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ВСТУП 
 
 
 

Останнє десятиліття ХХ ст., що стало вододілом між двома 
тисячоліттями, позначилося соціокультурними змінами, зу-
мовленими складним історичним розвитком людства епохи 
світових воєн, соціально-психологічні наслідки яких породи-
ли серйозні сумніви щодо культурної парадигми епохи модер-
нізму ХІХ ст., спроможності метанаративу й макроісторії і 
загалом здатності істориків відтворювати цілісну картину 
минулого. Серед багатоманіття історіографічних течій і шкіл 
упродовж другої половини ХХ ст. у західній історичній науці 
чітко простежуються тенденції до її соціологізації, на зміну 
якій у 1980-ті рр. прийшла антропологізація, відбулося змі-
щення акцентів від макро- до мікроісторії. Загалом історіо-
графічний процес ХХ ст. містив у собі як нові перспективи, 
пов’язані з гуманізацією, методологічним оновленням і між-
дисциплінарним підходом, так і серйозні виклики, як-от ніве-
ляція принципу історизму, статусу історії як науки, здатної 
продукувати об’єктивне знання, втрата осмислення минулого 
як цілісного історичного процесу й нездатність розуміння 
складної системи взаємозв’язків між різними його періодами і 
складовими, фрагментизація історичної свідомості. Натомість 
починаючи з 1990-х рр. виразною тенденцією розвитку світо-
вої історіографії стали теоретико-методологічні пошуки вива-
женого підходу до інтерпретації співвідношення об’єктивного 
і суб’єктивного начал, зростання інтересу до дослідження 
макропроцесів, міжцивілізаційної взаємодії у широкому все-
світньо-історичному контексті, зміцнення наукових підвалин 
історії всупереч викликам крайньої суб’єктивізації і постмо-
дерністського релятивізму. 

На сучасному етапі розвитку історичної науки, у контексті 
нових соціокультурних запитів, особливого значення набу-
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вають завдання продовження сталих історіографічних тра-
дицій і водночас оновлення концептуальної бази досліджень, 
поглиблення науково-теоретичного осмислення ключових іс-
торичних явищ та процесів, і зокрема, духовної взаємодії 
різних етнічних громад на українських землях, соціально-
політичного контексту їхнього культурного розвитку. 
Об’єктивному висвітленню етнокультурного аспекту інкор-
порації українських земель до Російської імперії, проти-
стояння процесів національного розвитку й імперської уні-
фікаторської політики, значення культурно-освітньої актив-
ності етнічних громад як інструменту збереження духовних 
традицій і національної ідентичності сприятиме запровад-
ження до наукового обігу й теоретичне осмислення важливого 
фактологічного матеріалу з історії культурницької діяльності 
етнічних меншин на теренах України. Задля осягнення етно-
культурного виміру історії Російської імперії особливого зна-
чення набуває студіювання соціально-психологічної адаптації 
і трансформації різних етнічних громад, комунікації з ото-
чуючим соціальним середовищем і державними інституціями. 
Відповідно, актуалізується теоретичний аспект дослідження 
впливу освіти на процеси збереження сталих моделей куль-
турно-побутового життя етнічних громад, з одного боку, та 
їхню соціально-психологічну інтеграцію до оточуючого со-
ціокультурного середовища, з іншого. 

Вивчення проблем етнокультурного розвитку України 
сприяє поглибленню науково-теоретичного осмислення про-
цесів взаємопроникнення різнорідних культурно-цивілізацій-
них феноменів у межах полінаціональних держав, впливу 
офіційного внутрішньополітичного курсу на трансформацію 
правового становища й духовного життя етнічних спільнот, 
співвідношення процесів асиміляції і збереження самобутніх 
історико-культурних традицій. Важливою передумовою ос-
мислення цивілізаційного розвитку Європи, осягнення її ду-
ховного спадку, морально-етичних і естетичних цінностей є 
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відтворення багатовікового досвіду взаємодії європейських 
культур. Тісне сплетіння історичних шляхів українського й 
інших європейських етносів стало виявом мирного співісну-
вання різних народів на засадах толерантності та плідної 
співпраці у громадсько-культурній сфері. 

Розлогий спектр проблематики, пов’язаної із багатовимір-
ними процесами взаємопроникнення та взаємозбагачення 
культур, синтезом розмаїтих духовних цінностей, а також 
виявлення їхнього значення у всесвітньо-історичному руслі, 
незмінно викликають інтерес не лише вузького кола фахівців, 
а й широких кіл громадськості. Осягнення глибинного змісту 
поняття «європейський культурний простір» немислиме без 
з’ясування комплексу чинників, що визначали його форму-
вання, механізмів інтеграції різнорідних культурно-цивіліза-
ційних феноменів. У цьому контексті безцінний фактологіч-
ний матеріал, як основу для поглиблення теоретичних студій, 
надає унікальний історичний досвід адаптації ціннісних орієн-
тирів Європи на теренах України, трансформації здобутків 
європейської цивілізації у її багатобарвному етнокультурному 
середовищі.  

Реконструкція багатогранних процесів історико-культур-
них взаємовпливів різних народів відкриває шлях до глиб-
шого осягнення етнічних проблем історичного розвитку. 
Необхідною передумовою відтворення цілісної панорами іс-
торичного минулого народів, що населяли українські землі 
Російської імперії, є вивчення етнокультурного аспекту їхніх 
взаємовідносин, їхнього внеску в науково-освітній і мис-
тецький розвиток краю. Конкретно-історичне дослідження 
просвітницької діяльності різноманітних етнічних громад на 
теренах України сприяє концептуальному осягненню роз-
витку і взаємодії національних спільнот, проблеми взаємин із 
панівною нацією на тлі офіційного внутрішньополітичного 
курсу держави. Аналіз етнонаціонального чинника політич-
ного процесу й міждержавних відносин набуває особливої 
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актуальності в контексті всебічного студіювання громадсько-
політичного розвитку Російської імперії на початку ХХ ст. та 
міжнародних протиріч напередодні Першої світової війни.  

Феномен культурної спадщини невіддільний від поняття 
континуїтету, ідеї тяглості історичного процесу, що відобра-
жає сплетіння духовних цінностей, які дбайливо плекаються  
й передаються з покоління в покоління, формуючи систему 
міцних генетичних зв’язків багатовимірного етнокультурного 
простору, розвиток якого незмінно супроводжується взаємо-
дією різних соціокультурних традицій, діалогом і взаємозба-
гаченням культур. Універсалізм загальноєвропейської куль-
турної спадщини, на тлі якого яскравішає сяйво етнокуль-
турних традицій, втілюється у формуванні символів, що 
гармонійно вплітаються до системи цінностей різних народів. 
Промовистим виявом взаємопроникнення й синтезу світо-
глядних елементів різних етнокультурних спільнот можна 
вважати українське національно-культурне піднесення впро-
довж «довгого» ХІХ ст. 

Метою цього дослідження є відтворення основних напря-
мів і форм, специфіки культурно-освітнього життя етнічних 
меншин (поляків, євреїв, греків, чехів, німців) на теренах Ки-
ївського навчального округу в контексті культурного роз-
витку Наддніпрянської України другої половини ХІХ — по-
чатку ХХ ст. Хронологічні межі праці охоплюють проміжок 
часу від 60-х рр. ХІХ ст. до 1914 року. Верхня хронологічна 
межа співпадає з періодом «Великих реформ» у Російській 
імперії 60–70-х рр. ХІХ ст., які справили глибокий вплив на 
громадсько-культурний розвиток українських земель, що вхо-
дили до її складу. Нижня хронологічна мета пов’язана з 
початком Першої світової війни як апогею системної кризи 
європейської цивілізації. Географічні рамки дослідження охоп-
люють межі Київського навчального округу, який починаючи 
з 1832 року включав у себе Київську, Подільську, Волинську, 
Чернігівську, а з 1839 року — Полтавську губернії. 
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Важливою підвалиною методологічної бази дослідження 
специфіки культурно-освітнього життя етнічних меншин на 
українських землях другої половини ХІХ — початку ХХ ст. є 
здійснення джерелознавчого аналізу й синтезу, порівняльного 
вивчення не лише опублікованих, але й насамперед розпо-
рошених у численних архівних фондах матеріалів, запровад-
ження їх до наукового обігу, систематизація, інтерпретація, 
інтегрування зібраних по крупицях фрагментарних відомос-
тей різнопланових джерел у цілісну картину, що відображає 
події у багатоманітті їхніх причинно-наслідкових зв’язків, 
розкриває ключові явища і процеси епохи крізь призму ана-
літичних засад історико-генетичного підходу, з’ясовує варіа-
тивність історичних феноменів у руслі порівняльно-історич-
ного методу.  

На сучасному етапі актуальність етнонаціональних студій 
підсилюється їхньою суспільно-політичною значимістю задля 
пошуків механізмів розв’язання проблем, пов’язаних із за-
гостренням міжнаціональної і міждержавної конфронтації, 
посиленням ксенофобських настроїв, міжрелігійними й між-
конфесійними конфліктами, нівелюванням принципів толе-
рантності й верховенства права. Зрештою слід наголосити на 
важливій соціальній функції етнонаціональних досліджень у 
просвітницькому контексті, що сприятимуть формуванню ін-
телектуального простору українського соціуму, зорієнтова-
ного на ідеї толерантності, гуманізму й відкритості для між-
культурного діалогу. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
 
 
1.1. Історіографічний вимір культурно-освітнього 

розвитку етнічних меншин на українських землях 
упродовж другої половини ХІХ — початку ХХ ст. 

 

Дослідження історичного процесу на українських землях 
упродовж «довгого ХІХ ст.» неповне без комплексного ана-
лізу його етнонаціональної специфіки, зокрема соціально-
демографічного, економічного, духовного життя різних етніч-
них громад, їхньої трансформації під впливом офіційної дер-
жавної політики та загальноєвропейських модернізаційних 
тенденцій. Основою розвитку історичного знання, визначення 
його перспективних напрямів, конструювання теоретико-ме-
тодологічних моделей є оцінка історіографічної бази наукової 
проблематики.  

Із здобуттям Україною незалежності 1991 року відбувся 
сплеск інтересу вітчизняних істориків до широкого спектру 
етнонаціональних студій, їх філософсько-теоретичної концеп-
туалізації. Розвиток методологічної бази досліджень, запро-
вадження до наукового обігу широкого масиву історичних 
джерел зумовили появу впродовж 1990–2000-х рр. низки 
важливих праць вітчизняних учених І. Лісевича, В. Палієнка, 
Н. Громакової, Н. Сейко, О. Буравського, Н. Щербак, О. Ка-
лакури, Т. Гладченко, Ю. Рудакової та ін., що проливають 
світло на цілий комплекс питань українсько-польських зв’яз-
ків, місця й ролі поляків у культурно-історичному просторі 
України1. У контексті розкриття значення громадсько-куль-
турної діяльності поляків на українських землях, що підси-
лювалося їх високим освітнім цензом, а також висвітлення 
проблем збереження духовних традицій і національної 
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ідентичності на тлі державної політики Російської імперії, 
відтворення особливостей повсякденного життя становлять 
інтерес дослідження зарубіжних авторів K. Дунець “Teatr 
polski w Kijowie 1912–1918”. W: “Dzieje teatru polskiego. Teatr 
polski w latach, 1890–1918. Zabór rosyjski”, t. 2 (Warszawa, 
1988); Д. Бовуа “Rosyjsko-polska wojna o oświatę na terenie 
Ukrainy 1863–1914”. W: “Europa nieprowincjonalna” / K. Jasie-
wicz (red.) (Warszawa, 1999); Л. Заштовта “Polskie szkółki 
ludowe na Ukrainie w latach 1905–1914”. W: “Rozprawy z 
Dziejów Oświaty” (1990, t. XXXIII); Т. Зенкевича “Polskie zycie 
literackie w Kijowie w latach 1905–1918” (Olsztyn, 1990); 
Т. Епштейна “Edukacja dzieci i młodzieży w polskich rodzinach 
ziemiańskich na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w II połowie XIX 
wieku” (Warszawa, 1998), “Z piórem i paletą: zainteresowania 
intelektualne i artystyczne ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w  
II połowie XIX w.” (Warszawa, 2005); К. Рендзінського “Tajna i 
jawna oświata polska na Ukrainie w końcu XIX i na początku XX 
wieku”. W: “Polsko-Ukraiński Rocznik” (2006, t. 8); П. Горба-
товського “Polskie życie teatralne w Kijowie w latach 1905–
1918” (Kraków, 2009). 

І. Лісевич у своїй праці з промовистою назвою «У затінку 
двоглавого орла (польська національна меншина на Наддніп-
рянській Україні в другій половині ХІХ — на початку  
ХХ ст.)» розкрив методи і сутність національної політики 
царизму щодо польської меншини після 1863 року2. Учений 
влучно зауважив, що «ліберал» Олександр ІІ перевершив 
Миколу І в жорстокості репресій проти діячів польського 
національно-визвольного руху, що найбільшого розмаху на-
були у Південно-Західному краї — Київській, Волинській і 
Подільській губерніях. І навіть певні послаблення, що мали 
місце після революційного 1905 року, не змінили суті цієї 
дискримінаційної політики. Проаналізовано демографічні 
процеси серед польського населення, його внесок у соціально-
економічні перетворення, зумовлені «Великими реформами» 
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60–70-х рр. ХІХ ст., які царський уряд у Правобережній 
Україні волів запроваджувати із запізненням. З’ясовано со-
ціальну диференціацію поляків у селах, роль поміщиків у 
системі землеволодіння й розвитку промисловості на україн-
ських теренах. Наголошується на внеску польської інтелі-
генції, зокрема Товариства польських техніків, у науково-
технічний і освітній розвиток України. Порівняно із приват-
ними промисловими підприємствами та науковими устано-
вами, що підпорядковувалися органам місцевого самовря-
дування, польським ученим найважче було зробити кар’єру у 
вищих навчальних закладах, що мали статус імперських 
установ. Участь поляків у науково-освітньому процесі Хар-
ківського, Київського, Новоросійського університетів ілюст-
рується на прикладі А. Пшеборського, Л. Горецького, В. Під-
висоцького, В. Високовича, Б. Шишковського, Л. Ценков-
ського, Я. Слешинського, А. Веріго, Б. Веріго, В. Юргевича та 
ін. Порушується питання про вплив польських дослідників на 
розвиток гуманітарних наук в Україні. Відзначається певне 
покращення національно-культурного становища польської 
громади з початком Першої світової війни. 

Внесок поляків у культурне життя українських земель 
Російської імперії у другій половині ХІХ — на початку  
ХХ ст. висвітлюється у праці І. Лісевича «Родом з України… 
(польська національна меншина і культурне життя на Над-
дніпрянській Україні у другій половині ХІХ — на початку  
ХХ ст.)»3. Автор наголосив на руйнівному впливі державної 
політики царизму, спрямованої на придушення духовного роз-
витку польського народу, нівелювання його мовно-культурної 
ідентичності, національної самосвідомості, що стала рушієм 
Листопадового повстання 1830–1831 рр. і Січневого пов-
стання 1863–1864 рр. Водночас проводяться паралелі між 
становищем поляків і українців за умов русифікаторської 
політики, акцентується увага на проявах солідарності між 
двома народами, організації українсько-польських культурних 
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заходів, наприклад, щодо вшанування пам’яті А. Міцкевича, 
Т. Шевченка тощо. Висвітлюється діяльність польських літе-
раторів в Україні після 1863 року, їхній внесок у культурний 
розвиток краю. Йдеться про творчість, зокрема і українською 
мовою, випускника Університету Св. Володимира, хлопомана 
П. Свєнціцького, який упродовж 1866–1867 рр. видавав у 
Львові українсько-польський часопис «Сьоло» і популяри-
зував доробок Т. Шевченка, Марка Вовчка, Ю. Федьковича та 
ін.; перекладознавчу діяльність Л. Совінського, який особливо 
захоплювався поезіями Кобзаря, і віддзеркалення у його влас-
них творах тогочасного колориту Поділля; українську те-
матику у творчості С. Грудзінського; історичні сюжети в 
інтерпретації Ф. Равіти-Гавронського; вплив українського 
фольклору на творчість В. Висоцького. Охарактеризовано 
визначальні тенденції українсько-польської співпраці на літе-
ратурній ниві початку ХХ ст., що втілювалася у виданні 
«Літературного річника українських та польських авторів», 
якому надавала сприяння Олена Пчілка. Наголошується на 
відданості темі українсько-польських відносин літераторів, 
що мусили емігрувати з України — учасника Угорської 
революції 1848–1849 рр., одного з лідерів Польського пов-
стання 1863–1864 рр. З. Мілковського та письменника-реа-
ліста Ю. Крашевського. Особливу увагу приділено історії 
польського театрально-музичного життя, що за складних 
умов, під тиском заборон і цензурних утисків торувало собі 
шлях у Наддніпрянській Україні, надихаючись мотивами 
українських народних пісень. Яскравим виявом вагомої ролі, 
яку відіграли в розвитку української музичної культури 
польські митці, є постать директора Київського музичного 
училища (1877–1913) В. Пухальського. З українською землею 
пов’язаний життєвий шлях композитора Ю. Зарембського, 
який після занять під керівництвом Ф. Ліста в Римі тріум-
фально виступав у європейських столицях, та К. Шиманов-
ського — одного з основоположників музичного мистецтва 
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ХХ ст. Підсумовуючи в післямові наведений конкретно-
історичний матеріал щодо внеску поляків у літературно-
мистецький процес в Україні, І. Лісевич акцентує на тезі 
письменника В. Шевчука про те, що від ХVI ст. постав фено-
мен українсько-польської культури, багато видатних пред-
ставників якої дали наступні століття4. 

Студіювання національно-культурного розвитку поляків 
знайшло продовження в наступній праці І. Лісевича «Духовно 
спраглі» (духовне життя польської національної меншини на 
Наддніпрянській Україні в 1864–1917 рр.)»5. У ній охарак-
теризовано прояви русифікаторської політики Російської ім-
перії, спрямованої на послаблення культурних позицій поль-
ської громади, впливу Римо-Католицької церкви, боротьбу 
проти викладання і вживання польської мови. Та особливу 
загрозу могутності імперії російські можновладці вбачали у 
зближенні польського й українського національних рухів, 
виявах солідарності двох народів в опорі самодержавству, 
їхній культурній співпраці й порозумінні. Українці засудили 
рішення Сенату 1909 року щодо заборони діяльності київ-
ського товариства «Освята», О. Пчілка на сторінках часопису 
«Рідний край» висловила свої співчуття польській громад-
ськості та відкинула маніпуляції щодо т.зв. «загрози» поло-
нізації населення краю. Водночас у монографії доводиться, 
що польське шкільництво, змушене перейти в підпілля, пере-
творилося на загальнонародний рух, що охопив усі верстви 
польського населення. Відзначається польська присутність  
у складі студентства і професорсько-викладацьких кадрів 
Харківського, Київського й Новоросійського університетів, 
внесок поляків у розвиток науки, організацію навчально-
виховного процесу, медичної галузі. Ґрунтовністю й насиче-
ністю цінним фактологічним матеріалом вирізняються роз-
діли книги, присвячені історії польського книгодрукування й 
бібліотечно-просвітницької справи як важливого чинника 
культури України другої половини ХІХ — початку ХХ ст. 
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Попри заборони, польська література здобувала популярність 
у польських і українських читачів, насамперед студентства, 
яке таємно поширювало твори А. Міцкевича, С. Гощинського, 
Ю. Словацького. Становлять інтерес наведені Т. Лісевичем 
приклади об’єднання зусиль українців і поляків у книго-
виданні, одним із результатів якого став вихід 1909 року 
«Літературного річника українських і польських авторів», 
кошти від розповсюдження якого мали бути спрямовані на 
побудову пам’ятника Т. Шевченку в Києві та перевезення тіла 
Ю. Словацького з Парижа до Польщі. Розкрито вагоме місце 
польської літератури у фондах бібліотек навчальних закладів, 
насамперед Університету Св. Володимира, до якого перейшли 
багаті книжкові колекції Кременецького ліцею, включно з 
унікальним книгозібранням короля Речі Посполитої Стані-
слава Августа Понятовського. Утім, новими польськими ви-
даннями бібліотека повноцінно не поповнювалася, з приводу 
чого висловлював своє обурення М. Драгоманов, посила-
ючись на згубні наслідки такої політики для викладацької і 
наукової роботи. Прикінцевий розділ книги розкриває проб-
леми із забезпеченням свободи совісті в підросійській Україні, 
репресії проти Римо-Католицької церкви, що набрали обертів 
після придушення Польського повстання 1863–1864 рр., нама-
гання перевести богослужіння в католицьких храмах на ро-
сійську мову (т.зв. «розполячення католицизму»). Загалом 
наведений конкретно-історичний матеріал дозволив автору 
дійти висновку, що поляки чинили опір, хоча і прихований, 
урядовій дискримінаційній політиці, а отже польське духовне 
життя тривало. 

Тематика культурно-освітньої діяльності польської гро-
мади в Україні знайшла продовження в дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата педагогічних наук Н. Сейко 
«Педагогічні та етносоціологічні засади розвитку польського 
шкільництва на Волині-Житомирщині у 1905–1938 рр.»6, а 
також монографії міждисциплінарного історико-педагогіч-
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ного характеру «Польське шкільництво на Волині-Жито-
мирщині у ХІХ — першій половині ХХ ст.»7. На основі 
джерел, почерпнутих в архівах Києва й Житомира, широкого 
спектру періодичних видань, літератури, зокрема й поль-
ськомовної, дослідниця розкрила масштаби розвитку поль-
ської освіти в зазначеному регіоні. Представлено історичну 
ретроспективу польського шкільництва на Волині за часів 
Речі Посполитої та Російської імперії, включно з періодами 
між польськими національно-визвольними повстаннями 
1830–1831 рр. і 1863–1864 рр. й аж до початку ХХ ст. Увага 
авторки сфокусована на етнокультурному житті, освітній 
діяльності волинських поляків і її інституціалізації від Ро-
сійської революції 1905–1907 рр. до Першої світової війни 
1914–1918 рр., Української революції 1917–1921 рр., а також 
за радянських часів, насамперед періоду існування Мархлев-
ського польського національного району (1925–1935 рр.).  

Докторська дисертація Н. Сейко, захищена 2009 року, при-
свячена теоретико-методологічному осмисленню основних 
етапів розвитку доброчинності у сфері освіти України — 
фундушового (1803–1832 рр.), люстраційного (1832–1864 рр.), 
системних тенденцій (1864–1918 рр.), а також впливу на нього 
етноконфесійного чинника, внеску різних соціальних верств і 
структур, насамперед земств, у благодійну підтримку нав-
чальних закладів і їхніх учнів8. Простежено еволюцію доб-
рочинності в галузі освіти, її структуру (співвідношення 
приватної, громадської і державної складових), динаміку, 
тенденції і напрями, комплекс соціокультурних, суспільно-
політичних, економічних процесів, що визначали її специфіку. 
Розглядаючи у другому розділі дисертації значення добро-
чинних фундушів у розвитку освіти України впродовж 1803–
1832 рр., Н. Сейко відзначає внесок польської громади в 
заснування нових навчальних закладів. Розкрито основні 
передумови домінування поляків у структурі благодійництва 
на початку ХІХ ст.: польська знать складала основну масу 
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землевласників на Правобережній Україні, від часів Речі 
Посполитої було успадковано традиції організації добро-
чинної діяльності. У дисертації висвітлено благодійну під-
тримку польської громади навчальних закладів усіх рівнів (від 
початкових шкіл до університетів), соціально незахищених 
верств населення, мистецьких проєктів (театральних труп, 
оркестрів тощо). Виокремлено основні форми доброчинної 
діяльності — довічні і стипендіальні фундуші, конвікти, за-
повіти. Доведено, що саме впродовж фундушового етапу 
(1803–1832) закладено традиції, що справили вплив на роз-
виток благодійництва в Україні впродовж ХІХ — початку  
ХХ ст.  

Водночас історія доброчинної діяльності поляків знайшла 
висвітлення у виданій 2007 року монографії «Доброчинність 
поляків у сфері освіти України (ХІХ — поч. ХХ ст.)»9 і низці 
статей Н. Сейко.  

У контексті дослідження історії Римо-Католицької церкви 
на українських землях питання її просвітницької діяльності 
порушували у своїх працях Ю. Білоусов10, І. Шостак11, 
Е. Зваричук12, В. Ганзуленко13.  

Еволюцію шляхетського землеволодіння та внесок шля-
хетських родів Волині в соціально-економічну історію регіону 
впродовж ХІХ ст., насамперед розвиток ринкових відносин, 
промисловості, торгівлі, банківської справи, а також куль-
турне життя й рівень освіти висвітлюється в кандидатській 
дисертації В. Павлюка14. Четвертий розділ цієї праці спе-
ціально присвячено досвіду реформування освіти на Волині в 
першій третині ХІХ ст., значенню діяльності заснованої 
зусиллями польської шляхти Кременецької гімназії як впливо-
вого осередку культурного відродження Правобережної Укра-
їни. У статті цього ж автора «Польська аристократія у сус-
пільному житті Правобережної України після поділів Речі 
Посполитої» акцентується увага на внеску графа Т. Чацького 
як генерального візитатора училищ Київської, Волинської і 
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Подільської губерній у розвиток освіти та опір русифікації 
регіону15.  

У кандидатській дисертації16 і монографії17 О. Буравського 
розкрито низку важливих аспектів соціально-економічного й 
культурного розвитку поляків Волині впродовж другої поло-
вини ХІХ — початку ХХ ст., а саме: динаміку чисельності й 
розселення, соціальні показники, рівень освіти й церковну 
приналежність, вплив національної політики Російської імпе-
рії на суспільно-політичне й культурне життя польської 
громади, її роль у системі землеволодіння й землекорис-
тування, господарському житті Волині, участь у громадсько-
культурних процесах регіону. Автор з’ясовує негативні на-
слідки урядової політики, що призводила до зниження рівня 
грамотності й посилення русифікації польського населення. 
Висвітлюється внесок Римо-Католицької церкви в розвиток 
просвітницької і доброчинної діяльності, заснування таємних 
шкіл, збереження й популяризацію національно-культурних 
цінностей, зміцнення польської національної ідеї. Наголо-
шується на широкій соціальній базі руху за впровадження 
польського шкільництва на Волині, що наштовхувався на 
репресивні заходи з боку імперської адміністрації, на зви-
нувачення в окатоличенні й полонізації населення Південно-
Західного краю. Фокусується увага на ролі у збагаченні 
духовного життя й національно-культурній консолідації поль-
ської громади діяльності просвітницьких і мистецьких орга-
нізацій (на кшталт Варшавського товариства сприяння худож-
никам, товариства співаків «Лютня», Луцького польського 
громадського зібрання «Будинок польський» тощо). У персо-
ніфікованому вимірі показано внесок польської інтелек-
туальної еліти в боротьбу проти русифікаторської політики, її 
участь у розвитку науки, літературно-мистецького життя на 
Волині. У низці наступних досліджень та виданій 2013 року 
монографії О. Буравського розглядається роль культурно-
освітньої діяльності Римо-Католицької церкви на Право-
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бережній Україні впродовж ХІХ — початку ХХ ст. у збе-
реженні польської національної ідентичності, протистоянні 
асиміляційним процесам18.  

Фундаментальною студією з історії освіти на українських, 
литовських, білоруських землях, що внаслідок поділів Речі 
Посполитої відійшли до Російської імперії, є монографія 
Л. Заштовта “Kresy 1832–1864. Szkolnictwo na ziemiach Litew-
skich i Ruskich dawnej Rzeczypospolitej”19. У праці відтворено 
комплексну картину функціонування різних рівнів освітньої 
системи в період між двома Польськими національно-ви-
звольними повстаннями — 1830–1831 рр. і 1863–1864 рр., 
водночас другий розділ “Dziedzictwo Rzeczypospolitej: szkol-
nictwo polskie 1795–1832” присвячено розвитку освіти впро-
довж 1795–1832 рр., діяльності парафіяльних шкіл і середніх 
навчальних закладів, Віленського університету, Кременець-
кого ліцею. Висвітлюються інституційні особливості й меха-
нізми імперського управління освітньою мережею. У кон-
тексті продовження традицій Віленського університету роз-
глядається історія Медико-хірургічної і Духовної академій у 
Вільно, Університету Св. Володимира. Аналізуються заходи 
державного регулювання й реформування шкільництва, зміст 
і організація навчального процесу, викладацький склад, сис-
тема фінансування, облаштування побуту учнів.  

Маючи у власному науковому доробку цикл вагомих 
праць, сфокусованих на соціально-етнічній, економічній, релі-
гійній проблематиці, Д. Бовуа у широкому спектрі своїх нау-
кових інтересів рельєфно окреслив і культурно-освітню ца-
рину, зокрема у виданій 1977 році праці з історії Віленського 
навчального округу20. Окремий параграф четвертого розділу 
книги французького вченого «Шляхтич, кріпак і ревізор. 
Польська шляхта між царизмом і українськими масами (1831–
1863)» своєю влучною назвою «Культурний терор (школи й 
преса)» віддзеркалює квінтесенцію його змісту в контексті 
висвітлення історії закриття Кременецького ліцею, ліквідації 
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польської шкільної мережі, репресій, що наростали після 
придушення Листопадового повстання 1830–1831 рр. У статті 
«Російсько-польська війна за освіту в Україні (1863– 
1914 рр.)», що ґрунтується на архівних документах, періодиці, 
спогадах сучасників, Д. Бовуа звертається до розвідки Л. Заш-
товта “Polskie szkólki ludowe na Ukrainie w latach 1905–
1914”21, відзначаючи наведені в ній цінні фактологічні мате-
ріали і водночас опонуючи окремим її положенням, напри-
клад тезі про альтруїзм польських поміщиків, які засновували 
школи, де могли здобувати освіту українські селяни. 
Структурно праця Д. Бовуа складається з проблемних трьох 
частин із промовистими назвами «Післяповстанська анти-
польська манія царату», «Польсько-російське антиурядове 
зближення студентства», «Польські політичні ілюзії 1905–
1908 рр.».  

Д. Бовуа акцентує на інструментах «боротьби за душі» 
українців шляхом заборони навчання дітей селян при като-
лицьких парафіях, русифікації початкової освіти, протидії 
поширенню виданої поляками навчальної літератури, що ні-
бито «могла призвести до відриву Південно-Західного краю 
від Росії». У статті наголошується на особливій суворості 
переслідування поляків у південно-західних губерніях, порів-
няно з іншими регіонами Російської імперії, що знаходило 
вияв, зокрема, в обмеженні вступу польської молоді до 
місцевих гімназій та Університету Св. Володимира впродовж 
1860-х рр. Водночас у статті Д. Бовуа розглядається питання 
участі польського студентства в суспільно-політичному житті 
Росії, сприйняття ним соціалістичних ідей, активізації діяль-
ності польських народних шкіл упродовж 1904–1907 рр.  

Розкривши в циклі своїх праць складні перипетії російсько-
польсько-українських взаємовідносин і протиріч на землях 
Правобережної України двох останніх третин ХІХ ст., Д. Бо-
вуа звернувся до глибшого відтворення витоків досліджених 
ним процесів у монографії «Російська влада та польська 
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шляхта в Україні. 1793–1830 рр.»22. У її четвертому розділі 
«Шляхетський титул і освіта в Україні» автор фокусує увагу 
на ролі культурно-освітнього розвитку, що виявлявся зокрема 
в заснуванні польських шкіл і знаменитого Кременецького 
ліцею як чинника консолідації і піднесення національної 
гідності шляхти. У виразно втілених у докорах М. Сперан-
ського щодо «надмірної схильності до навчання» у «поль-
ських губерніях» протиріччях із російською владою в куль-
турній сфері Д. Бовуа вбачає джерело майбутніх соціальних 
конфліктів і вибухів.  

Результатом понад 40-річної скрупульозної науково-до-
слідної роботи, синтезом здійснених упродовж цього часу 
студій Д. Бовуа стала фундаментальна узагальнююча праця 
«Гордіїв вузол Російської імперії: влада, шляхта й народ на 
Правобережній Україні (1793–1914)»23. Серед сплетіння явищ 
і процесів, що зумовлювали наростання соціальних протиріч у 
Російській імперії, автор виокремлює «надмірну схильність до 
освіти», оскільки вона «ставала тривожним фактом, що пору-
шував культурну, соціальну й таку крихку національну рів-
новагу в Російській імперії»24. Учений наголошує, що куль-
турний простір Правобережної України характеризувався 
концентрацією найбільших польських навчальних закладів 
(включно з Кременецьким ліцеєм). Утім, унаслідок приду-
шення Листопадового повстання 1830–1831 рр. їхні викладачі 
й учні зазнали переслідувань, а польська мова послідовно 
витіснялася з освітньої сфери. Зрештою підбиваючи підсумки 
свого комплексного дослідження, Д. Бовуа констатує, що 
попри русифікацію на теренах Правобережної України упро-
довж ХІХ ст. російській владі не вдалося «елімінувати поляків 
із цього регіону». 

Положення досліджень Л. Заштовта й Д. Бовуа знайшли 
розвиток у монографії і докторській дисертації О. Прищепи, 
присвячених формуванню й функціонуванню культурно-ос-
вітнього середовища повітових міст і містечок Правобережної 



Історіографія та джерела дослідження 

 

21

України наприкінці ХVIII — на початку ХХ ст.25 Авторка 
розглянула особливості імплементації на теренах Правобе-
режної України в останній третині ХVIII ст. освітньої ре-
форми Речі Посполитої, націленої на створення на матеріаль-
ній базі ліквідованого 1773 року Єзуїтського ордену мережі 
фінансованої державною національної польської освіти світ-
ського характеру, що ґрунтувалася на ідеях західноєвро-
пейського Просвітництва, поглибленому вивченні природ-
ничих наук, польської та інших європейських мов, прищеп-
ленні молоді християнських цінностей і патріотизму. Аналіз 
системи навчальних закладів, що діяли під егідою Едука-
ційної комісії (1773–1794), ілюструє глибину вкорінення в 
регіоні польської шляхетської культури, її визначальний 
вплив на формування соціокультурного середовища Право-
бережної України, роль навчальних центрів у розвитку 
комунікації місцевої еліти. Розкривається процес інтеграції і 
трансформації освітніх практик Речі Посполитої в імпер-
ському російському просторі. Акцентується на протистоянні 
польської культурної традиції і русифікаторської політики, 
що набрала обертів після Листопадового повстання 1830 р. 
О. Прищепа погоджується з думкою А. Каппелера, що «у 
зв’язку з рудиментарною і не рідномовною освітньою полі-
тикою Російської імперії її учительство аж до 1905 р. не 
відігравало якоїсь помітної ролі в національному русі жод-
ного з трьох етносів — польського, російського, чи то укра-
їнського»26. У цьому контексті варто було би приділити увагу 
аналізу ролі нелегальної культурницької діяльності поляків, 
зокрема функціонуванню тісно пов’язаних із католицькою 
церквою таємних польських шкіл, для збереження польської 
національної ідентичності. 

В історіографії польської культурної присутності на тере-
нах України провідне місце належить дослідженням М. Коже-
ньовського, результати яких оприлюднювалися на наукових 
форумах і публікувалися у вигляді статей27, але комплексне 
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висвітлення знайшли у фундаментальній праці «За Золотими 
ворітьми. Суспільно-культурна діяльність поляків у Києві в 
1905–1920 роках»28, основу джерельної бази якої складає ве-
ликий пласт вперше запроваджених до наукового обігу доку-
ментів архівів Києва, Варшави, Кракова. Реконструкції ціліс-
ної картини багатоманітного етнокультурного розвитку Києва 
сприяє здійснене М. Коженьовським комплексне дослідження 
процесу формування київського центру польської національ-
ної ідентичності через призму діяльності громадських органі-
зацій, науково-освітніх і культурно-мистецьких осередків, 
періодичних видань. Відзначається, що поряд із Санкт-
Петербургом та Москвою Київ був одним із трьох найпо-
тужніших центрів соціокультурної, економічної, політичної 
діяльності польської громади, процес формування якої сягав 
часів Київської Русі. Водночас через призму багатого кон-
кретно-історичного матеріалу ілюструється унікальна роль 
міського простору Києва як одного з осередків формування 
історії польської нації, трансформації її ідентичності під впли-
вом місцевого колориту, духовного спадку міжкультурної 
взаємодії у регіоні від часів Речі Посполитої. Автохтонність 
поляків на теренах Правобережної України, зростання їхньої 
чисельності в Києві від 1881 року зумовлювали значення 
міста в розвитку культурного діалогу Схід-Захід29. У моно-
графії окреслено визначальні тенденції демографічного роз-
витку польського населення Києва від 1860-х рр. до Першої 
світової війни, його культурно-побутову, ментальну специфі-
ку, роль у соціальній структурі міста, участь в економічному 
житті, освітніх процесах. Висвітлено процес інституційного 
становлення й діяльності на початку ХХ ст. польських бла-
годійних організацій, що виконували важливі соціальні функ-
ції, з якими не здатні були впоратися російські державні 
органи. Безпосередньо освітньому розвитку поляків у Києві 
впродовж 1905–1920 рр. присвячено третій розділ праці, у 
якому його розділено на періоди: 1905–1914 рр. — перші 
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спроби легальної освітньої діяльності, що завершилися її згор-
танням під тиском царської влади; 1914 — лютий 1917 рр. — 
активізація польського шкільництва, заснування низки почат-
кових і середніх навчальних закладів; лютий 1917 — останній 
квартал 1917 — апогей розвитку польської освіти в Києві, 
відкриття Польського університетського колегіуму; 1918–
1919 рр. — розширення мережі польських шкіл за підтримки 
відповідних національних інституцій. Революція 1905– 
1907 рр., що започаткувала лібералізацію суспільно-полі-
тичного життя Росії, становлення парламентаризму, сприяла 
активізації польського національно-культурного руху, важли-
вою складовою якого стала легальна діяльність упродовж 
1906–1909 рр. польського товариства «Освіта». У монографії 
висвітлено засади і провідні напрями його роботи, обставини 
ліквідації згідно з постановою Сенату (1909), що викликало 
хвилю обурення українських культурних діячів, які уважали 
абсурдними звинувачення російської влади на адресу поль-
ських просвітницьких організацій у намірах полонізації укра-
їнців. М. Коженьовський звертає увагу на спроби польських 
громадсько-культурних діячів, зокрема Й. Бартошевича, до-
вести юридичну неспроможність згаданого рішення Сенату, 
оперуючи принципами європейської правової культури та 
апелюючи до проголошених Маніфестом 17 жовтня 1905 р. 
прав і свобод. А відтак польське шкільництво в Києві мусило 
переходити на нелегальне становище, альтернативою якого 
стала успішна реалізація ініціативи В. Перетяткович щодо 
заснування 8-класної жіночої гімназії, яка попри заборону 
організації навчального процесу польською мовою, прагнула 
бути «польською за духом».  

