжувало об’єднувати еліту 

Буковини, в основному представників заможної буржуазії. Так, серед 

переможців стрілецького свята, присвяченому дню народженню імператора 

Франца Йосифа в жовтні 1910 р., були Рудольф Вебер, Константин Цента, 

Густав Мор, Віктор Чап, Штефан Гаїна (власник кафе), Антоній Шіллер, Йозеф 

Вацлавек, Кароль Конрад Чап, Йозеф Проске (архітектор), Фредерік Фьолкер, 

Саломон Сальтер (будівельник) [632, s. 3].  

В 60-х рр. ХІХ ст. конкуренцію стрілецькому товариству в сфері світського 

спілкування складало міське казино. Наступна після 1842 р. спроба заснувати в 

Чернівцях казино виявилась вдалою та довготривалою. Так, друге за 

послідовністю казино в Чернівцях було засноване в 1860 р. [11, арк. 6]. Про 

заснування якого згадує у своєму першому номері новостворена газета 

Bukowina: «При нинішній помітній нестачі публічних місць для розваг, ми із задоволенням 

реєструємо заснування казино-спілки. Про те, що така необхідність була вже загально відчутною, 

про що свідчить так радісно численна участь в цьому, спілка вже нараховує близько 350 членів […]» 

[205, S. 4]. 
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Ініціатором заснування товариства був фельдмаршал-лейтенант барон 

Куделька. Як пише в 1862 р. «Bukowina Landes- und Amts- Zeitung», метою 

заснування товариства в Чернівцях було «об’єднання інтелігентних людей 

суспільства у дружньому колі, незважаючи на приналежність стану, щоб у гідний спосіб 

проводити час» [211, S. 2]. Особливої атмосфери таким зібранням надавала 

вишукана музика, пісні й танці. В статуті цього товариства («Statuten der 

Casino-Gesellschaft in Czernowitz», 1861) вказувалось, що кожен член для вступу 

в товариство мав заробити грошовий внесок у розмірі 3 флоринів, крім того, 

щомісячні обов’язкові внески складали 50 кр., окремі внески сплачувались для 

оновлення передплати на газети (Zeitungs-Abonementent) [11, арк. 6].  

Газета Bukowina в 1863 р. повідомляла, що з 1 листопада цього року, 

казино розміщувалося на третьому поверсі готелю «Під чорним орлом» і 

займало всі передні кімнати навпроти пл. Ринок (нині – пл. Центральна) [438, S. 

3]. В бальній хроніці 1865 р. повідомлялося, що під час 5-ої, останньої в сезоні 

казино-вечірки було зібрано більше 100 гульденів, які мали бути використані 

для заснування бібліотеки казино-товариства [243, S. 2]. Казино отримувало 

також прибутки від гри відвідувачами в більярд, продажу карткових грошей 

(Kartengeld) та від проведення вечірок [212, S. 3] [Див.: Додаток Г]. 

Подібні об’єднання, за статистичними даними, виникли у Сучаві (1861), 

Радівцях (1862), Кимпулунзі (1868), Сереті (1871), Кіцмані (1873), Вижниці 

(1875), Сторожинці (1885), Садгорі (1892) [15, арк. 8] та Заставні (1881) [732, c. 

75]. Варто зазначити, викладені статистичні дані є не зовсім точними, що 

підтверджується архівними документами, які свідчать, що деякі казино в містах 

Буковини засновувались значно раніше.  

Казино як форма комунікації дозволяла зав’язувати вигідні соціальні 

зв’язки. Так, за свідченням декана Буковинської греко-католицької церкви 

Келестина Костецького, в 1887 р. староста села Раранче Стокира «жив з 

румунськими боярами у великій приязні, бо щодня з ними в Касині в карти грав» [93, c. 112]. 

Казино, на відміну від приватного салону, було переважно місцем для 

спілкування чоловічого товариства. З цього приводу письменник та 
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літературознавець Й.Маковей наводить у своїй праці випадок про 

А.Гординську, мати відомого буковинського письменника Юрія Федьковича 

(1834 – 1888): «якийсь час (А.Гординська – К.В.) сиділа у Чернівцях, але їй було тут скучно, вона 

не мала що робити і дуже дивувалася, що чоловік сидить цілими вечорами у касині. Раз убралася в 

білий капелюх та й пішла за ним до касина, бо гадала, що там бувають жінки, але переконалася, що 

не було. Побула трохи та й пішла додому» [713, c. 78] 

Наведені свідчення ілюструють події 1860-х рр., коли казино як суспільний 

інститут користувалося високою популярністю в мешканців крайової столиці, 

воно компенсувало недостатність публічних місць для спілкування в місті. 

У 80-х рр. ХІХ ст., крім міського казино, що в цей час розташовувалось за 

адресою вул. Панська 11, в Чернівцях діяло й офіцерське казино, що 

розміщувалось на вул. Головній, 19 [995] [Див.: Додаток Ж, рис. 16] – в 

«будинку полковника» (нині вул. Головна, на місті Чернівецького обласного 

театру ляльок). В статуті товариства за 1902 р. зазначалося, що воно складалося 

із офіцерів, військових капеланів та військових чиновників [554, S. 3]. 

Пережбачалось, що в казино мали зачитуватись науково-популярні доповіді, 

існувала також читальна зала із книгами та журналами військового, 

політичного чи белетристичного характеру, проводились різні розважальні 

заходи, зокрема картяні ігри – віст, тарок та пікет. Тут також проводились 

товариські вечори чи танці не лише для військових, а й із дозволом вступу 

цивільних. 

У джерелах також згадується казино для чиновників (Beamtekasino), що 

розташовувалось у будинку Бека на вул. Ратушній. В 1910 р. газета 

Czernowitzer Allgemeine Zeitung повідомляла, що чиновницьке казино було 

засновано в 1867 р. Аналіз джерел наразі не підтвердив цього факту, таке 

товариство не зафіксовано, наприклад, у жодному із відомих довідкових 

матеріалах австрійського часу. Можливо, під «Beamtekasino» сучасники 

розуміли товариство «Local-Ausschuss des allgemeinen osterr. ung. Beamten-

Vereins in Czernowitz» («Місцевий комітет загального австро-угорського 

чиновницького товариства»), засноване в 1865 р. [399, S. 408]. З іншого 

джерела довідуємося, що чиновницьке казино існувало при «Центральній спілці 
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буковинських чиновників» [629, S. 3 – 4], але воно виникло після того, як було 

ліквідовано давнє міське казино. Крім того, чиновницьке казино не слід 

плутати із міським ще й тому, що в статуті останнього про чиновників не 

йдеться. 

Із архівних джерел відомо, що в 1867 р. чиновницьке казино було 

засноване в Кімпулунзі (Das Kimpolunger Beamten Casinos) [29, арк. 4], проте за 

іншими даними заснування цього товариства датується 1868 р. [399, S. 410]. Це 

казино стало місцем активної комунікації не лише між чиновництвом, але й 

користувалося великою популярністю в усіх жителів Кімполунга. В приміщені 

«казино-спілки» (Casino-Verein) в Кімполунзі проводились різноманітні вечірки 

(Kränzchen), складовою яких були музично-драматичні вистави і танці. Із 

записів у щоденниках О.Кобилянської довідуємось, що вона неодноразово 

брала участь у аматорських виставах (Dilettantenvorstellung), які проводились в 

Кімполунзькому казино (Casino). 

Іноді, під час концертів, зал «касинового товариства» ставав місцем для 

національних протистоянь. Своїм обуренням про один із таких вечорів ділиться 

О.Кобилянська в лютому 1885 р. Під час виступу, де сестра письменниці 

Євгенія зіграла п’єсу Мендельсона, а О.Кобилянська разом із братом Юліаном 

виконали російський дует «Боягузки», публіка нагородила їх «тільки 

короткими оплесками, бо ми українці і співали таку пісню», як пише 

О.Кобилянська. Крім того, один румун «з чистого патріотизму» свистів, поки 

вони співали. Письменниця також засуджує дії радника Кохановського, який 

«плазує перед румунами», «всім подякував, тільки про нас забув, а потім, на догоду 

румунському священику, танцював хору (румунський народний танець. - К.В.)…» [ 87, c. 85].  

Вже у 80-х рр. ХІХ ст. у зв’язку із розростанням мережі різних товариств – 

національних, професійних стрілецьке товариство та міське казино втратили 

своє значення в світському житті еліти Буковини. У 80-90 рр. ХІХ ст. міське 

казино стало місцем, де «закрите товариство», лише «великі пани» (große 

Herren) грали у заборонені азартні ігри. У зв’язку із цим газета Bukowiner 

Rundschau в 1892 р. називала казино «Чернівецьким Монако» [482, S. 1]. У 
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цьому випадку йшлося про чиновницьке казино, про що довідуємося в 

наступному номері цієї ж газети. Але можна також припустити, що через те, що 

в казино зустрічалося багато чиновників, існувала певна неточність у його 

визначенні. Слід зазначити, що Чернівецького казино було місцем частої 

зустрічі місцевих суспільно активних мешканців. Зокрема казино фігурує і в 

промові М.Василька. Він згадував, що був в казині в присутності рицаря 

Октавіана Зотти, Йосифа Ромашкана, пана Горжицького, дантиста Фухса [59, c. 

383]. 

В 1907 р. міське казино переживало критичні часи, і йшла мова навіть про 

його ліквідацію. На географічній карті Чернівців 1911 р. воно вже не позначене, 

на відміну від офіцерського казино [1013]. Базуючись на повідомленні 

Czernowitzer Allgemeine Zeitung в 1910 р., можемо припустити, що міське казино 

було інкорпороване до складу так званого чиновницького казино при 

«Центральній спілці буковинського чиновництва» :  

Завдяки злиттю із Центральною спілкою буковинського чиновництва казино залишається нині 

у будинку Бека на вул. Ратушній, де небагато членів, які залишаються бути йому вже багато років 

вірними, так воно отримало вельми радісне зростання на кілька сотень чиновників, що належать до 

Центральної спілки, яке в реальності стало чиновницьким казино. Можна буде під новим проводом 

цього товариства, яке очолює пан будівельний радник Вюрфель, старі традиції ліквідованого казино-

товариства охороняти і берегти, а саме стати місцем зустрічі інтелігентних професійних класів і 

всіх національностей та конфесій. Це відбувається сьогодні, де нації та конфесії одна з одною 

(мають відносини. – К.В.) як старі індійські касти, тому як в усіх краях, а особливо у нашому краї 

потрібним є, і оновлене казино може бути у цьому зв’язку, щоб ще раз знову повернути добрий 

старий час, коли на Буковині не було особливих національних прагнень [439, S. 3]. 

У наведеній вище цитаті бачимо конструкт про «давні добрі часи», що є 

свідченням формування в цей час «буковинського міфу», як бачимо, сучасники 

ідеалізували соціокультурний простір Буковини в першій половині ХІХ ст. 

Тобто, коли у представників різних етносів краю ще не досить явно 

прокинулось національне самоусвідомлення. 

На відімну від казино серед поліетнічних товариств на початку ХХ ст. не 

втрачали своєї актуальності товариства як “Товариство спияння музичному 

мистецтву» та «Загальне гімнастичне товариство».  

На думку М.Бріона, музика була першочерговим об’єднуючим фактором в 

суспільному та політичному житті мешканців Відня [650, c. 98]. Можливо саме 

таке ставлення до музики в столиці імперії вплинуло на той факт, що найбільш 
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жваве культурне життя на Буковині відбувалося навколо полінаціонального 

«Товариства сприяння музичному мистецтву на Буковині» («Verein zur 

Förderung der Kunst in der Bukowina», 1862). Представниками цього 

найвідомішого багатонаціонального товариства були високі державні 

службовці, політики, землевласники, професори гімназії (Є.Гакман, барони 

А.Петріно, М.Мустаца, А.Кохановський, граф Р.Амадей, М. Баумгартен).  

Метою товариства було сприяння музичному мистецтву в краї [551, S. 3]. 

Для досягнення цієї мети товариство ставило перед собою такі завдання, як 

розвиток інструментальної та вокальної музики, утримання музичної школи та 

бібліотеки товариства, організація публічних музичних виступів [37, арк. 74]. 

Першими членами товариства були винятково чоловіки, проте згодом ряди 

членів товариства поповнились й жінками. Так, вже в кінці 1910 р. серед 223 

членів товариства було 50 жінок, що складало майже чверть (22 %) його складу. 

Мабуть, помітна представленість жінок пояснювалась тим, що музична справа 

вважалася допустимим «жіночим заняттям». Серед членів-жінок переважали 

доньки та дружини чиновників (Ю.Брюль, Т.Блум, М.Вахтель) та дворян-

землевласників (М.Грігорча, баронеса Й.Яблонська, Б.Мікуліч) та 

представників фінансово-торгової буржуазії (А.Луттінгер, Ф.Перлштайн, 

М.Мітельман) [ 37, арк. 69-72]. 

Члени «Музичнго товариства» зобов’язовувались відповідно до вимог у 

статуті влаштовувати щорічно 4 концерти, на які члени товариства отримували 

2 вхідних квитки [551, S. 6]. Відповідно до першого статуту члени товариства 

мали сплачувати щомісячний внесок в розмірі 50 крейцерів [551, S. 4]. 

Щорічний внесок до товариства складав від 6 флоринів, це було незначною 

сумою, тому існування товариства було можливим за підтримки заможних 

меценатів. Так, протектор товариства барон Александр фон Петріно подарував 

товариству облігації на суму 300 фл., Ізабела фон Флондор [Див.: Додаток Е, 

рис. 24] – 100 фл., митрополит Євген Гакман – 50 фл., прелат Антон рицар фон 

Кунц – 50 фл. Ці пожертвування складали початковий капітал «Музичного 

товариства» [912, S. 15].  
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На початку своєї діяльності «Музичне товариство» розташовувалось у 

одному із приміщень ратуші, в будинку Маріна на пл. Ринок, згодом у будинку 

Таубера на вулиці Митрополичій (Bischofsgasse, нині – вул. Митрополита 

Є.Гакмана), а з 1864 р. переселилось до будинку Сари Шютц (Sara Schütz’sche 

Haus) на вул. Семигородській (Siebenbürgerstraße, нині – вул. Головна), де 

товариство орендувало 3 кімнати, які використовувались для потреб музичної 

школи [912, S. 40]. Першим директором школи товариства був Франц Пауер, а 

вчителем – Йозеф Звонічек. На початковому етапі в школі вчилося всього 12 

вихованців [912, S. 16]. Трохи згодом в першому класі навчалось вже 28 юнаків 

та 24 дівчинки. В школі протягом тижня проходило 16 годин навчання співам, 

гри на скрипці та віоленчелі. Плата за місяць становила 1 фл. [912, S. 18]. 

Велику популярність музична школа товариства здобула в кінці ХІХ ст. – на 

початку ХХ ст. Дівчата переважно вивчали гру на фортепіано, а хлопці – гру на 

скрипці. Так, за звітом 1909-1910 рр. із загальної кількості учнів школи (217) 

гру на фортепіано вивчали 87 учениць та 7 учнів-юнаків, натомість гру на 

скрипці 50 хлопців та 16 дівчат. [37, арк. 65].  

В 1866 р. посаду голови товариства, яку досі займав відомий політичний 

діяч та великий землевласник барон Микола фон Мустаца, зайняв перший 

бургомістр Чернівців Якоб фон Петрович [Див.: Додаток Е, рис. 62]. 

Ймовірно, такий вибір ради товариства був зумовлений великою сумою 

пожертви Я. фон Петровича – 500 фл. [881, S. 21]. До матеріальної підтримки 

«Музичного товариства» долучалися й заможні жінки Буковини. З метою 

збільшення капіталу товариства патронеса товариства дружина крайового 

президента, графиня Фредиріка фон Мірбах залучила для продажу лотерейних 

квитків відомих жінок в місті: Марію фон Амброс, Густу Банделу, Юлію Дітс, 

Йозефіну Еттмайер, Розу Фехнер, Антонію Кохановську, Йозефіну Вагнер, 

Марію Вольф та ін. Але значного результату цей захід не приніс. Проте 

результативнішою стала діяльність дружин великих землевласників – Луїзи 

фон Айвас, Ізабели фон Флондор, Стефанії фон Флондор, Пульхерії фон 

Грігорчі, Євфросинії фон Гурмузакі, Пульхерії фон Кірсте, графині Вікторії 
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Логотетті, Пенелопи фон Мікулі, баронеси Анжеліки фон Мустаци, Євфросинії 

фон Петріно [Див.: Додаток Е, рис. 26], Антоїнетти фон Петрович, Олімпії 

фон Табори, Пенелопи фон Вартарасевич, баронеси Катінки фон Василько. 

Загалом, завдяки старанням названих жінок було зібрано 3 500 фл. [881, S. 27]. 

Крім того, в результаті ряду інших заходів було зібрано суму, яка дозволила 

розпочати будівництво будівлі для «Музичного товариства». 

Будинок «Музичного товариства» було збудовано в 1877 р. за проектом 

Еміля фон Регіуса. Концертний зал складав 12 клафтерів (22, 75 м) завдовжки і 

9 клафтерів (17 м) завширшки, за потреби він слугував й танцювальним залом 

[912, S. 76]. До подіуму та концертної зали примикало 10 кімнат, серед яких 

великий зал для музичних проб, 3 кімнати для навчання, канцелярія. Крім того, 

в партері будівлі розташовувався ресторан [37, арк. 7]. 10 грудня 1877 р. 

відбувся святковий концерт на честь відкриття будівлі. Концертний зал був 

святково освітлений, але ще мало оздоблений. З окрас хіба лише одна ліра на 

сцені, прикрашена різнокольоровими квітами, цей музичний інструмент 

надіслав із Відня маршалок Буковинського сейму А.Кохановський [912, S. 40]. 

Відкриття будинку «Музичного товариства» викликало великий інтерес у 

жителів міста. Тогочасні газети повідомляли, що на концерті були присутні 

найвищі чиновники, «дами виблискували своїм чарівним вбранням» [912, S. 39]  

Згодом концертний зал був художньо оформлений віденським художником 

Карлом Йобстом. Двері та вікна, як і ложі мали довгі завіси, із дорогої вовняної 

та шовкової тканини жовтого кольору. Ложі полаковані в білий колір та 

оздоблені позолоченими вставками. По обидва боки подіуму, сходи якого були 

вкриті килимами, розташовувались на високих постаментах бюсти імператора 

та імператриці, крім того, в залі були бюсти Моцарта, Бетховена та ін. Зала 

вздовж освітлювалася трьома люстрами із 60 свічками, та однієї люстри із 70 

свічками, яка звисала із стелі залу, на стінах розташовувались 21 настінна 

люстра. Окремо освітлювалась сцена, а саме 4 люстрами. Під час концертів в 

залі горіло не менше як 516 вогників [912, S. 40]. За словами російського 

композитора А.Рубінштейна, зала «Музичного товариства» мала гарні 
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пропорції та відмінну акустику. Таким чином, будинок «Музичного 

товариства» був втіленням смаку його членів, тому мав розкішний інтер’єр. 

Діяльність «Музичного товариства» піднялася на вищий рівень завдяки 

запрошенню в 1874 р. на посаду музичного директора товариства вже відомого 

музиканта із Праги Адальберта Гржімалі (щорічна зарплата 1200 фл.) [912, S. 

31]. В жовтні 1874 р. відбувся перший камерний концерт, організований 

членами товариства за участі А.Гржімалі. Після концерту кореспондент газети 

писав про А.Гржімалі: «Пан Гржімалі, з яким ми знову познайомилися як із справжнім та 

відмінним скрипалем, видається нам, може бути підхожою людиною для товариства» [264, S. 2]. 

А.Гржімалі повністю виправдав довіру до себе, це підтверджується тим, що в 

1896 р. він був нагороджений за свою діяльність золотим хрестом із короною, і 

працював в «Музичному товаристві» 30 років (1874 – 1904). 

Камерні музичні вечори проводились членами товариства з ініціативи 

музиканта Леона Кофлера, вони сприяли розвитку зв’язків серед мистецьких 

людей та покращенню музичної освіти. Зокрема, в таких концертах брали 

участь, крім директора А.Гржімалі та Л.Кофлера, також дворяни-

землевласники Леон Гоян, Василь фон Дужінкевич, Карл фон Мікулі, Міна та 

Пауліна Роттенберг, Северин фон Вартарасевич [912, S. 47] [Див.: Додаток З, 

рис. 6]. 

«Музичне товариство» в своєму складі зосереджувало найбільшу 

концентрацію представників суспільної еліти Буковини, це вже неодноразово 

названі великі землевласники, професори університету Ф.Кляйнвехтер, Є.Ерліх, 

Й.Гайтлер, О.Калужняцький, банкіри М.Ходровер, І.Данкер, Л.Френкель, 

адвокати Г.Кіслер, О.Фройндліх, промисловці Г.Тріхтер, Е.Шнірх, 

книговидавець Л.Кеніг та ін. Примітно, що вихованець школи «Музичного 

товариства» Євсебій Мандичевський був архіваріусом подібної організації 

«Товариства друзів музики» у Відні. 

У 1867 р. було засновано «Загальное гімнастичне товариство у Чернівцях» 

(«Allgemeiner Turnverein in Czernowitz»), метою якого було пропагування 

здорового способу життя. Припускаємо, що виникнення гімнастичних 
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товариств як на Буковині, так і Австро-Угорській імперії загалом, пов’язене з 

тим, що володіння своїм тілом  та фізичні вправи було складовою дворянського 

виховання, цю традицію охоче перебирали й представники буржуазії. Крім 

того, ідеалом для освічених буржуазних кіл була гармонія тіла та духу, що 

передбачало отримання не лише освіченості в мистецтві, а й фізично 

загартоване тіло. 

Cеред засновників «Загальное гімнастичне товариство у Чернівцях» 

товариства були голова товариства – директор ц.к. гімназії д-р Штефан Вольф, 

президент торгової палати Вільгельм фон Альт, купець Арон Амстер, ц.к. 

майор Домінік Бекер, архімандрит Теофіл Бенделла, міський лікар д-р 

Висоцький та ін. [732, c. 72, 73]. 

Спільність цього товариства із вже існуючими стрілецьким, казино-

товариством та «Музичним товариством» засвідчує той факт, що 1 травня 1867 

р ці товариства разом організували святкове відкриття «Загального 

гімнастичного товариства» [882, S. 12]. Актив вказаних товариств становили 

одні й тіж особи. 1 вересня 1867 р. представники суспільної верхівки Чернівців 

з’їхались у с. Францталь на сімейне свято, яке влаштувало «Загальне 

Чернівецьке гімнастичне товариство». Як зазначав А.Клуг, «Чернівецьке 

спортивне товариство» було першим на Буковині, на святі якого були одразу 

три співочі товариства, які тоді існували на Буковині – чернівецьке, радівецьке 

та сіретське товариство, а пізніше до них додалася ще й ромська капелла [447, 

S. 22]. Товариства «Harmonia» з’явилося на святі майже у повному складі, увагу 

гостей свята привернула «розкішна поява» голови товариства, барона М.Капрі. 

На своєму «елегантному екіпажі» прибув крайовий намісник (Bezirksamtsleiter) 

Кропачек, згодом й крайовий президент барон Франц Мірбах та ін. Більшість 

гостей прибуло із жінками та дітьми, що підтверджувало форму зоходу [447, S. 

23]. Обов’язковим елементом програми заходу стали гімнастичні вправи у 

виконанні членів товариства, у чому безпосередньо брав участь й Е.Р.Нойбауер 

[447, S. 26]. 
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Згідно з статутом товариства (1873) його членом міг бути кожен 

«добропорядний» чоловік, який досяг 18-річного віку [546, S. 2]. Кожен член 

товариства був зобов’язаний сплачувати щомісячний внесок у розмірі 50 кр., а 

при вступі в товариство – 2 фл. [546, S. 3]. 

В різний час товариство очолювали такі відомі особистості Чернівців, як  

д-р Йозеф Рот (1867 – 1868), шкільний радник Штефан Вольф (1868 – 1870) 

[Див.: Додаток Е, рис. 17], шкільний радник д-р Венцель Корн (1870 – 1873, 

1875 – 1878), шкільний радник Деметр Ісопескул (1873 – 1874) [Див.: Додаток 

Е, рис. 28], проф. Альфонс рицар фон Рульський (1874 – 1875), проф. Йозеф 

Вотта (1878 – 1885), д-р Макс Гольденберг (з 1885) [882, S. 16]. 

На початку діяльності заходи товариства були спрямовані на поповнення 

бюджету товариства та для фонду побудови спортивного залу. З цією метою 

товариство щорічно влаштовувало бали під час карнавалу. 

За членів товариства, «Загальне гімнастичне товариство» проводило 

розважальні вечори не лише з метою зростання кількості членів товариства, але 

й щоб у таких колах можна було б знайти нових друзів, тобто отримати нові 

соціальні зв’язки: 

Товаристкість, яка, здається, в Чернівцях все більше і більше зникає, знайшла на 

гімнастичних вечорах нове місце для згуртування і завжди анімований хід яких визискує їхню 

життєву здатність для результату [193, S. 5 – 6.]. 

На початку 1870-х рр. такі вечори проходили під керуванням професора Ф. 

Шнабля, хід вечорів урізноманітнювався поетичними імпровізаціями 

Е.Р.Нойбауера, співами чоловічого хору, презентацією гумористично-

сатиричної газети товариства Narren-Zeitung [485] [Див.: Додаток З, рис. 16], 

редактоом якої був професор Йоган Георг Обріст (Johann Georg Obrist, 1843 – 

1901) [Див.: Додаток Е, рис. 3], [193, S. 6].  

Серед загальної кількості вечірок, які гімнастичне товариство проводило в 

останні місяці 1869 – на початку 1870 р. особливо вдалою виявилася «Жіноча 

гімнастична вечірка» («der Turner-Damenabend»), яка відбулася вкінці лютого 

1870 р. в залі стрілецького товариства [584, S. 2]. Незважаючи на погану 

погоду, на вечірку прибуло 600 осіб, в рядах яких були «перші товаристські 
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кола» («Die erste gesellschaftliche Kreise») міста. Це була перша спроба 

влаштувати таку форму розважального вечора як «Narrenabend» (нім. «вечір 

блазнів», або «вечір веселунів»; вечірка із жартівливими розвагами. – К.В.). 

На вечорі, зокрема був, за характеристикою газети Czernowitzer Zeitung, 

«невтомлюваний, завжди молодий, вічно веселий» професор гімназії 

Е.Р.Нойбауер. Він із неабияким поривом привітав «імпозантну» публіку 

імпровізованим віршем. Крім того, протягом усього вечора Е.Р.Нойбауер читав 

на сцені свої поетичні імпровізації, перебуваючи на цьому костюмованому 

вечорі у костюмі «Дон Жуана». Згадка про цю деталь кореспондентом газети є 

вірогідно не випадковою [584, S. 2].  

Також на вечорі виступала «група жартівників» (нім. Narrengruppe) 

«Tiroler», відбулося публічне читання газети товариства її редактором Й.Г. 

Обрістом [279, S. 2]. Нові вірші Й.Г.Обріста; та Морітца Амстера (Moritz 

Amster, 1831 – 1903), які зачитували на вечірці, були покладені на музику для 

чоловічого хору композиторами Вільгельмом та Воробкевичем [279, S. 2]. 

Особливо публіку розвеселив «один польський юнак», який прочитав сатиричну 

доповідь [279, S. 2]. На відміну від інших вечірок, особливістю цієї стало 

проведення спортивних вправ та ігор. Прибуток від вечірки спрямовувався до 

комунального фонду бідних (Communalarmenfond). 

З 1873 р. «Жіночі спортивні вечірки» проводились з метою отримання 

прибутку для будівельного фонду товариства [730, c. 174]. Такі заходи невдовзі 

стали найпрестижнішими під час карнавального сезону. Програма вечірок була 

дуже різноманітною. Гості з’являлися в костюмах, масках, чи просто в 

бальному одязі. Приблизно посередночі на такому заході відбувалася 

демонстрація гімнастичних вправ спортсменами у відповідних костюмах. На 

вечірках часто виступало чернівецьке співоче товариство, проводились 

комедійні оперети. Але кульмінація вечора завжди була пов’язана із видачею 

газети товариства Narrenzeitung, що додавало веселості на вечірці [Див.: 

Додаток З, рис. 16]. Газета була присвячена жартівливому огляду міста та 

краю. Титульну сторінку газети зазвичай прикрашав шарж на когось із відомих 
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жителів міста. Газета видавалася 1 раз на рік, ймовірно, з 1871 р. В науковій 

бібліотеці ЧНУ імені Юрія Федьковича збереглися номери за 1874 р, 1876 р. – 

1882 рр. [485]. 

З кожним роком «Жіноча спортивна вечірка» у своїй розкоші прагнула 

перевершити попередню, тому потребувала більших фінансових затрат, але 

незважаючи на велику популярність та підняття ціни вхідного квитка, чистий 

прибуток від таких заходів був незначний [259, S. 14]. Починаючи із кінця 70-х 

рр. ХІХ ст. рада товариства на деякий час відмовилась від такого виду заходу 

через зниження його відвідуваності. Останнє пов’язувалось із збіднінням 

середнього стану, який являв найчисельнішу групу на вечірках, та у зв’язку із 

тим, що деякі відомі особистості міста, незадоволені, що їх «пихатість» 

висміювали на сторінках Narrenzeitung, тим самим страждала їхня репутація, 

вели агітацію проти відвідування вечірок гімнастичного товариства [259, S. 14]. 

Важливим для «Загального гімнастичного товариство» стало святкове 

освячення прапора товариства, яке відбулося 29 вересня 1872 р. Під час цього 

свята покровителькою прапора (Fahnenmutter) стала дружина першого 

бургомістра Чернівців Якоба фон Петровича, Антонія фон Петрович, яка також 

подарувала для будівництва будівлі товариства 100 флоринів [259, S. 15]. 

Прапор був символом єдності та духу спільност, і мав слугувати для нащадків 

пам’яткою справжнього спортивного духу [259, S. 15]. 

В кінці листопада 1874 р. гімнастичне товариство нараховувало 291 члена, 

а число учнів товариства, які брали участь у спортивному навчанні, зросло до 

697, що найкраще засвідчує популярність спортивних та розважальних заходів 

товариства [546, S. 2]. Це товариство було міжнаціональним, але як пише 

Ф.Ланг, більшість його членів були німцями [860, S. 389].  