Свідченням актуалізації юдеознавчих студій в українській 
історіографії став захист цілої низки докторських і канди-
датських дисертацій, присвячених зокрема історії синагог в 
Україні другої половини ХVI — початку ХХ ст.; хасидизму як 
вияву реформаційних процесів в іудаїзмі на теренах Росій-
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ської імперії у середині ХVIII — на початку ХХ ст.; місцю та 
ролі єврейства в політичному процесі Наддніпрянської Ук-
раїни (ХІХ — початок ХХ ст.), специфіці єврейського громад-
ського руху, українсько-єврейському дискурсу в друкованих 
виданнях, політиці російського уряду щодо єврейського пи-
тання, участі євреїв у аграрних відносинах і рекрутській 
повинності єврейського населення; соціокультурному і право-
вому становищу єврейського населення на українських землях 
Австро-Угорщини, асиміляційним процесам у ХІХ — на по-
чатку ХХ ст., єврейському питанню у програмах і діяльності 
політичних партій, участі євреїв у діяльності австрійської со-
ціал-демократії; комплексному висвітленню історії єврейських 
громад Правобережної, Лівобережної і Південно-Східної Ук-
раїни ХІХ — початку ХХ ст.; різноманітним аспектам куль-
турного виміру діяльності єврейського населення в Україні, 
специфіці єврейської етнопедагогіки ХІХ — початку ХХ ст.30 

У захищеній 2002 року кандидатській дисертації Н. Руд-
ницької здійснено комплексне дослідження становлення й 
функціонування системи освіти для євреїв на Волині впро-
довж ХІХ — початку ХХ ст. через призму національної 
політики Російської імперії. Проаналізовано важливі статис-
тичні дані й фактологічні матеріали, соціально-економічні та 
правові чинники діяльності єврейських навчальних закладів, 
історичні передумови формування унікальної традиційної 
культури євреїв, базовою засадою якої була освіта й вихо-
вання молоді. З’ясовано особливості розвитку мережі єврей-
ських початкових приватних і державних навчальних закла-
дів, зміст їхнього навчально-виховного процесу, структуру 
викладацького складу, проблеми фінансового забезпечення. 
Охарактеризовано постановку викладацької справи і значення 
в системі підготовки рабинів та педагогічних кадрів для по-
чаткових єврейських навчальних закладів діяльності Жито-
мирського рабинського училища (1847–1873 рр.), навчальні 
програми якого були рівноцінні гімназичним. Водночас де-
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яких уточнень потребує наступна теза авторки: «За 26 років 
діяльності Житомирське рабинське училище здобуло автори-
тет єврейської громади та прогресивних російських чинов-
ників. Безкоштовна форма навчання, достатній професійний 
рівень викладачів, звільнення від рекрутчини привабили до 
закладу значну масу учнів»31. Варто наголосити, що рабинські 
училища загалом не отримали достатньої довіри єврейської 
спільноти, а їхнім випускникам доволі часто не вдавалося 
заручитися повноцінною підтримкою громади при виборах у 
рабини, а отже і звільнитися від рекрутської повинності. 

У дисертації відзначається важлива роль Житомирського 
єврейського вчительського інституту (1873–1885) у культур-
ному поступі євреїв не лише на теренах Волині, але і в 
масштабах усієї Російської імперії. Висвітлюються непрості 
умови, в яких доводилося функціонувати цьому закладу, а 
саме: намагання уряду повністю підпорядкувати його офіцій-
ному внутрішньополітичному курсу Росії, спрямованому на 
асиміляцію євреїв, і водночас опір консервативних кіл єврей-
ського населення, ортодоксальної іудейської громади. Поча-
ток утвердження в Російській імперії професійно орієнтованої 
освіти пов’язаний із відкриттям у Житомирі першого реміс-
ничого училища. Загалом у дисертації розкрито активну 
участь євреїв у культурних процесах на українських землях, 
всупереч негативному впливу русифікаторської політики, по-
збавленню т.зв. інородців громадянських прав. Висвітлюється 
вплив Гаскали на модернізаційні процеси у єврейському сере-
довищі, а також протистояння представників цього руху та 
іудеїв-ортодоксів. Авторка акцентує увагу на ролі Волині як 
важливого просвітницького центру, де формувалися поко-
ління єврейської інтелігенції, яка плекала національні традиції 
та сприяла популяризації кращих здобутків світової культури, 
зокрема шляхом перекладацької діяльності.  

Дослідження історії освітньої діяльності євреїв на Волині 
знайшли продовження в кандидатській дисертації А. Меле-
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щенко «Єврейське шкільництво у структурі освіти Волині 
(кінець XVIII — початок ХХ століття)»32, зорієнтованій на 
історико-педагогічний аналіз. У дисертації зосереджено увагу 
на типологізації і класифікації початкових єврейських нав-
чальних закладів, організаційно-методичних засадах їхнього 
навчально-виховного процесу в контексті основних тенденцій 
розвитку єврейського шкільництва і його ролі в культурному 
житті Волині. Акцентується на культурно-освітніх взаємо-
впливах євреїв, поляків, німців, росіян, українців на теренах 
Волинського краю, значенні культурно-просвітницької, доб-
рочинної, релігійної діяльності громадських інституцій для 
протистояння асиміляційній політиці російського уряду щодо 
єврейського населення. Здійснено узагальнюючу характерис-
тику мережі єврейських навчальних закладів Волині, їхнього 
місця в топографічному просторі губернії, чисельності учнів, 
особливостей традиційної релігійної і державної освіти для 
євреїв. Висвітлено специфіку підготовки педагогічних кадрів 
для єврейських навчальних закладів (Житомирське рабинське 
училище, Житомирський єврейський учительський інститут), 
зміст і пріоритети навчальних програм, рівень методичного 
забезпечення, форми навчально-виховної роботи і вплив на 
неї релігійних засад, морально-етичних традицій, релігійних 
цінностей. Наголошується на ролі шкільництва, культурно-
просвітницької діяльності у збереженні самобутності єврей-
ської громади Волині.  

У кандидатській дисертації А. Морозової «Єврейське насе-
лення Лівобережної України (друга половина ХІХ — початок 
ХХ ст.)» зроблено акцент на двоїстості соціокультурного роз-
витку євреїв, що визначала їхню самоідентифікацію, сформо-
вану за умов, коли з одного боку вони прагнули зберегти 
власну мову, релігійну самобутність, а з іншого — мали 
інтегруватися до оточуючого економічного й культурного 
середовища33. Останній розділ дисертації присвячено освіті  
й духовно-релігійному життю єврейської громади. Наголо-
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шується, що попри складне матеріальне становище приватних 
і державних навчальних закладів для євреїв, загалом їм вда-
лося протистояти асиміляційній політиці російського уряду, 
зберегти засади єврейської традиційної культури, і зокрема, 
забезпечити вищий рівень грамотності серед жінок, порівняно 
з християнським населенням.  

Розвиток єврейської освітньо-виховної системи є складо-
вою предмета дисертаційного дослідження В. Гончарова «Єв-
рейське населення Південно-Східної України 1861–1917 рр.»34. 
У ньому розкрито специфіку формування єврейської громади 
після Великих реформ 60–70-х рр. ХІХ ст., її структуру, 
розселення, динаміку чисельності, особливості господарської 
діяльності, громадського побуту. Проаналізовано процеси 
акультурації євреїв великих міст, що супроводжувалися зрос-
танням рівня їхньої освіченості й економічного статусу, при-
сутності в державних органах, формуванням класу єврейської 
інтелігенції. Відзначено вплив іудаїзму, традиційної культури 
східноєвропейського єврейства, насамперед комплексу мо-
рально-етичних норм, на суспільно-політичне й економічне 
життя євреїв регіону. Осередками і провідниками цього впли-
ву виступали родина, синагога і єврейські навчальні заклади 
(талмуд-тори, хедери). Водночас простежено роль загальних 
навчальних закладів у міжкультурній взаємодії, європеїзації 
єврейської молоді, що впливала не лише на її освітній рівень, 
але і на моделі соціальної поведінки, соціально-психологічні 
засади шлюбних відносин, систему виховання дітей, статус 
жінки. З’ясовано посилення світського елемента у процесі 
трансформації єврейської системи освіти відповідно до вимог 
часу, що передбачала зростання ролі професійно орієнтованої 
освіти, вивчення іноземних мов, питомої ваги жінок у ви-
кладацькому складі. 

У кандидатській дисертації О. Крічкер «Життя єврейського 
населення провінційних містечок Правобережної України в 
першій третині ХХ століття»35 проаналізовано специфіку 
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соціально-економічного становища єврейства згаданого регіо-
ну в межах Російської імперії, його трансформацію на початку 
ХХ ст., зокрема і в результаті встановлення радянської влади. 
Розкрито посередницьку функцію містечок у відносинах між 
містом і селом, їхню роль у розвитку торгівлі, ремісничого і 
промислового виробництва. Розглянуто етнонаціональні про-
цеси, що розгорталися в містечках Правобережної України, та 
значення єврейської освіти для збереження традиційної ду-
ховної культури євреїв.  

Місце та роль єврейського населення в соціокультурному  
й економічному розвитку Катеринославської і Херсонської 
губерній другої половини ХІХ ст. через призму взаємодії 
традиціоналізму й модернізаційних процесів досліджено в 
кандидатській дисертації і монографії В. Яшина36. Зокрема, у 
монографії автор простежив вплив русифікації і християни-
зації на розвиток єврейських громад, а також гальмівний 
ефект обмежувальних заходів російського уряду щодо еко-
номічної активності євреїв. Порушене в четвертому розділі 
праці питання функціонування єврейської системи освіти — 
релігійної, світської, професійної — знайшло продовження в 
наступному циклі статей В. Яшина. У статті «Модернізація 
традиційної єврейської освіти на Херсонщині та Катерино-
славщині (др. пол. ХІХ ст.)» автор проаналізував зумовлені 
насамперед економічними чинниками і спрямовані на інте-
грацію єврейського населення до соціокультурного простору 
Російської імперії реформи у сфері освіти37. З’ясовано, що 
центрами освітньо-модернізаційних процесів стали великі 
міста. Наприклад, у казенних єврейських училищах Одеси 
використовувалися гімназичні підручники із загальноосвітніх 
предметів, а місцева тламуд-тора, якою опікувалися впливові 
єврейські купці й рабини, перетворилася на потужний осе-
редок русифікаторської політики влади. На основі аналізу 
статистичних даних автор дійшов висновку, що загалом біль-
шість єврейського населення надавала перевагу навчанню в 
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талмуд-торах, хедерах, єшивах, а також домашній освіті. 
Наголошується на посиленні після 1880-х рр. сіоністських 
настроїв, опору асиміляції, національного спрямування тради-
ційної єврейської системи освіти. 

У наступній розвідці «Розвиток світської освіти серед 
єврейського населення Херсонщини та Катеринославщини у 
другій половині ХІХ століття» В. Яшин розкрив значення 
здобуття євреями загальної світської і професійної освіти для 
інтеграції до російськомовного християнського соціуму й 
реалізації власних економічних інтересів, що виходили за 
межі традиційної єврейської громади38. Простежено транс-
формації офіційної державної політики з цього питання від 
сприяння модернізаційним процесам шляхом залучення єв-
рейської молоді до навчання в гімназіях та університетах 
упродовж 1860–1870-х рр. до вжиття заходів задля зменшення 
їхньої питомої ваги у згаданих навчальних закладах почи-
наючи з 1880-х рр. Зворотнім боком відсоткових обмежень 
щодо вступу євреїв до університетів Російської імперії стала 
орієнтація на здобуття ними освіти у Європі. Наведено ста-
тистичні дані, що відображають динаміку чисельності євреїв у 
закладах Одеського навчального округу та рівня знань із 
російської мови, відзначено доброчинну діяльність єврейської 
громади у сфері освіти, що поширювалася й на християнське 
населення. Акцентується на ролі професійної освіти (перед-
усім комерційної, медичної, юридичної, ремісничої) як інстру-
менту економічної самодостатності та правової емансипації.  

Перше комплексне джерелознавче дослідження широкого 
масиву документів з єврейської історії XVI–XX ст., що збе-
рігаються в архівах Києва, здійснила В. Хітерер у своїй кан-
дидатській дисертації, захищеній 1996 року39. 2016 року вий-
шла друком монографія В. Хітерер “Jewish City or Inferno of 
Russian Israel? A History of the Jews in Kiev before February 
1917” — комплексне дослідження історії євреїв Києва від 
часів Київської Русі до періоду Лютневої революції 1917 
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року40. Авторка зауважує, що історія євреїв у Києві, ймовірно, 
довша і складніша, ніж історія євреїв у будь-якому іншому 
місті Східної Європи. Сакральна роль, якою офіційна імпер-
ська ідеологія наділяла Київ як священне для православного 
світу місто, матір міст руських, зумовлювала провоковану 
владою релігійну нетерпимість, зокрема щодо євреїв-іудеїв. 
Синтетичний характер дослідження пов’язаний із формуван-
ням різнопланової джерельної бази, використанням інформа-
ційного потенціалу періодичної преси різної тематичної і 
політико-ідеологічної спрямованості, джерел особового по-
ходження, що віддзеркалюють світогляд особистості на істо-
ричному тлі, та масштабного корпусу архівних документів, 
зокрема з фондів Центрального державного історичного ар-
хіву України м. Києва, Державного архіву Київської області, 
Державного архіву міста Києва. Проаналізований у моногра-
фії широкий спектр сюжетів розвитку і трансформації київ-
ського єврейства, впливу на нього коливань політики росій-
ського уряду від націленості на асиміляцію до намагань ізо-
лювати єврейську громаду дозволяє дійти висновку про 
суперечливість і контрастність становища євреїв у Києві. 
Здійснено аналіз демографічних процесів, що відбувалися в 
єврейській громаді Києва у просторово-хронологічному ви-
мірі з акцентом на соціальні проблеми, становище жінок і 
дітей. Відтворення колективного образу єврейської громади 
міста відбувається через призму портретів її лідерів — родин 
Бродських, Марголіних та ін. Водночас у тексті монографії 
трапляються огріхи. Наприклад, стверджується, що Лівобе-
режна Україна і Київ стали частиною Російської імперії у 
1654 р. (“…Left Bank Ukraine and Kiev became part of the 
Russian Empire in 1654”), проте насправді щодо згаданого 
періоду часу йдеться про Московське царство, адже Російська 
імперія проголошена в 1721 році. Дещо категорично виглядає 
ця теза і з огляду на наукові дискусії щодо тлумачення змісту 
рішень Переяславської ради 1654 року в процесі оформлення 
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українсько-російського військово-політичного союзу. У моно-
графії зазначається, що з 1654 до 1779 року Київ перебував 
під владою гетьмана (“From 1654 to 1700, Kiev was under 
Hetman (Ukrainian political leader) rule, the Hetman being ap-
pointed by the Russian tsar”). А проте запроваджений 1649 року 
інститут Гетьманату скасовувався тимчасово в 1722–1727 і 
1734–1750 рр., а його остаточна ліквідація і знищення авто-
номії Гетьманщини датується 1764 роком. 

В опублікованій 2018 року статті В. Хітерер “How Jews 
Gained Their Education in Kiev, 1860–1917” досліджується спе-
цифіка освітнього життя київських євреїв у контексті офі-
ційної політики російського уряду з єврейського питання, що 
характеризувалася непослідовністю і впродовж ХІХ — по-
чатку ХХ ст. неодноразово зазнавала змін41. Як наслідок, 
процес розвитку єврейської системи освіти відбувався супе-
речливо, в умовах постійного контролю й регламентації із 
боку органів державної влади. У праці акцентується на руси-
фікаторській політиці, інструментами якої стало, зокрема, 
заснування державних шкіл для євреїв і підпорядкування 
традиційних єврейських релігійних навчальних закладів мініс-
терству народної освіти. А отже, предмет згаданого до-
слідження значно ширший за власне педагогічну царину й 
сягає своїми межами комплексу складних питань соціокуль-
турного характеру, міжетнічної і міжрелігійної взаємодії, 
трансформації національної традиції під впливом внутрішньої 
політики імперії. Авторка відмітила, що спрямовані на ніве-
ляцію культурної ідентичності євреїв і їхнє злиття з росій-
ськомовним християнським населенням заходи щодо поглиб-
лення викладання російської мови в єврейських навчальних 
закладах, а також вплив ідей Гаскали, сприяли зростанню 
чисельності єврейської молоді в загальноосвітніх закладах. 
Реакцією держави на цей процес стали обмежувальні заходи, 
спрямовані на послаблення єврейської присутності у сфері 
загальноосвітньої державної системи. Аналізуючи особли-
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вості київської освіти для євреїв, В. Хітерер фокусує увагу на 
причинах відкриття в Києві офіційних єврейських шкіл лише 
на початку ХХ ст., хоча дозволи російської влади на за-
снування таких закладів у інших містах імперії, включно з 
Санкт-Петербургом і Москвою, були надані ще від 1860-х рр. 

О. Прищепа в монографії «Місця зустрічі: культурне дов-
кілля міст Правобережної України (кінець ХVIII — початок 
ХХ ст.)» і докторській дисертації «Освітньо-культурне сере-
довище повітових міст і містечок Правобережної України 
(кінець ХVIII — початок ХХ ст.)» наголошує, що в міському 
просторі Волинської, Київської і Подільської губерній «попри 
інакшість етнорелігійних і соціокультурних ознак, поляки, єв-
реї, українці, росіяни демонстрували взірець малоконфлікт-
ності, вживлюваний через освіту й культуру»42. В окремому 
параграфі «Вростання євреїв у освітньо-культурне довкілля» 
О. Прищепа розглядає процес культурно-освітньої інтеграції 
єврейського населення до імперського простору як зближення 
традиційної релігійної освіти євреїв із загальноєвропейською 
культурою, а «мостом, на якому могла відбутися ця зустріч, 
мала стати великодержавна російська культура»43. На нашу 
думку, на тлі роздумів щодо «великоросійської культури» як 
посередника між народами Російської імперії і загальноєвро-
пейською культурою, варто приділити увагу ролі єврейства в 
безпосередньому посиленні європейських культурно-цивіліза-
ційних впливів на українських землях, адже саме наприкінці 
ХІХ — на початку ХХ ст. у період піднесення єврейського 
національного руху зросла кількість євреїв, вихідців з Укра-
їни, які здійснювали подорожі і здобували освіту у провідних 
університетах Європи.  

Від 1990-х рр. із розгортанням в українській історичній 
науці масштабних досліджень етнонаціональної проблема-
тики, активізацією регіональних студій набуло розмаху ви-
світлення широкого спектру історії греків на українських 
землях, було запроваджено до наукового обігу важливий 
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корпус історичних джерел, удосконалено джерелознавчу ме-
тодологію, вироблено нові концептуальні підходи до вив-
чення етнічної історії України загалом та її невід’ємної скла-
дової — історії грецької меншини. Комплексний аналіз і 
систематизацію історіографії та джерел з етнічної історії і 
культури греків Криму та Приазов’я (80-ті рр. ХVIII ст. —  
90-ті рр. ХХ ст.) здійснено в монографії М. Араджионі44. 
Ґрунтовною джерельною базою відзначається й інша праця 
авторки «Греки Криму: історія і сучасне становище», у якій 
розкрито важливі питання етнічної історії грецьких спільнот 
півострова від часів Візантійської імперії до початку ХХІ ст.45  

Історіографічному аналізу студій з історії грецьких громад 
України кінця ХVII — початку ХХІ ст. присвячено кан-
дидатську дисертацію О. Капінус, у якій увага сфокусована  
на працях з історії ніжинських і маріупольських греків46. 
О.Є. Пилипенко здійснив дослідження процесів становлення й 
функціонування Ніжинського грецького братства впродовж 
50-х рр. ХVII ст. — кін. 60-х рр. ХІХ ст., нормативно-
правових засад діяльності, економічних, соціально-правових, 
культурних аспектів його історії47. Результатом проведеної 
А. Гедьо комплексної роботи з виявлення, аналізу, система-
тизації і класифікації історичних джерел з історії грецьких 
громад в Україні став цикл її праць, присвячених історії греків 
Ніжина, Північного Приазов’я, зокрема становленню й функ-
ціонуванню, структурі, напрямам діяльності Ніжинського 
грецького магістрату48. Історія грецької спільноти на україн-
ських теренах кінця ХVIII — початку ХХ ст. знайшла відоб-
раження і в дисертаціях І. Пономарьової, М. Абдуллаєвої, 
С. Новікової, М. Подгайко, В. Волониць, Ю. Демури, С. Ара-
баджи49. Є. Чернухін здійснив скрупульозне вивчення історіо-
графії і джерел комплексної проблеми становлення й діяль-
ності ніжинського грецького братства (друга половина  
ХVII — кінець ХІХ ст.), представив огляд відомостей з історії 
греків Ніжина, що містяться у працях авторів ХІХ — початку 
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ХХ ст., а також на сторінках тогочасної періодики — 
«Украинского альманаха», «Черниговских губернских ведо-
мостей» тощо50. Тематика просвітницької і благодійної діяль-
ності ніжинської грецької громади знайшла висвітлення у 
присвяченому 130-річчю від дня народження академіка ВУАН 
К. Харламповича збірнику статей «Греки в Ніжині»51. У статті 
О. Ростовської «Особливості грецької громади в Ніжині та її 
культурно-освітнє життя в ХІХ ст.» із використанням мате-
ріалів Державного архіву Чернігівської області розглядаються 
обставини заснування в Ніжині Олександрівського грецького 
училища, основні засади його діяльності, соціальний склад 
учнів. Г. Самойленко та С. Самойленко в розвідці «Грецькі 
навчальні заклади у Ніжині» представили статистичні дані 
щодо кількості учнів Олександрівського грецького училища, 
зміст навчальних програм підготовчого та 1–3 класів, особ-
ливості викладацького складу закладу. 

Широку панораму економічної і культурно-просвітницької 
діяльності греків в Україні упродовж XVII–XX ст., специфіку 
декількох хвиль грецької еміграції на українські землі від-
творено у виданій 1999 року монографії Н. Терентьєвої. 
Розглядаються культурно-освітні аспекти діяльності ніжин-
ського грецького братства, при якому було засновано школу, 
фокусується увага на відкритті 1817 року Олександрівського 
грецького училища як важливій події в історії культури 
України, а також не внеску Ніжинської гімназії вищих наук 
кн. Безбородько в піднесення освітнього рівня грецької мо-
лоді та доброчинності відомих грецьких родин, насамперед 
братів Зосимів52. 2008 року Н. Терентьєва спільно з К. Бала-
бановим видали навчальний посібник «Греки в Україні: 
історія та сучасність»53.  

Під керівництвом Н. Терентьєвої захищена кандидатська 
дисертація Н. Бацак «Греки Північного Приазов’я: культурно-
просвітницький розвиток (кінець ХVIII — початок ХХ ст.)», 
присвячена культурному розвитку грецької громади, що в 
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останній третині ХVIII ст. переселилася з Криму до Азовської 
губернії Російської імперії54. У монографії Н. Бацак «Грецька 
спільнота Надазов’я: етнокультурні процеси (остання чверть 
ХVIII — початок ХХ століття)» набуло подальшого розвитку 
комплексне дослідження взаємозв’язку культурного розвитку 
та утвердження ідентичності греків, висвітлення широкого 
спектру грецького громадсько-культурного руху, що яскраво 
виявлявся в діяльності освітніх закладів, громадських орга-
нізацій, мистецьких осередків, на тлі національної політики 
Російської імперії55. Висвітлюється процес заснування на Ма-
ріупольщині в першій половині ХІХ ст. грецьких національ-
них шкіл, що підтримували тісні зв’язки з церквою і грець-
кими громадсько-культурними діячами за кордоном; наголо-
шується на ролі сформованої упродовж 20–60-х рр. ХІХ ст. 
системи навчальних закладів у національній консолідації і 
збереженні мови, духовної спадщини, ідентичності маріу-
польських греків; розкривається специфіка русифікації грець-
кої національної освіти, що посилилася від 70-х рр. ХІХ ст., 
коли внаслідок заборони богослужінь грецькою мовою (1873) 
національне шкільництво було позбавлене живильного духов-
ного ґрунту. 

Важливі аспекти історії грецької національно-визвольної 
боротьби кінця ХVIII — ХІХ ст., Новогрецького Просвіт-
ництва розкрито в монографії О. Терентьєвої крізь призму 
просвітницької і доброчинної діяльності родини грецьких 
купців Зосимів56. Спеціальні розділи узагальнюючої колектив-
ної праці «Греки на українських теренах», а також книги 
В. Томазова та О. Яся «Грецькі сторінки української історії» 
присвячено історичному періоду ХVIII ст. — початку ХХ ст. 
та грецькій присутності на українських землях, що в той час 
входили до складу Російської імперії57. На основі широкої 
джерельної бази, насамперед архівних документів, історію 
консульств Греції у Бердянську, внесок греків у економічний і 
громадсько-культурний розвиток міста ХІХ — початку ХХ ст. 
відтворено в монографії І. Лимана й В. Константінової58.  
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У просопографічному дослідженні В. Томазова реконстру-
йовано етносоціальний портрет греків-хіосців Півдня Укра-
їни, їхній внесок в економічний і соціокультурний розвиток 
Азовсько-Чорноморського регіону впродовж кінця ХVIII — 
1917 р. Автор проаналізував передумови переселення греків-
хіосців до Південної України наприкінці ХVIII ст., розкрив 
їхнє місце та роль, а також стратегії адаптації у соціальному 
просторі Російської імперії, висвітлив участь у системі між-
народної морської торгівлі, здійснив генеалогічне дослід-
ження, з’ясував специфіку національної самоідентифікації у 
широкому контексті громадсько-культурної діяльності59.  

Важливий сегмент історіографії місця та ролі іноземних 
колоністів на українських теренах формують праці з історії 
чеської громади в Україні, що є невід’ємною складовою 
загальноєвропейської етнонаціональної історії. У контексті 
науково-теоретичного осмислення значення міжслов’янських 
культурних, і зокрема наукових зв’язків, у процесі Сло-
в’янського національного відродження кінця ХVIII — ХІХ ст., 
перетворення слов’янських народів на «історично зрілі нації» 
значний інтерес становить науковий доробок С. Віднянського, 
зокрема його праці «Идеи славянского единства в историче-
ской концепции А.В. Духновича»60 та «Українсько-словацькі 
культурні рецепції періоду національно-культурного відрод-
ження слов’янських народів середини ХІХ ст.»61. Предметом 
дослідження ученого стала історична концепція видатного 
педагога, історика, літератора, діяча національно-культурного 
відродження Закарпаття О. Духновича з акцентом на його 
внесок у становлення національної ідентичності закарпат-
ських українців, протистояння асиміляційним процесам, ут-
вердження ідеї єдності всіх етнічних українських земель. 
Становить інтерес вперше озвучена 6 квітня 1849 р. на сто-
рінках «Зорі Галицької» ідея О. Духновича щодо політичного 
об’єднання Закарпаття з Галичиною як «культурно-націо-
нальної автономії» у рамках федеративної конституційної 
монархії Габсбургів. Відкидаючи міф щодо провінціалізму  
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й ізольованості громадсько-культурного життя Закарпаття 
ХІХ ст., С. Віднянський відзначає широкий діапазон його 
взаємовпливів не лише з народами Центрально-Східної Єв-
ропи (насамперед слов’янами), але і Західної Європи.  

Ґрунтуючи свої висновки на всебічному аналізі світоглядів 
і діяльності творців Слов’янського національного відрод-
ження, основних напрямів і форм українсько-словацької куль-
турної співпраці, С. Віднянський наголошує, що визначаль-
ним здобутком міжслов’янських духовних зв’язків стало 
проголошення гасла національної самобутності слов’ян, що 
на тлі утвердження ідеї всеслов’янської єдності закладало 
підвалини розвитку слов’янства в загальноєвропейському 
контексті, перетворення «кожної із слов’янських націй на 
рівноправного члена європейського співтовариства, такого, 
що буде в змозі в разі необхідності захистити свою націо-
нальну самобутність»62. Відзначаючи звернення чеських і 
словацьких будителів до української тематики, автор наго-
лошує на їхньому особливому інтересі до Угорської Русі 
(Закарпаття), що зокрема поклав початок дослідженням історії 
і культури України П.-Й. Шафарика. Водночас С. Віднян-
ський акцентує на висунутому під час Слов’янського з’їзду  
у Празі (1848) проєкті словацько-русинського комітету задля 
захисту національно-культурних прав обох народів, забез-
печення для них викладання рідними мовами.  

Є. Бевзюк відзначає у своїй монографії «Формування на-
ціональної ідентичності західних слов’ян» парадоксальне 
поєднання у цьому процесі етнічної самобутності й загальних 
процесів становлення європейських націй. Водночас у дослід-
женнях ученого переконливо доведено, що рушієм націо-
нального поступу слов’ян, нарівні з плеканням власної само-
бутності, стало засвоєння культурних здобутків інших євро-
пейських народів63. 

У кандидатській дисертації Ж. Ковби «Чеська еміграція на 
Україні у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.» 
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розглянуто особливості економічного розвитку Чехії упро-
довж ХІХ ст., пов’язані із завершенням промислового пере-
вороту в 1870-х рр., вплив аграрної кризи 1870–1890-х рр. на 
погіршення соціального становища селянства64. У руслі офі-
ційної ідеологічної лінії радянської історіографії дисертантка 
серед причин чеської еміграції акцентує на посиленні націо-
нального гноблення в Австро-Угорщині після 1867 р. Ство-
рення ідейно-культурного підґрунтя для масового пересе-
лення чехів до Російської імперії Ж. Ковба пов’язує зі Сло-
в’янським з’їздом під час відкриття етнографічної виставки 
1867 р. в Москві. Участь у ньому численної чеської делегації 
авторка відзначає як демонстрацію протесту проти націо-
нальної політики Габсбургів і звернення за покровительством 
до Російської імперії, яка в обрамленні концепції панславізму 
претендувала на місію визволення й об’єднання під своєю 
егідою слов’янських народів. Насправді ж, більшість західних 
слов’ян, що брали участь у з’їзді, не сприйняли ідею домі-
нування російської мови і православ’я в майбутньому загаль-
нослов’янському союзі. Розглядаючи соціально-економічне 
становище українських земель у складі Російської імперії, 
авторка наголошує на сприятливих для чеської імміграції 
умовах, що склалися на Волині після придушення Січневого 
повстання 1863–1864 рр. на тлі витіснення польського земле-
володіння. Ж.М. Ковба проаналізувала політику російської 
влади щодо чеських переселенців у релігійному питанні, спря-
мовану на послаблення на Правобережній Україні католиць-
ких впливів шляхом заснування серед колоністів гуситської 
церкви. Невдачі на цьому терені спонукали царський уряд до 
запровадження обмежувальних заходів у вигляді заборони 
чехам-католикам купувати землі на Волині та спонукання до 
прийняття православ’я. Відзначається поява в містах України 
від середини ХІХ ст. чеських учителів і університетських 
викладачів, а також роль чехів у соціально-економічному 
розвитку міського простору. Акцентовано на особливостях 
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національно-культурного і громадсько-політичного життя 
чехів, заснуванні наприкінці ХІХ ст. низки чеських просвіт-
ницьких благодійних товариств, чеськомовних періодичних 
видань. 

У розвідці «Чеські переселенці на Правобережній Україні 
(60–70-ті рр. ХІХ ст.)» В. Попов на основі документів Цент-
рального державного історичного архіву України м. Києва 
розкрив важливі аспекти колонізаційного руху чехів, зумов-
леного комплексом економічних і політичних чинників історії 
Російської імперії та Австро-Угорщини. Автором висвітлено 
особливості залучення чеського населення до системи земле-
володіння й землекористування на Правобережній Україні, 
проблеми в облаштуванні на нових місцях проживання, 
оформленні відповідної документації, відносинах із місце-
вими поміщиками й селянами. Наголошується на розвитку 
міжслов’янських зв’язків: чесько-польських релігійних взає-
мин у лоні Римо-Католицької церкви, діяльності в музичних 
навчальних закладах і поміщицьких маєтках чеських музи-
кантів, внеску чеських науковців у розвиток університетської 
освіти в Україні, поширенні на Волині періодичних видань 
Австро-Угорщини. Утім, на нашу думку, надто оптимістично 
звучить теза В. Попова про те, що «чехи-переселенці корис-
тувалися також культурною автономією, яка … допомагала 
зберігати мову, традиції, віру предків»65, оскільки за кадром 
дослідження залишилися русифікаторська політика, витіс-
нення чеської мови з навчального процесу, порушення сво-
боди віросповідання, утиски прав римо-католицької громади. 

Н. Керецман у своїй кандидатській дисертації здійснила 
комплексне дослідження українсько-чесько-словацьких зв’яз-
ків у царині науки, освіти, літератури, театрального й обра-
зотворчого мистецтв останньої третини ХІХ — початку  
ХХ ст.66 Авторка відзначила взаємозв’язок між зростанням 
рівня освіти українського, чеського і словацького народів та 
інтенсифікацією їхніх культурних взаємин. Проілюстровано 



Розділ 1 

 

40 

інтерес в українському суспільстві до запозичення чеського 
досвіду розвитку національної освіти на прикладі відобра-
ження у пресі діяльності чеських гімназій і боротьби за від-
криття чеського університету, звернення до здобутків чеської 
освіти у творчості І. Франка, В. Гнатюка, Н. Кобринської, 
широкої обізнаності українських учителів із чеською педа-
гогікою, насамперед доробком Я.А. Коменського, вивчення 
українськими педагогами досвіду чеських шкіл під час закор-
донних відряджень. У дисертації розкрито внесок чеських 
освітян у розвиток Чернівецького, Київського, Новоросій-
ського, Харківського університетів та закладів вищої освіти 
Львова. Висвітлюється і зворотній процес — викладацька 
робота українських учителів у словацьких школах та гімна-
зіях, діяльність у Празькому університеті І. Пулюя та І. Гор-
бачевського.  

Комплексне історико-етнологічне дослідження національ-
них меншин (євреїв, поляків, росіян, німців, чехів) на Волині 
в середині ХІХ — на початку ХХ ст. здійснила у своїй 
кандидатській дисертації В. Надольська, з’ясувавши історичні 
витоки формування поліетнічного й мультикультурного скла-
ду населення Волині, особливості міграційних процесів у 
регіоні в контексті національної політики, і зокрема обмежу-
вального законодавства, Російської імперії, проаналізувавши 
специфіку розселення, соціальну й майнову диференціацію, 
господарську діяльність, релігійну приналежність і культур-
ний розвиток67. Спеціальний розділ дисертації присвячено 
особливостям національної освіти на Волині, її державній 
регламентації, ролі освітніх закладів і релігійних інституцій у 
національно-культурному житті меншин. Висвітлюється спе-
цифіка репресивної політики Російської імперії щодо поль-
ського населення, яка призвела до втрати польською освітою 
офіційного статусу, наголошується на ролі Житомирської 
римо-католицької духовної семінарії і таємних навчальних 
закладів як осередків польської ідентичності. Фокусується 
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увага на традиційній освітній системі євреїв і її трансформації 
під контролем міністерства народної освіти, на значенні 
іудаїзму для консолідації і збереження національної самобут-
ності єврейства. З’ясовуються особливості ставлення німців і 
чехів до русифікаторської політики, що справляла вплив на 
навчально-виховний процес національних шкіл. 

Я. Вацулик у своїй монографії «Історія волинської Богемії» 
відтворив узагальнюючу картину економічної діяльності чесь-
ких колоністів на Волині (внесок у розвиток сільського гос-
подарства, промисловості), їхнього релігійного життя, куль-
турного і громадсько-політичного розвитку впродовж 1868–
1914 рр.68 Учений наголошує, що від самого початку пере-
селення на Волинь шкільне питання було для чехів прі-
оритетним, оскільки вони спиралися на традиції національ-
ного шкільництва своєї батьківщини й нарівні з німецькими 
колоністами у Волинській губернії докладали зусиль до від-
криття нових навчальних закладів у своїх громадах, активно 
займалися самоосвітою, з цікавістю черпали міжнародні но-
вини з різноманітних періодичних видань. Розглядаються 
обмежувальні заходи російського уряду, специфіка русифіка-
торської політики щодо чеських шкіл, які засновувалися за 
зразком навчальних закладів у Австро-Угорщині. Я. Вацулик 
акцентує на опорі затаврованих клеймом «політично небла-
гонадійних» чеських учителів поширенню серед чехів право-
слав’я й утвердженню домінування російської мови в їхньому 
культурному житті. Учений вказує на позитивні наслідки 
зумовленої Революцією 1905–1907 рр. суспільно-політичної 
лібералізації для національно-культурного розвитку чехів, що 
виявлялося, наприклад, у заснуванні нового часопису “Ruský 
Čech”. На його сторінках висвітлювалося життя чеських посе-
лень, чесько-російські відносини, економічні питання, полі-
тичні новини Російської імперії та Австро-Угорщини, обстою-
валися ідеї збереження національної ідентичності, модерні-
зації чеської освіти й демократизації політичної системи 
Російської імперії.  
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У кандидатській дисертації Г. Шпиталенко здійснено до-
слідження причин і передумов чеської еміграції на Волинь, 
демографічних процесів, соціально-економічного й громад-
сько-культурного життя волинських чехів упродовж другої 
половини ХІХ — початку ХХ ст.69 Авторка акцентує на 
значенні релігійного та культурного чинників для збереження 
національної ідентичності чехів у Російській імперії за умов 
законодавчих обмежень і дискримінаційної національної полі-
тики. Розкривається сутність релігійної політики щодо чесь-
кого населення, спрямованої на створення у вигляді гусит-
ської церкви противаги впливу католицизму на Волині.  
У контексті імплементації цієї політики йдеться про засну-
вання Дубенської, Глинської, Острозької чесько-гуситських 
парафій, з’їзди чеських священників упродовж 1879–1881 рр. 
Проаналізовано заходи російської влади щодо залучення чехів 
до православ’я з кінця 1880-х рр. після невдалих спроб реа-
лізації проєкту заснування гуситської церкви. Вказується на 
існування певної національно-культурної автономії чехів Во-
лині на початковому етапі їхнього переселення, що виявилося 
в заснуванні чеських волостей — Глинської, Дубенської, 
Луцької (1870) та Купичевської (1872). Відзначається роль 
контактів волинських чехів із їхніми співвітчизниками в Чехії, 
поширення періодичних видань Австро-Угорщини й засну-
вання в Києві часописів “Ruský Čech” і “Čechoslovan”, діяль-
ність спортивних і благодійних організацій, театрально-му-
зичне життя, створення й діяльність чеських шкіл, що після 
переходу під юрисдикцію міністерства народної освіти 1887 
року стали об’єктом форсованої русифікації.  