З метою консолідації та посилення товариства продовжували 

організовувати «Гімнастичні вечірки» [259, S. 17] [Див.: Додаток З, рис. 4] та 

прогулянки у вихідні дні на гору Цецин, в Жучківській, Глибоцький та 

Горечівський ліси [732, c. 73]. Прогулянки користувалися загальною 

популярністю серед членів товариства. До прикладу, в середині червня 1874 р. 
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члени гімнастичного товариства спільно із «Чоловічим співочим товариством» 

влаштували прогулянку на гору Цецин та околиці [591, S. 2]. На вечірках 

гімнастичного товариства також практикували організацію лотереї, з метою 

збільшення фонду товариства. Так, про влаштування лотереї (Jux-Lotterie) 

йдеться в повідомленні від ради товариства до Крайового управління про 

проведення вечірки 15 лютого 1879 р. в залі «Музичного товариства» [13, арк. 

9].  

Для подальшого розвитку компанійських відносин серед членів 

гімнастичного товариства проводились «Чоловічі спортивні вечори» (нім. 

Herrenturnerabend), як наприклад, 24 січня 1885 р. в готелі «Під чорним орлом». 

Соціальний склад гімнастичного товариства був чи не найбільш строкатий 

серед усіх відомих в краї. Найбільшу частку становили вчителі, трохи менше 

чиновники, торгово-промислова буржуазія була представлена 

найрізноманітнішими соціальними групами, меншість була представлена 

робітничими професіями [Див.: Додаток Д]. В кінці 1885 р. гімнастичне 

товариство нараховувало всього 228 членів, серед них – 3 почесних, 27 

фундаторів, 65 членів-виконавців та 133 членів, які підтримували товариство 

(нім. unterstützende Mitglieder) або іншими словами благодійники. Загальне 

гімнастичне товариство було чоловічим товариством, хоча як виняток 

траплялися серед рядів й жінки. Так, у списку членів товариства серед жінок 

була в якості почесного члена Антоніна Кохановська, в 1886 р. у списку 

товариства значилося 9 жінок як членів-виконавців. (ausübende Mitglieder) [194, 

S. 5]. Завдяки заснуванню Чернівецького університету склад товариства 

поповнився за рахунок студентів, у 1885 р. їх було 17. Крім того, спортивні 

заняття відвідувало 772 учні [196, S. 7]. Щодо жінок, то вони були представлені 

чисельно лише серед учнів на спортивних заняттях. Так, під час першого року 

існування товариства (1867 р.) для дочок членів товариства та інших дівчат 

заняття проводила вчителька фон Катаржі [300, S. 1]. 

В поодиноких випадках жінки із знатних родин виконували роль 

покровительок прапора товариства. Так, патронесою прапора була дружина 
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санітарного радника, відомого лікаря В.Залозецького Софія ) [Див.: Додаток Е, 

рис. 35, рис. 36]. Вона була однією із патронатів 25-річного ювілейного свята 

товариства в 1892 р.[882, S. 32]. Крім того, до участі в цьому святкуванні 

долучилися й дівчата із «кращих сімей» Чернівців: Аліса та Марія фон Альт, 

Міна Атлас, Мальвіна Амстер, Єфросинія Бандела, Анна Чеховська, Гізела 

Чопп, Густа Френкель, Міна Голденберг, Генрика Городинська, Аврелія 

Ісопескул, Аделія Юрська, Наталія Криніцька, Герміна Лютер, Йозефа Мюллер, 

Каті Мандичевська, Марія Оренштайн, Гелена Ончул, Нетті Розенцвайг, 

Євгенія Томюк, Корнелія Зотта та ін. [882, S. 35]. Прізвища говорять про їх 

приналежність до заможних сімей великих землевласників, чиновників, 

промисловців, румунського, німецького, польського, єврейського походження. 

У 1886 р. було збудовано будинок для «Загального гімнастичного 

товариства» на вул. Йосифа, № 14 (нині вул. Українська) [882, S. 27]. Будівля 

збудована у простій формі італійського ренесансу, складалася із фронтальної 

частини та флігелю [Див.: Додаток Ж, рис. 15]. До цього часу приміщенням 

для потреб товариства слугували спочатку будинок Кубельки на вул. Руській, 

згодом купальня «Софія» (Sophien-Bade). Одночасно із будинком товариства з 

ініціативи тренера Франка при товаристві була закладена бібліотека, яка 

налічувала 49 томів та поповнювалась фаховими журналами. Це засвідчує про 

прагнення очільників товариства керуватися комплексним підходом до справи 

[732, c. 73]. 

Із заснуванням будівлі товариства всі компанійські заходи товариства, як 

то бали чи банкети, відбувалися вже у власному приміщенні. Так, в 1898 р. 

товариство анонсувало проведення «Жіночої гімнастичної вечірки» в 

спортивному залі товариства [582, S. 3], який був другим за величиною у місті, 

його площа складала 251 м² [259, S. 18]. 

Таким чином, якщо в 60-70 рр. ХІХ ст. центрами «світського життя» були 

такі товариства, як стрілецьке та казино, то у 80-90-х рр. ХІХ – на початку ХХ 

ст. на фоні зростаючої національної та професійної диференціації суспільства 

локусами, що об’єднували представників еліти різних етнічних груп, 
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залишилися лише «Товариство сприяння музичному мистецтву» та «Загальне 

гімнастичне товариство». 

 

4.3. Благодійні товариства в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

В кінці 1882 р. на Буковині було всього 32 благодійних товариства, що 

складало найбільшу частку (18, 82 %) в краї серед інших типів спілок. 

Найбільше благодійницьких товариств належало єврейській громаді. 

Напередодні Першої світової війни в крайовій столиці було 46 значних 

єврейський благодійних організацій, натомість представники інших 

національностей могли похвалитися значно меншою кількістю товариств 

такого типу. В цей час було 7 румунських благодійних товариств, 5 німецьких, 

5 польських, 4 українських [693, c. 35]. 

Одне з перших благодійних товариств на Буковині «Товариство Франца 

Йозефа» («Franz-Josef-Verein in Czernowitz») виникло в 1856 р. в Чернівцях. В 

1871 р. товариство складалося із 52 членів, його напрямком діяльності була 

допомога учням гімназії без різниці віросповідання [399, S. 406]. Для збору 

благодійних пожертв «Товариство Франца Йозефа» влаштовувало різні 

розважальні заходи.  

Наступного року (1857) було засновано «Товариство цісаревни Елізабет» 

(«Der Keiserin Elisabeth-Verein in Czernowitz»), члени якого підтримували 

бідних сиріт щомісячним внеском від 2 до 4 фл. З кінця травня 1875 р. по 

кінець листопада 1877 р. товариство піклувалося за 63 сиротами [424, S. 3]. 

Серед піклувальників було багато представників різних релігійних конфесій, це 

й євангелістські, греко-католицькі та римо-католицькі священики із різних міст 

Буковини, а також такі відомі представники єврейської громади, як великий 

торговець Нафталі Тіттінгер та громадсько-політичний діяч Ісак Рубінштейн, а 

також державні службовці [424, S. 5 – 6]. Почесними членами товариства були 

й граф Амадей, барон Мірбах, а також Сюзанна Рубінштейн, Пульхерія фон 

Стирча, Єфросинія Гурмузакі, Іда Райнер та ін. [424, S. 7]. Представництво 
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жінок в такому товаристві підкреслює роль жінки в благодійній діяльності. 

Загалом склад членів товариства свідчить про його елітарність. 

В 1866 р. «Товариство престолонаслідника Рудольфа» («Der Kronprinz 

Rudolfs-Verein in Czernowitz»), метою якого була підтримка учнів ремісничих 

шкіл без різниці їхньої етнічної та соціальної приналежності [732, c. 69]. 

Протягом 1892 – 1893 рр. товариство складалося із 31 члена [17, арк. 272]. Так, 

до комітету товариства в цей час належали директор вищої школи д-р В.Корн 

(голова товариства), готельєр І.Майер, професори вищої школи С. Штефанович 

та І.Зибачинський, а також великі торговці Н. Тіттінгер [Див.: Додаток Е, рис. 

44] і Л.Розенцвайг та ін. [17, арк. 272 об.]. За вказаний рік для допомоги 

школярам було виділено 466 фл. 50 кр. із загальної суми коштів товариства – 

5691 фл. 82 кр. (пожертви членів товариства становили 165 фл.) [17, арк. 273].  

9 листопада 1875 р. на Резидентській вулиці (нині вул. Університетська) 

торговець, відомий у Чернівцях власник музичної крамниці Емануїл Розенцвайг 

[Див.: Додаток Е, рис. 37] на кошти заможних осіб відкрив «Першу 

Чернівецьку спілку народної кухні імені кронпринцеси Стефанії». Метою такої 

організації було готування дешевих обідів (за 10-12 кр.) для бідних та немічних 

людей. Вже через місяць відкриття їдальні було відпущено 3591 обід [642, c. 3]. 

За підрахунками історика В.Ботушанського, число тих, хто харчувався в 

«народній кухні» протягом року, приблизно коливалося від 70 до 140 осіб [642, 

c. 10]. В 1877 р. щодня тут харчувалося понад 80 осіб, найбільшу частину з яких 

становили ті, хто ще навчався (Studirenden) [514, S. 4]. 

Вже в перший рік свого існування товариство «народної кухні» в 

Чернівцях нараховувало 325 членів. Серед них представники вищих та середніх 

прошарків суспільства, але домінуючою групою були торговці – 125 осіб (в т.ч. 

дружини торговців) [512, S. 8 – 12]. Серед членів цього товариства, були й 

брати Сидір та Григорій Воробкевичі [Див.: Додаток Е, рис. 10]. 

«Перша Чернівецька спілка народної кухні імені кронпринцеси Стефанії» 

влаштовувала також для збору коштів на витрати «народної кухні» театральні 

вистави, концерти та «свята в саду» («Gartenfest»). 
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«Народна кухня» як доброчинний інститут була заснована і в м. Сучава 

(1898). Під час установчих зборів комітет «народної кухні» в Сучаві прийняв 

рішення про щомісячний внесок членів товариства у розмірі 25 кр., а також 

уможливив членство у товаристві для жінок [608, S. 3]. 

В 1885 р. розпочало свою діяльність «Католицьке благодійне товариство в 

Чернівцях» («Das katolischen Wohlthätigkeitsverein in Czernowitz»). Його 

засновниками були римо-католицький священник Ігнатц Корніцький та греко-

католицький священик Келестин Костецький. В перші роки свого існування 

товариство ставило собі за мету спорудження та утримання католицького 

дитячого притулку (Kinderasyles) та будинку сиріт, а також піклування за 

бідними християнами-католиками [423, S. 3]. За посередництва І.Корніцького 

для керівництва дитячим притулком було запрошено двох сестер-монахинь із 

чернечого ордену феліціанок [423, S. 3]  

В 1887 р. було збудовано дитячий притулок, який вже 1 липня цього року 

налічував 40 дітей, хоча притулок був розрахований на 20 місць. В 1895 р. 

дитячий притулок утримував влітку 70 дітей, взимку – 40, і потребував 

подальшого розширення. В цей час в сиротинці опікувалися за 38 дівчатками, 

де на догляд за одною дитиною в день виплачувалося всього лише 10 крейцерів 

[423, S. 6]. Католицьке благодійне товариство для потреб притулку отримало 

пожертви від ерцгерцога Карла Людвіга (50 фл.), митрополита у Львові 

Северина Моравського (100 фл.) та від «Польської читальні» (200 фл.). Для 

контролю за закладом була створена жіноча секція товариства, комітет якого 

очолювала Октавія Каспжицька. Крім того, жіночий комітет традиційно 

влаштовував для дітей різдвяне свято із врученням подарунків. Так в 1887 р. в 

притулку було встановлено різдвяне деревце, діти на святі виконували хорові 

співи та декламації трьома мовами: німецькою, польською та українською, що 

стало показником вдалої виховної роботи сестер ордену феліціанок. Як гостя 

була запрошена й щедра благодійниця товариства баронеса Йоганна Піно фон 

Фріденталь ) [Див.: Додаток Е, рис. 29], яку в 1888 р. завдяки її підтримці 

дітей сиріт було обрано почесним членом та патронесою дитячого притулку 
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[423, S. 6]. Жіночий комітет використовував різні заходи з метою збирання 

грошей для потреб безпритульних дітей. Так, у травні 1894 р. у міському театрі 

ними було організовано представлення 12 образів персонажів із казок під 

музичний супровід військової капели. Захід мав нагадати всім гостям про їхнє 

дитинство й дитячі мрії та закликати підтримати дитячий притулок, сиротинець 

[290, S. 2]. Ця акція отримала схвалення в публіки та в результаті принесла 485 

фл. 29 кр. чистого прибутку для товариства. Завдяки старанню членів жіночої 

секції перед Різдвом цього ж року було зібрано 837 фл. Частина цих грошей 

була використана на подарунки дітям у притулку та на потреби працівників 

сиротинцю, а 500 фл. були направлені до фонду товариства [305, S. 5]. Жіночий 

комітет також організовував «свята в парку», в 1912 р. 2 таких заходи принесли 

1784, 39 крон [422, S. 4]. 

В 1895 р. число членів «Католицького благодійного товариства» зросло до 

241 члена (38 засновників та 203 звичайних члена), серед яких були й 

президент краю Леопольд Гойос, д-р Володимир Залозецький та Софія 

Залоцецька, Анна Гржімалі, баронеса Анна Петріно, дружина Якоба фон 

Петровича Антонія, баронеса Міна Стирча, Степан Смаль-Стоцький, Антон 

Кохановський та його дружина Антонія та ін. Більшість членів товариства за 

національністю мали польське походження, що пояснювалося переважаючим 

католицьким віросповіданням поляків. Цікаво, що серед звичайних членів 

цього товариства число жінок домінувало над числом чоловіків (118 жінок 

проти 85 чоловіків) [423, S. 16 – 19]. Це пояснювалося уявленням ролі жінки у 

патріархальному суспільстві як матері та піклувальниці. Таким чином, 

займаючись доброчинною діяльністю, жінка поступово виходила за рамки 

родинного кола. 

Жінок, які прагнули займатися благодійницькою діяльністю, об’єднувало 

жіноче товариство греко-католицького спрямування «Мироносиці» (повна 

назва – «Жіноче добродійне товариство ім. св. жін. Мироносиць в Чернівцях»). 

Засноване в 1886 р. у Чернівцях з ініціативи о. Келестина Костецького. 

Товариство, хоча й передусім, ставило собі за мету прикрашення греко-
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католицької парохіальної церкви в Чернівцях, але більш значущим для 

суспільного життя Буковини мала їх доброчинна діяльність. Члени товариства 

допомагали бідним дівчатам греко-католицького обряду в навчанні [675, c. 30, 

c. 112]. Членом товариства могла стати будь-яка освічена жінка, без різниці 

віросповідання, яка вела моральний спосіб життя, сприяла греко-католицькому 

обряду і українському («руському») народу [675. c. 31]. Товариство 

«Мироносиці» впродовж зими 1899 р. для допомоги бідним українським 

дівчатам-школяркам зібрали 364 зр. 50 кр., що були витрачені на придбання 

одягу, взуття і букварів для учениць. Збором коштів займалися Ольга 

Калужняцька (дружина професора О.Калужняцького) та Емілія Смаль-Стоцька 

(дружина професора С.Смаль-Стоцького), а також Найда, Вінтеровська, 

Прайсерона, Кобилянська, Андрушко. Серед благодійників цієї акції були 

барон Бургіньйон, М.Василько, М.Мустаца, барон Петріно та ін. [143, c. 3]. 