За сприяння Посольства Чеської Республіки в Україні, 
зусиллями Кримського культурно-освітнього товариства чехів 
«Влтава» і Кримського етнографічного музею 2005 року 
побачили світ нариси історії і культури «Чехи в Криму».  
У виданні, зокрема, висвітлено питання еміграції чехів до 
Криму й заснування ними колоній у другій половині ХІХ ст., 
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культурно-етнографічні аспекти їхньої історії і роль у ній 
Римо-католицької церкви70. 

Наступного року вийшла друком монографія С. Волкової 
«Чехи на півдні України (друга половина ХІХ — перша 
третина ХХ століття)», у якій досліджено причини й чинники 
імміграції чехів до українських земель (обезземелення се-
лянства, промислова й фінансова кризи в Австрійській ім-
перії, а також політика російського уряду, спрямована на 
заохочення притоку іноземних колоністів на землі, з яких 
татарське населення емігрувало до Туреччини); перебіг і спе-
цифіку переселення чехів до Катеринославської, Таврійської, 
Херсонської губерній; соціально-економічний розвиток чесь-
ких колоній від 1860-х до 1920-х рр. (створення великих гос-
подарств, удосконалення землеробства, тваринництва, реміс-
ництва й торгівлі)71.  

У монографії С. Шульги здійснено комплексне дослід-
ження історії чеської меншини в контексті суспільно-полі-
тичних і етнокультурних процесів у Західній Волині другої 
половини ХІХ — середини ХХ ст.72 Розкриваючи причини, 
насамперед економічні, переселення чехів у 60–70-х рр.  
ХІХ ст. з Богемії і Моравії до Російської імперії, авторка 
простежує трансформацію характеру державної політики 
щодо чеських колоністів від протекціоністської до обмежу-
вальної. У компаративістському ключі наголошується на 
специфіці чеської колонізації Волині, порівняно з німецькою, 
що полягала у вищій здатності адаптуватися до мульти-
культурного середовища Волині. Наводяться дані щодо дина-
міки чисельності чеського населення й чинників її уповіль-
нення, здійснюється типологізація чеських поселень, роз-
глядаються конструктивні особливості житла, висвітлюється 
роль чехів у модернізаційних процесах кінця ХІХ — початку 
ХХ ст. Авторка акцентує на згубних наслідках русифікації 
чеського культурно-освітнього життя, що призводила до 
обмеження сфери вживання рідної мови і її незнання мо-
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лоддю, занепаду бібліотечної і театральної справи, втрати 
чехами зв’язків із історичною батьківщиною. 

Наприкінці 80-х — на початку 90-х років минулого сто-
ліття у вітчизняній історіографії відбувся сплеск інтересу до 
історії німецької етнічної спільноти в Україні, і на сьогодні 
здійснено масштабні дослідження з цієї тематики, резуль-
татом яких стали численні монографії, збірники наукових 
праць та дисертації. Зокрема, у кандидатській дисертації 
М. Ісмаїлова «Виникнення німецьких колоній Півдня України 
(кінець ХVIII — 30-і роки ХІХ ст.)» наголошується, що попри 
утопічність прагнення німецьких колоністів до прямого пере-
носу в межі Російської імперії європейського побуту, загалом 
їм вдалося впродовж тривалого проживання на Півдні 
України зберегти свої етнокультурні традиції і специфіку 
духовного життя, важливими елементами якого були релігія і 
школа. О. Замуруйцев закцентував увагу на духовному житті 
німецьких колоній Півдня України другої половини ХІХ — 
початку ХХ ст. як одному з чинників розвитку культурно-
освітнього життя українців, привнесенні німцями на укра-
їнський ґрунт започаткованих за доби Реформації освітніх 
традицій. Досліджуючи процес розселення й чисельність, 
основні напрями господарської діяльності німецьких коло-
ністів на Волині наприкінці ХVIII — на поч. ХХ ст., 
О. Суліменко висвітлив важливі питання громадського само-
врядування, освітнього й релігійного життя німців регіону, на 
основі статистичних даних розкрив здобутки німецького 
шкільництва, якому судилося торувати свій шлях за складних 
умов русифікаторської політики. У контексті державної полі-
тики Габсбургів, впливу Революцій 1848–1849 рр. І. Моно-
латій дослідив культурне життя німецьких колоній Галичини 
середини ХІХ — початку ХХ ст., наголосивши на підтримці 
німцями українського національно-культурного руху, вив-
ченні ними української мови. Автор довів, що створення і 
функціонування розвинутої системи пасторальних і народних 
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закладів освіти стала ключовим чинником процесів німецької 
колонізації у Галичині. У кандидатській дисертації М. Бєлі-
кової з історії менонітських колоній Півдня України (1789–
1917) здійснено періодизацію та відтворено еволюцію їхніх 
навчальних закладів, проілюстровано зростання соціального 
статусу жінок шляхом розширення доступу до освіти, наве-
дено дані щодо високого рівня письменності менонітів. 
Спеціальним дослідженням з історії німецької освітньої сис-
теми на півдні України (1789–1938) є кандидатська дисертація 
І. Задерейчука, у якій відзначається роль Молочанського 
менонітського сільськогосподарського союзу й Молочанської 
менонітської училищної ради у вдосконаленні шкільництва, 
розглядаються особливості переходу німецьких навчальних 
закладів у підпорядкування міністерства народної освіти. 
Т. Захарченко відтворила соціокультурний розвиток німець-
ких і менонітських колоній Північного Приазов’я (ХІХ — 
початок ХХ ст.), приділивши увагу особливостям шкіль-
ництва і його ролі в релігійному вихованні молоді. Авторка 
відзначила рівень знання менонітами російської мови, що 
станом на початок ХХ ст. був вищим, ніж у росіян регіону, а 
також розвинуту систему соціальної допомоги, заснування 
шкіл для дітей з особливими потребами, лікарень для неза-
можних, товариств взаємного кредиту і страхування. У кан-
дидатській дисертації К. Лях сфокусовано увагу на міжкуль-
турній взаємодії у Південній Україні, розвитку колоністів в 
мультиетнічному середовищі (ХІХ — початок ХХ ст.), а 
формування німецькомовних етноконфесійних спільнот роз-
глядається в контексті їхніх відносин із органами державної 
влади Російської імперії. Висвітлюючи соціокультурний ви-
мір історії німецькомовного населення Півдня України, ав-
торка наголошує на його неоднорідності, що насамперед 
зумовлювалося етноконфесійним чинником. Вплив Революції 
1905–1907 рр. у Росії на суспільно-політичну й культурно-
просвітницьку діяльність, участь у виборчому процесі німців і 
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менонітів Південної України на початку ХХ ст. проаналізо-
вано в кандидатській дисертації О. Берестень. У порівняль-
ному ключі авторка розкрила особливості розвитку лютеран-
ських, католицьких і менонітських просвітницьких організа-
цій, що мусили згортати свою діяльність унаслідок посилення 
антинімецьких настроїв і пропаганди у Російській імперії 
напередодні Першої світової війни. Господарську діяльність 
німецьких колоністів Півдня України (кінець ХVIII — 
початок ХХ ст.) дослідила у своїй кандидатській дисертації 
Л. Хрящевська, а історію німецьких колоній Північного Ліво-
бережжя України (друга половина XVIII — перша половина 
ХІХ ст.) — А. Мащенко, який проаналізував специфіку освіт-
нього життя німців, зорієнтованого на формування релігійної 
ідентичності і професійну підготовку73. 

Однією з перших у незалежній Україні праць з історії 
німецьких колоній на українських землях стала монографія 
І. Кулинича й Н. Кривець, у якій акцентується на взаємодії 
автохтонного українського етносу із західноєвропейськими 
культурними традиціями, суспільно-політичними ідеями, здо-
бутками науково-технічного прогресу74. Дослідження базу-
ється на широкому колі історичних джерел, як уперше 
запроваджених до наукового обігу, так і по-новому осмис-
лених опублікованих документів і матеріалів. Окремий розділ 
монографії присвячено ХVIII–ХІХ ст., у ньому окреслено 
засади державної політики Російської імперії щодо іноземних 
колоністів, економічні й демографічні проблеми, з якими  
їм доводилося стикатися, і насамперед — висвітлено внесок 
німців у розвиток сільського господарства південних регіонів 
Російської імперії. Розкрито роль німецьких колоністів у 
соціально-економічному розвитку регіону періоду утверд-
ження капіталізму, особливості їхнього повсякденного життя 
й культури, розвитку освіти й медицини, доброчинної діяль-
ності, зокрема під час Кримської війни, тощо. 
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Того ж року Ужгородським державним університетом, 
Науково-дослідним інститутом карпатознавства спільно із 
Закарпатським обласним товариством охорони пам’ятників 
історії та культури видано монографію Г. Павленка з історії 
німців на Закарпатті. Висвітлюючи основні етапі німецької 
колонізації Закарпаття, починаючи від раннього середньо-
віччя, автор констатував, що наприкінці ХІХ — на початку 
ХХ ст. «німецькомовне населення Закарпаття складало десь 
біля 11 відсотків усіх жителів краю. Німецька мова за вжит-
ком посідала третє місце в містах (після угорської і 
української) і четверте місце в сільській місцевості (після 
української, угорської і румунської)», «розсудливі, працьо-
виті, добрі майстри своєї справи і добрі християни — німці 
ніколи не вступали в конфлікти із місцевим населенням, 
завжди знаходили спільну мову і з угорцями, і з українцями, і 
з румунами»75. На сторінках наукового збірника «Карпатика», 
одним із ініціаторів заснування якого був Г. Павленко, 1999 
року опубліковано його статтю «Німці на Закарпатті: коло-
нізаційні і маграційні процеси у ХVIII–ХХ ст.»76. 

Притаманне вітчизняній історіографії 1990-х рр. зростання 
інтересу до історії німецької присутності в Україні дало 
поштовх подальшому розгортанню студій із цієї тематики, що 
виявилося у проведенні численних наукових конференцій, 
виданні тематичних збірників праць, публікації нових моно-
графій. Йдеться, зокрема, про дослідження з історії німець-
кого, чеського та єврейського населення Волинської губернії 
(1796–1914 рр.) (М. Бармак); історії німців Буковини (др. пол. 
ХІХ — поч. ХХ ст.) (С. Осачук); розвитку німецьких колоній 
на Волині (ХІХ — поч. ХХ ст.) (М. Костюк); німецької 
культури в Україні (Л. Новохатько); історії і сучасного ста-
новища німців України (В. Васильчук, М. Лутай); політико-
правових аспектів історії німців Волині наприкінці ХVIII — 
на поч. ХХ ст. (Ю. Поліщук, О. Суліменко); культури німців 
Причорномор’я (В. Зарічук)77 та ін. 
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У монографії Е. Плєсської «Немецкая национальная школа 
в Украине (1803–1938)», що здебільшого ґрунтується на мате-
ріалах Одеського навчального округу, здійснено узагальню-
юче дослідження становлення, розвитку, особливостей забез-
печення матеріально-технічної і кадрової бази, проблем у 
відносинах з органами державної влади німецького шкіль-
ництва. Авторка відзначає потужний вплив протестантизму на 
німецьку освіту, що втілювала в собі принцип поєднання віри 
та школи як шлях до повноцінного включення молоді до 
релігійної громади78. Вказується на негативний ефект руси-
фікаторських реформ і падіння рівня знань учнів, який 1906 
року мусила констатувати євангелічно-лютеранська консисто-
рія. Із проголошенням Маніфесту 17 жовтня 1905 року акти-
візувалися зусилля німецької громади в забезпеченні своїх 
національно-культурних прав, збереженні рідної мови, роз-
витку німецькомовної періодики, вдосконаленні кваліфікації 
учителів шляхом проведення професійних курсів і конфе-
ренцій, заснуванні громадських організацій. Утім, як зауважує 
Е. Плесська, з 1910 р. відбувся відкат у національній політиці 
Російської імперії, коли в діяльності національно-культурних 
товариств вбачали «загрозу суспільному спокою і безпеці», 
німецьке шкільництво зазнавало утисків, провокувалися кон-
флікти між німцями та російськими вчителями й адмініст-
рацією.  

Комплексне вивчення історії національних меншин Право-
бережної України кінця ХVIII — початку ХХ ст. крізь призму 
національної політики Російської імперії здійснено в моно-
графії Ю. Поліщука79. Окремий розділ праці присвячено 
етнополітичному контексту освітньої політики російської вла-
ди, спрямованої проти польського шкільництва, греко-като-
лицької та римо-католицької церков. Водночас автор наго-
лошує, що попри хвилю репресій після поразки Листопадо-
вого повстання 1830–1831 рр. і наступ русифікації знищити 
польський патріотичний дух у молодому поколінні шляхти не 
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вдавалося. Розкривається специфіка розвитку єврейської ос-
віти, що наприкінці ХVIII ст. становила у Правобережній 
Україні розгалужену мережу, однак під тиском дискриміна-
ційної російської державної політики, мішенню якої стала 
національно-релігійна самобутність євреїв, відбувалося обме-
ження їхніх культурно-освітніх прав. Висвітлюючи специфіку 
шкільництва німецьких і чеських колоністів в умовах руси-
фікації, автор акцентує на привнесенні ними на українські 
терени європейських освітніх стандартів. 

Отже, огляд історіографії ілюструє вагомі здобутки в до-
слідженнях польської, єврейської, грецької, німецької, чеської 
присутності в соціокультурному розвитку українських земель 
ХІХ — початку ХХ ст. Водночас у світлі аналізу історичних 
джерел, зокрема вперше запроваджених до наукового обігу 
архівних документів, відкривається перспектива подальшого 
комплексного дослідження і глибшого науково-теоретичного 
осмислення означеної тематики. 

 

1.2. Джерельна база дослідження 

У монографії використано документи фондів Центрального 
державного історичного архіву України м. Києва: «Канцелярія 
київського, подільського і волинського генерал-губернатора» 
(ф.442), «Канцелярія попечителя Київського навчального ок-
ругу» (ф.707), «Київська духовна академія» (ф.711), «Київська 
духовна семінарія» (ф.712), «Благочинний монастирів Київ-
ської єпархії» (ф.183), «Київський цензурний комітет» 
(ф.293), «Київське губернське жандармське управління» 
(ф.274), «Київське охоронне відділення» (ф.275), «Полтавське 
губернське жандармське управління» (ф.230), «Київська су-
дова палата» (ф.318), «Помічник начальника Полтавського 
г.ж.у. в Лубенському, Переяславському, Пирятинському і 
Прилуцькому повітах» (ф.325), «Жандармське управління 
м. Одеси» (ф.385), «Харківське губернське жандармське 
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управління» (ф.336), «Помічник начальника Волинського 
ГЖУ у Новоград-Волинському, Острозькому та Заславському 
(Ізяславльському) повітах» (ф.1262), «Унтер-офіцер на жан-
дармському пункті в м. Овручі» (ф.1599), «Чернігівське гу-
бернське жандармське управляння» (ф.1439), «Канцелярія 
Миколаївського військового губернатора» (ф.356), «Берди-
чівське відділення київського жандармського поліцейського 
управління залізниць» (ф.287), «Південно-Західне охоронне 
відділення» (ф.276); Державного архіву міста Києва: «Київ-
ський університет» (ф.16), «Жіноча гімназія при Київській 
євангелічно-лютеранській церкві» (ф.104), «Київське реальне 
Катерининське училище» (ф.210), «Друга чоловіча гімназія» 
(ф.81), «Інспектор народних училищ 1-го району Київської 
губернії» (ф.99); Державного архіву Київської області: «Кан-
целярія Київського цивільного губернатора» (ф.2), «Київське 
губернське у справах про товариства присутствіє» (ф.10); 
Відділу рукописних фондів і текстології Інституту літератури 
ім. Т.Г. Шевченка НАН України «О.О. Потебня» (ф.73). 

Відтворити нові сторінки культурно-освітнього життя 
польської громади Наддніпрянської України другої половини 
ХІХ — початку ХХ ст. дозволяють документи фонду «Кан-
целярія попечителя Київського навчального округу» (ф.707) 
Центрального державного історичного архіву України м. Киє-
ва. Йдеться насамперед про листування щодо діяльності таєм-
них польських шкіл між попечителем Київського навчального 
округу та міністерствами внутрішніх справ і народної освіти, 
губернаторами, директорами народних училищ; акти щодо 
виявлення, протоколи і губернаторські розпорядження про 
закриття таємних польських навчальних закладів; матеріали 
щодо заснування міністерських народних училищ для про-
тидії польським школам і товариствам; рапорти інспекторів 
народних училищ про викриття польських таємних шкіл і 
пансіонів; справа за клопотанням польського просвітницького 
товариства «Освята» про відкриття в Києві шкіл для навчання 
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польських дітей; справи за клопотаннями різних осіб щодо 
відкриття польських навчальних закладів (1906–1907 рр.) із 
проєктами навчальних програм. 

У фонді «Канцелярія київського, подільського і волин-
ського генерал-губернатора» (ф.442) збереглися доноси на 
поляків; губернаторські звіти із застереженнями про небез-
пеку латино-польської пропаганди, поширення ідей віднов-
лення польської державності, звинуваченнями на адресу като-
лицької церкви і зауваженнями щодо перспектив «остаточ-
ного зникнення поляків у сенсі нації» тощо; матеріали щодо 
студентських сходок в Університеті Св. Володимира за участі 
поляків; справи про конфіскації у поляків не дозволених цен-
зурою польськомовних книжок; офіційне листування щодо 
дозволу постановок спектаклів польською мовою у 1907– 
1908 рр. 

Фонд «Київське губернське жандармське управління» 
(ф.274) містить матеріали про встановлення нагляду за Київ-
ським польським товариством любителів мистецтва, клубом 
«Огниво» і театром при ньому, а також датовані 1899 роком 
документи щодо сходок студентів Університету Св. Володи-
мира переважно єврейського й польського походження, які 
ухвалили рішення направити делегацію на урочистості з на-
годи відкриття пам’ятника А. Міцкевичу у Варшаві. Водночас 
у фонді «Київський цензурний комітет» (ф.294) знаходимо 
секретні циркулярні розпорядження міністерства внутрішніх 
справ щодо протидії популяризації відомостей до ювілею 
А. Міцкевича і наданню цій події «політичного й національ-
ного польського характеру». Важливі матеріали щодо вияв-
лення й розшуку учасників Першого польського конгресу у 
Вашингтоні та нагляду за організованими поляками заходами 
з нагоди 50-ї річниці Січневого повстання 1863 р. зберігають-
ся у фонді «Південно-Західне районне охоронне відділення» 
(ф.276). Секретні документи з інформацією про діяльність 
товариства «Освята» та клубу «Огниво» містяться у фонді 
«Київське охоронне відділення» (ф.275).  
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У фонді «Канцелярія Київського цивільного губернатора» 
(ф.2) Державного архіву Київської області відклалися рапорти 
повітових справників щодо відкриття без відповідних дозво-
лів польських шкіл; офіційне листування губернатора з мі-
ністерством внутрішніх справ, що віддзеркалює роль Римо-
Католицької Церкви у просвітницькій діяльності польської 
громади; клопотання попечителів Київського навчального 
округу і протоколи щодо закриття польських шкіл; списки 
учнів; секретні документи щодо з’ясування зв’язків між поль-
ськими навчальними закладами й товариством «Освята»; 
документація київського охоронного відділення під грифом 
«цілком таємно» з відомостями щодо організації спектаклів на 
користь таємних польських шкіл.  

Важливим джерелом інформації з історії просвітницької 
діяльності євреїв на теренах Наддніпрянської України є доку-
менти фонду «Канцелярія попечителя Київського навчального 
округу» (ф.707) Центрального державного історичного архіву 
України м. Києва: клопотання про дозволи на заснування 
навчальних закладів для єврейських дітей; проєкти, статути, 
навчальні програми, розклади уроків, звіти, кошториси єврей-
ських училищ; свідоцтва щодо надання меламедам права 
займатися викладацькою діяльністю; секретне листування 
директорів народних училищ, губернаторів із попечителем 
Київського навчального округу щодо настроїв єврейського 
населення, і зокрема, поширення ідей сіонізму; статути єврей-
ських благодійних товариств; матеріали щодо проведення 
літературних читань на користь бідних учнів-євреїв; прото-
коли засідань комісії, заснованої з ініціативи попечителя 
Київського навчального округу з метою обговорення питання 
про єврейські училища; звіти щодо огляду єврейських нав-
чальних закладів уповноваженими управління Київського 
навчального округу; звіти по Київському навчальному округу 
із статистичними даними щодо хедерів, талмуд-тор і єши-
ботів; протоколи засідань ради інспекції народних училищ 
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Південно-Західного краю; річні звіти про стан казенних 
єврейських училищ.  

Фонд «Канцелярія київського, подільського і волинського 
генерал-губернатора» (ф.442) містить матеріали щодо засну-
вання та закриття єврейських навчальних закладів, неле-
гального друку й поширення єврейської літератури; справи 
про асигнування коштів із коробкового збору, пожертв купців 
на розвиток єврейської освіти та про заснування товариств 
взаємодопомоги для підтримки учнів єврейських навчальних 
закладів; документи щодо арештів і накладання штрафів на 
єврейських учителів за здійснення нелегальної освітньої 
діяльності; скарги представників єврейської громади щодо 
закриття єврейських шкіл.  

Основу джерельної бази досліджень внеску чеських коло-
ністів у розвиток освіти в українських губерніях Російської 
імперії другої половини ХІХ — початку ХХ ст. становлять 
документи фонду «Канцелярія попечителя Київського нав-
чального округу» (ф.707) Центрального державного історич-
ного архіву України м. Києва, а саме: матеріали правління 
Київського навчального округу; звіти інспекторів народних 
училищ про огляд чеських шкіл, їхні навчальні програми; 
доповідні записки і клопотання про дозвіл на викладання 
рідною мовою членів чеської громади; акти про відкриття 
чехами народних училищ; рапорти смотрителів і вчителів, 
статистичні дані щодо кількості чеських шкіл, чисельності й 
національного складу їхніх учнів; справа ради при попечителі 
Київського навчального округу щодо відкриття в Києві при-
ватного дитячого садка для дітей чехів із планом занять; 
проєкти кошторисів чеських навчальних закладів, протоколи 
іспитів чехів на здобуття звання вчителя початкового учи-
лища; справа щодо організації з’їзду для вчителів чеських 
шкіл в Острозі; клопотання чеських вчителів про дозволи на 
відвідання Богемії у літній вакаційний час; протоколи інспек-
ції чеських училищ; справа щодо дозволу Чеському благо-
дійному і просвітницькому товариству імені Яна Амоса Ко-
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менського відкрити на Шулявці приватний навчальний заклад 
третього розряду й дитячий садок; справа за клопотанням ди-
ректора Києво-Печерської гімназії В. Петра від імені чеської 
громади Києва про заснування чесько-слов’янського това-
риства «Бесіда» з проєктом його статуту.  

Фонд «Канцелярія київського, подільського і волинського 
генерал-губернатора» (ф.442) містить справи щодо дозволу 
чеським колоністам влаштовувати театральні постановки, 
статистичні дані щодо динаміки переходу чехів у православ’я. 

У фонді «Помічник начальника Волинського ГЖУ у Ново-
град-Волинському, Острозькому та Заславському (Ізяславль-
ському) повітах» (ф.1262) знаходимо листування з Волин-
ським ГЖУ та унтер-офіцерами додаткового штату щодо 
поширення нелегальної літератури. У цьому листуванні міс-
тяться дані щодо отримання чехами чеськомовних книг і газет 
з-за кордону. 

Листування з міністерством внутрішніх справ щодо до-
зволу Чеському благодійному і просвітницькому товариству 
ім. Я.А. Коменського організувати урочисті заходи в пам’ять 
Я. Гуса зберігаються у фонді «Канцелярія київського цивіль-
ного губернатора» (ф.2) Державного архіву Київської області. 
У цьому фонді містяться матеріали щодо влаштування ви-
ставки картин чесько-моравських і польських художників, 
читання лекцій чеською мовою. Звітна документація Чеського 
благодійного і просвітницького товариства ім. Я.А. Комен-
ського відклалася у фонді «Київське губернське у справах про 
товариства присутствіє» (ф.10).  

У світлі матеріалів щодо чеських і німецьких шкіл фонду 
«Інспектор народних училищ 1-го району Київської губернії» 
розкривається прагнення місцевих органів влади протидіяти 
співпраці між волинськими чехами й поляками у прагненні до 
«національного відродження й політичної самобутності». 

Цінні документи, що проливають світло на історію куль-
турно-освітньої діяльності німецьких колоністів у Наддніп-
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рянській Україні другої половини ХІХ — початку ХХ ст., 
зберігаються у фонді «Канцелярія попечителя Київського 
навчального округу» (ф.707) Центрального державного істо-
ричного архіву України м. Києва. Це річні звіти попечителя 
Київського навчального округу з інформацією щодо резуль-
татів інспекції шкіл у іноземних колоніях; протоколи засідань 
Ради інспекції народних училищ Південно-Західного краю 
щодо шкіл у німецьких колоніях і рапорти інспекторів; лис-
тування попечителя Київського навчального округу з інспек-
торами народних училищ і договори про заснування навчаль-
них закладів для «іновірців»; акти щодо прийняття іновір-
ських шкіл німецьких і чеських колоній Південно-Західного 
краю у відання міністерства народної освіти; листування 
попечителя Київського навчального округу з міністерством 
народної освіти щодо стану шкіл у німецьких колоніях і рівня 
викладання російської мови; документи управління Київ-
ського навчального округу про створення комісії для вдос-
коналення облаштування німецьких шкіл Південно-Західного 
краю; журнали губернських у селянських справах присутствій 
з інформацією щодо стану навчальних закладів у німецьких 
колоніях; протоколи євангелічно-лютеранської церковної ра-
ди в Дунаївцях; свідоцтва на звання вчителя, що видавалися 
німецьким підданим, та протоколи складених ними іспитів; 
відомості щодо чисельності шкіл при німецьких кірхах і 
колоніях; справи управління Київського навчального округу 
щодо екскурсій до Німеччини учителів народних училищ; 
документація про організацію і звіти педагогічних курсів для 
вчителів німецьких шкіл; справи щодо встановлення нагляду 
за німецькими підданими.  

Фонд «Канцелярія київського, подільського і волинського 
генерал-губернатора» (ф.442) містить матеріали щодо інспек-
тування шкіл іноземних сповідань у містах, містечках та 
німецьких і чеських колоніях Південно-Західного краю, вста-
новлення суворого секретного нагляду за прусськими під-
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даними, секретного збирання відомостей про німецьке насе-
лення, видання свідоцтв на звання домашнього вчителя, від-
криття церковно-парафіяльних конфірмаційних шкіл для лю-
теран, відомості про заснування і статут Південно-Західного 
німецького товариства, листування київського, подільського і 
волинського генерал-губернатора щодо дозволів на поста-
новку спектаклів німецькою мовою. 

У фондах «Чернігівське губернське жандармське управ-
ління» (ф.1439), «Харківське губернське жандармське управ-
ління» (ф.336), «Жандармське управління м. Одеси» (ф.385) 
зберігаються документи щодо заснування й діяльності німець-
ких громадських товариств і їхніх відділень, щодо збирання 
інформації про їхніх членів і негласного нагляду за німець-
кими підданими.  

Серед матеріалів фонду «Київське губернське у справах 
про товариства присутствіє» (ф.10) Державного архіву Київ-
ської області знаходимо відомості щодо Південно-Західного 
німецького товариства.  

У фонді 210 Державного архіву міста Києва відклалися 
документи Київського реального Катерининського училища, 
заснованого 1864 року євангелістською лютеранською гро-
мадою Києва на території кірхи Св. Катерини. 1894 року на 
базі цього закладу створено чоловіче реальне училище.  
У фонді «Друга чоловіча гімназія» (ф.81) містяться матеріали 
щодо проведення з травня по жовтень 1914 року під пат-
ронатом короля Фрідріха Августа ІІІ Саксонського міжнарод-
ної виставки в Лейпцигу з нагоди 150-літнього ювілею Коро-
лівської академії графічних мистецтв і друкарської справи. 

Важливі джерела з історії освітнього життя греків другої 
половини ХІХ — початку ХХ ст. містить фонд «Канцелярія 
попечителя Київського навчального округу» (ф.707). Це на-
самперед, справа про відкриття Ніжинського Олександрів-
ського грецького училища; документи щодо затвердження на 
посаді його директорів; доповідні записки й заяви ніжинських 
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греків; формулярні списки вчителів, матеріали про призна-
чення і звільнення та інша документація щодо викладацького 
складу училища; листування попечителя Київського навчаль-
ного округу з головою ніжинської земської управи, ніжин-
ським міським головою і міністерством народної освіти з 
питань реорганізації училища; ревізійні записки інспекторів 
народних училищ; витяги з журналів засідань ніжинської 
міської думи, на яких розглядалися різноманітні питання 
діяльності училища; список книг бібліотеки училища, пере-
даної Історико-філологічному інституту князя Безбородька. 

У комплексі опублікованих джерел, що сприяють висвіт-
ленню теми цієї монографії, важливе місце належить періо-
дичній пресі, адже впродовж другої половини ХІХ — початку 
ХХ ст. відбувалося її кількісне і якісне зростання, на тлі мо-
дернізаційних процесів посилювався її вплив на формування 
громадської думки як основного засобу масової інформації, 
інструменту відбору, акумуляції і популяризації найактуаль-
ніших новин зі сфери суспільно-політичного, економічного, 
культурного життя Російської імперії і зарубіжних держав. На 
сторінках періодичних видань віддзеркалено широкий спектр 
різнопланових публікацій, у яких не лише фіксуються події і 
факти, коментарі, урядові розпорядження, але й наводяться 
авторські роздуми, спогади, подорожні нотатки, витяги з літе-
ратурних творів та інші матеріали, що мають виразне суб’єк-
тивне забарвлення, відображають явища, учасниками яких 
були самі автори, містять деталі, відсутні в документах офі-
ційного характеру, а отже допомагають відтворити суспільні 
настрої, духовну атмосферу епохи, важливі сегменти етнокон-
фесійної історії. 

Загалом, запровадження до наукового обігу широкого 
пласту архівних документів відкриває можливість поглибити 
осмислення історичної ролі України в загальноєвропейському 
науково-освітньому просторі, з’ясувати масштаби і специ-
фіку, реконструювати узагальнюючу картину культурно-ос-
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вітнього життя етнічних громад на українських теренах, 
розкрити його значення в контексті соціокультурного роз-
витку народів Центрально-Східної Європи ХІХ — початку 
ХХ ст., виявити співвідношення національних традицій та 
універсальних загальноєвропейських чинників культурно-
цивілізаційного поступу.  
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РОЗДІЛ 2 

ПОЛЯКИ В КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОМУ РОЗВИТКУ 
КИЇВСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ОКРУГУ 

 
 
 
2.1. Прояви культурно-освітнього життя польської 

громади наприкінці ХІХ ст. 
 

Російська державна політика щодо польського населення 
Правобережної України, насамперед Волині, спрямовувалася 
на протидію відродженню «польських традицій», відновлен-
ню «національно-польської державності», подолання соціо-
культурної відокремленості Волині від решти територій 
Російської імперії шляхом придушення «латино-польської 
пропаганди» і вживання заходів задля «розполячування» й 
«обрусіння» місцевого населення, а також укорінення росій-
ської національної самосвідомості. У звіті волинського губер-
натора від 1890 року наголошувалося, що поляки не втра-
чають жодної нагоди виявити свою ненависть до Росії, а від-
луння на теренах Волині маніфестацій із нагоди святкування у 
Варшаві річниці Конституції 3 травня 1791 року трактувалося 
як свідчення націленості поляків на відродження Польської 
держави через розчленування Росії1. Згодом керівництво Во-
линської губернії оптимістично рапортувало про послаблення 
впливу польського питання на громадсько-політичне життя.  
У звіті волинського губернатора за 1894 рік зазначено: 
«Насамперед ці прояви окремішності, бувши продуктом так 
званого «переживання», являють собою здебільшого залишки 
стародавніх звичаїв, властивих кожній національності з істо-
ричним минулим і, як такі, існуватимуть доти, поки остаточно 
не зникнуть поляки в сенсі нації; самі собою вони не мати-
муть серйозного значення за нинішнього міцного становища 
на Волині російської справи, яке не лишає полякам і тіні 
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сумніву, що будь-якій їхній спробі посилити польський вплив 
завжди і своєчасно буде покладено край, для чого місцеві 
органи російської урядової влади мають достатні засоби»2. 
Утім, задля послаблення позицій польської культури у Пів-
денно-Західному краї вживалися не лише репресивні заходи. 
1890 року, у відповідь на прохання дворянина В.Р. Глу-
ховського про фінансову допомогу для продовження навчання 
в Університеті Св. Володимира, київський, подільський і во-
линський генерал-губернатор О.П. Ігнатьєв визнав можливим 
його навчання в Санкт-Петербурзькому університеті чи Мос-
ковському Лазаревському інституті східних мов. На думку 
генерал-губернатора, це мало би викликати в молодого поляка 
почуття вдячності до російської влади, поставити його перед 
необхідністю спілкуватися з особами «російського напряму», 
що неминуче призвело би до нівелювання його національної 
ідентичності3.  

Адміністративно-каральні органи Російської імперії небез-
підставно вбачали у студентстві Київського університету дже-
рело антиурядових настроїв, що справляли вплив на громад-
сько-політичне життя Південно-Західного краю. Жвавий від-
гук у київському студентському середовищі знайшли події, 
пов’язані з відкриттям у Варшаві пам’ятника А. Міцкевичу — 
визначному польському поету і громадсько-культурному 
діячу, першому професору слов’янських мов і літератур Кол-
леж де Франс, що зробив вагомий внесок у справу попу-
ляризації української культури в Західній Європі. Київський 
цензурний комітет отримав від головного управління у спра-
вах друку міністерства внутрішніх справ секретне розпоряд-
ження щодо заборони публікувати статті, присвячені річниці 
від дня народження А. Міцкевича, та портрети польського 
поета4. Натомість у грудні 1898 року в одній з універси-
тетських аудиторій відбулося зібрання чисельністю близько 
800 осіб включно зі студентами польського, єврейського, ук-
раїнського, російського походження. Вони порушили питання 
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щодо відрядження до Варшави делегації для участі в уро-
чистостях з нагоди відкриття пам’ятника й ухвалили наступну 
резолюцію:  

«Ми, Київські студенти всіх національностей, зібравшись 
на сходці 3 грудня, з приводу відкриття пам’ятника великому 
поету-революціонеру Міцкевичу, надсилаємо від душі палкі 
вітання своїм Варшавським товаришам. Однаково пригноб-
лені жорстоким режимом царського уряду, ми протестуємо 
проти мерзенного глузування з усього, що є чесного в людині, 
яке виявилося у зведенні пам’ятника Муравйову-Вішателю*, 
ми простягаємо руку братерства чесним і сміливим послі-
довникам геніального поета на шляху прагнення до свободи й 
рівності та радіємо зростаючій дружбі пригноблених, без 
різниці національності, їх твердості й силі»5. 

Студентство Київського політехнічного інституту ухвали-
ло рішення надіслати до Варшави вітальну телеграму і при-
єднатися до адресу Університету Св. Володимира: 

«Студенти Київського університету всіх національностей, 
зібравшись на сходці, вітають жителів Варшави з відкриттям 
пам’ятника великому поету Міцкевичу; він був великим не 
лише як поет, але і як політичний діяч, який усе життя  
своє присвятив звільненню поляків з-під московського гніту. 
Водночас ми приєднуємося до обурення, висловленого жите-
лями міста Варшави й усіма поляками щодо відкриття пам’ят-
ника вбивці й вішателю Муравйову, ім’я якого історія за-
таврує прокляттям»6. 

«Студентські заворушення» з приводу святкування ювілею 
А. Міцкевича згадував у своєму листі від 6 лютого 1899 року 

——————— 
* Муравйов Михайло Миколайович (1796–1866) — російський дер-

жавний діяч, генерал від інфантерії (1863). Брав участь у війні 1812 р. 
та закордонних походах російської армії 1813–1814 рр. Виступав проти 
селянської реформи в Росії 1861 р. Відзначився особливою жорсто-
кістю під час придушення Польських повстань 1830-31 і 63-64 рр. 
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до приват-доцента кафедри історії російського права Харків-
ського університету М.О. Максимейка знаний учений-юрист, 
професор Університету Св. Володимира Й.О. Покровський7.  

Предметом особливої уваги з боку адміністративно-караль-
них органів Російської імперії були прояви духовної взаємодії 
католиків і православних. Зокрема, у результаті розсліду-
вання, здійсненого брацлавським повітовим справником, 
з’ясувалося, що від 1876 року з дозволу дирекції Немирівської 
гімназії на квартирі «запеклої польської патріотки» дворянки 
К.М. Вілінської, окрім двох її синів-гімназистів Феофіла  
12 років і Казимира 14 років, проживали також 12-літні 
племінники-православні, які під керівництвом своєї тітки 
виховувалися в «польському дусі» і відвідували Брацлавський 
костел8.  