Серед численних єврейських благодійних товариств можна підкреслити 

діяльність товариства «Machse Luewjon» («Захисники бідних»). Президентом 

товариства була дружина великого торговця Давида Тітінгера Кароліна, до 

виконавчого комітету товариства входили М.Альтман, М.Фрідман, С.Люттінгер 

та ін. Метою товариства була допомога бідним євреям. Так, під час суворої 

зими 1894-1895 рр. члени товариства закуповували для бідних дрова, також 

вони допомагали так званим «сором’язливим» бідним, тобто людям, які хоча й 

мали незначну кількість коштів, але все ж потребували додаткової матеріальної 

підтримки [693, c. 208 – 209]. У 1888 р. почесними членами товариства стали 

Йозефіеа та Гайнріх Вагнери – одні з найактивніших благодійників Буковини в 

другій пол. ХІХ ст. [602, S. 5]. 

В 1888 р. в Чернівцях було засновано «Загальне жіноче допомогове 

товариство» («Das allgemeine Frauenhilfsverein in Czernowitz»), за ініціативи 

жінок із сімей великих торговців та представників середнього стану [356, S. 1]. 

У статуті товариства зазначалося, що дійсним членом товариства могла стати 

особа жіночого роду, яка «веде незаплямований спосіб життя» [545, S. 4]. 



 172 

В листопаді 1889 р. товариство нараховувало 249 членів [356, S. 4]. 

Найактивнішими серед них були Фанні Надлер, Кароліна Тіттінгер, Лаура 

Еберзон, Міна Вахтель, Клара Кіслер. Аналіз щорічних звітів «Загального 

жіночого товариства» свідчить, що вони переважно допомагали єврейським 

дівчатам, а саме займалися збором пожертв та придбання зимового одягу. На 

початку січня 1900 р. члени товариства на благодійні пожертви придбали 

теплий зимовий одяг для 259 учениць шкіл. Комітет товариства надрукував 

подяку в газеті Bukowiner Rundschau, де вказувались всі благодійники цієї акції, 

не лише приватні особи, але й різні державні інституції [239, S. 2]. Така 

практика донесення імен доброчинців до публічності була досить поширеним 

явищем, і сприяла їх репутації в суспільстві. Тому «актори» світського життя на 

Буковині іноді використовували благодійність лише з метою покращення своєї 

репутації, що відзначає сучасник в 1894 р. : 

Однак з часом зросла потреба у публічному визнанні і не менше у більшість існуючих газет 

перераховують їм охоче рахунок. Хоча ще існувала публічна подяка щонайменше за 100 гульденів. Вона 

впала до 50, потім до 25 і сьогодні рахунок ведеться на 20 крейцерів, отже, таку милостиню, можна 

побачити надруковану у газеті! Останню розкіш у багатстві сьогодні дозволяють собі чернівецькі 

рантьє та інші багаті люди, для яких кілька гульденів не відіграє жодної ролі чи не повинні відігравати. 

[…] Існують дійсно «великі пани», які свою скромність так демонстративно до огляду переносять в 

пожертвування [593, S. 4].  

Варто відзначити, що багато із благодійників були одразу членами кількох 

благодійних товариств. Активною благодійницею була Амалія Цукер [Див.: 

Додаток Е, рис. 38], підтримку якої відчували бідні групи населення навіть 

після її смерті. Адже А.Цукер заповіла на благочинні справи капітал у сумі 10 

тис. флоринів [693, c. 207], який згодом заклав основу «Благодійного фонду 

імені Амалії Цукер». 

Отже, благодійницька діяльність була чи не єдиним публічним простором, 

де була задіяна велика чистка жінок із «світського товариства». Але за 

благородною метою діяльності такого типу товариств нерідко приховувались 

особисті цілі окремих представників еліти Буковини, пов’язані із її соціальним 

статусом. Незначна ефективність благодійних товариств у боротьбі із бідністю 

нижчих верств населення Буковини лише підтверджує таке припущення. 
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4.4. Діяльність національних товариств та національні доми в публічному 

просторі 

Розвиток різних товариств в краї опосередковано підштовхнув до 

створення окремих етнічних осередків. Центром румунського населення краю 

стало «Товариство румунської літератури та культури на Буковині» («Sociaetății 

pentru cultura și literatura poporului român în Bucovina», 1862), польського – 

«Товариство братньої допомоги» («Towarzystwo Bratniej Pomocy», 1867), 

українського – літературне товариство «Руська бесіда» (1869). Першим 

німецьким національним товариством на Буковині вважається «Німецька 

читальня у Чернівцях» («Deutsche Lesehalle in Czernowitz», 1871). Основною 

метою таких товариств було поширення просвіти в суспільстві, а згодом 

національна емансипація. 

Важливим для нашого дослідження є факт того, що етнічні товариства 

брали активну участь у публічному житті краю. Кожна з великих національних 

груп на Буковині мала свій власний національний дім, де відбувалися засідання 

та розважальні заходи товариств. Так, Румунський дім [Див.: Додаток Ж, рис. 

56] був збудований близько 1880 р. на площі Ринок, Український дім [Див.: 

Додаток Ж, рис. 57] – в 1884, на вул. Петровича (нині – вул. Українська), 

Польський дім [Див.: Додаток Ж, рис. 59] на вул. Панській – в 1905 р., в 1908 

р. на площі Єлизавети був збудований Єврейський дім [Див.: Додаток Ж, рис. 

58], Німецький дім [Див.: Додаток Ж, рис. 60] – в 1910 р., на вул. Панській.  

Звертає на себе увагу розташування національних домів у просторі міста. 

Примітно, що Єврейський дім був збудований на площі Єлизавети, де різні 

інституції займали пануючі позиції у відповідних полях, як наприклад, міський 

театр – в культурному полі, чи магазини та ательє – в економічному полі. 

Подібне стосується й Польського та Німецького домів, що розташовувались на 

вул. Панській, де концентрувались елітні кав’ярні, магазини та ательє, крамниці 

із предметами розкоші, та будинки заможних власників, а також Румунського 

дому на площі Ринок, що розташовувався поруч із ратушею – центру 

політичного поля в місті. Натомість Український дім розташовувався на менш 
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престижній вулиці. Таким чином, розташування народних домів позначене 

символізмом відмінностей та може відображати ієрархію, яку займали 

відповідні етноси в соціальному просторі міста. 

Для заперечення чи підтвердження висунутого вище припущення 

звернемось до історії розвитку національно-культурних товариств на Буковині. 

В 60-70 рр. ХІХ ст. освічені верстви румунського етносу (передусім знать, 

професори, священники та чиновники) на Буковині об’єднувало «Товариство 

румунської культури та літератури», засноване в 1862 р. Передумовою для 

створення цього товариства було заснування румунської держави в 1859 р. Ця 

подія активізувала національні прагнення австрійських румунів. Ініціаторами 

створення «румунської читальні» в Чернівцях були великий землевласник 

М.Василько, Л.Попеску, Л.Чуперкович та І.Сбієра [Див.: Додаток Е, рис. 15], 

А.Гурмузакі. Товариство мало стати місцем зустрічі румунів Буковини, де б 

вони могли обмінювати ідеями, читати румунську літературу, сприяти 

розвиткові румунського мистецтва, науки, літератури [544, p. 3]. Але це 

утворення виникло як опозиція до німецького характеру «міського казино», що 

було засноване в 1860 р. Про культурну конфронтацію румунів Буковини щодо 

«німецької культури», яка заполонила Чернівці в 60 рр. ХІХ ст., свідчать 

спогади відомого румунського поета В.Александрі [Див.: Додаток Е, рис. 40], 

який був тут проїздом в 1866 р., які зафіксовані у листі до його дружини 

Пауліни: 

Я благополучно приїхав в Чернівці, зупинився тут на кілька днів, щоб подякувати румунам, які 

хотіли зі мною познайомитися. Вчора був запрошений в зал, де збираються всі члени румунського 

товариства і там був прийнятий з великими почестями, мій портрет був прикрашена вінком із 

квітів, моя книга віршів на столі також була прикрашений вінком, декілька молодиків почали 

співати  похвальний гімн, коли я заходив. Після завершення гімну, мені були адресовані слова вітання 

разом з букетом квітів від дам. […] Мабуть, судячи з компліментів, які я отримав, я великий поет, 

але я не є таким великим. Тут мої театральні п’єси відіграні з блискучим успіхом, всі співають пісні 

із п’єси Florin şi Florica, а особливо вірш, який я присвятив Буковині, надрукований в Foaia Societăţii, 

став національною місцевою піснею, на зло німцям» [879, p. 158-159]. - переклад М.Іванеску. 

Як демонструє останні слова наведеного фрагменту, виробляючи 

«культурну продукцію», румуни Буковини прагнули протиставити свою 

культуру «високій німецькій культурі». Тобто в цей час у свідомість 

румунської еліти Буковини проникає уявлення про «пригніченість» етнічної 
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культури, комплекс етнокультурної неповноцінності [726, c. 591], який вони 

прагнули подолати через заснування культурно-просвітницьких товариств. 

За свідченням професора Чернівецького університету І.Сбієри, особливо 

успішною була діяльність «Товариства румунської культури та літератури» у 

перше десятиріччя його існування. Товариство підтримувало талановиту 

румунську молодь, надаючи стипендії для учнів у школах Чернівців та в 

Сучавській гімназії. У 1866 р. було вирішено виділити 200 фл. для 

нагородження авторів найкращих літературних творів, один з яких належав 

С.Воробкевичу. У вересні 1869 р. в Чернівцях цю роботу було опубліковано під 

назвою Підручник музичної гармонії [904, p.176]. 

В 1870 р. товариство започаткувало читання публічних лекцій, які 

переважно були присвячені румунській культурі та історії. Свої лекції тут 

читали І.Сбієра, С.Моріру-Андрієвич, І.Дроглі. Серед доповідачів були й жінки, 

наприклад, Констанція Дунке прочитала в квітні 1871 р. лекції на тему Жінка 

латинського походження та Роль жінки в сім’ї [904, p.178]. 

Засноване в 1875 р. товариство румунських студентів «Arboroasa» («Країна 

лісів») крім організаційних, проводило громадсько-літературні форми своїх 

засідань. Для останніх характерним було читання різноманітних доповідей, 

виконання музичних композицій, читання гумористичних розповідей. На таких 

вечорах помітну активність проявляли Чіпріан Порумбеску, Дімітру Ончул, 

Захаріє Дмітріє Дан та ін. [Див.: Додаток Е, рис. 23], які в майбутньому 

стануть важливими «акторами» в культурному полі Буковини. Але в 1878 р. на 

підставі звинувачення у антидержавній діяльності суд заборонив діяльність 

цього товариства, хоча й звинувачені студенти були виправдані [822, p. 28]. 

7 грудня 1878 р. членами забороненого товариства «Арбороаса» було 

засновано студентське товариство «Юність» («Junimea»). Всередині товариства 

існувала певна регламентація у спілкуванні. Так, для шанобливого звертання 

один до одного члени товариства використовували слова «бедіце» («братику») 

та «леліце» («сестричко»). При товаристві «Юність» діяв хор, театральна та 

танцювальна трупи, що дозволяло членам товариства успішно організовувати 
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концерти, вистави. Крім того, популярними серед членів товариства були лекції 

на історичні та літературні теми, а також проведення прогулянок та екскурсій 

на природі, щоб зміцнити товариські відносини. В повідомленні газети Familia 

1877 р. йдеться про подорож на гору Цецин, яка була здійснена цілим 

«караваном возів», на яких «пани та пані» прямували до стародавніх руїн [721, 

с. 249]. Варто додати, що бали, які під час карнавалу влаштовувало товариство 

«Юність», мали елітний характер, і особи із «вишуканих кіл» усіх 

національностей намагалися не пропускати цей захід. Престижність таких 

заходів можна пояснити тим, що еліта румунів Буковини була представлена 

заможними землевласниками, які не жаліли грошей на організацію балів та 

мали великий вплив у «світському товаристві». 

Спочатку «Товариство румунської культури та літератури» 

розташовувалося на пл. Центральній, в будинку № 3. В 1897 р. під час 

керівництва товариством Діонісієм Бежаном завдяки пожертвам членів 

товариства та інших меценатів було придбано готель «Weiss» («Білий»). Після 

ремонту тут розміщувались, крім товариства «Товариство румунської культури 

та літератури», також музичне товариство «Армонія», студентське товариство 

«Юність» [729, с. 24]. В Румунському народному домі часто відбувалися 

театральні вистави, музичні концерти, виставки, що в подальшому сприяли у 

набутті культурного капіталу «світськими акторами». Так, тут часто 

відбувалися концерти музичного товариства «Армонія», в 1901 р. на 

ювілейному концерті композитор товариства, учень А.Гржімалі Тудор фон 

Флондор (1883 – 1906), вкотре презентував оперету «Moş Ciocârlan» («Св. 

жайворонок»). 

Крім того, вагомим чинником у розвитку румунського національного руху 

було те, що їх лідерами були представники відомих заможних бояр Буковини, 

або як їх називали сучасники – «румунські олігархи». Що фактично позначалося 

на вагомій матеріальній підтримці цих товариств. Так, першим президентом 

«Товариства румунської культури та літератури» був представник боярського 

роду, великий землевласник А.Гурмузакі, а д-р Іван фон Зотта (Dr. Johann von 
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Zotta, 1840 – 1896) ) [Див.: Додаток Е, рис. 8], великий землевласник м. 

Новоселиця та с. Борівці, був головою румунського політичного товариства 

«Concordia» («Конкордія», або «Згода») [72, с. 3]. 

На відміну від української еліти, румунська еліта на Буковині була більш 

активною в публічній сфері. Іноді це виражалося й у сумнівних інтригах. Так, 

широкого розголосу мали дії барона М.Мустаци, який вів боротьбу проти 

президента краю графа Паче (Паце) в 1892 р. та митрополита Аркадія в 1899 р. 

[149, c. 2 – 3]. 

Методом боротьби із опонентами було їх ігнорування під час урочистих 

святкувань, куди було прийнято запрошувати представників місцевої влади та 

еліти. Так, в 1900 р. румунське академічне товариство «Юність» на знак 

протесту не запросило на бал президента краю, митрополита, бургомістра, 

ректора університету, генерала та інших [128, c. 3]. Також великого резонансу 

отримало відкликання запрошення депутату М.Василькові та його дружині [76, 

c. 2]. Останнє та антисимітські заяви члена румунського товариства 

«Конкордія», радника консисторії пана Цуркана змусили М.Василька вийти із 

цього товариства [59, c. 381]. 

Активна діяльність представників румунського етносу у боротьбі за свої 

національні інтереси та інтриги серед румунського та українського вищого 

духовенства в другій половині ХІХ ст. активізували діяльність українських 

освічених верств, які на відміну від українців Галичини були досить 

пасивними. За закликом єпископа Євгена (Гакмана) на противагу румунському 

організованому національному рухові в 1869 р. було засновано перше 

українське товариство на Буковині – «Руська бесіда». Цей факт ще більше 

загострив протистояння між двома автохтонними етносами Буковини, що 

відмічав сучасник тих подій Г.Воробкевич 1870 р., якого як румунський, так і 

український рухи зараховували до своїх рядів: «Стосунки межи Румунами а Русинами 

на Буковині незносні, то єсть по містах, бо народи в згоді хотїли би жити, та інтелігенція не 

допускає до такого […] «[77, с. 3]. 
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Натомість Г.Воробкевич негативно ставився до протистояння румунів та 

українців: 

Я належу до Бесїди румунської і рускої по справедливости, бо батько був Русин, а мати чиста 

Румунка, - треба поділити любов на оба племена, треба, як би тілько можна, обоїм одною мірою 

мірити, треба вознести ся верх партиїв [77, с. 3]. 