Імператор Олександр ІІІ повелів «звернути найсерйознішу 
увагу» на проблему поширення римсько-католицької про-
паганди і її впливу на православне населення прикордонних із 
Галичиною повітів Подільської губернії, порушену у звітах 
обер-прокурора Святійшого Синоду та подільського губер-
натора за 1885 рік9. 

Значні зусилля міністерство народної освіти Російської 
імперії спрямовувало на контроль за виконанням навчальними 
закладами функції формування у молоді вірнопідданських 
настроїв і звеличення особи царя. 1886 року попечитель Київ-
ського навчального округу отримав міністерську директиву 
надати текст молитви «за государя імператора», який вивчали 
учні римсько-католицького віросповідання у парафіяльних і 
початкових училищах та школах для іноземних поселенців. 
Виявилося, що на теренах Київської губернії у міських пара-
фіяльних і початкових сільських училищах практикувалося 
читання молитви за царя спільно католиками і православ-
ними. Інспектор третього району Київської губернії пред-
ставив текст молитви, яку співали православні, католики і 
лютерани:  
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«Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твоё, 
победы Благоверному Императору нашему  

Александру Александровичу на сопротивныя даруя, 
И Твоё сохраняя Крестом Твоим жительство»10. 

Цю само молитву вихованці училищ іноземних поселенців 
виголошували чеською й німецькою мовами. 

Натомість серед католицької громади зустрічалися відчай-
духи, які наважувалися відкрито висловлювати свій протест 
проти державної політики у сфері освіти. Восени 1888 року в 
с. Семенівці Ямпільського повіту Подільської губернії, де на-
селення (360 чол.) складалося наполовину з католиків і на-
половину з православних, було відкрито школу грамотності,  
в якій 12 учнів навчалися читання, письма, арифметики, 
Закону Божого. У відповідь на ухиляння одного з учнів, 
Іосифа Людвигова Кордаша (12 років), від вивчення молитви 
за імператора учитель наголосив, що їхнім обов’язком є «мо-
литися за царя як за свого рідного батька не лише в школі, а й 
удома»11. Дізнавшись про це, батько хлопчика, Людвиг Кор-
даш, пішов до школи і привселюдно наполягав, аби його сина 
не змушували вивчати молитву за імператора, щоби він не 
забув «Pater noster». Священик Михайлівської парафії, до якої 
належала згадана школа, у конфіденційному донесенні від  
19 грудня 1889 року зазначав, що він докладає всіх зусиль, 
аби застерегти православних від «шкідливих нашарувань ка-
толицьких, але католики до того вже збожеволіли, що по-
чинають виявляти свою недобру підкладку навіть проти най-
вищої влади»12.  

Дієвий інструмент боротьби проти поширення католи-
цизму на Поділлі чиновники Київського навчального округу 
вбачали у заснуванні нових народних училищ під юрисдик-
цією міністерства освіти. Підбурення з боку католиків вони 
вважали справжньою причиною заяв жителів частини селищ 
Кам’янецького повіту про те, що вони під примусом змушені 
були укладати угоди про відкриття училищ.  
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У червні 1886 року попечитель Київського навчального 
округу С.П. Голубцов видав інспекторам народних училищ 
Південно-Західного краю конфіденційну директиву, поклав-
ши на них відповідальність за неналежний нагляд і недос-
татню протидію відкриттю таємних шкіл із викладанням 
польською мовою.  

Викривши 1886 року таємну школу в с. Андріївці Кам’я-
нецького повіту, що діяла «під покровительством ксьондза і 
панів», інспектор народних училищ першого району Поділь-
ської губернії О. Тарнавський розробив план ліквідації поль-
ських шкіл. Він уважав за доцільне доручити відповідні 
розслідування унтер-офіцерам губернського жандармського 
управління, а не повітовим адміністративним властям, у кан-
целяріях яких «служать поляки чи полякуючі». Інспектор 
ратував за посилення покарань для організаторів таємних 
польських шкіл. Недостатньо дієвими заходами йому вида-
валися відбирання книг і взяття підписки про припинення 
педагогічної діяльності, він закликав нещадно виселяти об-
винувачуваних учителів і ксьондзів до «віддалених місце-
востей»13. У листі до попечителя Київського навчального 
округу від 15 червня 1886 року Тарнавський наголошував на 
поширенні «латинопольської релігійної, а можливо, і полі-
тичної» пропаганди серед католиків і православних Кам’я-
нецького повіту14. 

У результаті інспекції народних училищ Новоушицького 
повіту (1886) Тарнавський виявив таємні польські школи у 
м. Миньківцях, Вербовці і Дунаївцях, де навіть навчалися діти 
місцевого поліцейського чиновника. 1887 року в м. Фастові 
місцевий пристав послідовно ухилявся від складання акта 
щодо відкриття випускником Білоцерківського реального учи-
лища, поляком-католиком М.І. Муравицьким школи, в якій 
близько 40 учнів вивчали російську мову, арифметику і Закон 
Божий. Пристав м. Махновки Бердичівського повіту Київської 
губернії намагався приховати факт існування в містечку двох 
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польських шкіл. Інспектор народних училищ другого району 
Волинської губернії В. Малиновський отримав від керівницт-
ва Київського навчального округу догану (1887) за «недогляд 
по службі», що призвів до незаконного відкриття в м. Купелі 
Старокостянтинівського повіту чоловічого і жіночого пансіо-
нів для дітей польської шляхти. Жіночий пансіон було ство-
рено в будинку вдови місцевого лікаря В. Глассек, де пере-
бувало сім дівчат-католичок і одна православна — донька 
поштмейстера М. Любара-Ковальова. Зусиллями дочки влас-
ниці будинку — М. Глассек, а також швейцарки Скупинської і 
австрійської підданої Гаут викладалися французька й німець-
ка розмовні мови, російська грамота, гра на фортепіано, ру-
коділля й танці. У січні 1888 року цей заклад було закрито, а 
проти В. Глассек розпочато судове переслідування15.  

Піклуванням про зміцнення православно-російської народ-
ності й протидією римсько-католицькій пропаганді інспектор 
Тарнавський пояснював свій опір перетворенню однокласного 
Городокського народного училища на двокласне (1888). На 
його думку, в другому класі цього закладу навчалися би 
виключно шляхтичі, оскільки більшість населення м. Городок 
складали католики16.  

 
2.2. Активізація громадсько-культурної і освітньої 

праці поляків на початку ХХ ст. 
 

Російська революція 1905–1907 рр. зумовила посилення 
впливу ліберальних цінностей, соціально-психологічні транс-
формації у контексті актуалізації демократичних світоглядних 
орієнтирів, передусім ідей свободи і недоторканності особи, 
свободи совісті, концепції державно-правового реформуван-
ня, переходу від самодержавного до конституційного прав-
ління. На тлі суспільно-політичних перетворень зростало зна-
чення видавничої справи, періодичного друку. Відповідно до 
«Именного высочайшего указа правительствующему Сенату  
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о временных правилах о повременных изданиях» від 24 лис-
топада (7 грудня) 1905 року проголошувалося скасування 
попередньої як загальної, так і духовної цензури періодичних 
видань. Водночас відбувалося розширення мережі періодич-
ної преси, утвердження соціально-інформаційної і просвіт-
ницької ролі польськомовних видань. Серед розмаїття поль-
ських газет, що на початку ХХ ст. видавалися в Києві, за 
тематичною спрямованістю, географією висвітлюваних подій 
особливий інтерес становить суспільно-політичне, економічне 
й літературне періодичне видання “Głos kijowski” (1906–
1907). Інформаційна політика редакції газети відображена в її 
постійних рубриках: “W Królestwie Polskiem”, “Z Cesarstwa”, 
“Z Miasta”, “Z Warszawy”, “Ze Lwowa” “Korespondencya z 
prowincyi”, “Przegląd polityczny”, “Z życia “parlamentarnego”, 
“Z Uniwersytetu”, “Z Teatrów” тощо. Аналіз статей рубрики 
“Kronika Ukraińska” засвідчує внесок цього періодичного 
видання у справу популяризації відомостей про події укра-
їнського громадсько-культурного життя, що справляли вплив 
на формування ціннісно-світоглядних засад суспільного роз-
витку. 14 березня 1906 року в газеті “Głos kijowski” було 
здійснено огляд української преси. Він розпочинався згадкою 
про закриття (після виходу п’ятого номеру) щотижневої 
україномовної газети «Хлібороб», що видавалася від лис-
топада 1905 року в м. Лубни, а також про порушення справи 
проти її редактора М.М. Шемета, невдалі спроби Є.Х. Чи-
каленка отримати дозвіл на видання газети «Громадське 
слово» і журналу «Нове життя», заснування В. Леонтовичем 
першої щоденної української газети «Громадська думка», 
видання тижневика «Рідний край» у Полтаві, газет «Народна 
справа» і «Вісти» в Одесі, місячника «Вільна Україна» й 
господарського журналу «Українське бджільництво» в Петер-
бурзі, гумористично-сатиричного ілюстрованого тижневика 
«Шершень» у Києві, часопису «Запоріжжє» в Катеринославі, 
ініційованої М.І. Міхновським щоденної громадсько-політич-
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ної, економічної і літературної газети «Слобожанщина» в 
Харкові. Редакція “Głos kijowski” приєдналася до акції вша-
нування українською пресою пам’яті Тараса Шевченка з 
нагоди річниці його смерті, опублікувавши біографію поета. 
Наголошувалося, що весь життєвий шлях геніального «батька 
Тараса» став єдиною смугою переслідувань і страждань, треба 
було мати велетенський талант, аби не загинути під тягарем 
такого життя. Завершувалася біографічна замітка транслітеро-
ваними рядками з Кобзаревого «Заповіту» (1845), який по-
милково названо одним із останніх віршів митця: 

 
“Jak umru, to pochowajte 
Mene u mohyli 
Sered stepu szyrokoho 
Na Wkraini mylij…”  

a dalej powiada: 
“…I mene w simji wełykij 
W simji wilnij, nowij 
Ne zabud’te pomianuty 
Ne złym tychym słowom!..”17. 

 
1906 року на сторінках “Głos kijowski” (№ 101) розміщено 

статтю, присвячену першому загальному зібранню товариства 
«Просвіта», що відбулося 25 червня (8 липня) по вул. Буль-
варно-Кудрявській з участю понад 100 осіб. Відкрив зібрання 
літературознавець і публіцист, редактор україномовної газети 
«Громадська думка» Ф.П. Матушевський. Вітальне слово но-
вообраного голови товариства — українського вченого, пись-
менника й громадсько-культурного діяча Б.Д. Грінченка — 
опубліковано в газеті польською мовою: “…Nastał czas, gdy 
znów możemy uczynić z naszego centrum kulturalnego światło 
promienne powagi kulturalnej, co jedynie tylko daje prawo naro-
dowi na miejsce wśród innych narodów…”18. У своєму виступі 
Грінченко окреслив план діяльності фундаторів «Просвіти»: 
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створення власної бібліотеки, видавництво книжок, засну-
вання бібліотек у селах, становлення української школи, орга-
нізація власних філій. Жваве обговорення викликала доповідь 
українського громадсько-політичного діяча С.М. Шемета, 
який наголошував на необхідності видання української нау-
кової і публіцистичної літератури, белетристики й поезії задля 
виховання національної інтелігенції. Популяризацію літера-
тури іноземними мовами, на його думку, варто починати саме 
з публікації творів про Україну.  

Події культурно-освітнього життя Києва знаходили відоб-
раження на шпальтах польської газети “Dziennik kijowski”.  
24 квітня 1907 року це періодичне видання повідомило про 
нещодавнє загальне зібрання київської «Просвіти», на якому 
було ухвалене рішення звернутися до української фракції в 
Думі з проханням внести законопроєкт про запровадження 
викладання української мови в усіх школах України, насам-
перед народних. У зв’язку з цим порушувалося питання щодо 
налагодження видавництва підручників українською мовою, 
організації рецензування друкованої літератури. Було погод-
жено, що взірцем для шкільних підручників мала стати мова 
класичних творів літераторів підросійської України (“literatów 
rosyjskiej Ukrainy”)19. Становить інтерес запроваджена редак-
цією “Dziennik kijowski” рубрика “Głos wolny”, де 13 квітня 
1907 року було вміщено статтю “Uniwersytet kijowski a 
mlodzież polska” Ф.-Й. Каменського, присвячену проблемі за-
безпечення студентам Університету Св. Володимира права на 
свободу віросповідання, вивчення польської мови, літератури, 
історії20. Викриваючи політику русифікації у сфері освіти, 
автор наголошував, що для поляків релігія стала національ-
ним тавром: хто потерпав за релігію, той eo ipso зазнавав 
утисків за польськість. Зазначалося, що в гімназіях учні-
католики спершу не відвідували молитву перед заняттями, але 
згодом керівництво навчальних закладів зобов’язало їх бути 
присутніми на молитвах і святкових богослужіннях у пра-
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вославних церквах та запровадило покарання для незгодних. 
У Київському університеті після 1864 року приміщення като-
лицької каплиці було передано під природничий кабінет, а 
капелана, що викладав теологію, арештовано.  

На світанку ХХ ст., незважаючи на імператорський Указ 
про зміцнення засад віротерпимості від 17 (30) квітня 1905 р., 
згідно з яким перехід від православ’я до іншого христи-
янського сповідання чи віровчення не підлягав пересліду-
ванню, а також проголошення Маніфестом 17 (30) жовтня 
1905 року свободи совісті, не здавала свої позиції гнітюча 
суспільна атмосфера, що укорінилася в Російській імперії 
після придушення Польського визвольного повстання 1863–
1864 рр. Зі шпальт періодичної преси не зникли маніпуляції 
навколо т.зв. «польської загрози»: небезпеки окатоличення й 
ополячення білоруського та українського населення, еконо-
мічного тиску й погроз польських поміщиків на адресу пра-
вославного селянства, планомірного загарбання поляками 
«західної Росії»21.  

Культурно-освітнім ініціативам польської громади дово-
дилося пробиватися крізь глухий мур бюрократичних пере-
пон. Зокрема, шляхетне прагнення дворянки А.Ф. Грабовської 
подарувати дітям із бідних католицьких родин свято, органі-
зувавши для них новорічну ялинку в залі київського Клубу 
велосипедистів, наштовхнулося на відмову київського губер-
натора: «…оскільки доброчинні заклади, що існують у Києві 
й Київській губернії, надають посильну допомогу бідним ді-
тям, без різниці віросповідання, то я не бачу потреби у 
влаштуванні ялинки виключно для дітей римо-католицького 
віросповідання» (січень 1901 р.)22. Значно більше пощастило 
організаторам щорічних польських балів, яким вдалося отри-
мати дозвіл на проведення в лютому 1901 року в залі Київ-
ського купецького зібрання танцювального вечора, і всі 
фінансові витрати взяли на себе його відвідувачі — чоловіки-
поляки23.  
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Важливим напрямом громадсько-культурної діяльності по-
ляків був розвиток шкільництва. Від 1906 року в селі Велика 
Чернявка Бердичівського повіту Київської губернії з дозволу 
ксьондза Беліловської римо-католицької парафії функціону-
вала таємна польська школа, навчання в якій коштувало 1 руб. 
50 коп. з особи за весь зимовий період. Особливу увагу 
пристава 4 стану під час огляду закладу 1909 року привернув 
той неприпустимий з погляду російських адміністративно-
каральних органів факт, що поруч із римо-католиками здо-
бував освіту православний хлопчик П.О. Момаровський, який 
старанно студіював польський молитовник24. 14 вересня 1906 
року під патронатом директора Пустоварівського цукрового 
заводу в с. Мала Сквирка Сквирського повіту відкрито като-
лицьку школу, де вчителькою була Ф. Кругликовська, а роз-
порядником — ксьондз м. Володарки25. Засновником поль-
ської школи в с. Березянка став ксьондз Топоровського кос-
телу Вержбицький.  

1907 року на сторінках київської преси з’явилися ого-
лошення про набір учнів до початкової школи для польських 
дітей Софії Зукевічової26, до 8-класного жіночого навчального 
закладу з інтернатом Вацлави Перет’ятковічової27, а також на 
заняття з польської мови, історії, французької і німецької мов, 
гімнастики, рукоділля у приватному будинку Корнелії Бай-
ковської по вул. Володимирській, 328.  

1906 року офіційно зареєстровано Польське товариство 
просвіти “Oświata” («Освята»), метою якого проголошувалося 
піднесення культури всіх верств польського населення пере-
важно шляхом поширення освіти рідною мовою на теренах 
Києва і Київської губернії. Його просвітницька і благодійна 
діяльність мала спрямовуватися на відкриття бібліотек, му-
зеїв, читалень, книжкових магазинів; організацію публічних 
лекцій, загальноосвітніх курсів, спектаклів, літературних і 
музичних вечорів, концертів, виставок; заснування стипендій, 
шкіл і притулків для дітей і дорослих; оголошення конкурсів і 
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присудження нагород за найкращі літературні твори й наукові 
праці29. Членом товариства могла стати будь-яка повнолітня 
особа. Кошти цієї організації складалися з членських внесків, 
пожертв, прибутків від капіталу, видавничої справи, концер-
тів, виставок, лекцій, театральних вистав. Товариство «Ос-
вята» звернулося до міністерства народної освіти із прохан-
ням про дозвіл на відкриття в Києві двох початкових училищ 
третього розряду з викладанням усіх предметів польською 
мовою, посилаючись при цьому на пункт VI іменного най-
вищого імператорського указу від 14 травня 1905 року щодо 
дозволу викладання литовської і польської мов у навчальних 
закладах західного краю з програмами початкових двокласних 
і міських училищ, а також у середніх навчальних закладах тих 
місцевостей, де більшість учнів складали поляки і литовці. 
Незважаючи на звернення правління товариства зі скаргою до 
Урядуючого Сенату, це клопотання було відхилене під при-
водом загрози «полонізації місцевого корінного населення, 
що шукає освіти»30. 

Адміністративно-каральні органи Російської імперії спря-
мовували свою діяльність на тотальний контроль духовного 
життя поляків в усіх його виявах — передусім освітньому й 
мистецькому. Під цензурний тиск підпадала і польська му-
зична література. 1906 року під час обшуку в помешканні 
М. Клепацької у с. Конотопи Заславського повіту Волинської 
губернії поліція виявила опубліковану у Варшаві без дозволу 
цензури збірку “Polskie pieśni narodowe” (1905), до якої вхо-
дили молитви і пісні: “Boga-Rodzica Dziewica” (Pieśń Św. 
Wojelecha), “Boże coś Polskę” Alojzy Feliński, “Modlitwa do 
Królowej Polski”, “Boże Ojcze!”, “Chorał: “Z dymem pożarów” 
Kovnel Ujejski, “Kto ty jesteś?” (wiersz dła dzieci), “Cóźem 
winien?”, “Jestem polskie dziecko”, “Do ludu Polskiego”, “Do 
Boga” St. Witwicki, “Mazurek Dąbrowskiego” Józef Wybicki, 
“Do Orła Białego”, “Biały Sztandar” Wiktor Gomulicki, “Do  
ludu polskiego”, “Pieśń do Pana Jezusa”, “Dzień swobody” 
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A. Żmienkowski, “Dziewczyna i Krakus”, “Facecja historyczna”, 
“Głos Bartłomieja” J. Andrzejewski, “Krakowiak”, “Z Przes-
złości”, “Krakowianka”, “Krakusy”, “Lubię śpiewać”, “Z wios-
ny”, “Do braci”, “Polska powstająca”31. З-поміж творів, у яких 
поліція вбачала заклики до повстання поляків, становить 
інтерес “Modlitwa przed bitwą”: 

 

Ojcze! ja wzywam Cię 
W koło mnie warszą piorunne dział grzmoty. 
Rażą mnie błysków szalone przeloty! 
Bojów zarządco: ja wzywam Cię! 
 

Ojcze! Ty prowadź mię —  
Nie o bogactwa, o wolność to boje; 
Bronim spraw naszych, tu ramię grzmi Twoje, 
Śmierć, czy zwycięztwo, ja wielbię —  
Ojcze uwielbiam Cię! 
 

Ojcze! zaslaniaj mię, 
Ježeli grom śmierci mym oczom zabłyśnie 
I dla Ojczyzny krew z żyl mych wytryśníe 
Tobie o Boże oddaję się,  
Ojcze błogosław mię! Amen32. 
 

Цього ж року під час обшуку в гімназиста однієї з київ-
ських приватних гімназій В.А. Верзилова, що мешкав у бу-
динку своєї матері на вул. Рибальській, 26, було знайдено 
ноти трьох пісень: “Z dymem pożarów” (słowa K. Ujejskiego, 
muzyka J. Nikorowicza), “Boże coś polskę!” (słowa A. Feliús-
kiego, muzyka K. Kurpińskiego), “Jeszcze polska nie zgineła!” 
(słowa i muzyka J. Wybickiego)33.  

На тлі певної лібералізації громадсько-політичного життя 
Російської імперії унаслідок Революції 1905–1907 рр., однією 
з визначальних рис польського культурно-освітнього руху 
початку ХХ ст. стало посилення ролі жіноцтва. Так, 1907 року 
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набуло легального статусу «Товариство жінок-польок у 
Києві» (“Koło kobiet polek w Kijowie”), що складалося з низки 
автономних підрозділів: 1) секції самоосвіти; 2) секції вихо-
вання; 3) економічної секції, а також секцій культурної праці: 
4) у містах і 5) у селах. Метою організації проголошувалося 
об’єднання польських жінок задля самоосвіти й підняття 
«етичного та розумового рівня жінки», розвиток громадсько-
культурної і економічної діяльності. Бюро товариства розмі-
щувалося у квартирі пані Орловської по вул. Лютеранській, 
634. На час проведення установчого зібрання в листопаді 1907 
року ця організація нараховувала 116 членів і фігурувала під 
назвою «Київський гурток польських жінок». Її річним бюд-
жетом загальні витрати було передбачено в розмірі 3750 руб., 
з них на організацію близько 40 публічних лекцій і рефератів — 
450 руб., на заснування дешевих кухонь для малозабезпече-
них верств населення — 500 руб., на педагогічну діяльність — 
500 руб., на просвітницьку роботу в місті — 2000 руб., у 
сільській місцевості — 300 руб.35 Відтак, основний акцент 
було зроблено на культурницькій діяльності серед городян, 
наприклад, організації притулків для дітей робітників, почат-
кової освіти для дітей і курсів для дорослих тощо. На зібранні 
ухвалили рішення про обрання почесним членом товариства 
польської письменниці Елізи Ожешко, що надавала підтримку 
Польському повстанню 1863–1864 рр. Акцентувавши увагу у 
своїх промовах на домінуючому в суспільстві іронічному 
ставленні до жіночого руху, учасниці визнали, що «цю по-
милку необхідно виправити нашому століттю». Водночас 
київська інтелігенція ініціювала створення в місті відділу 
варшавського «Польського союзу рівноправ’я жінок» з метою 
організації публічних лекцій і рефератів, присвячених проб-
лемі соціально-політичного становища жінки36.  

1907 року власниця приватної київської бібліотеки-чи-
тальні (вул. Фундуклеєвська, 26) О. Олецька отримала дозвіл 
на організацію публічної лекції, присвяченої розвитку поль-
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ського музичного мистецтва ХІХ ст., професора Варшавської 
консерваторії С. Носковського37. Останній був також запро-
шений прочитати лекцію «Сутність творів Ф. Шопена» у 
приміщенні Польського гімнастичного товариства м. Києва по 
вул. Лютеранській, 32. Київський, подільський і волинський 
генерал-губернатор дозволив киянину, доктору медицини 
М.Г. Пеньковському провести польською мовою просвіт-
ницькі бесіди в залах клубу «Огниво», Польського гім-
настичного товариства і бібліотеки-читальні О. Олецької. 
Київський польський жіночий гурток отримав змогу орга-
нізувати у приміщенні клубу «Огниво» читання реферату 
польською мовою на тему «Кооперативний рух і значення 
його для народного добробуту», а в залі бібліотеки О. Олець-
кої — презентувати доповідь «Дитячі малюнки»; водночас 
випускнику юридичного факультету Київського університету 
Т.-І. Загурському дозволили представити реферат, присвяче-
ний польському поету, драматургу й художнику С. Висп’ян-
ському, а жителю Варшави Д. Шаржинському — прочитати 
польською мовою публічну лекцію «А. Міцкевич і його «Ода 
до молодості». Київське польське товариство любителів мис-
тецтва здобуло можливість поставити низку спектаклів у 
приміщенні театру О.М. Крамського й клубу «Огниво»; 
правління Уманського Римсько-католицького благодійного 
товариства — організувати аматорську виставу в м. Умані; 
антрепренер «Малого Театру» в м. Києві — улаштувати 
гастрольні польсько-мовні спектаклі. Антрепренеру Київ-
ського міського театру С.В. Брикіну надали дозвіл на вико-
нання польською мовою партії Кармен пані Чаплинською та 
партії Хозе — паном Філіппі-Міжуга у виставі на користь 
Товариства швидкої медичної допомоги м. Києва.  

Упродовж жовтня 1907 року на сцені Малого театру 
Крамського під художнім керівництвом відомого польського 
драматурга Маріана Гавалевіча колектив Малого варшав-
ського театру презентував київській публіці спектаклі “Dzień 
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zaduszny”, “Klub Ibsena”, “Mąż tymczasowy”, “Instynkt”, “Pod-
człowiek”, “Moralność Pani Dulskiej”38. Завершальним акордом 
київських гастролей Малого варшавського театру стали ви-
стави за мотивами творів Е. Ожешко “Cham” (1888) та 
В. Пежинського “Aszantka” (1906)39. 

Здійснити постановки спектаклів польською мовою (1908) 
було дозволено Уманському римсько-католицькому благодій-
ному товариству, Київському польському товариству люби-
телів мистецтв, Білоцерківському відділенню Київського 
польського просвітницького товариства «Освята». За клопо-
танням настоятеля Звенигородського римсько-католицького 
костелу генерал-губернатор санкціонував проведення поль-
ською мовою благодійного літературного вечора на користь 
нужденних учнів місцевого комерційного училища. Також 
було надано дозволи на виконання польських пісень у Києві 
артисткою М. Богуцькою; постановку спектаклів у Здолбу-
ново на користь місцевого комітету з будівництва римсько-
католицької каплиці; проведення в Київській губернії гумо-
ристичних вечорів актором Познанського театру Л. Янов-
ським; організацію диригентом польського селянського ор-
кестру К. Намисловським концертів у Києві; постановку 
Польським товариством любителів мистецтва м. Києва ама-
торських спектаклів при Погребищенському цукровому заводі 
Бердичівського повіту. 

Практикувалося і поєднання української та польської мов у 
театральних виставах. Влітку 1907 року керуючий Узинським 
цукровим заводом Васильківського повіту Київської губернії 
ініціював організацію любительського українсько-польського 
спектаклю, грошовий збір з якого призначався для голоду-
ючих, а у вересні — постановку вистави на користь місцевого 
двокласного сільського училища. Австрійському підданому 
С.А. Новицькому вдалося отримати дозвіл на театральні по-
становки в межах Київської губернії українською та поль-
ською мовами40.  
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Делегати всіх польських організацій і товариств Києва  
18 листопада 1907 року взяли участь в урочистому обіді з 
нагоди річниці заснування «Огниво»41. Особлива увага приді-
лялася координації діяльності центрального правління й про-
вінційних відділень «Освята». Утім, на засіданні правління 
польського товариства виявили низький рівень активності, 
передусім у просвітницькій сфері, провінційних відділень — 
білоцерківського й бердичівського. Відповідно, було ухвалено 
рішення асигнувати 300 руб. на розвиток діяльності біло-
церківського відділення, запропонувати всім провінційним 
відділенням надіслати звіти про свою діяльність та відгуки 
щодо розроблених товариством “Protoswita” «програм для 
навчання в народних школах»42. 

Усупереч проголошеному de jure праву запроваджувати в 
навчальних закладах методичні посібники й підручники міс-
цевими мовами, 1907 року міністерство народної освіти 
відхилило клопотання київського товариства «Освята» про 
відкриття двох польських шкіл для дітей-католиків, а керів-
ництво Київського навчального округу не взяло до уваги 
колективне прохання близько 100 батьків учнів-поляків  
2-ї житомирської гімназії щодо введення викладання поль-
ської мови43.  

За фінансової підтримки дружини поміщика с. Паневець 
А. Старжинської при Римсько-католицькому благодійному то-
варистві м. Кам’янця-Подільського (1907) створено притулок, 
в якому діти віком від 3 до 12 років римсько-католицького 
віросповідання (з міста й навколишніх сіл) отримували гарячі 
обіди та здобували початкову освіту44. Він розташовувався по 
вул. Хрестовій у чотирьохкімнатному приміщенні. Мовою 
спілкування була польська. Закон Божий, російську мову й 
арифметику викладала французька піддана Е.О. Лятті. Руко-
діллю дітей навчала випускниця Кам’янецької Маріїнської 
жіночої гімназії Ф.Л. Вилежинська, а церковному співу — 
К.О. Ольховський. Вихованці, які постійно проживали у при-
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тулку, перебували під наглядом А.А. Згерської. Особливе міс-
це у навчальному процесі відводилося польській грамоті.  

Заняття в таємній польській школі Бердичева відбувалися 
від 14 вересня 1907 року. Зокрема, читанню, письму й мо-
литов навчалося 9 дітей римо-католицького віросповідання: 
Розалія Гуцевич (12 років), Франциск Линевич (13 років), 
Камилія Линевич (11 років), Станислава Липська (13 років), 
Викентина Липська (11 років), Мартин Грушецький (11 ро-
ків), Едворд Юрковський (11 років), Франц Павловський (13 
років), Морян Павловський (13 років)45. Виконувати викла-
дацькі обов’язки на безоплатній основі зголосилася дворянка 
А.А. Шостак. Натомість, від відповідальності «винних» не 
врятували ані наявність на стіні класної кімнати портрета 
російського імператора, ані виправдання організатора школи 
74-літнього дворянина В.А. Сляського, який, не маючи влас-
них нащадків, вирішив присвятити себе шляхетній справі — 
допомогти дітям із бідних римо-католицьких родин здобути 
бодай початкову освіту.  

У вересні 1907 року в селі Пустоха Бердичівського повіту 
Київської губернії засновано польську школу, де навчалося 
близько 20 учнів у віці 10–14 років46. 23 жовтня того ж року 
директор-розпорядник цукрового заводу м. Погребище 
Б.Ф. Крачкевич власним коштом відкрив польську школу у 
приміщенні костьолу, наданому місцевим ксьондзом А. Жол-
ковським. Навчальним процесом керувала І.К. Іодовська, яка 
мала свідоцтво на звання вчительки, видане директором Жи-
томирської чоловічої гімназії (1894). Невдовзі Б.Ф. Крачкевич 
був притягнутий до відповідальності, незважаючи на запев-
нення, що створений ним освітній заклад спрямований на 
задоволення духовних запитів місцевих католиків, які через 
переповнення міністерського училища м. Погребище змушені 
«лишатися вдома без будь-якої освіти»47. 

Під патронатом парафіяльного попечительства Володар-
ського римо-католицького костелу на початку жовтня 1907 



Розділ 2 

 

88 

року відкрито таємну польську школу, приміщення якої скла-
далося з декількох кімнат, у т.ч. столярної майстерні й спа-
лень для хлопців, які перебували на повному пансіоні48. 
Викладалися арифметика, географія, російська й польська 
мови, Закон Божий, кошикове і столярне ремесла. Закладом 
опікувався місцевий ксьондз В. Шостаковський. Сквирський 
повітовий справник установив перелік учнів школи: 

 

Таблиця 1 

Список учнів, виявлених сквирським повітовим справником 
22 жовтня 1907 року в польсько-католицькій школі 

м. Володарка49 
 

№ Звання, ім’я, по батькові, прізвище Вік Віросповідання 

1. селянин с. Тадіївка  
Андрій Прушковський 

18  римо-
католицьке 

2. селянин с. Янишівка  
Казимир Іванович Шумовський 

16 те саме 

3. селянин с. Лобачів  
Павло Григор’єв Завадський 

14 те саме 

4. селянин с. Татариновка  
Іван Мартинович Дунаєвський 

17 те саме 

5. селянин м. Володарка  
Марцин Францевич Дроздович 

14 те саме 

6. селянин с. Тадіївка Леонтій 
Францевич Клосовський 

14 те саме 

7. селянин с. Воробіївка  
Вікентій Петрович Баранський  

14 те саме 

8. селянин с. Янишівка  
Кирило Якович Мазур 

12 те саме 

9. селянин с. Янишівка  
Федір Іванович Смиковський 

15 те саме 

10. селянин с. Воробіївка  
Петро Іванович Баранський  

12 те саме 
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№ Звання, ім’я, по батькові, прізвище Вік Віросповідання 

11. селянин м. Володарка  
Вікентій Іванович Шишковський 

10 те саме 

 

У селі Пиковець Бердичівського повіту Київської губернії 
1907 року поліцейський наглядач викрив в одному з приват-
них будинків нелегальну польську школу, де навчалися гра-
моти діти віком до 10 років50; у грудні того ж року в будинку 
селянина с. Богудзенка Ф.П. Драчевського була відкрита 
польська школа, в якій викладав 33-літній міщанин м. Хміль-
ник А.-З. І. Мосевич51. Директор цукрового заводу м. Дзюнь-
ків дворянин Ю.Ф. Крачкевич заснував польську школу, де 
початкову освіту здобували учні від 6 до 16 років52. У маєтку 
дворянина С. Хоєцького в с. Поличинці функціонував почат-
ковий навчальний заклад для нащадків польської шляхти, де 
вчителювала 55-літня К.С. Ганська53. Школи, в яких діти като-
ликів вивчали молитви, навчалися читанню й письму поль-
ською мовою, діяли в с. Тетіїв з вересня і с. Бурківці Тара-
щанського повіту з листопада 1907 року. Викладачі цих шкіл, 
що не мали свідоцтв на звання вчителя, та їхній засновник — 
настоятель Тетіївської римо-католицької парафії Метель-
ський — були притягнуті до відповідальності54. З огляду на 
загрозу «пропаганди католицизму й ополячування православ-
ного населення» особливий інтерес щодо розслідування діяль-
ності школи в с. Шуляки виявила Київська духовна консис-
торія55. «Школи ці згубно впливають на населення, оскільки 
школи відвідують і діти православного віросповідання», — 
такий вердикт міністерство внутрішніх справ винесло освіт-
нім осередкам с. Берківка і с. Острів Радомисльського по-
віту56. З ініціативи ксьондза Брусилівського костелу Я. Ідзь-
ковського початковий польський навчальний заклад було 
відкрито в с. Негребовка57; католицька школа діяла і в 
с. Кримок58. У м. Рокитне Васильківського повіту поряд із 
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римо-католиками польську мову студіювали православні — 
Марцелія й Міхас Дзевановські59.  

Мировий посередник другої ділянки Таращанського повіту 
Київської губернії 1907 року ініціював закриття польської 
школи, створеної настоятелем П’ятигорської римо-католиць-
кої парафії Шуманом у будинку селянина-католика І. Яво-
ровича в с. Олександрівці. Учнями школи були 17 дітей із 
католицьких родин (13 хлопчиків і 4 дівчинки), посаду вчи-
теля обіймав 34-літній поляк, селянин Віленської губернії 
А.О. Круглий, який щомісяця отримував від настоятеля 
платню в розмірі 15 рублів60.  

За сприяння настоятеля Ружинського римо-католицького 
костелу ксьондза Бончковського наприкінці 1907 року в с. За-
рудинці Бердичівського повіту в будинку селянина М. Добр-
жанського засновано польську школу, яку відвідували  
21 хлопчик і 14 дівчаток. Дворянка К.-Х. Ястржембська ви-
кладала в ній закон віри, польське читання й письмо. І хоча 
плата за навчання складала «6 руб. від учня», учителька 
виконувала свою роботу на громадських засадах, спрямо-
вуючи всі наявні кошти на оренду приміщення, придбання 
підручників і навчального приладдя. У процесі притягнення 
до відповідальності Добржанського та Ястржембської обтяжу-
ючою обставиною стало відвідання школи православним 
хлопчиком З. Латко61.  

З поля зору російських адміністративно-каральних органів 
не вислизнув і той факт, що студент Університету Св. Воло-
димира, співробітник хімічної лабораторії цукрового заводу 
графині Браницької (с. Шамраївка Васильківського повіту) 
М. Хойновський навчав дітей робітників молитов і катехізису, 
організовував ігри й навчальні екскурсії задля ознайомлення з 
рослинним світом лісу62.  

Відповідно до секретного рапорту васильківського повіто-
вого справника київському губернатору від 17 грудня 1907 
року в м. Біла Церква було виявлено дві польські школи, 
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створені завдяки пожертвам римо-католицької громади.  
У першій із них, яку очолював селянин с. Пологи П. Кузь-
менко, хлопчикам викладали загальноосвітні предмети й 
чоботарство. Іншою школою (для дівчаток) керувала прусська 
піддана Ф.В. Тіль. Закон Божий викладав настоятель Біло-
церківської римо-католицької парафії ксьондз Лущек63. 

Ще на початку 1860-х рр. польська школа й каплиця 
існували у с. Волиця Сквирського повіту, в будинку Т. Раци-
боровської. Під час «раптового суворого обшуку» там було 
знайдено більше двадцяти примірників польських букварів, 
іншу польську й російську навчальну літературу, а також 
з’ясовано, що з учнів залишилися лише 10-літній римо-като-
лик Е. Витушинський, який три роки тому приїхав зі Львова, 
та 14-літній син селянина Подільської губернії, православний 
В. Огородник64. Підлягала закриттю школа, яка за інформа-
цією сквирського повітового відділення Київської єпархіаль-
ної училищної ради (1907) була заснована в с. Волиця міс-
цевим землевласником Б. Рациборовським65.  

На початку 1908 року в м. Зятківцях Гайсинського повіту 
Подільської губернії граф С. Холоневський створив у одному 
з флігелів свого маєтку школу для дітей службовців. Під 
керівництвом запрошеної із Варшави вчительки С. Орбачев-
ської учні студіювали польську мову й Закон Божий66. 

У грудні 1908 року селянами-католиками с. Богудзенки 
Бердичівського повіту Київської губернії була відкрита поль-
ська школа, де навчалися 14 хлопчиків і 3 дівчинки віком від 
10 до 14 років. 