Наведені цитати свідчить, що сучасники досліджуваного періоду у своїх 

оцінках зверталися до аналізу природи міжетнічних відносин на Буковині, і 

одну із причин вбачали в етнологізації свідомості освічених верств – 

«інтелігенції». 

З метою розвитку взаємин між членами товариства «Руська бесіда» 

організовувала різноманітні читання, забави з танцями, декламаційні та 

гумористичні вечори, театральні вистави. Протягом 1871 – 1872 рр. товариство 

орендувало велику залу, де проводило музичні та літературні вечори. За 

ініціативою С.Воробкевича такі заходи з 1873 р. почали відбуватися регулярно, 

прив’язуватись до певної події, тематики. Характер цього товариства в 70-х рр. 

ХІХ ст. найкраще характеризує думка почесного члена товариства Єротея 

Пігуляка, який вважав, що «Руська бесіда» в цей час була «простим касином», а 

його очільники керувались «аристократичними засадами» [126, c. 3], тобто 

моделлю для наслідування в органації товариства та діяльності його активу 

були дворянські об’єднання. 

Про хід проведення «товариських зустрічей» в Українському домі 

розповідає газета Буковина в 1898 р.:  

«(Тут можна було. – К.В.) «поговорити про свої приватні справи а при тім ще й послухати 

цікавої промови, інтересної декламації, а головно хорошого співу «руского хору» […]. Отже виступи 

хору становили одну точку вечерниченої програми. Потім згадати-б виклад професора Стоцького 

про Шевченкового Гамалію і уміле відчитане сего стихотвору. Далі проф. Пігуляк представив ся нам 

не лишень яко добрий політичний бесідник, але також яко майстерний грач на цитрі. Була ще й 

товариська гра, був також п. Власюк зі своїми творами […] [113, c. 3]. 

Організатори українських вечірок мали на меті зміцнити зв’язки 

українців між собою та посилити активність української інтелегенції в краї: 

А тій нашій поки-що малочисельній інтелігентній верстві нічого так порадити не можна, як 

того, щоби в ріжних формах плекала межи собою дух приналежности і спільности. В сих знімчених 

Чернівцях, де рускі родини інтелігентні майже гублять ся посеред иньших народностей, есть 

повинностю кожної одиниці, піддержувати свої національні сходини [137, c. 3].  

Під час карнавального сезону 1898 р. українське студентське товариство 

«Союз» [Див.: Додаток З, рис. 7] влаштувало 20 лютого бал для української 
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громади в залі гімнастичного товариства. Музичний супровід заходу 

забезпечувала капела відомого на Буковині ромського музиканта Янко Яноша, 

за словами кореспондента газети Буковина, ця капела могла скласти 

конкуренцію навіть військовій музиці в Чернівцях, яка вже давно завоювала 

найбільшу славу. Танці розпочались о 9 год. вечора, традиційно із коломийки. 

Кореспондент ділиться наступними спостереженнями з події: 

Приємно було бачити, що майже  всі молоді гості брали участь в сім нашім танцю і не було 

ніяких «нетерпеливих» чужинців, котрі би – як оно деколи бувало по руских вечерках – з неохотою 

очікували тої хвилі, коли вже скінчить ся коломийка, щоби дати місце «любому» вальсови. [137, c. 3]  

Наведений фрагмент підтверджує існування дихотомії «свій-чужий» у 

стосунках української інтелігенції на Буковині із представниками інших 

етносів, агент дискурсу протиставляє «руських» (українців) і «чужинців» та 

водночас підкреслює культурну ідентифікацію «чужинців», які виявляли 

«нетерпеливість» до українського народного танцю. 

Крім того, автор повідомлення виокремлює двох «панночок», які були 

одягнуті в народний стрій на балу і протиставляє їх тим, що були одягнуті в 

«білі матерії», тобто за європейською модою. Така риторика автора 

повідомлення підкреслює, що «світські» розваги ставали предметом 

«толерантного» протистояння між різними національностями Буковини, 

підставою якого було швидше бажання самоствердитись, а ніж національна 

нетерпимість. Під час вже згаданого балу гості, крім танців, мали змогу 

спілкуватися в «буфетових кімнатах»: «тут обмінювалися наші гості то веселими, то 

часом і поважнішими думками» [137, c. 3]. Можливо, саме цього вечора гості 

обговорювали твір О.Кобилянської «Меланхолійний вальс», що мав в цей період 

великий резонанс в освічених колах Буковини. Про це розповідає О. 

Кобилянська Осипу Маковею у листі, датованому від 21 лютого цього року, 

тобто наступним днем після влаштованого «Союзом» балу. Письменницю 

вразило ставлення публіки до її творчості, але вірогідно вона залишилася 

невдоволеною такою показною увагою до себе: «Якби Ви були бачили, як Пігуляк 

поводиться супроти мене тепер, на вечірку, - були би-сте мали свою фрайдацію, - понад «Вальс» і 

мене нема нічого. Ну справді, я не гадала-м, що він подобається так людям. Принесла-м прегарні 

камелії додому. Все за «Вальс», але уснула-м, майже плачучи [88, c. 325]». На вечірках в 
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Українському домі українська інтелігенція мала можливість ділитися ідеями, 

враженнями від прочитаної лектури. На одній із вечірок О. Кобилянська 

спілкувалася із Євгеном Семакою, православним священиком, катехитом 

української гімназії в Чернівцях. Є.Семака, «такий простий собі чоловік», як 

характеризує його письменниця, висловив свої враження від роману Царівна, і 

що примітно – німецькою мовою [89, c. 330]. А на вечорі, присвяченому 37 

роковинам смерті Т. Шевченка, що відбувся в неділю 13 березня 1898 р. [114, c. 

2], письменниця цілий вечір розмовляла із М. Міхновським, який саме 

перебував в Чернівцях: І українцеві М[іхновському] подобається тут (на Буковині –К.В.). Він 

також був на вечірку. Ми пересиділи май[же] цілий вечір разом і говорили. З ним можна дуже добре 

говорити. [c. 88, 333]. 

Важливим для підняття культурно-національного життя українців на 

Буковині була модернізація Ураїнського народного дому в 1899 р. Після 

перебудови народного дому читальня складалася із двох салонів, які 

освітлювалися вже електричними лампочками. Тут була також велика зала, 

поруч із якою розташовувався жіночий гардероб і галерея для музикантів. На 

другому поверсі розміщувалась друкарня та канцелярія [687, c. 29]. Це, у свою 

чергу, стало чинником зацікавлення заходами з боку публіки в оновленій 

будівлі. В цей час в Українському народному домі почастішало проведення 

музично-літературних вечорів на честь відомих українських письменників та 

композиторів: Т. Шевченка, М. Шашкевича, Ю. Федьковича, С. Воробкевича, 

М. Драгоманова, О. Кобилянської, М. Лисенка [730, c. 213].  

Після років поступового занепаду, на початку 1900-х рр. студентське 

товариство «Союз» своїми недільними концертами та популярними доповідями 

зацікавило та мобілізувало освічених міщан в Чернівцях. У протоколі 

товариства 1901 р. (02.12.1901) зафіксовано, що «велика саля «Народного дому» 

щонедїлї виповнена міщанами» [750, c. 523]. Вказаного року в аматорській 

виставі «Агронавти», влаштованій товариством «Союз», брали участь такі 

відомі жителі міста Чернівців, як письменниця О.Кобилянська, пані Є.Пігуляк 

та Г.Влада, І.Богославська, і навіть д-р. Мирон Кордуба. 
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Таким чином, попри змінну динаміку діяльності українських національно-

культурних товариств, вони сприяли виробленню модерної української 

ідентичності, яку втілювали в собі представники української інтелігенції.  

На відміну від румунів та українців, поляки на Буковині завжди чисельно 

залишалися в меншості, але й їм вдалося організувати низку культурно-

просвітніх товариств. Першим із них було «Польське товариство братньої 

допомоги у Чернівцях». Товариство засноване в 1869 р. правником і 

письменником Александром Моргенбессером, Каетаном Камілем, Каролем 

Бронарським та ксьондзом д-ром Ігнацієм Корніцьким [678, c. 94]. Згодом були 

засновані «Читальня польська», «Огніско», «Буковинське польське коло», 

«Сокіл» та ін. 

На перших загальних зборах «Товариства братньої допомоги» 

А.Моргенбессер виголосив промову, яка розкриває мотив національно-

культурної діяльності поляків на Буковині: 

Батьки наші залишили нам цінну спадщину – символ нації, найбільш поважним з яких був і буде 

національний гонор. Бережімо його від занепаду, - то наша свята повинність! Але, чи відповідає 

славі народу, аби наші знедолені брати простягали долоню і просили милостиню там, де замість 

допомоги можуть наразитися на зневагу, виказану відносно всієї нації?![678, c. 95]. 

З цитованого тексту випливає, що національно свідомі освічені поляки на 

Буковині накладали історичні події на реальність, що їх оточувала, і таким 

чином, болісно переживали поділи Польщі, тому вислів «гонор нації» став 

спільним знаменником і ціннісним орієнтиром, який їх об’єднував у спільній 

діяльності. В 1886 р. товариство «Читальня польська» придбало для польської 

громади будинок, а пізніше землю на вулиці Панській № 40, де в 1905 р. був 

збудований одноповерховий будинок а на задньому дворі – ще один будинок із 

двома залами для виступів та одним меншим приміщенням. Велику залу для 

святкувань оздоблював інженер Конрад Гурецький. Різьбу по дереву виконали 

представники Закопанської школи ремесла Герасимович і Скварницький. 

Картину на центральній стіні зали, яка зображала міфологічний сюжет, виконав 

на прохання редактора Gazeta polska, Броніслава Кричинського відомий 

польський художник із Галичини Станіслав Качор-Батовський [678, c. 145]. 

Крім того, cкульптор Юліан Марковський виконав горель’єф «Адам Міцкевич» 
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[678, c. 142]. На жаль, деталі оздоблення приміщень Польського народного 

дому нам невідомимі. Можемо лише припустити, що символізм, присутній в 

Польському народному домі мав на меті посилити міфологізацію історичної 

пам’яті поляків на Буковині. Останнє особливо чітко простежувалось також під 

час влаштування балів, коли зали в Польському домі чи будинку «Музичного 

товариства» декорувались великою кількістю предметів із польськими 

національними символами, або ж національні мотиви підкреслювались у 

вбранні присутніх гостей. Так, на польському балу в 1892 р. стіни залу були 

прикрашені портретами польських королів та великим полотном (l – 7 м, h –  

5 м) із зображенням краківського замку Вавель [Див.: Додаток Ж, рис. 66], 

виконані художником Т.Попелем. Також зала була прикрашена 20-

тиметровими червоно-білими гусарськими прапорами, які кореспондент Gazeta 

polska називає «знакамии давньої нашої (польської. – К.В.) слави». Крім того, 

покровителька балу дружина президента краю Марія Паче (Паце) мала віяло 

оздоблене малюнками із різними жанрами життя польського народу [628, s.1-2]. 

Можливо, саме така присутність польських національних символів на балу, 

наштовхнули жителів Чернівців називати цей бал політичним. В лютому 1910 

р. на балу студентського товариства «Огніско» в Польському домі член 

комітету радник К.Вегловський одягнув «пишний польський стрій» [631, s. 3 ]. 

Подібна присутність національних символів часто мала місце й на румунських 

балах. 

В «Читальні польській» відбувалося читання популярних доповідей, в яких 

брали участь Моргенбессер, Нагановський, брати Болеслав та Владислав 

Хотомські [813, s. 18]. Крім того, для розбудови товариського життя та 

зближення членів товариства тут відбувалися вечірки, які урізноманітнювались 

виступами аматорського театру, грою на фортепіано, співами, декламаціями, 

танцями, дружніми розмовами, різними святкуваннями [813, s. 46]. Так, 

програма святкування річниці народження Адама Міцкевича в 1883 р.,  яке 

організовувала «Читальня польська» («Czytalnia polska»), передбачала доповідь 

Александра Моргенбессера в локалі товариства, після чого в залі готелю «Під 
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чорним орлом» відбувся святковий банкет [477, S. 3]. В листопаді 1888 р. 

«Читальня польська» з метою придбання зимового одягу для бідних учнів 

організовувала товариський вечір, під час якого для гостей демонструвалися дві 

вистави: «Przed śniadaniem» («Перед сніданком») та «W jesienikom» («Восени») 

[392, S. 5]. 

В Польському домі збиралися різні польські товариства та проводились 

театральні вистави, святкування, навчальні курси та бали, крім того тут була 

велика книгозбірня, що налічувала 8 тис. томів, а також 10 польських журналів 

[827, S. 134]. Таким чином, народний дім поляків в Чернівцях демонстрував, що 

польська громада є сильним, самодостатнім гравцем в соціальному та 

культурному просторі Буковини. За свідченням Г.Дрозовського, бали в 

Польському домі користувалися найбільшим успіхом на Буковині. Тут 

збиралася найвишуканіша публіка, а саме, «дворянство з навколишніх маєтків 

та еліта міста», представлені різними етносами [74, c. 129]. За свідченням 

Gaseta polska перший великий польський бал відбувся лише під час 

карнавального сезону 10 лютого 1892 р. На ньому були присутні не лише 

представники польської громади, а також вище чиновництво, депутати 

К.Абрагамович, І.Тимінський, Є.Пігуляк, делегати львівського «Літературно-

артистичного кола», представники польської шляхти, поети, художники із 

Галичини, а також декілька гостей із Румунії [628, s. 2 – 3]. 

Отже, незважаючи на малочисельність польської громади на Буковині, 

польські культурно-національні товариства були дуже згуртованими, 

підтримували постійні відносини із поляками Галичини. Основним рушієм їх 

культурно-національного руху був дискурс історичної пам’яті. 

Перше товариство німців Буковини «Німецька читальня у Чернівцях» 

припинило свою діяльність із відкриттям Чернівецького університету, в 1876 р. 

Тому наступним товариством, яке об’єднувало німців стала нова «Німецька 

читальна», заснована 1881 р., метою якої був розвиток товариських відносин та 

національної свідомості буковинських німців. Проте серед членів товариства 

був значним відсоток не лише етнічних німців, але й багато місцевих євреїв. 
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Товариство розміщувалося на першому поверсі готелю «Russie». Діяльність 

товариства мала традиційний для того часу характер, воно проводило 

розважальні вечори, публічні доповіді та дебати. Такі заходи задля поповнення 

каси товариства передбачали платний вхід [732, c. 96 – 98]. Завдяки науково-

популярним лекціям, що читалися в «Німецькій читальні», члени товариства 

могли півищувати свій освітній рівень, адже лекції читали провідні науковці 

Чернівецького університету.  

Німецька громада щорічно відзначала річниці Йоганна В. фон Гете та 

Фрідріха Шіллера, що з появою національних товариств отримало більш 

організований харктер. Так, в 1881 р. в залі «Музичного товариства» відбулося 

Шіллерівське свято, яке об’єднало всі освічені верстви німецької громади та всі 

німецькі товариства Буковини. 