Римсько-католицьке товариство м. Звенигородки створило 
1908 року притулок для сиріт і бідних батьків. У ньому ви-
ховувалося 13 хлопчиків і 5 дівчаток віком від 8 до 15 років, 
яких голова товариства, настоятель звенигородського костелу 
ксьондз А.І. Попель навчав Закону Божого, а дворянка 
К.І. Киїхович — польської грамоти. Оскільки викладання 
відбувалося без відповідного дозволу, Попель був притяг-
нутий до відповідальності.  
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1908 року таращанський повітовий справник у рапорті, 
поданому київському губернатору, доповів про викриття у 
с. Багва та с. Янішовка польських шкіл, де викладали від-
повідно 28-літній селянин Петроковської губернії, католик 
Ф.П. Собчат і жителька Любліна 34-річна полька М.Ю. Хі-
бавська (обидва не мали вчительського звання)67.  

У результаті розслідування, здійсненого 1908 року, поліція 
встановила, що в будинках міщан О. Склярського й С. Хо-
міцького у с. Пришивальня, а також селянина Т. Запольського 
у с. Веприк Васильківського повіту Київської губернії насто-
ятелем римо-католицької парафії с. Дідівщина Сквирського 
повіту були засновані таємні польські школи для навчання 
дітей молитов, катехізису, священної історії68. У школі с. При-
шивальня вчителювала міщанка м. Заславля Б.В. Котовицька, 
а с. Веприк — міщанка м. Рівного Б.В. Чартковська. Цього ж 
року польська школа була викрита в будинку міщанина 
П. Ридвальського в с. Рогізна Сквирського повіту69. 

Клопотання жителів с. Янківка й с. Антонівка Василь-
ківського повіту про дозвіл на створення ремісничої школи 
для дітей-католиків (1908) було відхилене через «політичну 
неблагонадійність» Л. Горського, А. Сокольського та інших 
прохачів, які «…не заслуговують на довіру, оскільки, бувши 
католиками (походять із колишньої польської шляхти), став-
ляться до всього російського, як і до існуючого в Росії 
державного й суспільного ладу, дуже вороже»70. До того ж 
Горському ставилося за провину надання ним у минулому 
свого будинку як приміщення для польської школи, де нав-
чалося 20 дітей під керівництвом 18-літньої уродженки Фас-
това, католички В. Подвисоцької і настоятеля Василівської 
римо-католицької парафії ксьондза Любовицького. Зрештою 
васильківський повітовий справник констатував у листі до 
київського губернатора, що у відкритті польської школи 
немає потреби, оскільки в с. Янківка функціонує міністерське 
двокласне училище, де викладаються загальноосвітні пред-
мети й рукоділля.  
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У секретному циркулярі київського губернатора від 7 бе-
резня 1908 року керівництву поліції Київської губернії наго-
лошувалося: «Пропоную начальникам поліції якнайшвидше 
з’ясувати й донести мені, чи не було встановлено при ви-
конанні поліцейських дізнань щодо відкриття в різних насе-
лених пунктах губернії польських шкіл без належного до-
зволу якийсь зв’язок цих шкіл із функціонуючим у м. Києві 
польським просвітницьким товариством «Освята» і його від-
діленнями…»71. Про відсутність фактів заснування польських 
шкіл відрапортували канівський, київський, черкаський, чиги-
ринський повітові справники. Водночас сквирський повітовий 
справник виявив зв’язок із «Освята» польської школи в 
с. Березинка, учитель якої, Б. Химентовський, отримав реко-
мендацію від зазначеного товариства. За результатами роз-
слідування діяльності шкіл у м. Володарка й с. Мала Сквирка 
було встановлено, що «Освята» порушувало клопотання про 
дозвіл на їх відкриття. Адміністративно-каральним органам не 
вдалося виявити зв’язок із польським просвітницьким това-
риством шкіл, заснованих нелегально в Бердичівському, Ва-
сильківському, Звенигородському, Липовецькому, Радомисль-
ському, Таращанському повітах Київської губернії.  

З ініціативи ксьондза Беліловської парафії Шангіна восени 
1908 року в с. Юзвин Бердичівського повіту Київської гу-
бернії у будинку селянина В. Боярського створено польську 
школу, приміщення якої являло собою кімнату завдовжки і 
завширшки в 6 аршин, заввишки в 2½ аршина, з трьома 
вікнами 1 Х ¾ аршина, земляною підлогою й піччю. Шкільне 
начиння складалося з грифельних дошок, польських абеток і 
хрестоматій, збірників арифметичних задач, навчальних по-
сібників із Закону Божого тощо. Учителем школи був селянин 
Липовецького повіту, римо-католик Ф.Я. Требільський (37 р.); 
до списку учнів входили: Грушевська Агата Йосипівна, Ка-
мінська Людвіка Людвіківна, Пьонтковська Анна Павлівна, 
Камінський Едуард Лук’янов, Блажиєвський Климентій 
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Адамів, Блажиєвський Семен Семенів, Боярський Людвик 
Владиславів, Блажиєвський Мартин Адамів, Блажиєвський 
Тимофій Казимирів72. У грудні цього ж року католицька гро-
мада с. Богудзенка Бердичівського повіту відкрила польську 
школу, де навчалося 14 хлопчиків і 3 дівчинки віком від 10 до 
14 років, а викладацькою діяльністю займався випускник 
церковно-парафіяльної школи 24-літній Ц.С. Хомський73. 

Невід’ємною складовою переслідування засновників поль-
ських навчальних закладів були анонімні доноси. 1909 року 
до міністерства народної освіти надійшов лист за підписом 
«Русский», в якому не лише повідомлялося про існування в 
м. Рівне безкоштовної польської школи, а й давалися поради 
на кшталт: «Щоби накрити цю школу зненацька, слід оточити 
будинок колом і ввійти не з парадного ганку, а з чорного, 
оскільки в іншому разі біля парадного входу будуть заго-
ворювати зуби, а з чорного, в цей час, випускати учнів і 
виносити класні столи, надаючи квартирі вигляду приватної, 
такі випадки вже траплялися»74. Того ж року було викрито 
польські школи в с. Ледянці Заславського повіту, с. Пальче 
Дубенського повіту та с. Малих Зозулинцях Старокостянти-
нівського повіту Волинської губернії. З учительки, міщанки 
м. Варшави В. Чугалінської, взяли підписку про припинення 
педагогічної діяльності. Новоград-волинський справник роз-
крив діяльність створеного поміщиком Я.Ф. Дунін-Карвиць-
ким у лісовій місцевості поблизу с. Буртин дитячого при-
тулку, де викладання здійснювалося польською і російською 
мовами. На пристава другого стану Ковельського повіту було 
покладене завдання підготувати матеріали для суду щодо 
шкіл (із викладанням історії, катехізису, релігійних співів), 
створених у с. Ворокомлі і с. Майдані на кошти настоятеля 
Камінь-Каширського костелу ксьондза Я. Мацейського. 
Таємну школу було виявлено в с. Саввинцях Кам’янецького 
повіту Подільської губернії. Селянин А. Себастьянов відкрив 
у своєму будинку в м. Фрамполі на Поділлі школу, при 



Поляки в культурно-освітньому розвитку Київського навчального округу 

 

95

обшуку якої знайдено 39 книг польською мовою, 12 поль-
ських букварів, 8 зошитів, 13 грифельних дощок і розклад 
уроків75. У м. Кам’янці міщанка Ф. Матковська створила у 
своїй квартирі школу, яку відвідували учні-католики віком 9–
13 років. Отримавши від ксьондза Межирівського костелу 
Ц. Малиновського письмовий дозвіл навчати дітей молитов, 
селянин Кам’янецького повіту Ф. Дидора розпочав викла-
дання у польській школі с. Мальчівців Літинського повіту 
Подільської губернії. У межах Ямпільського повіту місцева 
землевласниця Ярошинська заснувала в с. Куні початковий 
навчальний заклад для селян-католиків 8–12 років, які нав-
чалися Закону Божого польською мовою й рукоділля; таємні 
школи існували також у с. Моївці та с. Зятківці. На Волині у 
Волочиському римсько-католицькому костелі діяла школа, в 
якій російську й польську мови викладала вчителька з м. Вар-
шави Я.-П. Бурба. Зусиллями уманського повітового очіль-
ника поліції була закрита таємна школа при цукровому заводі 
с. Погорілої, де варшавський міщанин Л. Витковський навчав 
дітей віком від 7 до 14 років.  

В Умані приватною викладацькою діяльністю займалася 
М. Курманович, яка облаштувала під навчальні кімнати при-
ватний будинок по вулиці Торговій, де поліцією було вияв-
лено картини із зображенням сюжетів із Старого і Нового 
Заповітів, ікону Божої Матері й розп’яття Спасителя, шафу з 
книжками та зошитами польською й російською мовами, 
таблиці для читання, географічні карти, малюнок людського 
скелета, чорнильниці тощо. На допиті Курманович зазначила, 
що має звання домашньої вчительки і переїхала з Києва до 
Умані передусім задля виховання дітей свого брата (роз-
битого паралічем). Із дозволу директора Уманського комер-
ційного училища вона відкрила «учнівську квартиру» для  
15 дітей, яких готувала до вступу в училище та гімназію. 
Винною у створенні таємної школи Курманович себе не 
визнала й попросила повернути вилучені в неї книги.  
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Відхрестився від створення польської школи для католиків 
і православних (с. Волиця Сквирського повіту Київської гу-
бернії) настоятель Івницького костела Гурський, який визнав 
лише факт навчання спільно з викладачем Ф. Щигельським 
дітей-католиків катехізису й підготовки до першої сповіді та 
причастя. Не знайшлося достатньо доказів і щодо діяльності 
таємної школи в с. Великих Єрчиках того ж повіту. Натомість 
прокурору київського окружного суду було передано доку-
менти щодо заснованої 1907 року в економії Подгурського в 
с. Липки католицької школи, де під безпосереднім наглядом 
ксьондза м. Ходоркова викладали доньки згаданого поміщика. 
У ній поряд із католиками навчалися православні: брати Гаєв-
ські; Олена, Григорій і Антоніна Комнацькі; Андрій Балюк; 
Василь Сорочинський; Ксенія Сергійчукова; Феодосія Гонча-
рова; Євдокія Ковбасюкова; Марія, Анна й Олександр Міцке-
вичі та ін.  

Завідувачу Липківського земського училища І. Матійцу, 
який не перешкоджав своїм учням відвідувати польську шко-
лу і приховував це від начальства, винесли сувору догану за 
«недбале ставлення до виховання в російських дітях мо-
рально-релігійного й національного почуття» та пригрозили 
звільненням у разі повторення подібних «провин»76. Право-
славні учні були і серед вихованців польської школи урочища 
Дубова Радомисльського повіту Київської губернії. У с. Ве-
лика Радзивілівка Бердичівського повіту місцевий пристав 
викрив таємну школу, де близько 30 учнів навчалися поль-
ського читання й письма, арифметики, російського читання, 
вивчали римсько-католицький катехізис. Директор народних 
училищ Київської губернії порушив питання щодо поліцей-
ського розслідування діяльності польського початкового 
навчального закладу на хуторі Миколаївці поблизу с. Хмільни 
Київського повіту. У с. Замірах Радомисльського повіту по-
ліція закрила таємну польську школу, засновану міщанином 
м. Томашова Петроковської губернії С. Османським. На тере-
нах Сквирського повіту римсько-католицькі школи було вияв-
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лено в с. Рогізній та с. Володарці — у будинку М. Дроздов-
ського, який, одружившись на польці, перейшов із право-
слав’я в католицизм. До створення таємних польських нав-
чальних закладів долучалася і єврейська громада, наприклад, 
у м. Липовці Київської губернії єврей Ягубський надав свій 
будинок для школи, в якій міщанка м. Умані М. Височанська 
навчала грамоти дітей 8–14 років римсько-католицького віро-
сповідання.  

Розголосу в київській пресі набула інформація щодо пере-
шкоджання поліцією зібранню на квартирі доктора Петкевича 
запрошених на обід гостей, для яких член Краківської Ака-
демії наук В.Ф. Лютославський у популярній формі роз’яс-
нював зміст своїх лекцій із філософії, викладених напередодні 
у клубі «Огниво»77. 

Восени 1910 року в с. Узині Васильківського повіту Київ-
ської губернії у будинку слюсаря місцевого цукрового заводу 
І.В. Щепанського була створена таємна польська школа, де 
вчителювала М.М. Тейшерська, що приїхала на Київщину з 
м. Вільно78. У грудні того ж року на запрошення селянина-
католика К.Я. Піонтковського до с. Войтівців Бердичівського 
повіту прибула міщанка м. Вільно О.О. Зданович, яка і роз-
почала в його будинку навчання дітей польської грамоти.  

У с. Ольховці Звенигородського повіту директор цукрового 
заводу ініціював організацію занять із польської мови при 
місцевому двокласному училищі, внаслідок чого вчителька 
Ю. Бродовська, яка не донесла про цей факт начальству, була 
звільнена зі служби. При будинку органіста римсько-като-
лицького костелу м. Ракитного Васильківського повіту діяла 
школа, в якій випускниця Білоцерківської жіночої гімназії 
міщанка М. Малішевська навчала дівчаток шиття та спільно з 
селянкою С. Вінарською викладала Закон Божий за катехі-
зисом польською мовою, а органіст — дворянин Л. Глем-
боцький — навчав співів молитов і готував хлопчиків до 
прислуговування в костелі на урочистих богослужіннях. 
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На Поділлі в с. Завадинцях Кам’янецького повіту поліція 
виявила католицьку школу грамоти, що діяла в будинку міс-
цевого землевласника К. Пуласького. Водночас у м. Ямполі 
була викрита школа, створена за кошти поміщика с. Косоуц 
Сорокського повіту Бессарабської губернії Михаловського й 
дворянина Б. Домбровського. У ній учителька М. Біндер під 
прикриттям ремісничої школи навчала дітей від 9 до 14 років 
читати й писати польською мовою, а ксьондз ямпольського 
костелу Каспржиковський викладав Закон Божий79.  

22 лютого 1911 року київський, подільський і волинський 
генерал-губернатор, генерал-ад’ютант Ф.Ф. Трепов видав по-
станову щодо заборони таємного навчання в Південно-Захід-
ному краї. Згідно з нею заборонялося: надавати приміщення 
для навчання дітей чи дорослих без відповідного дозволу; 
займатися педагогічною діяльністю, не маючи свідоцтв; спри-
яти таємному навчанню шляхом фінансової підтримки чи 
особистої праці; схиляти інших до недозволеного навчання чи 
бути присутнім при ньому. За порушення цієї постанови 
застосовувався в адміністративному порядку штраф розміром 
у 500 руб. та арешт до трьох місяців80.  

1911 року були закриті таємні польські школи у с. Острові 
та с. Берковці Радомисльського повіту Київської губернії. 
Цього ж року прокурор окружного суду отримав матеріали 
справи щодо функціонування при Київському римсько-като-
лицькому благодійному товаристві дитячого притулку на розі 
вулиць Предславінської і Поліцейської, де було виявлено 
костел-каплицю з усім приладдям для богослужінь і школу 
для навчання Закону Божого і грамоти.  

У лютому директор народних училищ Подільської губернії 
доповів попечителю Київського навчального округу про існу-
вання в м. Іванківцях Ушицького повіту, за підтримки місце-
вого ксьондза Рачковського, таємної школи, де близько 6 ді-
тей навчалися молитов і читання польською мовою.  

Подільський губернатор отримав 1911 року відомості щодо 
діяльності в с. Лошківцях Кам’янецького повіту таємної поль-
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ської школи, в якій навчалося 10 дітей віком від 8 до 12 років. 
Поліцією Радомисльського повіту Київської губернії була 
закрита польська школа в с. Федорівці, де селянин Т.С. Батов-
ський навчав 17 хлопчиків римсько-католицького віроспо-
відання. У жовтні ц.р. директор народних училищ Київської 
губернії повідомляв про існування в м. Махновці Бердичів-
ського повіту школи, в якій нараховувалося 15 учнів-поляків.  

1913 року в с. Гречани Проскурівського повіту Подільської 
губернії в одній із селянських хат була виявлена створена за 
сприяння місцевого ксьондза Носалевського таємна польська 
школа, а її засновник притягнений поліцією до відповідаль-
ності81. 

Унікальним явищем культурного життя України було поль-
ське театрально-музичне мистецтво, адже відображаючи про-
відні художні течії і естетичні ідеї свого часу, воно накладало 
глибокий відбиток на багатовимірні процеси формування 
суспільної свідомості київської громадськості, кристалізації 
морально-етичних ідеалів, розвитку емоційно-психологічної 
складової духовного життя міста. Так наприклад, непересіч-
ною подією стали виступи в Малому театрі Крамського, з 
участю київської трупи, польської актриси Марії Пшибилко-
Потоцької, яка презентувала у квітні 1909 року комедію в  
4-х актах “Lekkomyślna siostra”. Їх анонс фігурував на перших 
шпальтах київської преси: 

 
TEATR MAŁY KRAMSKIEGO. 

W czwartek, d. 2 kwietnia b.r. Ostatni występ 
MARYI PRZYBYŁKO-POTOCKIEJ 

artystki teatrów Warszawskich z współudziałem trupy Kijow.  
T-wa miłośn. stuki oraz artystów. 

Lekkomyślna siostra, komedja w 4-ch aktach Włodzimierza 
Perzyńskiego. Początek o godzinie 8 ¼ wieczorem. Reżyser 

Henryk Halicki. Bilety nabywać moźna w kasie teatru82. 
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Аналіз змісту київської преси початку ХХ ст. засвідчує 
зростання значення просвітницької діяльності польської гро-
мади. Згідно з інформацією газети «Киевская мысль» від  
29 квітня 1909 року в Києві готувалися до зустрічі відомого 
польського письменника, поета і драматурга Є. Жулавського, 
якого запросили для читання лекцій на теми: «Про засади 
мистецтва», «Про драму і про театр», «Про талант і про 
геній». У травні до польського клубу «Огниво» були запро-
шені учасники Організаційного зібрання польського гуртка 
літераторів і журналістів, а також гості артистичного кабаре, 
до програми якого входили оперета Ж. Оффенбаха «Паризькі 
квітникарки», декламація, співи, монологи тощо83. 30 квітня  
у приміщенні Товариства рівноправ’я польських жінок на 
Прорізній, 28 у Києві було організовано бесіду Т. Загурського 
на тему «Жінка в російському законодавстві». На 15 травня у 
приміщенні Польського гімнастичного товариства, розташо-
ваного по вул. Лютеранська, 32, призначили публічну лекцію 
С. Пивара «Про еміграцію в Америці»84.  

30 квітня 1911 року в Бердичеві відбулася постановка п’єси 
«Болеслав Сміливий» настоятеля Маріїнського костелу ксьон-
дза Д. Бончковського, який, за інформацією київського охо-
ронного відділення, мав спрямувати грошовий збір від спек-
таклю на облаштування нелегальних польських шкіл у 
Житомирі й Києві. 7 травня 1911 року о 20.25 ця історична 
драма була представлена у київському театрі «Бергоньє». 
Режисери: І. Якса-Хамец і С. Вільчковський, дійові особи:  

 
- король Болеслав Сміливий — п. Вадзинський; 
- Станіслав, єпископ краківський — п. Якца-Хамец; 
- Ізяслав, великий князь київський — п. Гаєвський; 
- Мешко, син Болеслава — п. Зарембянка; 
- Ярополк, син Ізяслава — п. Згорський; 
- Вшебор, гетьман військ королівських — п. Моравський; 
- Сецех, каштелян краківський — п. Балдис; 
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- Сулислав, завідувач державної скарбниці — п. Войце-
ховський; 

- Збилют, начальник варти — п. Лакомський; 
- Славек, син гетьмана — п. Холинський; 
- Стрепа, прапороносець — п. Ярошевич; 
- Остоя, сотник королівських військ — п. Томашинський; 
- Папський легат — п. Кропильницький; 
- Піотровин — п. Неверуш; 
- Ангел — пані Халинич; 
- Диявол — п. Гродецький; 
- Кмита, зброєносець — п. Халицький мол.; 
- Зема, зброєносець — п. Вильчковський; 
- Василь, слуга Ізяслава — п. Гриневицький; 
- Мисливець — п. Голинський. 
 
За офіційними даними, театральний збір склав 357 руб.  

55 коп., з них на оренду театрального приміщення й освіт-
лення витрачено 117 руб., на платню артистам — 60 рублів за 
вихід, поїздки з Бердичева до Києва й у зворотному напрямку — 
49 руб. 42 коп.85 Очевидно, з метою таємного збору коштів на 
польські школи ксьондз Д. Бончковський направляв особисті 
запрошення своїм київським знайомим, наприклад: В. Титен-
бруку, що проживав на Бібіковському бульварі, 52.  

25 лютого 1912 року на базі Товариства рівноправ’я поль-
ських жінок відбулася науково-популярна астрономічна бе-
сіда на тему «Про походження світів» у супроводі «світових 
картин»; 1 березня доктор В. Боровська представила доповідь 
«Гігієна дитини»86. 

Культурно-освітній розвиток польської громади невідділь-
ний від діяльності доброчинних організацій, спрямованої на 
підтримку незаможних верств населення. На річному засі-
данні Римсько-католицького благодійного товариства (1912) у 
клубі «Огниво», де головував настоятель костелу Св. Олек-
сандра ксьондз С. Шептицький, було представлено звіт, згідно 
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з яким упродовж 1911 року надійшли пожертви від Л. Янков-
ського — 25 тис. руб., 4% держ. рентою; пожертви імені 
І.Ф. Диновського — 2800 руб. і 1300 руб., 4% держ. рентою 
(відсотки з цих сум мали направлятися на оплату навчання 
дітей із бідних родин); за заповітом К.Ф. Кржишковського — 
10 тис. руб. на облаштування дитячого «притулку-ясел» і  
10 тис. руб. на створення колоній для слабосильних дітей; 
відповідно до заповіту І.В. Лиховського — 1 тис. руб., від-
сотки з яких призначалися для ремісників-початківців. 
Товариство отримало прибутки і за рахунок організації балу  
в залі купецького зібрання (3183 руб.), гуляння Дніпром  
(143 руб.), танцювального вечора в клубі «Огниво» (357 руб.)87.  

Із початком Першої світової війни польське громадсько-
культурне життя тривало, знаходячи вияв у яскравих мис-
тецьких акціях, театральних постановках. Польськомовні пе-
ріодичні видання висвітлювали діяльність не лише польської, 
а й інших етнічних громад Києва. Приміром, 23 лютого 1915 
року в газеті “Goniec kijowski” було опубліковано замітку  
“Z życia Czechòw kijowskich”, присвячену засіданню Чеського 
благодійного і просвітницького товариства імені Яна Амоса 
Коменського, на якому обрали делегатів на з’їзд «Союзу 
чеських товариств у Росії», а також обговорювалася роль ос-
таннього у вирішенні майбутньої долі Чеського королівства88.  

На тлі загострення міжнародних відносин напередодні 
Першої світової війни посилився нагляд за політичними 
настроями польського населення, на адресу якого лунали 
звинувачення в готовності перейти на бік Австро-Угорщини в 
разі розв’язання збройного конфлікту. У документах київ-
ського охоронного відділення збереглася інформація про кон-
спіративний з’їзд у Кракові поляків-підданих Російської ім-
перії (березень 1909 р.), які звернулися до австрійського 
імператора Франца-Йосифа І з укладеною французькою й 
польською мовами петицією про сприяння в підготовці пов-
стання та запропонували свою допомогу на випадок війни 
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проти Росії: «Невдачі, що спіткали польський народ у 1831 і 
1863 роках у боротьбі за незалежність, привели обережну 
частину польського населення до усвідомлення неможливості 
боротися самостійно через відсутність військово-освічених 
керівників і однакового озброєння… Польське суспільство, 
що залюбки служить нині цілям Австрійського уряду, упов-
новажило нас, представників найдавніших польських родів, 
які зібралися в Кракові, піднести до престолу Вашої Велич-
ності готовність розумної частини польського населення вірно 
служити Австрійському уряду і з оголошенням війни ви-
ставити загони організованих повстанців, а також надати 
сприяння грошовими внесками до державного фонду»89. 
Натомість представники польської громади просили у Фран-
ца-Йосифа І відрядити військових, здатних забезпечити керів-
ництво повстанням; надати зброю і боєприпаси; у разі пере-
моги повстання дарувати «пригнобленому народу в межах 
могутньої Австрійської імперії певної можливої самостій-
ності».  

Напередодні І Польського національного конгресу (м. Ва-
шингтон, 1910 р.) міністерство внутрішніх справ направило 
начальникам санкт-петербурзького, віленського й київського 
районних охоронних відділень, губернських жандармських 
управлінь Привіслянського краю, Київського й Віленського 
району та до всіх прикордонних пунктів секретний циркуляр 
щодо оперативного надання інформації про осіб, які виїж-
джатимуть за кордон задля участі в конгресі, та здійснення 
при їх поверненні ретельного огляду із вилученням будь-яких 
матеріалів стосовно нього. Цілі цього форуму полягали в об-
говоренні політичного, економічного, культурного становища 
поляків «у Польщі та в еміграції»; ознайомленні з розвитком 
польської політичної думки; з’ясуванні основних потреб поль-
ського національного життя; виробленні директиви поль-
ському народу в його боротьбі за національну самобутність. 
Польська преса поширювала інформацію про запрошення на 
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конгрес, поряд із поляками, також литовських і українських 
організацій90. Для участі в ньому у травні 1910 року до Ва-
шингтона вирушив землевласник с. В. Чернишевки Овруць-
кого повіту Волинської губернії Ф.С. Ейсмонт. У серпні на 
конгрес виїхали ксьондз Маньковський із м. Кам’янця-По-
дільського та ксьондз Пославський із м. Зіньківець Кам’янець-
кого повіту, маршрут їхньої подорожі мав пролягати Львовом 
і Краковом91. Тавро «політично неблагонадійних» було на-
кладене на осіб, що напередодні від’їзду на конгрес гостю-
вали в Маньковського й Пославського: ректора Луцько-
Житомирської семінарії Й. Мурашка92, законовчителя Жито-
мирської чоловічої гімназії А. Федуковича, настоятеля Прос-
курівського костелу К. Носалевського. Питання виявлення й 
розшуку осіб, що брали участь у І Польському національному 
конгресі у м. Вашингтоні, посідало важливе місце в листу-
ванні південно-західного районного охоронного відділення з 
полтавським, київським, волинським та іншими губернськими 
жандармськими управліннями93.  

З огляду на загострення російсько-австрійських відносин, 
1912 року київський, подільський і волинський генерал-
губернатор відмовив Бердичівському римсько-католицькому 
благодійному товариству в наданні дозволу на організацію 
публічних лекцій професора Краківського університету 
Л. Брунера на теми «Як ми розуміємо природу» та «Участь 
поляків у всесвітній науці»94. Цього ж року в.о. київського 
губернатора дозволив Київському польському товариству 
любителів мистецтва, створеному з метою «розвитку серед 
польського населення міста Києва і Київської губернії культу 
мистецтв»95, організувати в клубі «Огниво» публічну лекцію 
артиста І. Котарбинського «Про польського письменника 
Крашевського»96.  

Від 1912 року при Київському польському громадському 
зібранні «Огниво», розташованому по вулиці Хрещатик, 1, 
діяла постійна польська трупа, на утримання якої виділялося 
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до 2000 руб. щомісяця. Центральний клуб «Огниво», членом 
якого могла стати будь-яка особа без різниці соціального 
походження й національності, перебував у Львові, а його 
філіальні відділення засновувалися в різних містах Російської 
імперії — Києві, Умані, Одесі, де польською громадою ор-
ганізовувалися культурно-просвітницькі заходи — театральні 
вистави, лекції, читання, науково-популярні доповіді тощо.  
У рапортах начальника Київського охоронного відділення із 
грифом «цілком таємно» театрально-мистецька діяльність 
польської громади характеризувалася як засіб пропаганди ідеї 
відновлення Польської держави та формування протестних 
настроїв у місцевого населення. Сильний емоційно-психоло-
гічний вплив на київського глядача справила вистава «Віф-
леєм», яка супроводжувалася «сльозами, істеричними ридан-
нями, розмовами в антрактах, хвилюванням при звуках пов-
станської молитви»97. Багато-хто з місцевих поляків відвідав 
усі чотири постановки «Віфлеєма», що відбулися в Києві з 
шаленим успіхом. Причиною заборони п’єси став її політич-
ний підтекст, змалювання історичної долі польського народу 
крізь призму національної політики Росії, Німеччини, Австрії, 
коли, приміром, в образі Олександра ІІ поставав жорстокий 
тиран, а Франца-Йосифа І — захисник поляків. 

Київське польське товариство любителів мистецтва отри-
мало змогу організовувати з серпня 1913 по травень 1914 року 
в приміщенні клубу «Огниво» польськомовні драматичні 
спектаклі лише за умови попереднього ознайомлення полі-
цеймейстера з кожною п’єсою; вилучення з репертуару творів, 
що пропагують ідею відновлення Польщі; присутності на 
кожній виставі співробітника зі знанням польської мови98.  

Нагляд адміністративно-каральних органів за настроями 
польського населення було посилено у зв’язку із 50-ю річ-
ницею Польського повстання 1863–1864 рр. З цієї нагоди  
9 лютого 1913 року в Житомирі від імені Римсько-католиць-
кого благодійного товариства організували багатолюдний бал, 
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учасники якого, підвівшись із піднятими бокалами шам-
панського, мовчки вшанували пам’ять загиблих повстанців99.  

Загалом аналіз змісту документів канцелярії попечителя 
Київського навчального округу, київського, подільського і 
волинського генерал-губернатора, київського охоронного від-
ділення, київського губернського жандармського управління 
та ін. дозволяє дійти висновку, що всупереч репресивно-
каральній політиці міністерства внутрішніх справ, відомства 
православного сповідання, міністерства народної освіти по-
ширення таємних польських шкіл та культурно-просвітниць-
ких акцій тривало впродовж другої половини ХІХ ст. і 
активізувалося на початку ХХ ст., включаючи до орбіти свого 
впливу не лише католиків, а й православних і перетворю-
ючись на об’єкт звинувачень у боротьбі за уми населення 
Київської, Подільської і Волинської губерній з метою підне-
сення «шовіністичної пропаганди», спрямованої на відрод-
ження польської державності. 

 
——————— 

1 Центральний державний історичний архів України, м. Київ (далі — 
ЦДІАК України). Ф. 442. Оп. 544. Спр. 173. Арк. 26(зв.)–27. 

2 ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 625. Спр. 416. Арк. 4. 
3 ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 528. Спр. 348. Арк. 4–11(зв.). 
4 ЦДІАК України. Ф. 294. Оп. 1. Спр. 4-А. Арк. 89. 
5 ЦДІАК України. Ф. 274. Оп. 1. Спр. 482. Арк. 1(зв.). 
6 ЦДІАК України. Ф. 274. Оп. 1. Спр. 482. Арк. 2(зв.). 
7 ЦДІАК України. Ф. 2042. Оп. 1. Спр. 91. Арк. 1–1(зв.). 
8 ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 828. Спр. 20. Арк. 1–8(зв.). 
9 ЦДІАК України. Ф. 707. Оп. 296. Спр. 127. Арк. 49–49(зв.). 
10 ЦДІАК України. Ф. 707. Оп. 296. Спр. 144. Арк. 5–5(зв.). 
11 ЦДІАК України. Ф. 707. Оп. 296. Спр. 127а. Арк. 79(зв.). 
12 ЦДІАК України. Ф. 707. Оп. 296. Спр. 127а. Арк. 80. 
13 ЦДІАК України. Ф. 707. Оп. 296. Спр. 127. Арк. 1–2. 
14 ЦДІАК України. Ф. 707. Оп. 296. Спр. 127. Арк. 21. 
15 ЦДІАК України. Ф. 707. Оп. 296. Спр. 127. Арк. 91. 
16 ЦДІАК України. Ф. 707. Оп. 296. Спр. 127а. Арк. 2–2(зв.). 
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17 Głos kijowski, 1906, 1(14) marca. S. 2. 
18 Głos kijowski, 1906, 29 czerwca (10 lipca). S. 1–2. 
19 Dziennik kijowski, 1907, 11(24) kwietnia. S. 2. 
20 Dziennik kijowski, 1907, 31 marca (13 kwietnia). S. 2. 
21 Киевская мысль, 1909, 22 мая. С. 1–2. 
22 Державний архів Київської області (далі — ДАКО). Ф. 2. Оп. 36. 

Спр. 47. Арк. 577а–580. 
23 ДАКО. Ф. 2. Оп. 36. Спр. 47. Арк. 621–623(зв.). 
24 ДАКО. Ф. 2. Оп. 75. Спр. 226. Арк. 1–3. 
25 ДАКО. Ф. 2. Оп. 73. Спр. 282. Арк. 1–4. 
26 Киевская мысль. 1907. 24 августа. С. 1; 1907. 4 мая. С. 1; 1907.  

15 мая. С. 1. 
27 Киевская мысль. 1907. 16 мая. С. 1; 1907. 20 мая. С. 1. 
28 Киевская мысль. 1907. 7 июня. С. 1. 
29 Statut Polskiego Towarzystwa “Oświata”. Kijów, 1906. S. 3. 
30 ЦДІАК України. Ф. 707. Оп. 279. Спр. 130. Арк. 33. 
31 ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 856. Спр. 107. Арк. 1–26. 
32 Polskie pieśni narodowe. Warszawa, 1905. S. 46. 
33 ЦДІАК України. Ф. 275. Оп. 1. Спр. 214. Арк. 3–19. 
34 Киевская мысль. 1907. 24 октября. С. 3. 
35 Киевская мысль. 1907. 10 ноября. С. 3. 
36 Киевская мысль. 1907. 9 ноября. С. 3. 
37 ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 857. Спр. 2. Арк. 183–184. 
38 Киевская мысль. 1907. 3 октября. С. 1; 1907. 4 октября. С. 1; 1907. 

5 октября. С. 1; 1907. 6 октября. С. 1; 1907. 7 октября. С. 1; 1907. 8 ок-
тября. С. 1; 1907. 9 октября. С. 1. 

39 Киевская мысль. 1907. 11 октября. С. 1; 1907. 12 октября. С. 1. 
40 ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 857. Спр. 2. Арк. 83. 
41 Киевская мысль. 1907. 5 ноября. С. 2. 
42 Киевская мысль. 1907. 9 ноября. С. 3.  
43 Киевская мысль. 1907. 4 марта. С. 4; Киевская мысль. 1907.  

28 сентября. С. 3. 
44 ЦДІАК України. Ф. 707. Оп. 229. Спр. 112. Арк. 35. 
45 ДАКО. Ф. 2. Оп. 73. Спр. 286. Арк. 6. 
46 ДАКО. Ф. 2. Оп. 73. Спр. 284. Арк. 1–3. 
47 ДАКО. Ф. 2. Оп. 73. Спр. 285. Арк. 2. 
48 ДАКО. Ф. 2. Оп. 73. Спр. 287. Арк. 9. 
49 ДАКО. Ф. 2. Оп. 73. Спр. 287. Арк. 10–10(зв.). 
50 ДАКО. Ф. 2. Оп. 73. Спр. 311. Арк. 5–6. 
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51 ДАКО. Ф. 2. Оп. 74. Спр. 108. Арк. 1–1(зв.). 
52 ДАКО. Ф. 2. Оп. 73. Спр. 348. Арк. 3–3(зв.). 
53 ДАКО. Ф. 2. Оп. 73. Спр. 379. Арк. 4–4(зв.). 
54 ДАКО. Ф. 2. Оп. 74. Спр. 144. Арк. 1–2(зв.). 
55 ДАКО. Ф. 2. Оп. 73. Спр. 492. Арк. 4–5. 
56 ДАКО. Ф. 2. Оп. 73. Спр. 405. Арк. 1. 
57 ДАКО. Ф. 2. Оп. 73. Спр. 380. Арк. 4–4(зв.). 
58 ДАКО. Ф. 2. Оп. 73. Спр. 404. Арк. 1–3. 
59 ДАКО. Ф. 2. Оп. 73. Спр. 385. Арк. 1–1(зв.). 
60 ДАКО. Ф. 2. Оп. 74. Спр. 44. Арк. 1–5. 
61 ДАКО. Ф. 2. Оп. 73. Спр. 374. Арк. 4–4(зв.). 
62 ДАКО. Ф. 2. Оп. 73. Спр. 381. Арк. 9–9(зв.). 
63 ДАКО. Ф. 2. Оп. 73. Спр. 386. Арк. 1–3(зв.). 
64 ДАКО. Ф. 2. Оп. 181. Спр. 661. Арк. 1–4. 
65 ДАКО. Ф. 2. Оп. 73. Спр. 349. Арк. 1. 
66 ЦДІАК України. Ф. 707. Оп. 229. Спр. 112. Арк. 74. 
67 ДАКО. Ф. 2. Оп. 74. Спр. 41. Арк. 1–1(зв.). 
68 ДАКО. Ф. 2. Оп. 74. Спр. 51. Арк. 5. 
69 ДАКО. Ф. 2. Оп. 74. Спр. 515. Арк. 1. 
70 ДАКО. Ф. 2. Оп. 74. Спр. 103. Арк. 3. 
71 ДАКО. Ф. 2. Оп. 74. Спр. 547. Арк. 1–1(зв.). 
72 ДАКО. Ф. 2. Оп. 74. Спр. 552. Арк. 1–6. 
73 ДАКО. Ф. 2. Оп. 75. Спр. 72. Арк. 2–4. 
74 ЦДІАК України. Ф. 707. Оп. 229. Спр. 145. Арк. 2(зв.)–3. 
75 ЦДІАК України. Ф. 707. Оп. 229. Спр. 145. Арк. 22. 
76 ЦДІАК України. Ф. 707. Оп. 229. Спр. 145. Арк. 60(зв.). 
77 ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 639. Спр. 204. Арк. 3–3(зв.). 
78 ЦДІАК України. Ф. 707. Оп. 229. Спр. 145. Арк. 58. 
79 ЦДІАК України. Ф. 707. Оп. 229. Спр. 165. Арк. 5–5(зв.). 
80 ЦДІАК України. Ф. 707. Оп. 229. Спр. 165. Арк. 23в. 
81 ЦДІАК України. Ф. 707. Оп. 229. Спр. 239. Арк. 1. 
82 Киевская мысль. 1909. 2 апреля. С. 1. 
83 Киевская мысль. 1909. 16 апреля. С. 3. 
84 Киевская мысль. 1909. 2 мая. С. 3. 
85 ДАКО. Ф. 2. Оп. 227. Спр. 191. Арк. 20(зв.). 
86 Киевская мысль. 1912. 12 февраля. С. 5; 17 февраля. С. 4. 
87 Киевская мысль.1912. 1 октября. С. 6. 
88 Goniec kijowski. 1915. 10(23) lutego. S. 3. 
89 ЦДІАК України. Ф. 275. Оп. 1. Спр. 2189. Арк. 11–11(зв.). 
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90 ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 860. Спр. 78. Арк. 1. 
91 ЦДІАК України. Ф. 275. Оп. 1. Спр. 2189. Арк. 30. 
92 ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 860. Спр. 111. Арк. 11. 
93 ЦДІАК України. Ф. 276. Оп. 1. Спр. 250. Арк. 1–8. 
94 ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 862. Спр.179. Арк.2–5. 
95 Ustawa Kijowskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Sztuki. 