В 1897 р. було засновано «Товариство християнських німців», яке стало 

провідним центром німецької громади. Спеціальний комітет товариства для 

розваг періодично влаштовував різні заходи. Так, у 1900 р. комітет товариства 

збудував у саду Німецького дому павільйон для кегельбану за проектом Йозефа 

Карука, який до початку Першої світової війни був найпрестижнішим у місті. 

Двічі на тиждень тут грала капела 41 піхотного полку [350, S. 5]. Щотижня 

голова комітету для розваг, радник уряду проф. Карл Вольф та його заступник 

фінансовий радник Вільгельм Тельман проводили в Німецькому Домі вечори 

відпочинку і спілкування, а також науково-популярні доповіді, театральні 

виступи, в них брали участь актори-аматори товариства. Завжди на таких 

вечорах були присутніми представники інших етносів [732, с. 147 – 148].  

Новий Німецький дім на вул. Панській, 47 було споруджено в 1910 р. за 

проектом інженера Густава Фріча. Велика святкова зала, яка була центром 

розважальних заходів німецьких національно-культурних товариств мала 

червоно-білі стіни та оздоблення з дуба. Зала відрізнялася від інших, що були у 

місті тим, що мала гострий звід, який відділяв зал від сцени, а замість рухомої 

завіси у надзвідній частині гострої арки розмістили велику стінну картину 

«Колись і Тепер», що належала авторству буковинського художника Альфреду 
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Оффнеру, яка символізувала два періоди німецького національного руху. Крім 

того, Німецький дім здавав у оренду зал для інших товариств. Так, 5 лютого 

1911 р. в залі Німецького дому бал влаштовувало українське студентське 

товариство «Січ» [539, S. 4], в 1912 р. свят-вечір (Sylvesterfeier) тут 

організувало офіцерське казино [562, S. 3], а під час бального сезону в 1913 р. 

Залу орендувало «Чернівецьке чоловіче співоче товариство» для 

репрезантаційного елітного балу із суперечливою з огляду на загострення на 

південному сході Європи назвою «Весела балканська війна» [484, S. 5]. 

Зважаючи на культурницьку роль німецької громади в Чернівцях, 

вірогідно, що саме різного роду заходи, організовані німецькими товариствами, 

ставали зразком для наслідування в організації подібних заходів іншими 

етносами Буковини, особливо, що стосується єврейської громади, яка довгий 

час перебувала під впливом німецької культури. 

Перші культурно-національні товариства євреїв на Буковині, на відміну 

від інших національностей краю, почали виникати значно пізніше, наприкінці 

ХІХ ст. Дослідники пояснюють це тим, що до середини 80-х рр. ХІХ ст. 

асиміляція із німецькою культурою була домінантною в процесі соціалізації 

євреїв Буковини [704, c. 72]. Адже з метою життя на «чужій» землі євреї 

орієнтувалися на інтереси найсильнішої групи, такою була їх модель етнічного 

виживання [726, c. 169]. Студентські єврейські товариства були переважно 

сіоністського спрямування. Сіоністські організації до появи Єврейського 

національного дому розташовувались у будинку за адресою Каролінергассе, 5 

(Karolinergasse, нині М. Заньковецької). Так, газета анонсувала на початку 

лютого 1905 р. проведення студентським товариством «Емуна» «Єврейського 

вечора», за програмою вечора після доповіді студента юридичного факультету 

Давида Таубеса на тему «Єврейська мова та її література», мали відбутися 

декламації віршів сучасної єврейської літератури [434, S. 4]. 

Заснований в 1908 р. Єврейський народний дім, що й нині представляє 

собою розкішну монументальну споруду, став втіленням потужності єврейської 

громади в Чернівцях. Не дарма, на бенкеті на честь святкового освячення 
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Єврейського народного дому один із промовців, депутат д-р Валєр наголосив, 

що якщо досі будинки єврейських громад розташовувались у непримітних 

районах, то спорудженням Єврейського дому у найпрестижнішому місці в 

Чернівцях євреї «продемонстрували своє місце» [730, c. 83], тобто підкреслили 

свій високий соціальний статус. Приміщення Єврейського дому здавалося в 

оренду численним єврейським товариствам, які охоче проводи тут у розкішній 

великій залі свої заходи. Так, в січні 1905 р. відбулася святкова академія 

«Єврейського співочого товариства», яка завершилася танцювальною вечіркою. 

Комітет із проведення вечірки очолював Фюлленбаум, голова ради єврейської 

релігійної громади. На цьому заході були присутні депутат, президент 

єврейської релігійної громади Б.Штраухер із дружиною, Л.Кіслер, д-р 

Шьонбаум, імператорський радник Йозеф Ельгіссер із дружиною та інші 

помітні діячі єврейської громади. На престижність цього заходу вказує у описі 

події кореспондент, що серед присутніх були «елегантні пані у розкішних 

вбраннях». О пів на 12 голова співочого товариства Фюлленбаум разом із 

дружиною Б.Штраухера відкрили початок танців із полонезу [268, S. 2 – 3]. 

Крім того, розвиткові Єврейського дому як центру комунікації єврейської 

громади сприяло й те, що тут була читальна зала та бібліотека, а у 

напівпідвальному приміщенні розташовувався ресторан кошерної їжі та 

кегельбан [730, c. 84]. 

Таким чином, національні товариства Буковини використовували площину 

світського життя з метою емансипації та соціопсихологічного ствердження.  

Отже, товариський рух на Буковині відбувався паралельно із подібними 

процесами в інших провінціях Австро-Угорської імперії, поштовхом для його 

розвтку стало піднесення громадянської емансипації після прийняття законів 

1867 р. Поліетнічні товариства хоча й мали строкату соціальну структуру, але 

активність могли підтримувати лише члени із достатнім матеріальним 

капіталом. Німецький характер таких товариств викликав у свідомих 

представників ненімецьких націй бажання протиставити їм свою культуру, що 

вилилось у зростання кількості національних товариств. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено комплексне наукове узагальнення пропонованої 

наукової теми, яке вперше вводиться в дослідницький контекст історії України. 

На захист виносяться такі основні результати дослідження: 

1. У першій половині ХІХ ст. на Буковині в соціальному та 

культурному просторі почали закладатися основи модерного суспільства, 

відбувався процес інситуціоналізації активних носіїв світських репрезентацій, 

які стали своєрідними «світськими акторами» в публічному просторі краю. 

Такому процесові сприяло правове зрівняння буковинської знатті із власне 

австрійською, притік із Заходу носіїв модерності (передусім чиновників), 

розширення мережі освітніх закладів, відвідування автохтонним населенням 

Відня та інших значних європейських міст на коротко- чи довготривалий період 

(навчання, ділові поїздки, ін.). Якщо в 30-40-х рр. ХІХ ст. розвиток публічного 

простору був обмежений діяльністю невеликої групи активної еліти, то після 

1848 р. під впливом поступок з боку австрійської центральної влади з’явилися 

можливості для накопичення матеріального та культурного капіталу, посилення 

розвитку соціального та економічного життя панівної еліти в рамках умовної 

світськості.  

2. На основі опрацьованої джерельної бази можемо стверджувати, що 

з середини ХІХ ст. на Буковині репрезентантами світського стилю життя були 

«чужоземні» чиновники та місцеві дворяни, останні через особливості своєї 

ментальності мали габітус, що притаманний більше для освіченої буржуазії, 

аніж для класичної західноєвропейської аристократії. Визначення чіткої 

структури «світського товариства» на Буковині виявилося неможливим, адже 

як показало дослідження, така спільнота була досить динамічною системою. 

Проте на відміну від західноєвропейських моделей «світського товариства» на 

Буковині, де не було потреби у сильній конкуренції за престиж, воно було 

менш диференційованим. Із зростанням економічного капіталу у 70-80-і рр. 

ХІХ ст. соціальна структура «світського товариства» поповнювалася за рахунок 

великих торговців, комерсантів, банкірів. Тому, якщо в 40-х рр. ХІХ ст. 
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«світське товариство» Буковини утворювали австрійські чиновники та місцеві 

дворяни, то вже починаючи із 1870-х рр. домінантні репрезентації «світського 

життя» почали перетягувати на себе в основному представники єврейської 

торгово-фінансової буржуазії, а також до них долучилися освічені верстви 

населення («Bildungsbürgertum») різних етносів Буковини. Серед помітних 

представників світського життя Буковини можемо зазначити таких важливих 

його «акторів», як професор Чернівецької гімназії та член багатьох культурно-

просвітніх товариств Е.Р.Нойбауер, композитор та великий землевласник 

К. фон Бухенталь, депутат державної ради М.Василько та ін.  

3. Включеність Буковини у соціальне поле Австро-Угорської імперії 

зумовило можливість соціальної мобільності та підвищення соціального 

статусу завдяки таким соціальним «ліфтам», як освіта, військова та 

чиновницька кар’єри, одруження із відповідним носієм матеріального та 

культурного капіталу. Вагомим фактором у формуванні місцевої еліти та 

інтеграції до «світського товариства» став Чернівецький університет. В його 

стінах культивувалися європейські (німецькі) культурні практики та норми 

поведінки, які формували відповідний соціокультурний габітус та ставали 

перепусткою до світського життя. Приналежність до «світського товариства» 

Буковини визначали не лише знатне походження, матеріальна забезпеченість, 

розкіш, але й знання німецької мови та етикету, освіченість в мистецтві та 

культурі, «шляхетна репутація», честь та благородність як самоцінність, 

володіння «шляхетними талантами» (гра на фортепіано, фехтування, танці та 

ін.). Аналіз джерельної бази дозволяє стверджувати, що функцію 

контролюючого органу у прийнятті індивіда до «світського товариства» 

Буковини виконували як чоловіки, так і жінки. 

4. На Буковині в середині ХІХ ст. основним центром комунікації 

«світського товариства» був салон. Відомими були музичний салон чиновника 

К.Умлауфа, голови єврейської релігійної громади І.Рубінштейна, викладача 

гімназії Е.Р.Нойбауера. З кінця 60-х рр. ХІХ ст. простір для спілкування 

розширювався із виникненням модерних форм комунікації в міському просторі. 
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Покращення театральної продукції і будівництво міського театру в 1905 р., 

поширення науково-популярних лекцій та декламацій, поява розкішних 

кав’ярень та ресторанів, облагородження міських парків дозволили 

представникам «світського товариства» вийти за межі салону. Названі 

культурно-освітні інститути та локуси стали місцями формування «високого 

смаку» для культурного збагачення не лише вищих верств населення, але й 

середніх. У свою чергу, це вплинуло на зростання освіченості на Буковині у 

період з другої половини ХІХ ст. – до початку Першої світової війни. 

Крім того, в кінці ХІХ ст. в локусах та формах дозвілля, 

«приватизованих» елітою (кав’ярні, бали, іподром, курорти та ін.), 

спостерігалося виразне соціальне дистанціювання між представниками, які 

вели світський спосіб життя і тими, що через матеріальну неспроможність були 

виключені із цього процесу. 

5. В умовах репрезентацій світського стилю життя на Буковині 

відбувався «процес цивілізації». Представники «світського товариства» 

здійснювали контролюючу функцію за манерами, нормами поведінки в своєму 

оточенні, які поступово закріплялися в суспільстві, ставали моделями для 

наслідування нижчими верствами населення, в основному міщанами. Тому, 

незважаючи на існування багатьох елементів архаїчних соціальних практик, 

спосіб життя значної частини населення Буковини до початку Першої світової 

війни європеїзувався. 

6. Функціонування товариств та спілок на Буковині повністю 

відтворювало організацію німецьких аналогічних утворень. Поліетнічні 

товариства для світських розваг – казино, стрілецьке товариство, гімнастичне й 

музичне товариство створювали платформу для соціальних зв’язків дворянства 

та буржуазії різних етносів Буковини. Благодійні товариства краю впродовж 

другої половини ХІХ ст. були найчисельнішими. Найбільше благодійницьких 

товариств належало єврейській громаді. Напередодні Першої світової війни в 

крайовій столиці було 46 значних єврейський благодійних організацій, 

натомість представники інших національностей могли похвалитися значно 
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меншою кількістю товариств такого типу. Проте благодійницька діяльність 

еліти була покликана не лише допомагати «нужденним», а й була втіленням 

«світської репрезентації», виконувала функцію публічної демонстрації 

благородності представників світського життя. Аналіз архівних матеріалів дає 

підставу стверджувати про позитивну динаміку товариського руху як форми 

світського стилю життя. Якщо в 1869 році на Буковині функціонувало всього 7 

товариств для світських розваг, то на початку ХХ ст. їх налічувалося близько 

100. Діяльність національних товариств та народних домів, які не були 

позбавлені міжнаціональних стосунків, на рівні стереотипів і творення 

національної свідомості створювали умови для проявів міжнаціонального 

протистояння в публічному просторі. Загалом діяльність національних 

товариств за своєю формою була схожою до корпоративних традицій 

поліетнічних товариств.  

Отже, можемо стверджувати, що протягом хронотопу 1848 – 1914 рр. у 

результаті домінування в середовищі освічених верств Буковини життєвих 

принципів «світського товариства», еліта краю змогла значно подолати розрив 

у «цивілізаційному відставанні» та зміцнити свої позиції у соціальному 

просторі Австро-Угорської імперії та Європи загалом. Проте переймання 

західних ідей та способу життя мало на Буковині характер вибіркової 

асиміляції у власних умовах. 
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4. Спр. 2579. Листування з галицьким губернаторством про видачу дозволу 

на створення розважального товариства «Казино». 1842 р. – 4 арк. 

 

Опис 4 

5. Спр. 669. Листування із галицьким губернаторством і Чернівецькою 

міською управою із клопотання власника гостинного двору Бак Антона на 

відкриття більярдного залу. 1816 р. – 6 арк. 

Ф. 2. Виконавчий комітет ландтагу Буковини  

Опис 1 

6. Спр. 121. Листування із президією крайового управління Буковини про 

визнання права на дворянське звання за братами Коча Василем, Миколою 

та Михайлом, та за іншими жителями Буковини. Книга реєстрації. 1882 – 

1911 рр. – 178 арк. 

Ф. 3. Буковинська крайова адміністрація. 

Опис 1 

7. Спр. 160. Cправа із розгляду клопотань жителів м. Чернівці про дозвіл їм 

на проведення маскарадів. 7 грудня 1851 – 11 січня 1854 рр. – 14 арк.  
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8. Спр. 532. Свідчення і оголошення про проведення маскарадів в м.Чернівці 

із благодійною метою. 1854 – 1857. – 6 арк. 

9. Спр. 382. Списки, відомості, рапорти та інші матеріали з відомостями про 

курортників, що прибули на лікування в домінії Берегомет і Дорна (списки, 

відомості, рапорти та ін.) 1 липня – 3 вересня 1854 р. – 24 арк. 

10. Спр. 754. Листування із Сучавською повітовою управою про організацію 

товариства «Казино-ферайн». 1855 – 1863 рр. – 23 арк. 

11. Спр. 1933. Рішення Галицького намісництва і донесення Чернівецького 

комісаріату поліції про відкриття розважального товариства «Казино» в 

м.Чернівці. – 1861 р. – 8 арк. 

12. Спр. 2433. Листування із Чернівецьким комісаріатом поліції зі 

встановлення компетенції міського магістрату про видачу дозволів на 

проведення розважальних вечорів. 1864 р. – 13 арк. 

13. Спр. 4401. Повідомлення правлінь чернівецьких товариств про проведення 

розважальних і благодійних вечорів. 1879 р. – 14 арк. 