Kijów, 1907. S. 3. 
96 ЦДІАК України. Ф. 274. Оп. 4. Спр. 241. Арк. 157. 
97 ЦДІАК України. Ф. 274. Оп. 4. Спр. 206. Арк. 4(зв.).  
98 ЦДІАК України. Ф. 274. Оп. 4. Спр. 205. Арк. 33–33(зв.). 
99 ЦДІАК України. Ф. 276. Оп. 1. Спр. 470. Арк. 64. 
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РОЗДІЛ 3 

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ШКІЛЬНИЦТВА В ЖИТТІ  
ЄВРЕЙСЬКОЇ ГРОМАДИ 

 
 
 
3.1. Освітня діяльність єврейського населення періоду 

«Великих реформ» 60–70-х рр. ХІХ ст. 
 
У контексті осмислення етнокультурних аспектів історії 

Російської імперії особливого значення набуває студіювання 
соціально-психологічної адаптації і трансформації єврейських 
громад, комунікації з оточуючим соціальним середовищем і 
державними інституціями. Відповідно, актуалізуються дослід-
ження впливу освіти на процеси збереження сталих моделей 
культурно-побутового життя євреїв, з одного боку, та їхню 
соціально-психологічну інтеграцію до християнського соці-
уму, з іншого, а також динаміки освітнього рівня єврейської 
молоді. Конкретно-історичний аналіз особливостей національ-
ної політики Російської імперії періоду «Великих реформ» 
становить інтерес у світлі осягнення історико-філософських 
проблем взаємодії іудейської та християнської систем цін-
ностей і світоглядних орієнтирів, ролі державного примусу в 
соціокультурній трансформації єврейської спільноти, специ-
фіки розв’язання в Росії єврейського питання, що загост-
рилося після придушення Польського повстання 1863–64 рр. 
на тлі поширення пропагандистських спекуляцій щодо т.зв. 
«польсько-єврейського ярма».  

Упродовж 1840-х років у Російській імперії започатковано 
систему казенних єврейських училищ, які за задумом міністра 
народної освіти С.С. Уварова мали забезпечити зближення 
єврейського і християнського населення шляхом цілеспрямо-
ваного витіснення з навчально-виховного процесу Талмуду.  
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Згідно з височайшим повелінням імператора Олександра ІІ 
від 16 травня 1859 року: 

- обов’язковим оголошувалося навчання дітей євреїв-
купців і почесних громадян у загальних казенних навчальних 
закладах або єврейських казенних училищах, санкціонувалося 
заснування за власні кошти пансіонів для дітей євреїв; 

- дозволялося євреям навчати своїх дітей закону віри за 
власним вибором — в училищах або у приватних учителів; 

- приписувалося продовжити видачу свідоцтв на право 
викладання меламедам, «не поміченим в особливому прояві 
фанатизму», через 10 років дозвільні свідоцтва видавати лише 
колишнім меламедам, випускникам рабинських училищ або 
загальних вищих чи середніх навчальних закладів, а з 1875 
року повністю запровадити в дію указ від 19 червня 1855 
року, за яким учителювати могли виключно євреї, які здобули 
освіту в зазначених навчальних закладах; 

- учителі єшиботів і талмуд-тор, а також утримувачі й 
учителі приватних училищ і пансіонів, мали призначатися з 
числа осіб, які здобули належну освіту; 

- при казенних єврейських училищах мали перебувати 
почесні блюстителі з числа впливових і освічених євреїв, які 
сприяли би поступовій заміні меламедів випускниками рабин-
ських училищ або загальних вищих і середніх навчальних 
закладів; 

- запроваджувалося викладання загальних предметів у тал-
муд-торах, а єшиботи відносилися до другорядних училищ; 

- передбачалася ліквідація єврейських училищ другого 
розряду в тих місцевостях, де існували гімназії і повітові 
училища; 

- з метою витіснення меламедів при училищах першого 
розряду відкривалися підготовчі класи для дітей до 8 років; 

- заохочувалося створення єврейських приватних дівочих 
училищ; 

- засновувалися стипендії для євреїв; 
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- виділялися кошти на придбання навчальних посібників 
для бідних учнів казенних єврейських училищ; 

- рабинській комісії доручалося складання навчальних 
програм.  

У жовтні того ж року попечитель Київського навчального 
округу М.І. Пирогов висловив свої міркування з питання від-
криття підготовчих класів при єврейських училищах першого 
розряду. На його думку, оскільки мета останніх полягала в 
підготовці єврейських дітей до вступу до загальних училищ,  
в яких викладалися «єврейські закони й обряди віри», то 
навчальний процес мав орієнтуватися на усунення перепон, 
що «за нинішньої освіти євреїв постійно паралізували всі уря-
дові розпорядження, спрямовані проти релігійних забобонів 
євреїв»1. Відповідно, Пирогов наголошував на доцільності 
викладання в підготовчих класах лише російської граматики й 
рахунку.  

1859 року міністр народної освіти Є.П. Ковалевський дав 
дозвіл на заснування в Бердичеві другого казенного єврей-
ського першорозрядного училища й асигнування на початкове 
облаштування закладу до 260 руб., а також на утримання, 
згідно із затвердженим 20 жовтня 1848 року штатом, 900 руб., 
на оренду приміщення — до 300 руб. на рік за рахунок 
свічкового збору. Потреба у відкритті цього закладу виникла 
у зв’язку з переповненістю єдиного на той час Бердичівського 
першорозрядного єврейського училища, де кількість учнів 
сягнула 160, й адміністрація змушена була створювати пара-
лельні класи та запрошувати до них учителів із другороз-
рядного училища. Для новоствореного навчального закладу 
розробили наступний розклад уроків (табл. 1). 

На єврейські казенні училища покладалася функція реалі-
зації русифікаторської політики культурно-освітніми засоба-
ми, зокрема в Бердичеві, де поширеними були польська та 
німецька мови, а російськомовні книжки не мали особливої 
популярності. Відповідно, 1860 року в Бердичівському друго-
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розрядному училищі започатковано публічні літературні чи-
тання російських текстів: творів М.В. Гоголя, О.С. Пушкіна, 
І.С. Тургенєва, а також О.А. Рабиновича — редактора щотиж-
невого журналу російських євреїв «Рассвет» (Одеса, 1860–
1861)2. 

 

Таблиця 1 

Розклад уроків для другого Бердичівського казенного 
єврейського училища першого розряду3  

 

Число уроків  
на тиждень 

Уроки Години 
 

1-й клас 2-й клас Загалом 

Закон Божий 7 7 14 21 
Єврейська мова 

(ідиш) 
2 2 4 6 

Російська мова  
й чистописання 

4 4 8 12 

Німецька мова 1 1 2 3 

Арифметика 2 2 4 6 

Загалом 16 16 32 48 

 
У жовтні 1860 року міністерство народної освіти санкціо-

нувало відкриття казенного єврейського училища в м. Таращі 
з виділенням на його утримання по 900 руб. на рік та до  
300 руб. — на початкове облаштування за рахунок свічкового 
збору з євреїв. 1864 року керівництво Київського навчального 
округу дало дозвіл винаймати приміщення для училища в 
таращанського купця другої гільдії Ж. Островського. Згідно з 
умовами контракту він передавав в оренду флігель свого бу-
динку в Таращі з сьома кімнатами, кухнею, сараєм, стайнею, 
льохом на строк з січня 1864 по липень 1867 рр. з платнею по 
350 руб. на рік. Островський зобов’язувався здійснювати 
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зовнішню обробку будинку, лагодити дах і паркан, прибирати 
двір, облаштовувати вентиляцію в кімнатах і класах, вико-
нувати всі міські повинності, причому військовий постій був 
замінений на відповідний грошовий внесок4.  

Задля заохочення навчально-виховної діяльності й профе-
сійного розвитку вчителів єврейських навчальних закладів 
запроваджувалися грошові винагороди. Так, 1860 року вчи-
телі Бердичівського казенного єврейського другорядного учи-
лища Кулітер і Бердичівського єврейського училища першого 
розряду Кенігсберг отримали по 100 руб. із суми свічного 
збору, а наглядач і вчитель Білоцерківського казенного єврей-
ського училища першого розряду Колодко — 100 руб. з фон-
дів училища. Водночас із єврейського училищного капіталу 
було виділено 250 руб. грошової допомоги вдові наглядача й 
учителя Васильківського казенного єврейського училища пер-
шого розряду Мовчуненка5. 

Запроваджені російським урядом єврейські казенні учи-
лища, як інструмент русифікації і прищеплення вірнопіддан-
ських настроїв, протиставлялися культурно-освітнім тради-
ціям єврейської громади, тісно пов’язаним з інститутом сім’ї, 
сталими моделями організації побуту й соціальної сфери 
загалом. Свідченням того, наскільки складним був цей про-
цес, є досвід діяльності Уманського казенного єврейського 
училища першого розряду. Наприкінці 1850-х — на поч.  
1860-х рр. наглядач О. Андрієвський неодноразово в офіцій-
них зверненнях до органів державної влади озвучував проб-
лему занепаду Уманського казенного єврейського училища  
й небажання місцевих євреїв віддавати до нього дітей. 
Закликаючи до обмеження діяльності хедерів і суворої забо-
рони на викладання меламедами без відповідних свідоцтв, 
Андрієвський наголошував, що будь-які спроби популяризації 
казенного училища «зустрічали сильну опозицію в характері, 
відчуженості, упередженнях і фанатичних ідеях прибічників 
талмудичного вчення. Всіма засобами вони намагаються під-
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ривати добробут казенних єврейських навчальних закладів, 
навпаки надаючи сприяння й покровительство приватним 
школам, в яких вивчається виключно талмуд»6.  

Учителю Бердичівського казенного єврейського училища 
другого розряду І. Кулішеру в травні 1860 року вдалося от-
римати дозвіл на відкриття приватної школи для єврейських 
хлопчиків. Згідно з проєктом діяльності цього приватного 
освітнього закладу кількість його учнів мала складати 15–30 
осіб. Курс навчання в першому класі включав російську мову 
(2 уроки на тиждень), німецьку мову (2 уроки), арифметику  
(2 уроки) та за бажанням — Закон Божий, вивчення Біблії і 
головних молитов з німецьким перекладом; у другому класі — 
російську мову: основи граматики й письмо під диктовку  
(2 уроки), німецьку мову: читання й письмо (2 уроки), ариф-
метику (2 уроки), а також за бажанням — єврейську грама-
тику, Закон Божий, вивчення Біблії і молитов7.  

Влітку того ж року випускнику Житомирської гімназії 
С. Рефнеру надали дозвіл на відкриття в Бердичеві приватної 
єврейської школи для хлопчиків, розрахованої на 15–20 учнів. 
У підготовчому класі запроваджувалося читання російською й 
німецькою мовами, чистописання єврейською мовою; у пер-
шому класі — російське й німецьке читання, арифметика, а 
також єврейське, російське й німецьке чистописання; у дру-
гому класі — російська мова: скорочена граматика й читання 
легких статей, німецька мова (граматика, читання легких ста-
тей і правопис), а також арифметика, чистописання, Закон 
Божий і Біблія8. 

У березні 1861 року міністерство народної освіти санкціо-
нувало надання власниці приватної жіночої школи м. Берди-
чева Г. Ліхтенштейн фінансової допомоги на утримання за-
кладу в розмірі 400 руб. на рік із сум свічкового збору. 
Потреба в державному асигнуванні виникла через незначну 
кількість учениць школи, від 30 до 40, і як наслідок — загрозу 
її закриття. Метою цього, заснованого 1859 року, закладу 
проголошувалося надання батькам можливості забезпечити 
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їхнім дітям «правильне початкове виховання, що базується на 
правилах віри й моральності»9. Згідно з проєктом діяльності 
училища, воно було розраховане на 20–60 учениць, з платнею 
по 25 рублів сріблом із кожної, для дітей із незаможних родин 
навчання було безкоштовним. Відповідно до навчальних пла-
нів передбачалося викладання молитов і обрядів віри; читання 
й письма єврейською, російською, німецькою і французькою 
мовами; арифметики; географії; рукоділля, а також музики й 
танців — за окрему платню.  

Відповідно до клопотання вчителів Уманського казенного 
єврейського училища першого розряду Когана й Кенігсберга в 
січні 1862 року попечитель Київського навчального округу 
дав дозвіл на відкриття в м. Умані приватної єврейської 
жіночої школи. У першому класі запроваджувалося читання 
давньоєврейською та мовою ідиш; молитви щоденні, суботні 
та для першого числа кожного місяця з німецьким пере-
кладом, катехізис з німецьким перекладом під заголовком 
«Єсод-Гадас»; читання російською мовою з вивченням напа-
м’ять байок І.А. Крилова; читання німецькою мовою з вив-
ченням байок; числення, чотири арифметичні дії і практичні 
задачі; письмо єврейською, російською й німецькою мовами. 
Згідно з навчальною програмою, для другого класу перед-
бачалося вивчення основ єврейської граматики; молитов з 
німецьким перекладом для нового року, для прощення і для 
трьох річних свят, а також другої частини катехізису; росій-
ської граматики, байок І.А. Крилова та імен осіб російського 
імператорського дому; німецької граматики й байок; чотирьох 
арифметичних дій і принципів розв’язання практичних задач; 
єврейського, російського, німецького письма. Викладати у 
новоствореному закладі російську мову й арифметику запро-
шено смотрителя Уманського казенного єврейського училища 
Андрієвського, а єврейську й німецьку мови — вчителів 
училища Когана й Кенігсберга. Школа була розрахована на  
50 учениць із платнею по 30 руб. на рік10.  
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Упродовж 1861–1862 років на засіданнях створеної при 
міністерстві внутрішніх справ рабинської комісії обговорю-
валося питання щодо розробки навчальних програм для євреїв 
та облаштування єврейських училищ з метою «поширення 
серед євреїв загальної просвіти задля зближення їх із загаль-
ною масою населення і створення з них корисних членів 
держави»11. Натомість ні казенні єврейські училища першого  
і другого розрядів, ні загальні навчальні заклади не мали 
популярності серед єврейського населення, більшість якого 
продовжувала надавати перевагу домашній освіті, євреї стави-
лися з недовірою до будь-якого урядового втручання у справу 
релігійного виховання їхніх дітей, убачаючи в ньому пося-
гання на свободу віросповідання. Члени рабинської комісії 
розглядали єврейські казенні училища як необхідну проміжну 
ланку на шляху до культурної інтеграції євреїв до християн-
ського суспільства. Відповідно до розробленої комісією про-
грами для єврейських казенних училищ першого розряду: 

- в підготовчому класі передбачалося викладання Біблії: 
перших двох книг П’ятикнижжя Мойсеєва (5 уроків на тиж-
день); єврейської мови (3 уроки); російської мови (4 уроки); 
німецької мови (3 уроки); арифметики (3 уроки); єврейського, 
російського й німецького чистописання (4 уроки); 

- у першому класі мали викладатися: Біблейська історія й 
останні три книги П’ятикнижжя Мойсеєва (6 уроків на тиж-
день), Мішна: трактати Берахот і Шабат (3 уроки), єврейська 
мова (3 уроки), російська мова (4 уроки), арифметика (3 уро-
ки), географія (2 уроки), німецька мова (3 уроки), єврейське, 
російське й німецьке чистописання (4 уроки); 

- у другому класі планувалося викладання Біблії: книг 
перших Пророків (5 уроків на тиждень), Мішни (3 уроки), 
єврейської мови (3 уроки), морально-релігійного вчення  
(1 урок), російської мови (1 урок), арифметики (3 уроки), 
географії (2 уроки), німецької мови (3 уроки), єврейського, 
російського й німецького чистописання (4 уроки);  
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- у третьому класі передбачалося викладання Біблії: книг 
Пророка Ісайї і притч Соломона (5 уроків на тиждень), Мішни 
(3 уроки), єврейської мови (3 уроки), морально-релігійного 
вчення: пояснення десяти заповідей, про свята й молитви 
тощо (2 уроки), російської мови (4 уроки), математики (3 уро-
ки), географії (2 уроки), історії російського народу (3 уроки), 
німецької мови (3 уроки)12.  

Згідно зі звітами про діяльність закладів Київського нав-
чального округу станом на 1862 рік казенних єврейських учи-
лищ першого розряду (утримуваних за рахунок свічкового 
збору з євреїв) нараховувалось: 

у Бердичіві — два з чотирма класами (25 учнями) і шістьма 
вчителями; 

у Звенигородці — одне з двома класами (12 учнями) і 
трьома вчителями; 

у Каневі — одне з двома класами (10 учнями) і трьома 
вчителями; 

у Радомислі — одне з двома класами (5 учнями) і трьома 
вчителями; 

у Василькові — одне з двома класами (6 учнями) і трьома 
вчителями; 

у Сквирі — одне з двома класами (22 учнями) і трьома 
вчителями; 

в Умані — одне з двома класами (10 учнями) і чотирма 
вчителями; 

у Білій Церкві — одне з двома класами (13 учнями) і 
трьома вчителями13. 

До початку 1862 року в Бердичеві діяла одна чоловіча 
єврейська школа з двома класами (38 учнями) і чотирма вчи-
телями, а також одна жіноча єврейська школа з п’ятьма кла-
сами (71 учнем) і дванадцятьма вчителями.  

У рейтингу єврейських навчальних закладів за версією 
дирекції училищ Київської губернії (1862) перше місце нале-
жало Бердичівському першорозрядному єврейському учи-
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лищу, друге — Васильківському, третє — Білоцерківському, 
останні сходинки посідали Радомисльське і Сквирське учи-
лища14. Загалом кількість учнів у казенних училищах була 
незначною, оскільки батьки віддавали перевагу навчанню ді-
тей у традиційному дусі меламедами, не надто довіряючи 
смотрителям-християнам, які ревно впроваджували в учили-
щах вказівки російської адміністрації щодо змісту навчальних 
програм і підручників, ігноруючи думку єврейської громади15. 

Задля залучення єврейського юнацтва, насамперед із неза-
можних родин, до державних навчальних закладів викорис-
товувалися методи фінансового заохочення. Згідно з висо-
чайшим імператорським повелінням від 23 січня 1863 року: 

- на стипендії для здобуття євреями освіти в нижчих і 
середніх навчальних закладах міністерства народної освіти 
щорічно із свічкового збору мали виділятися 24 тис. руб. сріб-
лом; розподілялися ці кошти по навчальним округам від-
повідно до чисельності населення й місцевих потреб; 

- розмір стипендій для однієї особи складав від 25 до  
60 руб. сріблом на рік і визначався директорами училищ та 
затверджувався попечителем навчального округу; 

- у повітових училищах і гімназіях педагогічні ради за 
погодженням з директорами призначали стипендії найбільш 
здібним і незаможним єврейським хлопчикам. 

У березні того ж року міністерство народної освіти виді-
лило з єврейського училищного капіталу, що зберігався в 
департаменті народної освіти, 9 тис. руб. на стипендії єврей-
ській молоді, яка здобувала освіту в загальних середніх і 
нижчих закладах Київського навчального округу. Середньо-
статистичний портрет стипендіатів вимальовується з відомос-
тей Дирекції училищ Київської губернії за 1863 рік: 

Радомисльське повітове дворянське училище:  
- Кенігсберг Хаїм, час вступу до училища — 25 серпня 

1862 року, поведінка відмінна, успіхи у навчанні задовільні, 
батько — вчитель Бердичівського казенного єврейського учи-
лища першого розряду, розмір стипендії — 60 руб. 
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Златопільське повітове дворянське училище:  
- Розенштейн Яків, час вступу до училища — 16 серпня 

1861 року, поведінка відмінна, успіхи у навчанні задовільні, 
батько — дрібний торговець, розмір стипендії — 30 руб.; 

- Барський Соломон, час вступу до училища — 16 серпня 
1860 року, поведінка відмінна, успіхи у навчанні хороші, 
батько — дрібний торговець, розмір стипендії — 45 руб.; 

- Білоцерківський Ісаак, час вступу до училища — 29 серп-
ня 1860 року, поведінка відмінна, успіхи у навчанні задо-
вільні, батько — дрібний торговець, розмір стипендії —  
45 руб.; 

- Гордан Берман, час вступу до училища — 25 серпня 
1861 року, поведінка відмінна, успіхи у навчанні відмінні, 
батько — вчитель, розмір стипендії — 50 руб.;  

- Майданський Маркус, час вступу до училища —  
16 серпня 1860 року, поведінка відмінна, успіхи у навчанні 
відмінні, перебував на утриманні дальнього родича купця 
Мойсея Годліна, розмір стипендії — 50 руб.; 

- Заславський Яків, час вступу до училища — 16 серпня 
1860 року, поведінка відмінна, успіхи у навчанні відмінні, 
батько — дрібний торговець, розмір стипендії — 40 руб.; 

- Гофман Маркус, час вступу до училища — 16 серпня 
1860 року, поведінка відмінна, успіхи у навчанні відмінні, 
батько — дрібний торговець, розмір стипендії — 40 руб.; 

- Метт Соломон, час вступу до училища — 19 серпня 
1861 року, поведінка відмінна, успіхи у навчанні відмінні, 
батько — дрібний торговець, розмір стипендії — 40 руб.16 

За результатами інспекції, здійсненої управлінням Київ-
ського навчального округу впродовж 1863–64 рр., виявлено 
незадовільний стан викладання російської мови у Сквир-
ському єврейському казенному училищі першого розряду:  
з 11 учнів лише 3 уміли читати, а інші через погану відві-
дуваність ледве вивчали російські літери й набагато краще 
володіли німецькою мовою17. 
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Станом на 1 січня 1864 року до відомства дирекції училищ 
Київської губернії входили: 

- Казенне єврейське училище другого розряду м. Берди-
чева, засноване 1848 р., з 68 учнями; 

- Перше казенне єврейське училище першого розряду 
м. Бердичева, засноване 1848 р., з 66 учнями; 

- Друге казенне єврейське училище першого розряду 
м. Бердичева, засноване 1860 р., з 43 учнями; 

- Казенне єврейське училище м. Василькова, засноване 
1849 р., з 20 учнями; 

- Казенне єврейське училище першого розряду м. Києва, 
засноване 1849 р., з 16 учнями; 

- Казенне єврейське училище першого розряду м. Білої 
Церкви, засноване 1849 р., з 22 учнями; 

- Казенне єврейське училище першого розряду м. Умані, 
засноване 1854 р., з 13 учнями; 

- Казенне єврейське училище першого розряду м. Сквири, 
засноване 1854 р., з 8 учнями; 

- Казенне єврейське училище першого розряду м. Радо-
мисля, засноване 1854 р., з 8 учнями; 

- Казенне єврейське училище першого розряду м. Звени-
городки, з 14 учнями; 

- Казенне єврейське училище першого розряду м. Таращі, 
засноване 1859 р., з 42 учнями; 

- Талмуд-тора м. Бердичева, заснована 1848 р., зі 124 учнями; 
- Приватний жіночий пансіон для єврейських дівчат, ут-

римуваний учителем Бердичівського училища другого роз-
ряду Ароном Фрідом, заснований 1859 р., з 24 учнями; 

- Приватна жіноча школа для єврейських дівчат Гольди 
Ліхтенштейн у м. Бердичеві, заснована 1859 р., з 40 учнями; 

- Приватна чоловіча школа для єврейських хлопчиків 
Лейзора Милькеса, заснована 1859 р., з 30 учнями; 

- Приватна чоловіча школа для єврейських хлопчиків 
Вайнштейна та Кенігсберга в м. Бердичеві, заснована 1863 р., 
з 30 учнями18. 
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1864 року управління Київського навчального округу від-
рядило єврея М. Рубинштейна для огляду єврейських навчаль-
них закладів Київської, Подільської і Волинської губерній. 
Голова Київської губернської училищної комісії П. Балабух 
спільно з М. Рубинштейном у грудні 1864 року оглянули пер-
ше Радомисльське казенне єврейське училище першого роз-
ряду, учні якого запізно (в грудні) приступили до занять після 
канікул, а отже, новоприбулі встигли лише вивчити російську 
абетку й не вміли писати цифр, а учні другого року навчання 
задовільно читали й писали російською, мали певні знання з 
початкової арифметики. У рапорті на ім’я попечителя Київ-
ського навчального округу О.П. Ширинського-Шахматова 
М. Рубинштейн поклав усю провину за погану відвідуваність  
і «жалюгідний стан» училища на його «головних ворогів» — 
впливових у місцевій громаді меламедів, пропонуючи пере-
нести його до Чорнобиля чи Богуслава. У березні 1865 року 
відбулася ревізія Білоцерківського казенного єврейського учи-
лища першого розряду, в результаті іспитів знання учнів 
визнано задовільними. Учні Бердичівських казенних училищ 
продемонстрували належний рівень знань Біблії, єврейської 
граматики, обрядів віри. Вельми успішно здійснювався нав-
чальний процес у Бердичівському приватному чоловічому 
пансіоні та Бердичівському пансіоні дівчат, утримуваному 
пані Ліхтенштейн. У талмуд-торі м. Бердичева нараховува-
лось 192 учня, які навчалися російському та єврейському 
читанню, вивчали Біблію й Талмуд. Водночас інспекцією 
було виявлено погіршення матеріально-технічного стану за-
кладу: «…в усіх відношеннях я в дуже жалюгідному стані 
знайшов цей заклад: порівняно з колишнім його станом — 
нечистота в усіх кімнатах, діти в лахміттях із виглядом го-
лодним…»19. В Уманському казенному єврейському першо-
розрядному училищі спостерігалася тенденція до збільшення 
кількості учнів, успішно відбувалося викладання обрядів віри, 
єврейської граматики, Біблії. Вихованці Звенигородського 
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казенного єврейського училища на відмінно засвоїли Біблію 
та єврейську граматику. Натомість у Канівському, Таращан-
ському й Васильківському казенних першорозрядних єврей-
ських училищах рівень викладання цих предметів був низь-
ким. У Сквирі окрім казенного першорозрядного училища 
діяв приватний пансіон для дівчат, у першому класі якого 
викладалося єврейське читання, а в другому — переклади з 
німецької мови єврейською.  

У середині 1860-х років у місцевих органах виконавчої 
влади та пресі активізувалося обговорення проблем ефектив-
ності функціонування єврейських училищ, ішлося, зокрема, 
про обмеженість співпраці у навчально-виховному процесі з 
батьками та єврейською громадою, яка нерідко ототожнювала 
поняття: віддати сина в рекрути та в казенне училище. 
Відповідно, загострювалася проблема малокомплектності учи-
лищ, які не витримували конкуренції із меламедами, не-
зважаючи на те, що останнім заборонялося навчати більше, 
ніж 10 учнів. У казенних училищах здобували освіту пере-
важно діти з бідних родин, нездатних оплатити навчання в 
меламедів. Їхні успіхи у вивченні російської мови були 
скромними, оскільки вони по два-три місяці пропускали 
заняття, не маючи одягу, взуття, тощо. Марними були спроби 
співробітників училищ популяризувати їх серед єврейського 
населення. Так, одному зі смотрителів єврейка пообіцяла 
віддати сина до училища за умови, що він буде купувати в неї 
припаси за ціною, вищою, ніж в інших крамницях.  

У зв’язку з цим 1865 року дирекцією училищ Київської 
губернії було озвучено план удосконалення казенних єврей-
ських училищ: 

1) зменшити обсяг викладання єврейських предметів і від-
повідно збільшити — російських; 

2) запровадити підготовчі, а головне — післяобідні класи; 
3) для забезпечення довіри з боку єврейської громади на-

дати їй право вибору вчителя Закону Божого; 
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4) приділяти особливу увагу навчанню російського 
письма; 

5) скасувати викладання єврейських предметів німецькою 
мовою й допустити натомість використання ідиш і російської 
мови20.  

Того ж року на засіданні педагогічної ради Бердичівського 
казенного єврейського училища другого розряду ухвалено 
щорічно екзаменувати учнів з російської мови, запровадити 
додаткові післяобідні практичні заняття з російської, а імена 
кращих учнів розміщувати на червоних таблицях, зобов’язати 
вчителів і учнів спілкуватися між собою виключно росій-
ською, бідним учням за особливі успіхи безкоштовно нада-
вати одежу й книжки. Окрім того, було ухвалено рішення 
скасувати покарання у вигляді ставлення учнів на коліна, а 
лінивих і недисциплінованих саджати на перших лавах, при-
діляючи їм особливу увагу. Зрештою, за результатами інс-
пекції дирекції училищ Київської губернії, успіхи з російської 
мови учнів цього закладу визнано задовільними: якщо пер-
шокласники мали погану вимову й недостатні знання з гра-
матики, то учні третього класу демонстрували вправність у 
граматичних розборах, письмі та демонстрували «швидкість і 
розумовий розвиток». Упродовж 1865 року 2/3 учнів училища 
успішно засвоїли навчальну програму.  

У Першому першорозрядному єврейському училищі 
м. Бердичева, за яким закріпилася репутація найкращого на 
теренах Київської губернії, на належному рівні викладалося 
читання, письмо, арифметика, втім, у процесі вивчення росій-
ської виникали проблеми з вимовою. Вихованці Сквирського 
казенного єврейського училища читали російською мовою, не 
завжди правильно роблячи наголоси та погано розуміючи 
прочитане, красиво писали, успішно розв’язували арифме-
тичні задачі й вивчали німецьку мову. За словами наглядача 
училища, якби учням дозволили сидіти в класі в яломках, 
кількість учнів збільшилася би з 23 до 100. Інтригами рабина 
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Грушевського, «людини вкрай неспокійної», місцева адмініст-
рація пояснювала невпинне зменшення кількості вихованців 
Звенигородського єврейського училища. Учні Таращанського, 
Радомисльського й Білоцерківського казенних єврейських 
училищ продемонстрували низький рівень знань з російської 
мови: вони часом не розуміли адресовані їм запитання. 
Водночас прийнятними виявилися знання з російської мови й 
арифметики учнів талмуд-тори м. Бердичева, серед яких були 
«спритні й кмітливі діти, що нерідко трапляється поміж 
євреями»21. Учениці Уманського жіночого пансіону Кагана не 
лише вправно читали російською, а й мали хорошу вимову та 
почерк, швидко розв’язували арифметичні задачі й вільно 
перекладали з російської мови французькою та німецькою й 
навпаки.  

Загалом для єврейської громади важливе значення мало 
питання жіночої освіти, вирішення якого дещо ускладню-
валося традицією роздільного навчання дівчат і хлопців. 1865 
року Білоцерківське єврейське товариство звернулося до по-
печителя Київського навчального округу О.П. Ширинського-
Шихматова з офіційним листом, в якому наголошувалось: 
«Якщо ми євреї і не розвинулися ще до того, щоби наша 
жіноча стать отримувала освіту нарівні з чоловічою, то при-
наймні настав час бажати, щоби й вони вміли читати й писати, 
окрім рідної мови, й російською…»22. Оскільки з фінансових 
причин облаштування окремих жіночих навчальних закладів 
сприймалося на той час єврейською громадою м. Білої Церкви 
як недосяжна розкіш, вона клопотала про дозвіл приватним 
учителям надавати дівчатам початкову домашню освіту. 
Відповідно, у травні 1866 року після успішного складання 
іспитів Х. Сандлер отримав свідоцтво на право навчати чи-
тання й письма російською та єврейською мовами.  

За інформацією окружного інспектора В. Малиновського, 
1867 року в Бердичівському другорозрядному училищі нара-
ховувався 51 учень, з них у третьому класі — 5. З-поміж усіх 
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предметів кращим визнано викладання в цьому закладі росій-
ської мови: учні першого класу вправно писали, знали на-
пам’ять декілька байок, швидко читали, але недостатньо розу-
міли прочитане й мали труднощі з переказом; третьокласники 
вільно читали й переказували тексти, демонстрували успіхи у 
вивченні граматики, вивчали напам’ять байки, писали пере-
кази. Задля вдосконалення подальшого викладання російської 
мови інспектор рекомендував розвивати в учнів уміння вив-
чати й виразно читати напам’ять вірші, прищеплювати їм 
навички декламації і збагачувати словниковий запас. Пере-
вірку мовленнєвих умінь учнів третього класу було здійснено 
за допомогою письмового переказу короткого оповідання, 
прочитаного вчителем. За результатами цієї роботи виявлені 
задовільні орфографічні навички третьокласників і водночас 
невміння грамотно формулювати й послідовно розвивати 
власні думки, брак комунікативних навичок. Інспектор наго-
лошував, що «склад мовлення відгукується значною незвич-
ністю до складення правильних зворотів для висловлення 
думок»23. Визначивши позитивні аспекти у викладанні ариф-
метики, він акцентував увагу на успіхах учнів першого класу: 
«…діти набули значної швидкості в прийомах усного обчис-
лення, здійснюють цю роботу вголос, так що можна стежити 
за подробицями її виконання, і спритно справляються з доволі 
значними числами»24. Натомість в інспектора виникло чимало 
критичних зауважень щодо якості знань з арифметики й рівня 
розвитку математичного мислення учнів другого, третього 
класів, уміння застосовувати арифметичні дії до розв’язання 
задач, виконувати дії над дробами.  

Бердичівське жіноче училище, утримуване пані Ліхтен-
штейн, у результаті інспекції здобуло високу оцінку завдяки 
охайності інтер’єрів і зовнішнього вигляду вихованок, їхнім 
навичкам швидкого читання, розуміння й переказу текстів, 
вмінню декламувати вірші, обізнаності у граматиці й ариф-
метиці, а також знанням з історії та географії Росії.  
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Матеріальна скрута нерідко стояла на заваді отриманню 
дітьми з єврейських родин якісної середньої освіти. Так, у 
червні 1867 року вчителі Бердичівського казенного єврей-
ського училища другого розряду Я. Вайнштейн та першого 
розряду М. Кенігсберг звернулися до міністерства народної 
освіти з клопотанням зарахувати їхніх 11-літніх синів до 
однієї з гімназій Київського навчального округу «на казенний 
рахунок» або виділити їм відповідну суму зі свічкового збору. 
«Вашому високопревосходительству мабуть добре відоме не-
завидне становище вчителів казенних єврейських училищ, — 
зазначали прохачі, — отримуючи мізерну платню, яка за 
нинішньої дорожнечі більше ніж недостатня для прожиття 
їхньої, часом чисельної родини, вони змушені нишпорити 
містом, щоби за допомогою приватних уроків встигнути про-
годувати своє сімейство»25. Зазначене клопотання міністер-
ство передало на розсуд керівництва Київського навчального 
округу, яке відмовило Вайнштейну й Кенігсбергу у їхньому 
проханні.  

Упродовж 1860-х рр. особливої гостроти набуло обгово-
рення питання щодо доцільності подальшого існування засно-
ваних за планом міністра народної освіти С.С. Уварова (1833–
1849) казенних єврейських училищ. Приміром, смотритель 
Бердичівського казенного єврейського училища другого роз-
ряду М. Гориберг уважав абсолютно непотрібними казенні 
єврейські училища другого розряду, які лише в Одесі та 
Бердичеві набирали достатню кількість учнів. Училища пер-
шого розряду він визначав як заклади, зорієнтовані на «дав-
ньоєврейські предмети» та німецьку мову на шкоду росій-
ській і закликав до перетворення їх на училища російської 
грамотності для євреїв. Натомість почесний блюститель Біло-
церківського казенного училища С. Бик характеризував єврей-
ські училища як «цілющий бальзам для євреїв, що посту-
паються іншим національностям у відношенні цивілізації». 
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Він наголошував, що до їх створення в Російській імперії 
євреї найчастіше не вміли навіть підписатися російською, 
проте з часом єврейські хлопчики навчилися вільно говорити 
й писати російською, а подекуди — німецькою. Завдяки ка-
зенним училищам євреї готувалися до вступу до середніх 
навчальних закладів: гімназій і рабинських училищ. Станом 
на 1865 рік із 38 учнів-євреїв, що вступили до Білоцерковської 
гімназії, 32 були випускниками казенних єврейських училищ. 
Зазвичай більшість учнів цих училищ не продовжували ос-
віту, а активно прилучалися до комерційної діяльності.  

Тенденцію до посилення процесів русифікації відобра-
жено, зокрема, в листі товариша міністра народної освіти 
І.Д. Делянова попечителеві Київського навчального округу 
О.П. Ширинському-Шахматову від 15 травня 1867 року щодо 
дозволу викладати у єврейських казенних училищах Біблей-
ської історії російською мовою, а також «тих частин єврей-
ського вірування, викладання яких російською мовою ви-
явиться зручним і можливим»26. До подібних нововведень 
єврейська громада ставилися з недовірою. Приміром, виданий 
міністерством народної освіти єврейський молитовник з ні-
мецьким перекладом не був схвалений євреями м. Радомисля, 
які віддавали дітей до казенного училища виключно заради 
вивчення загальних предметів, а у справі навчання «обрядів 
віри» покладалися на меламедів. Натомість керівництво Київ-
ського навчального округу особисто тримало на контролі 
перехід євреїв на російську мову. У червні 1868 року під час 
відвідання Уманського казенного єврейського першорозряд-
ного училища попечитель П.О. Антонович наказав одному з 
учнів розповісти про «Потоп» російською мовою, а коли той 
не впорався із завданням, виніс учителю сувору догану, і з 
того часу в училищі всі «єврейські предмети» викладалися 
російською. Наприкінці 1860-х — на початку 1870-х рр. за-
провадження викладання Закону Божого російською мовою 
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відбулося в казенних єврейських училищах Бердичева, Ка-
нева, Радомисля, Сквири, Василькова, тощо.  

Водночас міністр народної освіти Д.А. Толстой 1867 року 
поставив перед керівництвом Київського навчального округу 
питання щодо ліквідації єврейських училищ. Упродовж ревізії 
закладів Одеського навчального округу він відзначив, що на 
теренах Новоросійського краю, на противагу західним губер-
ніям Російської імперії, динамічніше відбувалася інтеграція 
євреїв до християнського суспільства, зростала їхня питома 
вага в загальних навчальних закладах. У Херсонській гімназії 
євреї складали 1/3, а в Другій Одеській — 1/2 від загальної 
кількості учнів. Імператор Олександр ІІ схвалив ініційовану 
міністром ідею закриття окремих єврейських училищ у тих 
містах, де достатня кількість євреїв навчалася в гімназіях, та 
спрямувати відповідні кошти на вдосконалення повітових 
училищ і облаштування при них ремісничих відділень, де 
християни навчалися поряд із євреями. Натомість директор 
училищ Київської губернії ліквідацію єврейських навчальних 
закладів уважав передчасною з огляду на погане знання єв-
реями російської мови, недостатню кількість і переповненість 
учнями навчальних закладів у Південно-Західному краї — 
одному з основних місць зосередження єврейського населен-
ня, неминучість конфліктів між християнами і єврейськими 
хлопчиками, «релігійний фанатизм євреїв», а також через 
незручності, пов’язані з напливом до загальних училищ дітей 
нехристиянського віросповідання тощо.  

Документи канцелярії попечителя Київського навчального 
округу містять важливу інформацію щодо чисельності учнів 
єврейського походження в гімназіях, повітових, парафіяльних 
і казенних єврейських училищах станом на 1868 рік: 
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Таблиця 2 

Відомість щодо числа учнів-євреїв у навчальних закладах 
Київської дирекції училищ27 

 

Назва навчальних закладів Число учнів 

Київська друга гімназія 7 
Златопільське повітове дворянське училище  5 
Києво-Подільське повітове дворянське училище 22 
Радомисльське повітове дворянське училище 4 
Київське повітове училище 3 
Канівське повітове училище 5 
Повітові чоловічі училища:  
Києво-Подільське 6 
Києво-Куренівське 3 
Чигиринське 2 
Радомисльське  3 
Златопільське 2 
Києво-Подільське жіноче повітове училище 7 
Приватний жіночий християнський пансіон на 
ступені повітового училища, утримуваний у 
м. Бердичеві домашньою вчителькою Шетциг 

20 

Бердичівське казенне єврейське училище  
другого розряду 

52 

Казенні єврейські училища першого розряду:  
Бердичівське перше 51 
Бердичівське друге 42 
Канівське 18 
Уманське 39 
Сквирське 24 
Радомисльське 15 
Звенигородське 16 
Таращанське 29 
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Скласти загальне уявлення щодо специфіки єврейських 
державних навчальних закладів дозволяє, зокрема, інформація 
про діяльність Радомисльського казенного єврейського учи-
лища першого розряду за 1871 рік. Станом на 1 січня 1872 
року його персонал складався з наглядача, почесного блюс-
тителя, вчителя обрядів віри, вчителя єврейських предметів. 
Згідно з діловодною документацією, на 1 січня 1871 року 
нараховувалося 29 учнів, на 1 вересня 1871 року — 14 учнів, 
на 1 січня 1872 року — 37 учнів (усі — єврейського віро-
сповідання). Із 10 учнів, переведених до другого класу, 7 от-
римали нагороди й похвальні листи. За звітний період, 
відповідно до рішення педагогічної ради, з училища звільнено 
14 учнів через пропуск занять без поважних причин. 
Упродовж 1871 року зафіксовано наступні провини хлопців: 
лінь — 25 осіб; порушення порядку в закладі — 6 осіб; лайка 
та бійка — 15 осіб; непристойна поведінка на вулиці —  
4 особи; куріння тютюну — 2 особи; брехня й обман —  
3 особи; непослух, грубість і зухвалість — 3 особи; неохай-
ність і непристойність — 8 осіб; аморальність — 1 особа; 
водночас не було виявлено жодного випадку невиконання 
релігійних обов’язків чи крадіжок. Задля вдосконалення ви-
кладання російської мови наглядач училища запровадив зміни 
до навчальної програми: в першому класі — по 4 уроки 
щотижня, останній з яких присвячено розтлумаченню учням 
єврейською мовою текстів, прочитаних упродовж попередніх 
трьох уроків, з метою кращого засвоєння ними російської 
лексики. Практикувалися усні й письмові переклади з єврей-
ської мови російською й навпаки, а також перекази. Грама-
тика викладалася лише в другому класі шляхом конспекту-
вання учнями основних правил — без будь-яких підручників. 
Учителі були зобов’язані при викладанні єврейських пред-
метів користуватися виключно російською мовою. Учні про-
пускали уроки переважно в неділю, п’ятницю та ярмаркові 
дні, коли вони допомагали батькам у торгівлі. Часом учні не 
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мали можливості відвідувати заняття через бідність, відсут-
ність взуття й одежі. Водночас заможні єврейські родини 
віддавали своїх дітей на навчання до меламедів, які складали 
конкуренцію казенним єврейським училищам. Як зазначалося 
у звіті про діяльність Радомисльського казенного єврейського 
училища першого розряду за 1871 рік: «У м. Радомислі по-
треба в освіті відчувається лише бідним класом людей; а 
люди, які орудують великими капіталами, суворо дотриму-
ються фанатизму та вважаються ревними шанувальниками 
цадиків, що живуть в околицях м. Радомисля»28.  

Від січня 1873 року в Києві по вулиці Кирилівській у 
будинку пані Базилевської без дозволу влади діяв єврейський 
сирітський притулок. Під час слідства, що набрало обертів 
восени 1874 року, київський рабин Цукерман свідчив, що 
ніякого нелегального навчального закладу в будинку пані 
Базилевської не існувало, натомість у ньому було надано 
притулок близько 60 сиротам, «і щоби вони не проводили час 
бездіяльно, доручено Ландеру змусити їх читати Біблію»29.  
У листопаді того ж року попечитель Київського навчального 
округу П.О. Антонович відмовив помічнику київського ра-
бина Бронштейну у відкритті в Києві приватного училища для 
єврейських дітей. 

Зазвичай керівництво київського, подільського й волин-
ського генерал-губернаторства протидіяло відкриттю приват-
них єврейських училищ, що нібито «призводили до відок-
ремлення єврейської раси». Утім, починаючи з 1878 року, 
відповідні дозволи почали надаватися з огляду на перепов-
неність початкових урядових шкіл. 1880 року попечитель 
Київського навчального округу підтримав ідею смотрителя 
колишнього Радзивілівського казенного училища першого 
розряду Н. Мільгрома й учителя цього закладу Ф. Вейцмана 
щодо відкриття на Подолі приватного єврейського училища 
третього розряду для хлопчиків, за умови дотримання оди-
надцятого параграфа «Положення про єврейські приватні 
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навчальні заклади й домашніх учителів» відносно викладання, 
окрім «єврейських предметів», читання й письма російською 
мовою, а також чотирьох перших правил арифметики30. 

 

3.2. Єврейське шкільництво у 80–90-х рр. ХІХ ст. 
 

Тенденції статистичних даних щодо діяльності єврейських 
навчальних закладів на теренах Київської губернії у період з 
1879 по 1881 роки відображають матеріали звіту по Київ-
ському навчальному округу за 1881 рік:  

 
Таблиця 3 

Відомості про єврейські школи Київської губернії за 1879 рік 
 

Назва шкіл 
№ Назва повітів 

хедер 
талмуд
-тора 

єшибот
Число учнів 

1. Київський 20 --- --- 142 
2. Черкаський 19 --- --- 155 
3. Васильківський 62 --- --- 538 
4. Канівський 33 --- --- 256 
5. Липовецький 24 --- --- 185 
6. Сквирський 24 --- --- 198 
7. Радомисльський 43 --- --- 344 
8. Бердичівський 128 1 --- 2347 (у т.ч. у 

талмуд-торі 
160 учнів при 
9 меламедах)

9. Чигиринський 32 --- --- 300 
10. Уманський 52 --- --- 570 
11. Таращанський 12 --- --- 120 
12. Звенигородський 102 --- --- 912 

 Загалом 551 1 --- 6007 
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Таблиця 4 

Відомості про єврейські школи Київської губернії за 1880 рік 
 

Назва шкіл 
№ Назва повітів 

хедер 
талмуд-
тора 

єшибот 
Число учнів 

1. Київський 25 --- --- 170 
2. Черкаський 17 --- --- 143 
3. Васильківський 56 --- --- 485 
4. Канівський 33 --- --- 270 
5. Липовецький 21 --- --- 152 
6. Сквирський 33 --- --- 151 
7. Радомисльський 42 --- --- 334 
8. Бердичівський 128 1 --- 2378 (у т.ч. у 

талмуд-торі 
160 учнів при 
9 меламедах)

9. Чигиринський 35 --- --- 350 
10. Уманський 48 --- --- 480 
11. Таращанський 12 --- --- 120 
12. Звенигородський 100 --- --- 883 

 Загалом 550 1 --- 5916 
 

Таблиця 5 

Відомості про єврейські школи Київської губернії за 1881 рік 
 

Назва шкіл 
№ Назва повітів 

хедер 
талмуд-
тора 

єшибот
Число учнів 

1 2 3 4 5 6 
1. Київський 17 --- --- 130 
2. Черкаський 10 --- --- 87 
3. Васильківський 46 --- --- 206 
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1 2 3 4 5 6 
4. Канівський 22 --- --- 175 
5. Липовецький 19 --- --- 148 
6. Сквирський 42 --- --- 321 
7. Радомисльський 43 --- --- 418 
8. Бердичівський 128 1 --- 2043 (у т.ч. у 

талмуд-торі 
150 учнів при 
8 меламедах)

9. Чигиринський 36 --- --- 350 
10. Уманський 48 --- --- 480 
11. Таращанський 14 --- --- 140 
12. Звенигородський 94 --- --- 811 

 Загалом 519 1 --- 5309 
 

Згідно з «височайшим указом» від 13 (25) листопада 1844 
року в Російській імперії засновувалися державні навчальні 
заклади — єврейські училища першого й другого розрядів за 
зразком парафіяльних і повітових училищ. Згодом ці заклади 
були реорганізовані відповідно до указу 16 (28) березня 1873 
року, за яким училища другого розряду ліквідовувалися, а 
першого розряду перетворювалися на єврейські початкові 
училища з поглибленим вивченням російської грамоти за 
рахунок обмеження єврейських предметів. Єврейські почат-
кові училища (однокласні й двокласні) відкривалися в місце-
востях з численним єврейським населенням і недостатньою 
кількістю загальних училищ. Повний курс навчання в них був 
розрахований на 6 років. До училищ приймалися діти 7–14 
років після завершення навчання в підготовчих класах або на 
основі іспитів з російського читання й письма, числення до 
100, читання з поясненнями давньоєврейською мовою витягів 
із першої книги Мойсеєва П’ятикнижжя. За навчальними про-
грамами однокласних єврейських початкових училищ перед-
бачалося викладання російської мови (читання, письма, 
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орфографії), арифметики (перших чотирьох правил), чисто-
писання. У двокласних училищах додатково до згаданих пред-
метів відбувалося навчання російської мови (практичної гра-
матики й письмових вправ із викладу думок), арифметики (до 
потрійного правила включно), а також історії і географії 
(насамперед Росії). В однокласних і двокласних училищах  
у післяобідній час викладалися єврейські предмети: давньо-
єврейська мова, єврейський закон віри, біблейська історія 
(російською мовою), а також пояснювалися найважливіші 
молитви.  

У матеріалах періодичної преси останньої третини ХІХ ст. 
віддзеркалилися гострі суспільні проблеми незадовільних 
умов праці й матеріального забезпечення єврейських педа-
гогів, приречених у похилому віці на «самотню, голодну 
смерть». До того ж учителі казенних училищ перебували у 
важчому матеріальному становищі, ніж приватні вчителі й 
меламеди. «Хоч увесь вік прослужи він справі народної 
освіти, — наголошувалося на шпальтах тогочасної преси, — 
хоч поклади він на цю службу весь запас своїх моральних і 
фізичних сил, — він все-таки залишається лише вільнонай-
маним батраком, якому господар вільний кожного дня відмо-
вити від місця, анітрохи не замислюючись про майбутню 
долю свого батрака й бідолашної його родини… Достатнє 
число подібних прикладів ми маємо в особі позаштатних 
єврейських учителів закритих рабинських училищ і училищ  
1-го та 2-го розряду, які щорічно закриваються»31. Єдиний 
шлях до покращення побуту, фінансового становища вчителів 
і залучення до викладацької діяльності талановитої молоді 
єврейська громада вбачала в організації системи «самодо-
помоги». Відповідно, з ініціативою заснування фонду для ма-
теріального утримання вчителів непрацездатного віку висту-
пило «Товариство поширення просвіти серед євреїв у Росії»32. 
1880 року окреслилася тенденція до зростання чисельності 
членів Товариства, що давало підстави для оптимістичних 
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заяв на кшталт: «Крижана кора загальної байдужості до 
Товариства, що панувала майже в усіх верствах російського 
єврейства, була пробита…»33. Водночас наявна кількість чле-
нів Товариства визнавалася недостатньою для реалізації 
усього спектру поставлених перед ним завдань.  

До актуальних тем, що обговорювалися тогочасною гро-
мадськістю, належало питання професійної освіти для єврей-
ських жінок. На сторінках газети «Русский еврей» від 8 лю-
того 1881 року, зокрема, зазначалося: «Одним із важливих і 
невідкладних питань у нашому житті, безсумнівно, є питання 
щодо професійної освіти для жінок. Усвідомлення необхід-
ності для жінок займатися виробничою справою стало тепер 
майже всезагальним, і можна бути якої завгодно думки про 
емансипацію жінок, у сенсі повної і всебічної рівності жінки з 
чоловіком, однак доведеться визнати, що немає нічного ро-
зумного в тому, щоби жінка, за можливості займатися ко-
рисною працею, сиділа, склавши руки, за можливості бути 
корисною суспільству, присвячувала себе лише дрібним осо-
бистим клопотам, що не завжди мають суттєве значення»34.  

У зв’язку зі збільшенням кількості учнів-євреїв у гімназіях 
і реальних училищах Російської імперії запроваджувалося 
викладання закону єврейської віри в Санкт-Петербурзі, Вар-
шаві, Вільно, Кишиневі, Одесі, Миколаєві, Херсоні, Жито-
мирі, тощо. 12 лютого 1881 року міністр народної освіти 
А.О. Сабуров направив попечителеві Київського навчального 
округу С.П. Голубцову пропозицію щодо включення єврей-
ського Закону Божого (як необов’язкового предмета) до нав-
чальних програм Київської 3-ї гімназії, серед вихованців якої 
число євреїв сягало 180 осіб. На посаду викладача згаданої 
дисципліни призначено М.Й. Когона — колишнього Мико-
лаївського рабина, викладача Миколаївсько-Олександрівської 
гімназії та Олександрівського реального училища м. Мико-
лаєва. Держава не забезпечувала цього викладача платнею, а 
отже, його матеріальне утримання покладалося на плечі 
батьків вихованців гімназії35. 
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У травні 1882 року миколаївський рабин М.Й. Когон, який 
у серпні 1880 року переїхав з дітьми до Києва, виступив з 
ініціативою заснування приватного єврейського училища для 
хлопчиків. Згадана ідея не знайшла підтримки в генерал-
губернатора попри наведені Когоном аргументи щодо потріб-
ності такого навчального закладу з огляду на розпорядження 
київської міської поліції відносно виселення меламедів з 
Києва, де мешкала велика кількість єврейських родин реміс-
ників, відставних солдатів, купців першої гільдії, науковців 
тощо36.  

Згідно з матеріалами справ від 1892 року за поданнями 
волинського й подільського губернаторів щодо накладення 
штрафів або арештів на осіб, звинувачуваних у відкритті без 
дозволу властей шкіл для єврейських дітей, до відповідаль-
ності були притягнуті жителі м. Балти, м. Бара, м. Острога, 
м. Проскурова, м. Старої Ушиці, м. Бершаді Ольгопільського 
повіту, м. Браїлова й м. Мизякова Вінницького повіту, м. Вер-
ховки, м. Печери й м. Тульчина Брацлавського повіту, м. Ду-
наївців Ушицького повіту, м. Крутих і с. Великого Бобрика 
Балтського повіту, м. Сатанова, м. Фельштина, м. Чорно-
Острова й м. Кузьмина Проскурівського повіту, м. Оринина й 
м. Смотрича Кам’янецького повіту, м. Соболівки й м. Хаще-
ватої Гайсинського повіту, м. Пикова й м. Стрижавки Він-
ницького повіту, м. Томашполя Ямпільського повіту Поділь-
ської губернії; м. Козина, м. Муравиці й с. Верби Дубенського 
повіту Волинської губернії37. Діловодна документація адмі-
ністративно-поліційних органів відображає принизливу атмо-
сферу «викриття» нелегальних єврейських навчальних закла-
дів. 9 листопада 1891 року поліцейський наглядач м. Бара 
Х. Рудницький, отримавши інформацію щодо нелегальної пе-
дагогічної діяльності міщанина Ш.А. Бея, прибув з понятими 
до його квартири, де «…застав Шльому Абрамовича Бея, який 
займався навчанням 18 єврейських хлопчиків єврейською мо-
вою. На запитання, кому належать, хлопчики через незнання 
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російської мови й малолітство нічого не відповідали…»38. 
Водночас у м. Мизякові Вінницького повіту Подільської гу-
бернії збентежені учні таємної єврейської школи не змогли 
відповісти на запитання поліцейського урядника 9 ділянки  
2 стану Вінницького повіту Ільченка, а їхній учитель мусив 
ховатися під лавкою. Нелегальні вчителі, яких викривали 
повторно, оголошувалися «рецидивістами», як-от мешканець 
м. Смотрича Кам’янецького повіту міщанин З.Ш. Ройз, засуд-
жений до арешту на два місяці39. 

Збережена у фонді канцелярії київського, подільського й 
волинського генерал-губернатора кореспонденція відображає 
специфіку взаємодії представників єврейської громади та дер-
жавних органів влади, віддзеркалюючи стійку взаємну недо-
віру в цих відносинах. Зокрема, 1885 року рабин, купець 
першої гільдії Н. Ш. Гершенгорн, який створив у м. Корці 
чоловіче (1874) і жіноче (1880) двокласні приватні єврейські 
училища, звернувся до київського, подільського й волин-
ського генерал-губернатора О.Р. Дрентельна з проханням про 
дозвіл на безперешкодне проживання й заснування в Києві 
приватного російсько-єврейського елементарного училища. 
Текст клопотання Гершенгорна ряснів запевненнями в тому, 
що витіснення хедерів «правильно облаштованою релігійно-
моральною російсько-єврейською елементарною школою» 
забезпечить включення єврейського населення до загально-
російського громадсько-культурного життя, формування но-
вої ґенерації асимільованих євреїв — «тілом і душею відданих 
Державі», зорієнтованих не на поширювану меламедами «хит-
росплетену казуїстику», а на матеріальне забезпечення влас-
них родин. Утім, усі ці запевнення Гершенгорна у прагненні 
виховувати молодь у дусі «російської народності», покори 
владі й вірнопідданських настроїв суперечили інформації 
секретних документів міністерства внутрішніх справ, згідно з 
якими він був гордим і самовпевненим та «…як і численні 
євреї, залишався незадоволеним розпорядженнями уряду 
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щодо обмеження прав єврейського населення»40, а також не 
прищепив євреям м. Корця поваги до обов’язків російських 
громадян, насамперед відбування військової повинності. І як 
наслідок, клопотання щодо заснування в Києві російсько-
єврейського училища було відхилене.  

Того ж року утримувачу приватного єврейського училища 
третього розряду в м. Корсуні Г.Д. Фейнбергу, який здобув 
право «постійного повсюдного проживання в імперії», було 
відмовлено в переведенні цього навчального закладу до 
Києва41. 

Скрутне матеріальне становище єврейських казенних учи-
лищ, спричинене нерегулярними грошовими надходженнями 
від свічкового збору, стало предметом обговорення на засі-
данні ради інспекції народних училищ Південно-Західного 
краю від 12 грудня 1890 року, згідно з протоколами якого 
недоплати по деяким навчальним закладам Володимир-Во-
линського сягали 2000 рублів42. 

Представники єврейської громади іноді здійснювали 
спроби виборювати власні національно-культурні права через 
судові інстанції Російської імперії, оскаржуючи репресивні 
заходи органів державної влади щодо єврейського шкіль-
ництва. Так, мешканці м. Бердичева Мойсей та Ілля Вайн-
бауми безуспішно намагалися оскаржити в Київській судовій 
палаті вирок київського окружного суду від 17 березня 1890 
року щодо притягнення їх за відкриття приватного училища 
до відповідальності згідно зі ст. 1049 Уложення про пока-
рання43.  

Негативну реакцію з боку органів державної влади Росій-
ської імперії викликало зростання кількості єврейських моли-
товних шкіл. У відношенні департаменту духовних справ 
іноземних сповідань київському, подільському й волинському 
генерал-губернаторові О.П. Ігнатьєву від 1891 року наголошу-
валося: «…майже кожен єврей-домовласник, з корисливих 
міркувань, прагне до того, щоби в його будинку містилася 
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молитовня, унаслідок чого шинки перетворюються на так 
звані молитовні школи «бет-гамідраши», які слугують місцем 
зібрань для інших справ, крім молитви»44. Представників дер-
жавної влади непокоїла можливість використання молитовних 
будинків для громадських зібрань, що виходили би за межі 
релігійних питань, і зрештою, сприяли би поглибленню відок-
ремленості євреїв, посиленню «згуртованого фанатизму». 
Відповідно, міністром внутрішніх справ І.М. Дурново було 
затверджено наступні правила діяльності єврейських молитов-
них шкіл: 

1) єврейські молитовні будинки підпорядкувати встанов-
леним для їхнього заснування правилам, без будь-яких вилу-
чень для тих із молитовень, які згадуються в примітках до 
ст. 259-ї Статуту будівельного; 

2) надалі дозволяти будівництво лише одних синагог, 
відповідно до дійсної у них потреби, за кількістю приписаних 
до відомого товариства євреїв, накладаючи на одну синагогу, 
відповідно до встановленої норми для магометанських мече-
тей, не менше 200 душ чоловічої статі; 

3) не закриваючи нині існуючих єврейських молитовних 
шкіл, доручити міністерству внутрішніх справ у кожному 
окремому випадку перевірити, наскільки в цих школах є 
дійсна потреба, а зайві школи ліквідувати;  

4) відкриття синагог допускати в спеціальних приміщен-
нях і на одній і тій само відстані від усіх християнських 
церков, відзначеній нині для православних храмів, обчис-
люючи відстань від церковних огорож, де такі наявні; 

5) відновлення занепалих чи зруйнованих молитовень, а 
також переведення їх з одного будинку до іншого, дозволяти 
не інакше, як з дозволу губернського начальства, за прави-
лами, діючими для відкритих нових молитовних будинків45.  

Русифікаторській політиці Російської імперії цілком відпо-
відала ухвала Ради інспекції народних училищ Південно-
Західного краю від 26 грудня 1896 року щодо переведення 
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учнів початкових єврейських училищ до наступних класів, не-
зважаючи на незадовільні оцінки з «єврейських предметів»46. 

Поширення нелегальних навчальних закладів було законо-
мірним наслідком недоступності для єврейських дітей бодай 
початкової освіти, наприклад, станом на 1894 рік у Київ-
ському міському двокласному училищі нараховувалося лише 
три учня-єврея. Ці штучні обмеження обґрунтовувалися  
у відношенні попечителя Київського навчального округу 
В.В. Вельямінова-Зернова київському, подільському й волин-
ському генерал-губернаторові О.П. Ігнатьєву (від 12 квітня 
1894 року) необхідністю «…стримування надмірного напливу 
єврейського елемента, з огляду на його шкідливий на школу 
вплив…»47. За таких обставин цілком передбачуваною була 
негативна відповідь Київського губернського правління на 
запит від 1894 року інспектора народних училищ 1 району 
Київської губернії щодо перспектив відкриття хедерів у Києві, 
а також на Деміївці, Шулявці й інших селах і селищах.  

Згідно із секретними документами волинського губерн-
ського жандармського управління, на середину 1890-х років у 
Житомирі діяло два вищі єврейські навчальні заклади — 
єшиботи (ієшиви), що готували молодих євреїв до рабин-
ського звання, перебуваючи поза законом, оскільки в Росій-
ській імперії на той час легально діяло лише два підпоряд-
ковані міністерству народної освіти єшиботи — в Одесі й 
Вільно. Викладав у житомирських єшиботах запрошений із 
Бердичева рабин Меєр Іссер, який щорічно отримував платню 
1200 руб. Заняття відбувалися в молитовних будинках по вул. 
Малій Бердичівській і Петербурзькій. Утримувалися згадані 
заклади за рахунок грошового збору з євреїв Житомира й 
повітів Волинської губернії48. Відтак, організаторів житомир-
ських єшиботів обвинувачували в поширенні антиросійських 
фанатичних настроїв, ненависті до російської народності й 
політики уряду, сприянні поглибленню єврейської відокрем-
леності в західних губерніях Російської імперії.  



Місце та роль шкільництва в житті єврейської громади 

 

143

Не знайшла підтримки з боку керівництва Південно-
Західного краю ініціатива, висловлена 1897 року єврейською 
громадою м. Богуслава, щодо заснування Товариства допо-
моги бідним учням Богуславської талмуд-тори в пам’ять 
священного коронування їх імператорських величностей. 
Згадана талмуд-тора діяла від 1887 року з дозволу попечителя 
Київського навчального округу. В ній нараховувалося 85 уч-
нів і 2 меламеди. Із сум коробкового збору щорічно виді-
лялося 550 рублів на утримання закладу. Згідно з проєктом 
статуту товариства, його мета полягала в опікуванні малоза-
безпеченими учнями Богуславської талмуд-тори, та в окремих 
випадках, найкращими її випускниками, що продовжували 
навчання в інших навчальних закладах. Допомога мала поля-
гати в оплаті навчання; забезпеченні книгами й навчальними 
посібниками; наданні одежі, їжі, квартири, медичної допо-
моги тощо; призначенні у виняткових випадках грошової 
допомоги. Кількість членів товариства не обмежувалася, ними 
могли стати повнолітні як чоловічої, так і жіночої статі, за 
виключенням тих осіб, що перебували у навчальних закладах, 
на дійсній військовій службі нижніх військових чинів і юн-
керів, а також осіб, чиї права обмежені в судовому порядку. 
Почесні члени товариства мали обиратися на загальних збо-
рах з-поміж осіб, які зробили на його користь значні пожертви 
чи надали суттєві послуги. Дійсні члени товариства щорічно 
мусили вносити до каси не менше 50 коп. чи одноразово не 
менше 5 руб. Майно товариства мало складатися з членських 
внесків; пожертв грошима, книгами, навчальними посібника-
ми, одежею; зі зборів з організованих товариством спектаклів, 
концертів, публічних читань, базарів, танцювальних вечорів49. 

Портрет єврейської жінки-педагога вимальовується на при-
кладі Д.А. Шварцбурд, яка в жовтні 1897 року подала до 
управління Київського навчального округу клопотання про 
дозвіл на відкриття в м. Ржищеві Київської губернії приват-
ного початкового училища для дівчат іудейського віроспо-
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відання. Двойра Авраамівна Шварцбурд — народилася 1868 
року в родині міщанина, іудейка, 1886 року закінчила із золо-
тою медаллю Київську жіночу гімназію міністерства народної 
освіти, здобувши відмінні успіхи у вивченні російської мови й 
словесності, математики, фізики, історії, географії, природ-
ничої історії, космографії і німецької мови, а в студіюванні 
французької мови — хороші успіхи; додатково вивчала педа-
гогіку й рукоділля50.  

Наприкінці 1897 року приватному початковому вчителю 
Ю.М. Гінзбергу вдалося отримати дозвіл управління Київ-
ського навчального округу на відкриття в м. Городищі Чер-
каського повіту Київської губернії приватного початкового 
чоловічого єврейського училища. Відповідно до розробленого 
Гінзбергом плану в першій групі з 9-ї до 13-ї години та з  
15-ї до 18-ї години відбувалися заняття з російського читання, 
арифметики, Біблії (з поясненням російською мовою), єврей-
ської граматики (правила для читання давньоєврейською 
мовою), російського та єврейського чистописання. Учні дру-
гої групи в цей самий час вивчали російське читання, ро-
сійську граматику (поняття про речення, ознайомлення з від-
мінюванням), арифметику (множення й ділення), єврейський 
катехізис, Біблію з докладним поясненням російською мовою, 
єврейську історію, єврейську граматику (відмінювання і гра-
матичний розбір). Утім, через малочисельність єврейського 
населення в м. Городищі утримання згаданого училища ви-
явилося збитковим, і на початку 1899 року Гінзберг мусив 
клопотати про його перенесення до м. Богуслава Канівського 
повіту Київської губернії, а в жовтні того ж року — до 
м. Баранівки Новоградволинського повіту Волинської губер-
нії. У Баранівці на Гінзберга посипалися численні доноси із 
звинуваченнями в неналежній організації навчально-вихов-
ного процесу й аморальній поведінці, як-от: «…учитель 
(розсадник просвіти) дозволяє собі у присутності дітей мати 
відносини з різними пропащими жінками в училищі, а також 
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цілими ночами грати в карти, а на уроках спати і дратувати 
дітей своєю запальністю, карати їх тоді, коли діти невинуваті, 
і загалом спілкуватися з дітьми у приватних бесідах, як із 
дорослими, висловлюючись перед ними нецензурно, а також 
тримати дітей до 8-ї години вечора»51. Натомість інспектор 
народних училищ 2-го району Волинської губернії І. Смирнов 
провів розслідування, включно з оглядом приміщення учи-
лища, опитуванням місцевого мирового судді, священника й 
батьків учнів, і дійшов висновку, що доноси були сфабри-
ковані місцевим багатим лісопромисловцем євреєм А. Алтер-
ковським, донька якого «завзято відстоювала своє бажання 
вийти заміж за Гінсберга, а оскільки Гінсберг — людина 
бідна, то Алтерковський не вважав його гідним нареченим і 
вирішив вижити Гінсберга з Баранівки»52. Зрештою 1901 року 
попечительська рада Київського навчального округу санкціо-
нувала переведення згаданого училища, орієнтованого на ви-
кладання «російських предметів», до Рівного. 

Від січня 1898 року в м. Білій Церкві Васильківського по-
віту Київської губернії діяло приватне єврейське чоловіче 
училище 3-го розряду, засноване приватним початковим учи-
телем С.М. Ярославським відповідно до наступного плану: 

російська мова — читання, синтаксичний та етимологічний 
розбір за підручниками, схваленими міністерством народної 
освіти, диктанти й вивчення віршів напам’ять; 

арифметика — письмове й усне числення, розв’язання 
задач, теорія арифметики за підручниками, схваленими мініс-
терством народної освіти; 

єврейська мова — читання, єврейські молитви з пояснен-
ням російською мовою, П’ятикнижжя і Пророки в росій-
ському перекладі, переклади з російської мови давньоєврей-
ською, граматика53. 

На основі постанови попечительської ради Київського 
навчального округу від 25 березня 1898 року домашньому 
вчителеві А.М. Козаринському дозволили відкрити в м. Умані 
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приватне початкове чоловіче єврейське училище з викладан-
ням Закону Божого, російської мови, арифметики, єврейської 
мови (письмо й читання давньоєврейського та розмовно-
єврейського тексту з перекладом російською мовою, перші 
правила граматики), Біблії (обрані глави з перших двох книг 
Мойсея — «Буття», «Вихід» у перекладі російською мовою), 
природознавства, німецької мови. Окрім того, Козаринський 
розробив план дворічного вечірнього класу для дорослих і 
дітей, що не мали можливості відвідувати звичайні початкові 
школи. Заняття в цьому класі мали відбуватися тричі на 
тиждень з 6-ї до 9-ї години вечора, загалом — 9 уроків 
щотижня, з них 3 уроки — читання, 2 — письмо, 2 — 
арифметика, 1 — креслення, 1 — співи. Попечительська рада 
Київського навчального округу затвердила зазначений план 
постановою від 11 червня 1903 року54. 

У квітні 1898 року жителька с. Деміївки Київської губернії 
міська вчителька Є.Я. Резницька звернулася до керівництва 
Київського навчального округу з проханням про дозвіл на 
відкриття за власні кошти однокласного жіночого училища  
4-го розряду з викладанням початкової грамоти для дітей 
іудейського віросповідання. Незважаючи на наявність учи-
тельського свідоцтва й відповідних документів повітового 
поліцейського управління щодо благонадійності й права про-
живати в с. Деміївці, рада при попечителі Київського нав-
чального округу відхилила клопотання Резницької. З огляду 
на неповноліття прохача не було задоволене і клопотання 
приватного вчителя м. Ставищ Таращанського повіту Київ-
ської губернії А.Х. Бродського (від 26 травня 1898 року) щодо 
відкриття в м. Таращі приватного початкового єврейського 
чоловічого училища 3-го розряду з викладанням російської 
мови, арифметики, а також єврейського письма й закону 
єврейської віри як необов’язкових предметів55.  

Того ж року домашня вчителька Б.А. Епельбаум отримала 
дозвіл на відкриття в м. Білій Церкві Київської губернії 
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приватного жіночого початкового єврейського училища. Зміст 
його навчальної програми був наступним: 

Перша група 
Російська мова (шість разів на тиждень) — читання слів і 

речень, правильна вимова й розуміння прочитаних слів, пере-
писування з друкованого тексту, диктанти; 

Арифметика (шість разів на тиждень) — рахунок до 100, 
письмо цифр до 100, чотири арифметичні дії на числа пер-
шого розряду, розв’язання арифметичних задач; 

Чистописання (тричі на тиждень) — письмо елементів 
літер, букв і слів за косими лініями; 

Єврейські предмети (тричі на тиждень) — читання й 
переклад деяких єврейських молитов; 

Рукоділля (тричі на тиждень). 
Друга група 
Російська мова (шість разів на тиждень) — читання неве-

ликих статей з поясненням незрозумілих слів і переказом 
прочитаного російською, вивчення байок, переписування 
текстів з книги, диктанти; 

Арифметика (шість разів на тиждень) — обчислення до 
1000, розв’язання задач до 100, чотири арифметичні дії над 
абстрактними числами; 

Рукоділля (тричі на тиждень); 
Чистописання (тричі на тиждень); 
Єврейські предмети (тричі на тиждень) — читання й 

пояснення молитов, Переклад П’ятикнижжя Мойсеєва росій-
ською мовою. 

Третя група 
Російська мова (шість разів на тиждень) — усвідомлене 

читання, переказ прочитаного, вивчення байок і віршів, пере-
каз байок, диктанти, вивчення частин мови; 

Арифметика (шість разів на тиждень) — задачі на чотири 
арифметичні дії, іменовані числа, міри довжини, ваги, об’єму 
тощо; 
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Чистописання (тричі на тиждень); 
Єврейські предмети (тричі на тиждень) — переклад моли-

тов і Біблії російською мовою; 
Рукоділля (тричі на тиждень). 
З ініціативи ортодоксальної частини єврейської громади 

1898 року в м. Чорнобилі Радомисльського повіту Київської 
губернії засновано талмуд-тору, мета діяльності якої полягала 
в безкоштовному навчанні закону віри і грамоті сиріт і дітей 
із малозабезпечених родин віком від 6 до 15 років. Відповідно 
було визначено витрати на утримання новоствореного 
закладу: 

 
Таблиця 6 

Кошторис Чорнобильського громадського єврейського 
училища талмуд-тори (1898) 

 

№ 
Найменування статей 

видатків 

Суми 
коробкового 
збору, руб. 

Громадські 
пожертви, 

руб. 

Загалом 
підлягає 

видачі, руб.

1. Платня вчителю й 
завідувачу училища 

200  200 400 

2. Книги й навчальні 
посібники 

 50 50 

3. Канцелярське 
приладдя  

 10 10 

4. Опалення  100 100 
5. Освітлення  15 15 
6. Наймання прислуги  50 50 
7. Дрібний ремонт 

училищного 
приміщення 

 50 50 

 Разом 200 475 675 
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Навчання в талмуд-торі м. Чорнобиля відбувалося з 8-ї год. 
ранку до 13-ї год. і з 14-ї год. до 18-ї год. У закладі 
викладалася російська мова, арифметика, читання давньоєв-
рейською мовою, Біблія, молитовник, російське і єврейське 
чистописання, звід єврейських релігійних законів (про мо-
литву й суботу). Утім, у єврейській громаді Чорнобиля 
наростали протиріччя між його ортодоксальною частиною, що 
опікувалася талмуд-торою, і прихильниками відкриття дво-
класного єврейського училища в руслі державної русифіка-
торської політики. Зрештою, 1911 року попечительська рада 
Київського навчального округу ухвалила рішення про за-
криття Чорнобильської громадської талмуд-тори як такої, що 
«не відповідала своєму призначенню»56. 

На шпальтах газети «Жизнь и искусство» впродовж 1899 
року набула розголосу відмова керівництва Київського нав-
чального округу у відкритті в Києві, що перебував поза 
смугою єврейської осілості, чоловічої суботньої школи для 
єврейських ремісників і робітників за програмою початкових 
народних училищ із включенням викладання закону єврей-
ської релігії російською мовою, єврейської грамоти, крес-
лення й малювання. Цей заклад мав би бути заснований 
завдяки фінансовій підтримці Л.С. Бродського, за зразком 
Харківської суботньої школи57.  

Дотримуючись іудейських традицій доброчинності й піклу-
ючись про виховання дітей із бідних родин, євреї надавали 
матеріальну підтримку освітнім закладам, як-от уповнова-
жений Городищенського єврейського товариства, черкаський 
купець другої гільдії Ф.І. Спектор, який 1899 року пожерт-
вував будинок для відкриття талмуд-тори в м. Городищі 
Київської губернії58.  