14. Спр. 4581. Повідомлення правлінь чернівецьких товариств про 

влаштування розважальних і благодійних вечорів. 1881 р. – 8 арк. 

15. Спр. 5913. Листування із Чернівецьким окружним управлінням із 

клопотання жителів жителів громади Садгора про дозвіл відкриття 

товариства із влаштування розважальних вечорів. Статут. 30 листопада 

1892 р. – 27 грудня 1892 р. – 8 арк. 

16. Спр. 6217. Справа з нагляду за діяльністю культурно-просвітнього, 

благодійного, музичного та інших товариств. 1894 р. – 181 арк. 

17. Спр. 6219. Статути, протоколи, листування та інші матеріали про 

діяльність просвітницьких та благодійних товариств Буковини. 1894 р. – 

315 арк. 

18. Спр. 6829. Статути культурно-просвітніх товариств Буковини і листування 

з повітовим управлінням про їх затвердження. 28.01.1896 – 13.08.1896 рр. – 

21 арк. 
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19. Спр. 10920. Листування з дирекцією Чернівецької поліції щодо 

розслідування анонімного доносу про проведення азартних ігор в ресторані 

«Кайзер» м. Чернівці. 23.08.1910 – 23.02.1911 рр. – 7 арк. 

20. Спр. 69219. Статути, протоколи та інші матеріали про діяльність 

благодійних та просвітницьких товариств Буковини. 12 січня 1894 – 18 

серпня 1894 рр. – 315 арк. 

Опис 2 

21. Спр. 7583. Перелік товариств Буковини за 1868 р. 1869 р. – 5 арк. 

22. Спр. 8983. Листування з Міністерством внутрішніх справ про надання 

відомостей про кількість відвідувачів курортів Буковини. 1872 р. – 5 арк. 

23. Спр. 9360. Листування із міністерством культів та освіти про видачу 

дозволу на заснування благодійних та культурно-просвітницьких товариств 

1873 – 1876 р. – 11 арк. 

24. Спр. 10206. Акти виписок та листування про майно, залишене в спадщину 

поміщиком маєтку Юрівці Вартересевичем із благодійною метою. 1875 – 

1908. – 136 арк. 

25. Спр. 14259. Листування з Серетським повітовим управлінням про 

укладення та затвердження статуту розважального товариства «Казіно 

Ферейн» в громаді Тарашани. Статут. 1888 р. – 17 арк. 

26. Спр. 17643. Плани смети і листування про влаштування пляжу на правому 

березі р. Прут в районі м. Чернівці. 21 травня 1898 – 4 вересня 1907 р.  

27. Спр. 20659. Справа про нагляд за діяльністю товариства розвитку 

мистецтва «Гезельшафт дер кунстфройнде в м.Чернівці». Статути, 

листування та ін. 28 березня 1903 – 29 січня 1913 рр. – 35 арк. 

28. Спр. 20734. Листування з єврейською релігійною громадою в м. Чернівці 

на прохання Фішера Ґермана про передачу йому в оренду «готелю 

Централь», який належить благодійному фонду «Генріх Жозефіна Ваґнер». 

7 січня 1903 р. – 25 червня 1903 р. – 90 арк. 

29. Спр. 23951. Про нагляд за діяльністю товариства державних службовців 

«Беамте-казино». 1873 – 1907 рр. – 36 арк. 
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30. Спр. 23996. Листування про затвердження статуту товариства громади 

Альт-Фроша – Казино-ферайн. Статут. – 10 арк. 

31. Спр. 24086. Листування із дирекцією поліції м. Чернівці про створення в м. 

Чернівці благодійного товариства «Фонд кронен ферайн» і про 

затвердження статуту. Статут. 20 квітня 1907 – 30 квітня 1907. – 10 арк. 

Ф. 10. Дирекція поліції м.Чернівці 

Опис 1 

32. Спр. 186. Листування із крайовим управлінням Буковини про прохання 

вчителя танців Бікес Зіго про видачу дозволу на відкриття курсів танців. 

1864 р. – 5 арк. 

33. Спр. 220. Статут благодійного товариства «Фрозін» в м. Чернівці. 1890 – 

1902 рр. – 8 арк. 

34. Спр. 222. Статут благодійного товариства «Буковінер Ерцгкрцогін Гізела 

Ферейне» в м. Чернівці. 1891. – 8 арк. 

35. Спр. 977. Матеріали про проведення зібрань, танців, лекцій товариствами 

м.Чернівці (Рапорт, протокол, повідомлення, листування). 1913 р. – 49 арк. 

Ф. 39. Чернівецький міський магістрат 

Опис 1 

36. Спр. 330. Листування з фінансовою прокуратурою м.Чернівці про 

асигнування грошових засобів ремонту іподрому. 1853 – 1866 рр. – 12 арк. 

37. Спр. 1045. Матеріали про створення і діяльність товариства з сприяння 

музичному мистецтву «Ферайн цур Фердерунг дер Тонкунст ін дер 

Буковина» (Плани, дарчі акти, угоди купівлі-продажу, листування та ін.). 

1873 – 1913. – 349 арк. 

38. Спр. 1780. Статут товариства «Друзі мистецтва на Буковині», м. Чернівці. 

1895 р. – 3 арк.  

39. Спр. 1892. Справа про видачу дозволу спортивному товариству ковзанярів 

на будівництво приміщення. 1896 р. – 8 арк. 

40. Спр. 1964. Ситуаційний план, смета і пояснювальна записка до них на 

благоустрій міського парку. 1897 р. – 9 арк. 
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41. Спр. 5456. Справа про розбір клопотання директора єврейського театрала 

Акселерада Абрагама про надання йому субсидії. 1911 – 1912 рр. – 20 арк. 

42. Спр. 6274. Справа про здачу в оренду готелю «Метрополь» в м. Чернівці. 

1916-1917 рр. – 29 арк. 

Ф. 115. Крайовий суд Буковини 

Опис 2 

43. Спр. 14306. Справа про оцінку майна в громадах Вікно, Онут, Самушин, 

Поток у поміщиків Цотта Міхеля і Вікторії.. 1852 – 1859 рр. – 34 арк. 

44. Спр. 15617. Справа про оцінку нерухомого майна поміщика барона 

Ріпперда Йоганна. 1854 р. – 18 арк. 

45. Спр. 23618. Справа про оцінку майна жителя м. Чернівці Гьобеля Йозефа. – 

1889 р. – 31 арк. 

46. Спр. 25230. Справа про оцінку майна поміщика в громаді Лукавець 

Василько Ніколауса. 1893 р. – 76 арк. 

47. Спр. 39031. Справа про оцінку майна поміщика в громаді Добронауц. 1911 

р. – 71 арк. 

Ф. 979. Крайова табула Буковини м. Чернівці 

 Опис 1 

48. Спр. 216. Копії документів, що підтверджують права власності. – 1852-

1853. 578 арк. 

Ф. 1243. Колекція документів сім’ї Флондор 

Опис 1 

49. Спр. 9. Особисті листи поміщиків Флондор (німецькою та французькою 

мовами). 1813 – 1911. – 111 арк. 

Чернівецький літературно-меморіальний музей Ольги Кобилянської 

(ЧЛМК) 

50. Інв. № 3705 – 3631. Карбулицький І. Мої спомини. 

51. Інв. № 3145 – 3119. Щоденник Володимира Кобилянського. 

52. Інв. № 2455 – 2456. Щоденники Ольги Кобилянської. 
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53. Інв. №1333. Щоденник Августи Кохановської. 

Чернівецький музей історії та культури євреїв Буковини 

54. КВ – 289. Книга для гостей. 

55. КВ – 941. Нотний альбом Лоли Жуковської. 

Відділ рідкісної книги Наукової бібліотеки Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича 

56. Gesellschaft der Kunstfreunde in Czernowitz. Sitzungs- Protokolle von der 

Grundung des Vereines im Jahre 1903. – Czernowitz, 1908. – 90 арк. 

Опубліковані джерела та меріали 
 

57. А. Білїнська // Буковина. – 1901. – Ч. 93. – 8 (21) серпня. – С. 3. 

58. Бажанський І. Війна: Щоденник-хроніка буковинського педагога та 
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Чернівці: Зелена Буковина, 2006. – 236 с.  
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Чисельність державних службовців 

та представників вільних професій на Буковині, 1910 р. 

 

Національності Частка серед службовців та 

вільних професій 

Загальна к-сть % 

Німці (+ євреї) 15512 45, 2 

Поляки 3211 9, 3 

Українці 6834 19, 9 

Румуни 7807 22, 7 

Угорці 81 0, 2 

Чужоземці 621 1, 8 
 

Примітка: Додаток А укладений за: [920, S. 110]. 
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Додаток Б 

Бальні правила 

м.Чернівці, 1803 р. м. Лінц, 1850 р. м. Зальцбург, 1810 р. 

…

 

1.Ніхто, хто 

хоче танцювати на 

балу, не повинен 

носити шпор; 

2. У 

танцювальному 

залі ніхто не 

повинен 

з’являтися ні зі 

шпагою, ні зі 

стеком. …

 

П’яте: Дійсним 

розпорядженням 

через варту 

забороняється 

носити шпори, а 

також мати при 

собі шпагу чи 

рушницю, або 

іншу таємну 

зброю […]. 

§. 3 

[…] 

 . 

§. 3 

Всі види 

шпор, шпаги та 

вогнепальну 

зброю також 

заборонено 

носити. 

½

½

½

½

Для того 

щоб з приводу 

танців не виникло 

якогось безладу, 

цим 

постановляється: 

6. Оскільки бали 

зазвичай 

починаються о 7-й 

годині вечора, то з 

цієї години до 9-ї 

танцюють по-

польськи і не 

допускається так 

зване плескання. 

Далі порядок 

танців такий: з 9-ї 

до 10-ї години 

танцюють по-

німецьки, з 10-ї до 

пів на 11-ту – 

менует, з пів на 

11-у до 11-ї – 

мазурку або 

кадриль, з 11-ї до 

12-ї – перерва, з 

12-ї до 1-ї – саваж, 

з 1-ї до 2-ї – по-

польськи, з 2-ї до 

пів на 3-ю – по-

німецьки, з пів на 

3-ю до 3-ї – 

мазурку або 

краков’як, з 3-ї до 

4-ї – по-польськи. 

Дев’яте: 

Зобороняється 

все нав’язливе 

плескання та 

галас при зміні 

музики для 

танців, оскільки 

оркестр має вже 

без того 

публічно 

визначені 

години для 

менуету та 

німецьких 

танців, і це 

шкодить 

швидким 

танцям для 

здоров’я. 

§. 5 §. 5 

Забороняєт

ься нав’язливе 

плескання та 

галас при зміні 

чи продовженні 

танцювальної 

музики, оскільки 

оркестру не 

дозволяється 

відходити від 

отриманих 

чітких вказівок 

про вид та 

тривалість 

(музики – К.В.). 

 

Примітка: Додаток Б укладений за: [845, S. 141; 184, S. 3; 995, S. 93.]. 
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Додаток В 

Чисельний склад «Товариства крайової культури 

в герцогстві Буковина» (1853) за професійними групами 

 

Соціальні групи Кількість Відсоток 

Землевласники 56 40, 6 

Орендарі землі 8 5, 8 

Чиновники, інженери 15 10, 9 

Офіцери 2 1, 4 

Професори, викладачі 4 2, 9 

Адвокати 1 0, 7 

Духівництво, священики 16 11, 6 

Лікарі 4 2, 9 

Аптекарі 1 0, 7 

Власники фабрик 1 0, 7 

Власники гуралень 1 0, 7 

Власники копалень 1 0, 7 

Управителі копалень 1 0, 7 

Торговці, члени торгової 

палати 
3 2, 2 

Управителі маєтків 1 0, 7 

Лісники, лісозаготівельники 16 11, 6 

Поштарі 2 1, 4 

Будівельники 2 1, 4 

Бергмейстри 2 1, 4 

Ротмістри 1 0, 7 

Всього 138 100 

 

Примітка: Додаток В укладений за: [479, S. 5-13]. 
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Додаток Г 

Прибуток казино-товариства в Чернівцях, 1869 р. 

Назва  фл. 

Щомісячні внески 3294 

Більярд 68 

Гроші від продажу карт 511, 4 

Прибуток від вечірок 357 

Продаж вживаних карт 138, 80 

Продаж старих меблів 29, 90 

Комерційні інтереси (Kapitalinteressen) 34 

Всього 4433, 1 

 

Примітка: Додаток Г укладений за: [212, S. 3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 277 

Додаток Д 

Чисельний склад «Загального гімнастичного товариства в Чернівцях» (1870) 

за професійними групами 

Професійні групи Кількість Відсоток 

1 Державні службовці, 

інженери 

27 18, 12 

2 Приватні службовці 6 4,02 

3 Вчителі 34 22, 81 

4 Офіцери 4 2,68 

5 Комерсанти, торговці 15 10,07 

6 Адвокати 8 5,37 

7 Духівництво 1 0, 67 

8 Теологи 1 0, 67 

9 Лікарі 2 0, 34 

10 Аптекарі 1 0, 67 

11 Власники підприємств 3 2, 01 

12 Художники 2 0, 34 

13 Ремісники 9 6.04 

14 Бухгалтери 3 2, 01 

15 Пивовари 2 0, 34 

16 Експедитори 2 0, 34 

17 Фотографи 4 2, 68 

18 Бібліотекарі 1 0, 67 

19 Раньтьє 3 2, 01 

20 Prіvatier (заст.раньтьє) 7 4, 70 

21 Видавці книг 1 0, 67 

22 Власники нерухомості 1 0, 67 

23 Домовласники 1 0, 67 

24 Готель’єри 1 0, 67 

24 Будівельники 4 2, 68 

25 Сажотруси 1 0, 67 

Всього 149 100 

 
Примітка: Додаток Д укладений за: [193, S. 11-15]. 
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Додаток Е 

 
Особистості 

 

                         
 

        Рис. 1. К.Й.Умлауф [999].                                                    Рис. 2. Є.Гурмузакі [987]. 

 

 

 

 

                           
 
          Рис. 3. Й.Г.Обріст [708, c. 57].                                  Рис. 4. Л.А. Штауфе-Сіиігінович 

                                                                                                       [829, фронтиспис] 
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Рис. 5. Е.Р.Нойбауер, після 1872 р.                           Рис. 6. Ю.Федькович (фото 1885 р.) [1011]. 
           [854, ілюстації].        

                                                                                            

 

 

 

                 
      

     Рис. 7.Ф.Кс. Кнапп [908, p. 11].                                    Рис. 8. Й. фон Зотта [1025]. 



 280 

                                                                                                                Продовження додатка Е 

 

                                                              
     

         Рис. 9. С.Воробкевич [1017].                                        Рис. 10. Гр.Воробкевич [67, c. 40]. 

 

 

 

                          
                     
     Рис. 11. М.Брочінер [329, S. 330].                                            Рис. 12. Ф.А.Вікенгаузер 

                                                                                                                [845, фронтиспис]. 
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         Рис. 13. Є.Гакман [957].                                                Рис. 14. В. Репта [534, S. 3.]. 

 

 
 

 

                              
  

      Рис. 15. І.Сбієра та його дружина                         Рис. 16. С. Мораріу-Андрієвич [982]. 

                [904, p. 181]. 
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         Рис. 17. Ш.Вольф [880, S. 5].                             Рис. 18. І.Рубінштейн [835, ілюстрації]. 

 

 

 

 

                                   
 

      Рис. 19. А.Гординський-Федькович Рис. 20. О.Фоляковський [ЛМФ]. 

[з фондів Літературно-меморіального музею  

Юрія Федьковича, далі - ЛМФ] 
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Рис. 21. Брати Мандичевські (зліва на право): 

Ераст, Євсебій, Георг [901, p. 118]. 
 

 

 
 

Рис. 22. Група студентів-теологів Чернівецького університету,  

в центрі проф. С.Воробкевич [822, р. 15]. 
 

 
 

Рис. 23. Члени комітету товариства «Арбороса». Зліва на право: С.Мораріу, О.Попеску, 

Ч.Порумбеску, Є.Сіретяну, З.Воронка [822, прикріплена сторінкова ілюстрація]. 
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        Рис. 24. Із. фон Флондор                                                             Рис. 25. К. фон Василько 

(з роду Добровольських фон Бухенталь) [997].                                 (з роду Флондор) [1001] 

 

 

 

 

 

 
 

                        Рис. 26. Є.Петріно (з роду Гурмузакі) із сином Д.Петріно [788, p. 27]. 
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             Рис. 27. М. Мустаца                                                           Рис. 28. Д.Ісопескул  

                      [881, S. 40].                                                               [897, титульний аркуш]. 

 

 

 

 

 

 

                                  
 

Рис. 29. Ф. Піно-Фріденталь [290, S. 204].                          Рис. 30. К.Томащук [595, S. 251]. 
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       Рис. 31. А. Василько [535 S. 299].                                      Рис. 32. А.Гржімалі [881, S. 67]. 

 

 

 

 

 

 

                   
  

         Рис. 33. К. Бухенталь [223, S. 3.]                               Рис. 34. Т. фон Флондор [1018]. 
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    Рис. 35. В. Залозецький [633, S. 177].                              Рис. 36. С.Залозецька [880, S. 33]. 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
  

 Рис. 37. Ем.Розенцвайг [881, S. 60].                                    Рис. 38. А.Цукер [835, ілюстрації]. 
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  Рис. 39. К. фон Мікулі [1019].                                                   Рис. 40. А.Васіле [1019]. 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 

 Рис. 41. Фр. Кляйнвехтер [880, S. 38].                               Рис. 42. В. Волян [597, S. 213]. 
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Рис. 43. Б. Штраухер                                                                            Рис. 44. Н.Тіттінгер 

       [835, ілюстрації].                                                                                [835, ілюстрації]. 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 45. Й.Жалодек [342, S. 4.]. 
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Рис. 46. В.Стирча [597, S. 213]. 

 

 

 
 

Рис. 47. М.Нікуліца (донька В.Стирчі) та її діти [924, p. 53] 
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Рис. 48. Брати Олександр, Стефан та Георг Василько фон Серецькі, бл. 1905 р. 

Фотограф Т.Багринович [981]. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 49. Сімейне свято родини Васильків, Берегомет (1904 р.) [988]. 
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Рис.50. Г.Василько в юному віці.                                          Рис.51. Г.Василько (1895 р.),  

Фотоательє «Jerie», Карлові Вари [1022].                                               Відень. [1013] 
        

                                                                        
 

         Рис. 52. Г.Василько,                                            Рис .53.  Е. Василько (з роду Оганович), 

                1907 р. [990].                                                                          1909 р. [986]. 
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Рис. 54. Г.Василько та Е.Василько. Ц.к. фотоательє Пітцнера [388, S. 7]. 
 

 

 

 
 

Рис. 55. Василько М. 

та його син Гамількар, 1903 р. [598, S. 7] 
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Рис. 56. А.Ончул та його сім’я [498, p. 17]. 

 

 

                   
 

   Рис. 57. М. Флондор та О.Грігорча                                   Рис. 58. М.Бухенталь [966]. 

                   (1899 р.)[1010]. 
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Рис. 59. Є. Пігуляк [735, с. 35.]. 
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Рис. 60. Є.Пігуляк на врученні прапора товариства «Січ» (1912 р.) 

[Фонди ЧОКМ]. 

 

 

 
 

Рис. 61. Учні та викладачі художньої школи в Чернівцях.  

У першому ряді 6-й зліва – Ю.Пігуляк [ЧОКМ]. 

 



 297 

Продовження додатка Е 

 

 

                           
     

     Рис. 62. Я.Петрович [881, S. 41]                       Рис. 63. А. Кохановський фон Ставчан [1003] 

                                                                           

                             

 

 

 

 

 

 

                                                     
                

         Рис. 64. Л. фон Гойос [1005].                                     Рис. 65. О.Бляйлебен [304, S. 4]. 
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Рис. 66. К.Гогенлоге [881, фронтиспис]. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 67. Ф.Фюрт під час організованого ним святкового заходу «Квітковий день»,  

травень 1911 р. [975]. 
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Рис. 68. А.Кохановська, Г.Кохановська та О.Кобилянська в юному віці 

[Фонди Літературно-меморіального музею Ольги Кобилянської, далі – ЛМК]. 

 

 

 
 

Рис. 69. Родина Кобилянських [ЛМК]. 
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Рис. 70. С. Окуневська-Морачевська [968].                      Рис. 71. А. Кохановська [ЛМК]. 

 

                      
  

Рис. 72. А.Норст (1859-1939) [971].                               Рис. 73. Є.Шварцвальд [989]. 
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Рис. 74. Г.Павлічек [372, S. 5] 
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Рис. 75. Загальне фото чиновників, м. Чернівці, кінець ХІХ ст. [ЧОКМ]. 
 

 

 

 

 

 
 

Рис. 76. Ю.Федькович серед офіцерів 41 піхотного полку в Чернівцях [ЛМФ]. 
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 Будівлі та локації 
 

 
 

Рис. 1. Палац родини Гурмузакі в с. Чорнівка [784, p. 27]. 

 

 

 

 

 
 

                                 Рис. 2. Палац родини Мустаца в Садгорі [ЧОКМ]. 
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Рис. 3. Родина Мустаца в палаці, Садгора [ЧОКМ]. 
 

 

 
 

Рис. 4. Сад (парк) родини Мустаца в Садгорі [ЧОКМ]. 
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Рис. 5. Палац родини Шимоновичів [963]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6. Палац родини Зотів)Вільдбург [962] 
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Рис. 7. Замок родини Василько в с.Берегомет [961]. 

 

 

 
 

Рис. 8. Палац рабина Ружина в Садгорі [фонди ЧОКМ]. 
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Рис. 9. Альтанка на острівку в маєтку Добровольських фон Бухенталів, с. Добринівці [938]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 10. Палац Флондорів в Глинниці (бл. 1900) [1021] 

 

 

 

 



 308 

Продовження додатка Ж 

 

 

 

 
 

Рис. 11. Будинок «Товариства сприяння музичному мистецтву в Чернівцях» [ЧОКМ]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12. Міський театр в Чернівцях (збудований в 1877 р.) [ЧОКМ]. 
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Рис. 13. Чернівецький міський театр (1905 р.) [фонди ЧОКМ]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 14. Інтер’єр Чернівецького міського театру (1905 р.) [951]. 
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Рис. 15. Будинок «Загального гімнастичного товариства в Чернівцях» [882, S. 3]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 16. Військове казино в Чернівцях [995]. 
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Рис. 17. Будинок «Стрілецького товариства» в Черінцях [942]. 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 18. Стрілецький тир в м. Сучава [ЧОКМ]. 
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Рис. 19. Проект будівництва павільйону «Чернівецької спілки ковзанярів» [527, S. 19]. 
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Рис. 20. Будинок спілки ковзанярів [984]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 21. Будинок спілки ковзанярів [985]. 
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Рис. 22. Павільйон та сцена просто неба. Власник – підприємець Грубер, бл. 1906 р. [979]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 23. Промисловий музей в Чернівцях [ЧОКМ]. 
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Рис. 24. Ресторан та готель «Під чорним орлом» [969]. 

 
 

 

        

 

Рис. 25. Кафе «Габсбург» [969]. 
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Рис. 26. Інтер’ р кафе «Габсбург», бл. 1898 р. [949; 973]. 
 

 

 
 

Рис. 27. Інтер’ р кафе «Габсбург», 1913 р. [950]. 
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Рис. 28. Зал для жінок в кафе «Габсбург» [946]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 29. Більярдна зала в кафе «Габсбург» [993]. 
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Рис. 30. Кафе «Європа» [992]. 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 31. Площа Рудольфа та готель «Брістоль» [ЧОКМ]. 
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Рис. 32. Готель та ресторан «Чудовий вид» [ЧОКМ]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 33. Інтер’ р ресторану «Чудовий вид» [948]. 
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Рис. 34. Буковинська торгово-промислова палата та кафе «Кайзер» [ЧОКМ; 972]. 
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Рис. 35. Ресторан Гебеля [ЧОКМ; 965]. 
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Рис. 36. Дозвілля в Народному саду. Літографії Ф.Кс.Кнаппа (1860-і рр.) [1020]. 

 

 

 

 
 

Рис. 37. Сцена в Народному саду в Чернівцях (бл. 1860-і рр.).  

Картина Й.Кляйна [799, ілюстрації: Abb. 41]. 
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Рис. 38. Купальня в Народному саду, м. Чернівці. Фотограф А.Клученко (бл. 1875 р.) [1002]. 

   

 

 
 

Рис. 39. Курсалон в Народному саду, м. Чернівці [954]. 
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Рис. 40. Головна алея в Народному саду, м. Чернівці [ЧОКМ]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 41. Прогулянка в Народному саду, м. Чернівці [969]. 
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Рис. 42. Народний сад. Фрагмент кадастрової мапи м. Чернівці [899, S. 49]. 
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Рис. 43. Прогулянки в Чернівцях [964]. 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 44. Прогулянки в парку резиденції митрополита в Чернівцях [969]. 
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Рис. 45. Гора Габсбург, м. Чернівці [969]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 46. Гора Габсбург, м. Чернівці [969]. 
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Рис. 47. На кінних перегонах в околицях Чернівців [З приватної колекції С.Осачука]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 48. Іподром в Чернівцях (ймовірно) [978]. 
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Рис. 49. Іподром при школі верхової їзди в Радівцях [ЧОКМ]. 
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Рис. 50. Курсалон в Дорні [ЧОКМ]. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 51. Курорт в Дорні [ЧОКМ]. 
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Рис. 52. Джерельні води в Дорна Ватрі [ЧОКМ]. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 53. Гора Рарив [994]. 
 

 

 

 

 

 



 332 

Продовження додатка Ж 
 

 

 

 

 
 

Рис. 54. Курорт в Солці [ЧОКМ]. 
 

 

 

 

 

 
 

Рис. 55. Курорт Карлові Вари. Вигляд з кафе «Панорама» [ЧОКМ]. 
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Рис. 56. Румунський дім в Чернівцях [953]. 
 

 

 
 

Рис. 57. Український дім в Чернівцях [969]. 

 

 
 

Рис. 58. Єврейський дім в Чернівцях [1000]. 
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Рис. 59. Польський дім в Чернівцях [969]. 
 

 

 
 

Рис. 60. Німецький дім в Чернівцях [980]. 
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Рис. 61. Музичний концерт «Весілля Фігаро» в приватному будинку,  

м. Чернівці (1837 р.) [846, S. 206]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 62. Лекція М.Г.Сафіра в Чернівцях, 1842 р. [846, S. 200]. 

 

 

 

 



 336 

Продовження додатка Ж 

 

 

 
 

Рис. 63. Полювання в Радівцях, 1863 р.  

Літографія Й.Крігубера [998]. 

 

 

 
 

Рис. 64. Гральний столик [ЧОКМ]. 
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Рис. 65. Вітальня (салон) у приватному заможному будинку на Буковині [ЧОКМ]. 
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Рис. 66. Бальні танці в Польському домі в Чернівцях. Полонез. 

[Відділ рідкісної книги НБ Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича]. 
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Рис. 67. Люди в костюмах для гри у теніс, 

 м. Чернівці, початок ХХ ст. [970]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 68. Автомобіль президента краю О.Бляйлебена,  

Чернівці (бл. 1910 р.) [204, S. 33]. 
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Оголошення, запрошення, квитки, програми, 

 порядки танців, карикатури, реклама, значки 
 

 

 

 

 

 

 

                       
        

    Рис. 1. Запрошення на музичний вечір,                          Рис. 2. Оголошення про проведення  

        м. Чернівці (1834 р.) [846, S. 208].                       благодійного балу-маскараду, м. Чернівці 

                                                                                                           (1854 р.) [8, арк. 6].             
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Рис. 3. Оголошення про продаж вхідних квитків на міський бал (1868 р.) [348, S. 4]. 

 

 

 

 

Рис. 4. Запрошення на вечірку  

«Загального гімнастичного товариства в Чернівцях», 1876 р. [583, S. 6]. 
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Рис. 5. Програма благодійного концерту Е.Р.Нойбауера  

в залі «Музичного товариства» (квітень, 1882 р.) [854]. 
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Рис. 6. Програма святкового концерту 

 «Товариства сприяння музичному мистецтву на Буковині» 

 (жовтень 1882 р.) [ЧОКМ]. 
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Рис. 7. Запрошення на розважальний вечір 

студентського товариства «Союз» [1, арк. 9]. 
 

       

 

 

                                                        
  

      Рис. 8. Каталог Різдвяної виставки                     Рис. 9. Рекламна брошура курорту Солка          

«Товариства друзів мистецтва в Чернівцях»                                            [458, S. 1]. 

           [394, титульний аркуш]. 
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Рис. 10. Акторський склад Чернівецького міського театру, 

 сезон 1906-1907 рр. [ЧОКМ]. 

 

 

 

 
 

Рис. 11. Акторський склад Чернівецького міського театру, 

сезон 1910-1911 рр. [ЧОКМ]. 
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Рис. 12. Порядок танців на вечорі товариства «Родина», м. Коломия [ЧОКМ]. 
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Рис. 13. Інструкція для аранжування бальних танців [366, S. 1]. 
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Рис. 14. Титульна сторінка партитури музичного твору К.Бухенталя [55].  
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Рис. 15. Карикатура «Музичний світський вечір» [459, S. 14-15]. 
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Рис. 16. Карикатура в гумористичній газеті 

«Загального гімнастчного товариства в Чернівцях» 1874 р [485]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 351 

Продовження додатка З 

 

 

 
 

Рис. 17. Залізничний квиток Георга Флондора до Францбаду 

(1854 р.) [49, арк. 6]. 

 

 

  
 

Рис. 18. Квитанція рахунка К.Крауса за послуги в готелі «Брістоль» (1912 р.) [1014]. 
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Рис. 19. Реклама кав’ярні «Європа» [787, S. 61]. 

 

 

 
 

Рис. 20. Повідомлення про відкриття кафе «Габсбург», 1898р.[210, S. 7.]. 
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Рис. 21. Оголошення про набір на танцювальні курси А.Біндерера [162, S. 7]. 

 

 

 

 
 

Рис. 22. Оголошення про курси танців та фехтування А.Філеса [253 S. 8]. 

 

 

 

 
 

Рис. 23. Оголошення про танцювальні курси А.Філеса [163, S. 8]. 
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Рис. 24. Програма кінематографічного сеансу з графафоном. 

 «Оживлені картинки Едісона» [336, S. 6]. 

 

 

 

Рис. 25. Меню званого вечора президента краю Л.Гойоса [320, S. 3]. 

 

 

 

 

 



 355 

Продовження додатка З 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 26. Значок члена Чернівецької спілки ковзанярів [976]. 

 