1899 року в м. Таращі Київської губернії за рахунок 
добровільних пожертв і сум коробкового збору засновано 
талмуд-тору, суспільну потребу в якій уповноважені місцевої 
єврейської громади обґрунтовували наступним чином:  
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«У м. Таращі є маса найбіднішого єврейського населення, діти 
якого залишаються без освіти й релігійного виховання. 
Відсутність батьківського і стороннього піклування про на-
дання цим нещасним дітям якої-небудь освіти чи віровчення 
породжує вельми сумні наслідки: діти, проводячи час без-
діяльно і не маючи ніякого поняття про релігію й віровчення, 
отримують вуличний, грубий розвиток, що розкладає їхню 
моральність, і внаслідок цього підростаюче найбідніше єврей-
ське населення без сумніву зречене стати морально зіпсо-
ваним»59. 

Згідно з постановою попечительської ради управління 
Київського навчального округу від 11 жовтня 1899 року мі-
щанка Х.-С. Я.І. Кагановська, яка 1897 року успішно склала 
іспити в педагогічній раді Радомисльського двокласного 
міського училища на звання приватної початкової учительки, 
отримала дозвіл на відкриття в м. Макарові Київського повіту 
приватного початкового училища для єврейських дівчат60. 

Того ж року домашній учительці М.Л. Гомбарг дозволяло-
ся заснувати в Умані приватне початкове жіноче училище — 
однокласне з трирічним курсом навчання. Згідно з програ-
мою, російська мова викладалася за такою схемою: 

Перший рік. Російська розмовна мова, грамота, вивчення 
напам’ять віршів, написання під диктовку окремих слів, а 
наприкінці року — речень із поясненням правил правопису, 
переписування з книги прочитаного тексту.  

Другий рік. Читання, переказ прочитаного тексту, вивчення 
напам’ять віршів і байок, переписування тексту з книги, 
диктант із поясненням правил правопису, письмовий переказ 
невеликих статей, попередньо прочитаних і пояснених за 
запитаннями вчителя. 

Третій рік. Читання й переказ прочитаного, вивчення вір-
шів, байок і уривків із прозових творів, диктант, написання 
листів61. 
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Окрім того, у новоствореному училищі викладалося чисто-
писання, арифметика, співи й рукоділля. Розподіл уроків був 
наступним: 

1 рік    2 рік    3 рік 
Російська мова 6         8          8    
Російське чистописання 4         4          4 
Арифметика 5         6          6  
Єврейські предмети 3         3          3 
 
Наприкінці 1899 року міщанка Б.І. Брагинська заснувала в 

м. Звенигородці Київської губернії приватне жіноче єврейське 
училище, в якому заняття відбувалися за наступним планом:  

Російська мова. 
Перше відділення: спільне читання й письмо, читання неве-

ликих статей, написання під диктовку окремих слів. 
Друге відділення: пояснювальне читання з усним пере-

казом прочитаного, поняття про речення і всі частини мови, 
відмінювання іменників і дієслів, написання під диктовку 
окремих коротких речень. 

Третє відділення: пояснювальне читання з усним пере-
казом і письмовим викладом прочитаного, читання статей з 
вітчизняної історії, повне поняття про всі частини мови і їхні 
зміни. 

Арифметика. 
Перше відділення: числення в межах першої сотні й 

розв’язання задач. 
Друге відділення: словесне й письмове числення, повне 

поняття про всі чотири дії над простими числами й розв’я-
зання задач. 

Третє відділення: поняття про іменовані числа й дії над 
ними, про дроби й розв’язання задач. 

Чистописання. 
В усіх трьох відділеннях: красиве, швидке й чітке написан-

ня окремих літер і цілих фраз великим і дрібним шрифтом62. 
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Утім, 1903 року вищезгаданий навчальний заклад було 
закрито у зв’язку з переїздом Б.І. Брагинської до м. Лодзя. 

Утримувачеві приватного єврейського училища в м. Кри-
чеві Могилівської губернії, рабину другої ділянки Чериків-
ського повіту І.І. Канарику на засіданні попечительської ради 
управління Київського навчального округу від 6 жовтня 1899 
року дозволено відкриття початкового училища для єврей-
ських хлопчиків у м. Фастові Васильківського повіту Київ-
ської губернії. Вагомим аргументом при цьому стали усні й 
письмові подяки Канарику від Могилівської дирекції учи-
лищ63.  

У листопаді того ж року домашній учительці Л. Штернберг 
надано дозвіл на заснування в м. Білій Церкві Київської 
губернії приватного єврейського жіночого училища, де на 
третьому (завершальному) році навчання передбачалося ви-
кладання російської мови (диктанти, етимологічний і син-
таксичний розбір, письмовий переказ байок і віршів); ариф-
метики (поняття про іменовані числа, таблиця мір, складання, 
віднімання, множення й ділення, поняття про найпростіші 
дроби); єврейської мови (катехізис, історія єврейського на-
роду); чистописання; рукоділля64. Наступного місяця домаш-
ній учительці Г.Р. Ландр дозволено відкрити в м. Білій Церкві 
однокласне жіноче училище з викладанням російської мови 
(читання з поясненням, диктанти, граматичний розбір), ариф-
метики (чотири арифметичні дії, задачі письмові й усні), єв-
рейської мови (читання єврейських молитов з поясненням)65.  

Єврейська громада м. Сквири 1900 року домоглася дозволу 
попечительської ради управління Київського навчального 
округу на відкриття талмуд-тори, «як це заведено в усіх 
містах і містечках осілості євреїв, оскільки діти бідних євреїв, 
а також і сироти за відсутності занять вештаються і не знають 
навіть початкової грамоти…»66. 

У вересні того ж року М.А. Гольдарбайтер отримала дозвіл 
на відкриття в м. Городище Черкаського повіту Київської 
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губернії приватного початкового училища для єврейських 
дівчат. По закінченні Київської жіночої гімназії (1884) Голь-
дарбайтер отримала хороші оцінки з російської мови і сло-
весності, німецької мови, фізики, історії, географії, природ-
ничої історії, педагогіки, рукоділля, а також задовільні — з 
математики. До навчальної програми молодшого відділення 
училища було включено російську мову: читання з пояс-
ненням слів і змісту тексту (шість уроків по 1 год. щотижня); 
чистописання (п’ять уроків); арифметику (п’ять уроків); єв-
рейську мову: вивчення головних молитов, читання й письмо 
(шість уроків). У старшому відділенні передбачалося викла-
дання: російської мови — читання з поясненням тексту 
(чотири уроки по 1 год. на тиждень), вивчення байок, віршів, 
студіювання граматики, диктанти (чотири уроки); арифме-
тики — вивчення правил і розв’язання задач (4 уроки); чис-
тописання (три уроки); єврейської мови — Біблія, Закон віри з 
перекладом російською мовою (4 уроки)67.  

Через недобір учнів приватний учитель Ю.-Л. Х. Аронович 
1900 року мусив закрити початкове єврейське чоловіче учи-
лище, що не проіснувало і року від моменту надання уп-
равлінням Київського навчального округу дозволу на його 
відкриття. Засноване ним наступного року в м. Білій Церкві 
початкове однокласне училище для єврейських хлопчиків 
діяло до 1908 року68.  

Єврейській громаді м. Богуслава вдалося оскаржити розпо-
рядження Київського губернського правління та київського, 
подільського й волинського генерал-губернатора щодо за-
криття 1898 року молитовної школи «бет-гамідраш» як по-
будованої з порушенням ст. 457 Будівельного статуту (без  
6 сажень відстані від сусідніх будівель). 1900 року Уряду-
ючий Сенат скасував це рішення з огляду на те, що попри 
звинувачення у відсутності відповідних дозволів, губерн-
ському начальству давно був відомий факт існування школи, 
оскільки на неї асигнувалися кошти з коробкового збору 
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(починаючи з 1874 року), і було надано дозвіл на її пере-
будову (1873 року), до того ж нез’ясованим залишилося пи-
тання, чи прилеглі будівлі побудовані до чи після самої школи 
(в останньому випадку відповідальність за порушення Буді-
вельного статуту мала би покладатися на власників цих 
будівель)69.  

Отже, русифікаторська політика в освітній сфері, націлена 
на асиміляцію молодого покоління, відігравала ключову роль 
у реалізації імперської стратегії руйнування традиційного 
побуту, культурної самоідентифікації єврейської громади. 
Становлення світогляду єврейської молоді відбувалося в 
складних умовах протистояння традиційної системи почат-
кової освіти (носіями якої були меламеди), орієнтованої на 
плекання накопичених попередніми поколіннями духовних 
цінностей, мови, історії, релігійних звичаїв, з одного боку, та 
казенних училищ як інструмента русифікації та адаптації 
євреїв до соціокультурного середовища Російської імперії, 
нівелювання самобутності їхнього релігійно-побутового ук-
ладу, з іншого боку. Утім і традиційні єврейські навчальні 
заклади піддавалися державній регламентації, а за нелегальне 
відкриття приватних шкіл чи викладання без меламедських 
посвідчень передбачалася відповідальність у вигляді штрафу 
чи тюремного ув’язнення.  

Державна політика Російської імперії щодо єврейського 
питання, яке постало на порядку денному внаслідок трьох 
поділів Польщі (1772, 1793, 1795 рр.) і приєднання земель, на 
яких проживали сотні тисяч євреїв, характеризувалася супе-
речливістю, а процеси емансипації єврейського населення 
відбувалися із запізненням, порівняно з провідними держа-
вами Європи. В епоху «Великих реформ» за правління Олек-
сандра ІІ набула впливу ідея злиття євреїв з «оточуючим 
населенням», задля реалізації якої відбувалося певне розши-
рення їхніх прав: зменшувалася рекрутська повинність і дис-
кримінація на військовій службі, зростав перелік категорій 
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єврейського населення, яким дозволялося проживати за ме-
жами смуги осілості, обіймати державні посади, нарівні з 
християнами обирати земства й бути представленими в них. 
Однак, починаючи з 1880-х рр. спостерігалося посилення ан-
тиєврейських настроїв у правлячих колах Російської імперії, і 
як наслідок — обмежень у виборі місця проживання, про-
фесійної діяльності, вступі до навчальних закладів, участі у 
формуванні органів земського й міського самоуправління. 
Короткий період зростання питомої ваги єврейських студентів 
у російських університетах у зв’язку із поверненням, хоча  
і в дещо обмеженому вигляді, автономії (27 серпня 1905 р.) 
завершився відновленням відсоткових норм після Революції 
1905–1907 рр. Попри дискримінаційну політику й систему 
бюрократично-поліцейських обмежень щодо єврейського на-
селення на початку ХХ ст. українські губернії Російської 
імперії були одним із важливих осередків поширення ідей 
Гаскали (просвітницької течії, спрямованої на подолання 
культурної відокремленості єврейства) та розвитку єврейської 
системи освіти.  

 

3.3. Національно-освітнє життя євреїв наприкінці  
ХІХ — на початку ХХ ст. 

 

Наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. спостерігається 
зростання уваги до жіночої освіти й посилення розуміння її 
значення в соціокультурному розвитку євреїв. У жовтні 1893 
року за підтримки місцевої єврейської громади в м. Кре-
менчуці засновано безкоштовне жіноче єврейське училище, 
кількість учениць якого стрімко зросла з 40 до 200 осіб.  
З дозволу полтавського губернатора заклад субсидувався за 
рахунок коробкового збору, окрім того Петербурзький ко-
мітет Товариства для поширення освіти серед євреїв у Росії 
щорічно асигнував 600 рублів, організовувалися благодійні 
вечори. Утім ці кошти не покривали видатків на утримання 
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училища (щорічно 2500 руб.), і частина вчителів мусили пра-
цювати без будь-якої оплати. 1903 року Кременчуцьке єврей-
ське міщанське, купецьке й інших станів товариство визнало 
за доцільне передавати безпосередньо правлінню Товариства 
допомоги бідним євреям м. Кременчука суми з коробкового 
збору для допомоги малозабезпеченим, поховання незамож-
них євреїв, на утримання бідних учениць жіночої гімназії та 
безкоштовного жіночого єврейського училища. Згідно зі ста-
тутом товариства, його мета полягала в покращенні матері-
ального й морального стану незаможних євреїв Кременчука, 
окремим напрямом його діяльності визначено влаштування 
дітей до сирітських будинків, притулків, ремісничих і нав-
чальних закладів70. Проте доброчинна діяльність, спрямована 
на поширення освіти серед соціально незахищених верств 
населення, наштовхувалася на дискримінацію в системі дер-
жавного управління освітою Російської імперії. Інспектор на-
родних училищ 6-го району Полтавської губернії А. Луцкевич 
ініціював закриття кременчуцького жіночого єврейського 
училища під приводом того, що грошові збори на підтримку 
цього навчального закладу можуть «використовуватися на які-
небудь темні справи»71 [на підтримку сіоністського руху. — 
Авт.]. 

У вересні 1895 року в Полтаві відбулося урочисте від-
криття безкоштовного початкового єврейського училища для 
дівчат із малозабезпечених родин і сиріт. На ньому були 
присутні губернатор, губернський предводитель дворянства, 
директор народних училищ, голова училищної ради й міський 
голова. Упродовж трирічного курсу в училищі здійснювалося 
викладання єврейського Закону Божого, російської мови, 
арифметики, чистописання, кравецького й білошвейного ре-
месел. У 1896/1897 навчальному році в училищі безкоштовно 
здобували освіту дівчатка, яких коштом благодійників забез-
печували навчальними посібниками, одежею та взуттям.  
У цей період на рахунках училища перебувало 6223 руб.  
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80 коп., з яких 4000 руб. — це одноразова пожертва доктора 
Герберга, а 1347 руб. — виторг від аматорського спектаклю. 
Товариство з поширення ремісничої і землеробської праці 
серед євреїв Росії придбало для закладу швейну машину. 
Санкт-Петербурзький комітет єврейського колонізаційного 
товариства надавав кошти для розширення ремісничого від-
ділу училища.  

Упродовж майже 9-річного існування закладу в ньому 
переважно здобували освіту дівчатка-сироти (кількість яких 
увесь час зростала й 1902 року сягнула 120 осіб), і їхні успіхи 
в навчанні відзначені директором народних училищ Полтав-
ської губернії П. Александровичем, інспектором І. Панажен-
ком та офіційною комісією на чолі з головою Полтавської 
земської управи. Поряд із хорошою успішністю учениць спо-
стерігалося різке зменшення їхньої кількості у випускному 
відділенні, пов’язане з фінансовими проблемами єврейських 
родин. У звіті за грудень 1898 — січень 1900 року з цього 
приводу зазначалося: «Під натиском таких злиднів батьки 
наполягають, щоби їхні дівчатка-підлітки, учениці останнього 
відділення, залишили училище. Прощаючись з улюбленим 
закладом буквально зі сльозами на очах, дівчатка з волі своїх 
батьків чи опікунів ідуть заробляти для себе насущний хліб до 
фабрик і майстерень, і там вони втрачають набуте ними в 
стінах училища моральне обличчя своє72». Шлях до подо-
лання цієї проблеми можна було віднайти завдяки підготовці 
висококваліфікованих працівниць швейного профілю, удоско-
наленню їхніх практичних навичок, створення для них нових 
робочих місць на базі кравецького й білошвейного відділів, 
обладнаних 5 швейними машинами73. Відповідно, 1901 року в 
центрі уваги опікунської ради училища перебувало питання 
вдосконалення професійного навчання та збільшення його 
фінансової бази, що сягнула 1150 руб.74 Зусиллями місцевих 
доброчинців від 1902 року при училищі діяла їдальня, в якій 
малозабезпечені учениці отримували гарячі сніданки й обіди 
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безкоштовно, а всі інші — за плату в 3 коп. Попечителька 
училища Ц. Молдавська відзначала поліпшення успішності 
переважно серед тих учениць, які раніше були фізично ви-
снаженими через неповноцінне харчування вдома75.  

Незважаючи на зростання популярності згаданого училища 
серед населення, підтримку доброчинців (передусім єврей-
ських дам м. Полтави), позитивні висновки інспектуючих 
органів, його було проголошено незаконним, створеним усу-
переч «Положенню про єврейські училища» (1844). 20 бе-
резня 1904 року адміністрація Київського навчального округу 
відхилила клопотання щодо продовження діяльності училища 
на засадах, затверджених 1895 року. 

Черкаський міщанин П.А. Улицький 1896 року відкрив у 
Хоролі Полтавської губернії початкове чоловіче єврейське 
училище з викладанням Закону Божого (катехізис, Біблія, 
єврейська історія); російської мови (читання, переказ, основи 
граматики); арифметики (нумерація, дії над абстрактними й 
іменованими числами); давньоєврейської мови (читання, еле-
ментарні правила граматики). Заняття відбувалися з 9.00 до 
16.00. Утримувач училища декларував своє зобов’язання сте-
жити за моральністю учнів, прищеплювати їм любов до Бога, 
батьківщини, батьків і ближніх.  

Ключовим чинником культурно-освітнього й релігійного 
життя, утвердження ідентичності єврейської громади була 
доброчинна діяльність у галузі шкільництва. 1902 року київ-
ський губернатор Ф. Трепов надав дозвіл на заснування в м-ку 
Білій Церкві Васильківського повіту «Товариства допомоги 
нужденним учням Білоцерківського двокласного початкового 
єврейського училища»76. 

Із наданням дозволу на відкриття в Кам’янці-Подільському 
талмуд-тори з ремісничими класами (1902) в розпорядження 
управління Київського навчального округу передавалося 
70 000 руб., що мали асигнуватися на її утримання частинами, 
відповідно до розпоряджень директора народних училищ По-
дільської губернії77. 
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У листопаді 1902 року в м-ку Рашків Подільської губернії 
відкрито талмуд-тору, на облаштування й утримання якої із 
коробкового збору виділялося 3500 руб. Із цієї суми 1800 руб. 
пішло на придбання 4-кімнатного кам’яного будинку площею 
600 кв. сажень. Станом на 1903 рік у закладі навчалося  
70 єврейських хлопчиків, а загалом у Рашкові проживало 3037 
євреїв (1291 чоловік і 1546 жінок)78. Відповідно, 1905 року на 
будівництво приміщення для талмуд-тори додатково асигно-
вано 1400 руб. 

Наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. назріла необхідність 
реформування хедерів, пов’язана із впливом сіоністських ідей, 
суспільним запитом на поєднання традиційних засад куль-
турно-освітнього життя, світогляду євреїв із модернізаційни-
ми процесами. За сприяння Товариства для поширення освіти 
серед євреїв у Росії засновувалися зразкові хедери із засто-
суванням новітніх методик викладання івриту, що прийшли 
на зміну механічному заучуванню, а також із викладанням 
єврейської історії, літератури, низки загальноосвітніх дисцип-
лін, і зокрема — російської мови. Водночас у системі органів 
державної влади Російської імперії розгорнулося обговорення, 
започатковане звітом за 1898 рік про стан Мінської губернії, 
під час якого висловлювалася думка про «доцільність усу-
нення шкідливого впливу хедерів» шляхом запровадження в 
них російської мови. Відповідно до запиту міністерства внут-
рішніх справ упродовж 1900 року свої доповіді з цього 
питання представили очільники губерній Південно-Західного 
краю. Київський губернатор Ф.Ф. Трепов виокремив три типи 
хедерів на території краю: 1) для початкового навчання дітей 
єврейської абетки, читання молитов і Біблії (викладачами тут 
були меламеди без належної освіти, які не змогли себе реалі-
зувати в інших, прибутковіших сферах — торгівлі, реміс-
ництві тощо); 2) для викладання єврейського письма, читання 
Біблії, Талмуду; 3) заклади, в яких діти вивчали Талмуд із 
підрядковими тлумаченнями. Меламедів останнього типу хе-
дерів київський губернатор характеризував як таких, що 
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належали до ортодоксальної частини єврейської громади, ма-
ли авторитет і впливали не лише на дітей, але й на дорослих у 
контексті дотримання правил Талмуду. Саме цих меламедів, 
які часто не володіли російською мовою, Трепов уважав 
основною перешкодою на шляху «патріотичного виховання» 
й подолання «фанатизму» серед єврейського населення. А за-
провадження в хедерах викладання російської грамоти він 
назвав «суттєво важливим» і «необхідним».  

Волинський губернатор Й.Я. Дунін-Барковський наголо-
шував на важливій ролі хедерів як притулків для дітей від  
5-річного віку з родин незаможних ремісників і торгівців. 
Упродовж 3–4-річного курсу ці діти навчалися молитов, чи-
тання й письма єврейською мовою. Загалом губернатор ува-
жав зміни в організації навчального процесу й запровадження 
викладання російської мови в хедерах не на часі. Доцільні-
шим йому видавалося заснування єврейських шкіл за зразком 
початкових народних училищ і сприяння доступу євреїв до 
загальноосвітніх навчальних закладів шляхом збільшення 
кількості останніх.  

За даними, представленими полтавським губернатором 
М.К. Семякіним, станом на 1898 рік у його губернії нарахо-
вувалося 277 початкових народних училищ, 1831 церковно-
парафіяльна школа зі школами грамотності, 600 хедерів. 
Останні губернатор уважав закладами, шкідливими в усіх 
відношеннях, «оскільки вони ніким не контролюються і слу-
гують виключно єврейським кагальним інтересам»79. Він 
наголошував на порушенні в хедерах (часто розміщених у 
тісних кімнатах) санітарно-гігієнічних норм, що несло загрозу 
здоров’ю учнів, призводило до поширення інфекційних захво-
рювань, а також зауважував, що обов’язковою умовою на-
дання меламедам права на відкриття хедерів мало стати ви-
кладання російської мови й письма. 

Підсумовуючи результати згаданого обговорення, київський, 
подільський і волинський генерал-губернатор М.І. Драгоми-
ров визнав, що реформування хедерів, подолання «релігійного 
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фанатизму» й «окремішності» євреїв — складне завдання, 
вирішити яке лише за допомогою запровадження викладання 
російської мови неможливо. З огляду на існування в Пів-
денно-Західному краї 2200 хедерів із 34027 учнями, для за-
снування відповідної кількості шкіл нового типу необхідно 
було владнати кадрове й фінансове питання.  

На теренах Південно-Західного краю набула поширення 
директива від 1899 року за підписом товариша міністра на-
родної освіти М.А. Зверєва щодо необхідності викладання в 
єшиботах Біблії виключно російською мовою, а Талмуду — за 
домовленістю з керівництвом округу. Того ж року міністер-
ство відхилило клопотання купецької дочки Р.А. Козинської 
(що мешкала в Києві, по вул. Великій-Підвальній, 8) про від-
криття училища з викладанням єврейської і російської гра-
моти, арифметики й рукоділля для дівчат. Потребу в засну-
ванні такого закладу вона обґрунтовувала недостатньою охоп-
леністю початковою освітою київського населення — не лише 
іудеїв, але і християн80.  

У листопаді 1900 року попечитель Київського навчального 
округу В.В. Вельямінов-Зернов представив директорам та ін-
спекторам народних училищ вимоги щодо пакету документів, 
необхідних для отримання дозволу на відкриття талмуд-тор. 
До цього переліку входили: 1) план приміщення, що мало 
відповідати базовим гігієнічним та навчально-виховним вимо-
гам; 2) кошторис видатків на щорічне утримання приміщення, 
викладачів та обслуговуючого персоналу; 3) дозвіл на асиг-
нування коштів із сум коробкового збору на утримання тал-
муд-тори; 4) документально оформлені зобов’язання приват-
них осіб щодо грошових внесків, які належали до джерел 
фінансування талмуд-тори81.  

Культурно-освітній розвиток єврейської громади був тісно 
пов’язаний із процесами поширення єврейського книгови-
дання, яке в Російській імперії перебувало під ідеологічним  
і цензурним тиском. У жовтні 1901 року в Києві по 
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вул. Ярославській, 33 в єврейській молитовній школі поліція 
викрила нелегальну торгівлю недозволеними цензурою єврей-
ськими книгами82. У зв’язку з випадками арештів учителів 
єврейських училищ Одеського навчального округу керуючий 
міністерством народної освіти Г.Е. Зенгер 1902 року направив 
керівництву Київського навчального округу секретну дирек-
тиву щодо посилення нагляду за політичною благонадійністю 
євреїв-освітян, особливо на тлі активізації робітничого руху83.  

У вересні 1902 року випускник Віленського єврейського 
учительського інституту, вчитель Пінського казенного почат-
кового училища С.Х. Немчинський презентував план двоклас-
ного єврейського училища (з підготовчим класом), яке він мав 
намір заснувати в Києві, відповідно до прохань членів міс-
цевої єврейської громади. Мета цього закладу полягала в на-
данні єврейським хлопчикам елементарної освіти. Плата за 
навчання не мала перевищувати 50 руб. на рік. Повний нав-
чальний курс був розрахований на чотири роки. До підго-
товчого класу зараховувалися діти 7–10 років без вступних 
іспитів. Передбачалося обов’язкове викладання Закону єврей-
ської віри, російської мови, арифметики, географії, вітчизня-
ної історії, чистописання, співів і необов’язкове — фран-
цузької і німецької мов (за додаткову плату), малювання, Біб-
лії та єврейської мови. Незважаючи на те, що всі предмети 
мали викладатися російською мовою, за підручниками, схва-
леними міністерством народної освіти, клопотання про від-
криття училища було відхилене.  

Анні Розенштейн, що проживала в Києві на Подолі по 
вул. Андріївській, 10, не вдалося отримати дозвіл на відкриття 
приватного чотирикласного жіночого єврейського училища за 
програмою прогімназій, оскільки місто перебувало поза сму-
гою єврейської осілості84.  

У травні 1903 року київський, подільський і волинський 
генерал-губернатор М.І. Драгомиров видав дозвіл на асигну-
вання додатково із залишків проскурівського коробкового 
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збору суми в 5000 руб. на будівництво приміщення для одно-
класного єврейського казенного училища м. Проскурова По-
дільської губернії, де проживало 13 589 євреїв (6787 чоловіків 
і 6802 жінки)85. У серпні того ж року Драгомиров санкціо-
нував виділення із коробкового збору 1500 руб. на зведення 
будівлі єврейської молитовної школи «Цицис» у м. Заславлі 
Волинської губернії86. Водночас міністерства внутрішніх 
справ і фінансів схвалили відрахування із залишків короб-
кових сум 1000 руб. на розширення приміщення талмуд-тори 
в м. Любомлі Волинської губернії87. Траплялися й випадки 
недофінансування єврейських навчальних закладів: учителі 
радзивілівського початкового єврейського училища впродовж 
1902 року не отримували платню через затримку коштів 
свічкового збору в Житомирському повіті Волинської 
губернії88.  

Наприкінці червня 1903 року міністр внутрішніх справ 
В.К. Плеве видав «Циркуляр про сіонізм і єврейський націо-
нальний рух» для губернаторів, градоначальників і обер-
поліцмейстерів. У цьому документі загрозою російській дер-
жаві проголошувалася діяльність представників сіонізму, 
спрямована на зміцнення єврейської національної ідеї, проти-
стояння асиміляції. І найбільшу небезпеку міністр убачав саме 
в національно-просвітницькій діяльності євреїв, його дирек-
тива стосувалася посилення нагляду за облаштуванням сіо-
ністами нових і вже діючих хедерів, бібліотек, суботніх шкіл 
для вивчення давньоєврейської мови, за організацією пуб-
лічних читань з єврейської історії, тощо. Єврейські школи, 
згідно з циркуляром, мали задовольняти віросповідні потреби 
населення, але в жодному разі не сприяти національній ок-
ремішності російського єврейства. Реакція адміністративних 
органів влади на поширення в Російській імперії сіоністських 
настроїв знайшла відображення в офіційній кореспонденції 
керівництва Київського навчального округу й губернаторів 
Південно-Західного краю. Задля протидії пропаганді сіонізму 
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в єврейських навчальних закладах інспекторів народних учи-
лищ зобов’язували ретельно перевіряти благонадійність мела-
медів, роблячи відповідні запити до канцелярій губернаторів. 
Попри обіцянку міщанина Ш.Г. Пінхусовича «за прикладом 
численних товаришів» дати розписку в тому, що він надалі 
«не належатиме до сіоністів», йому не вдалося отримати до-
звіл на відкриття хедеру в м. Кобеляках Полтавської губернії. 
Ба більше, Пінхусовича звинувачували в нелегальному 
відкритті в Миколаєві, а згодом — у Кобеляках, хедерів 
сіоністського спрямування. Інспектор народних училищ  
6-го району А. Луцкевич у секретній доповіді дирекції народ-
них училищ Полтавської губернії рапортував про нібито пере-
повнення м. Кременчука євреями й насамперед — сіоніст-
ськими школами й товариствами, очільники яких відвідували 
з’їзди сіоністів за кордоном. «Наскільки я придивився до 
сіоністів, — зазначав Луцкевич, — вони насамперед скла-
дають ту шкідливу частину єврейського суспільства, яка 
прагне до єврейської окремішності й з цією метою затято 
ухиляється від виконання законних вимог і розпоряджень 
уряду, принаймні, щодо виховання єврейського юнацтва, як 
наприклад це вельми рельєфно виявляється у Кременчуцькій 
талмуд-торі»89. 

У відношенні полтавського губернатора М.П. Урусова до 
інспектора Луцкевича від 31 жовтня 1903 року під грифом 
«цілком таємно» наголошувалося на неприпустимості участі в 
навчальному процесі викладачів із сіоністськими переконан-
нями. 5 листопада інспектор доповів керівництву Київського 
навчального округу про посилення «озлоблення євреїв» через 
викриття ним нелегальних єврейських навчальних закладів і 
виявлення «шахрайських витівок» у шкільництві. Інформа-
тором Луцкевича був завідувач кременчуцького двокласного 
початкового єврейського училища Л. Гельман, який повідом-
ляв про сіоністські погляди й ненависть до російського уряду 
вчителів місцевої талмуд-тори, які викладали в старшому 
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відділенні «Шулхан Арух». «На єврейських уроках, — за-
значав Гельман у своєму секретному донесенні від 4 лис-
топада 1903 року, — як учителі, так і учні сидять у шапках,  
і викладання здійснюється жаргоном [ідишем. — Авт.], але 
тільки-но в коридорі з’явиться хто-небудь з начальства, мо-
ментально всі учні й учителі знімають шапки, та учні почи-
нають перекладати завчасно завчені вірші Біблії російською 
мовою…»90.  

Восени 1903 року у Браїлові Вінницького повіту Поділь-
ської губернії (де проживало 2825 євреїв) засновано талмуд-
тору. На її утримання Подільське губернське правління до-
зволило щорічно виділяти 1200 руб. із сум браїлівського 
коробкового збору. Товариство для поширення освіти серед 
євреїв у Росії зголосилося впродовж 3 років щорічно надавати 
талмуд-торі 500 руб., а також виділити 350 руб. на шкільний 
інвентар і придбання в Санкт-Петербурзі книжок, за умови 
збільшення кількості її учнів до 150 осіб; встановлення плати 
за навчання в розмірі не менше 6 руб. на рік та звільнення від 
неї 25% загальної кількості учнів — дітей із малозабезпечених 
родин; нарахування завідувачу навчальної частини належної 
платні, що звільняла би його від необхідності шукати до-
даткові заробітки; узгодження з товариством кандидатур на 
викладацькі посади та навчальних програм; надання това-
риству копій протоколів засідань старшин і звітної докумен-
тації. Субсидії товариства призначалися на етапі становлення 
нового навчального закладу й по завершенні 3-річного пе-
ріоду мали припинитися91. У міру зростання авторитету тал-
муд-тори серед місцевого населення збільшувалися приватні 
пожертви на її користь. Зворотною стороною позитивної 
динаміки щодо зростання кількості учнів (у 1904 р. — 110, у 
1906 р. — 240) стала незабезпеченість навчальними примі-
щеннями, оскільки впродовж тривалого часу не вдавалося 
домогтися асигнування на будівельні роботи 10 000 руб. із 
коробкового збору.  
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Приватний педагог К.З. Гуревич розробив проєкт засну-
вання в Кременчузі Полтавської губернії початкового єврей-
ського училища 3-го розряду з викладанням для дітей віком 
від семи років Закону Божого, російської мови, арифметики, 
давньоєврейської мови, чистописання, співів і гімнастики. 
Метою училища визначалося надання дітям євреїв чоловічої 
статі початкової освіти та можливості вступу до загальних 
навчальних закладів. Структурно воно мало складатися з 
трьох груп із річним строком навчання в кожній. Тривалість 
навчання в підготовчій і першій основній групах — з 9.00 до 
13.30, а в другій основній — до 18.00. Діти із незабезпечених 
родин — 10% від загальної кількості учнів — звільнялися від 
платні за навчання. Згідно з навчальною програмою училища 
було передбачено: 

у першій групі: навчання читанню — з єврейської мови; 
читання й письмо, заучування напам’ять байок і віршів — з 
російської мови; усне й письмове числення до 100 — з 
арифметики; чистописання; 

у другій групі: Біблія (П’ятикнижжя Мойсеєве), заучування 
нескладних перекладів із російської давньоєврейською мовою 
й навпаки, історія єврейського народу — з єврейських пред-
метів; свідоме читання й переказ прочитаного, диктанти, 
основи синтаксису й етимології — з російської мови; правила 
додавання, віднімання, множення, ділення — з арифметики; 
російське та єврейське чистописання; 

у третій групі: Закон єврейської віри, Біблія, заучування 
перекладів із російської мови давньоєврейською й навпаки, 
історія єврейського народу — з єврейських предметів; швидке 
читання й письмовий виклад прочитаного, відомості з при-
родознавства й російської історії, етимологія й диктанти — з 
російської мови; поняття про іменовані числа, дії з іменова-
ними числами (дроблення, перетворення, додавання, відні-
мання, множення й ділення) — з арифметики; російське та 
єврейське чистописання. 
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Для керівництва Київського навчального округу й дирекції 
народних училищ Полтавської губернії головним аргументом 
відхилення клопотання Гуревича в лютому 1904 року стало 
проголошення ним своїм священним обов’язком «прищеп-
лювати учням любов до Бога, батьківщини, батьків і ближ-
ніх», оскільки відсутність у цьому переліку «любові й від-
даності цареві» трактувалася як прояв неповаги до верховної 
влади92. 

У квітні 1904 року київський, подільський і волинський 
генерал-губернатор М.В. Клейгельс санкціонував заснування 
в м-ку Тульчині Брацлавського повіту Подільської губернії 
однокласного початкового єврейського училища за рахунок 
коробкового збору93. Наступного року Клейгельс задовольнив 
клопотання євреїв Кам’янця щодо асигнування із залишків 
місцевого коробкового збору 70 000 руб. необхідної суми для 
відкриття талмуд-тори з ремісничими класами. На той час у 
місті проживало 20 243 єврея (9589 чоловіків і 10654 жінки)94.  

З 1904 по 1906 рр. у містечку Ходоркові Сквирського 
повіту діяло приватне початкове єврейське училище третього 
розряду для дівчат, яке складалося з одного підготовчого 
класу, розділеного на три групи. Заклад утримувався за раху-
нок платні за навчання. До нього зараховувалися діти 7–10 
років без вступних іспитів, курс навчання тривав 3 роки. По 
завершенні кожного навчального року відбувалися екзамени 
за пройденим матеріалом. Усі предмети викладалися росій-
ською мовою за затвердженими міністерством народної ос-
віти підручниками: російська мова — 6 годин на тиждень, 
арифметика — 4 години, чистописання — 6 годин, пояс-
нювальне читання — 6 годин, співи — 1 година, рукоділля — 
6 годин. Знання з природознавства, історії і географії Росії 
повідомлялися під час пояснювального читання.  

Станом на січень 1905 року в Полтавській губернії нара-
ховувалося 2 початкові єврейські училища, відкриті на основі 
Положення 1873 року — в Переяславі й Кременчуці; 29 при-
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ватних єврейських училищ відповідно до Положення 1844 
року — в Полтаві, Ромнах, Прилуках, Лохвиці, Костянти-
нограді, Кременчуці, Кобеляках, Переяславі, Пирятині; 5 тал-
муд-тор — у Полтаві, Ромнах, Лубнах, Переяславі й Кре-
менчуці.  

У Подільській губернії станом на січень 1905 року існувало 
4 початкові училища згідно з Положенням 1873 року,  
40 училищ відповідно до Положення 1844 року, 12 талмуд-тор 
і 373 хедера.  

На теренах Волинської губернії станом на січень 1905 року 
діяла 1 суботня жіноча єврейська школа; приватне єврейське 
чоловіче училище другого розряду Марка Нісельсона (Жито-
мир); 648 хедерів; 1 двокласне початкове єврейське училище — 
в Житомирі й 6 двокласних — у Рівному, Володимир-
Волинському, Острозі, Старокостянтинові, Кременці та м-ку 
Радзивилові. Приватні єврейські чоловічі училища третього 
розряду перебували в Новоград-Волинському, м-ку Корці, 
Рівному, м-ку Клевані, м-ку Березному, м-ку Рожищі, м-ку 
Колках, м-ку Славуті, м-ку Волочиську, м-ку Теофіполі, 
Дубно, Житомирі; приватні єврейські жіночі училища тре-
тього розряду — в Житомирі, Новоград-Волинському, м-ку 
Корці, Рівному, м-ку Рожищі, Заславлі, Острозі, Кременці; 
талмуд-тори — в Житомирі, м-ку Чуднові Житомирського 
повіту, м-ках Корці, Любарі, Мирополі, Острополі, Полон-
ному, Рогачові, Романові Новоград-Волинського повіту, м-ку 
Любомлі Володимир-Волинського повіту, м-ку Любомлі Во-
лодимир-Волинського повіту, Рівному, Ковелі, Заславлі, Ост-
розі, Старокостянтинові, Дубно, Кременці.  

У Київській губернії станом на січень 1905 року фун-
кціонувало 18 талмуд-тор, 621 хедер, 61 училище на основі 
Положення 1844 року, 6 початкових єврейських училищ, 
заснованих відповідно до Положення 1893 року (у м-ку Ржи-
щеві Київського повіту, Бердичеві, м-ку Білій Церкві, Києві, 
Звенигородці, Радомислі)95.  
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Низький соціальний статус, незадовільне матеріальне ста-
новище вчителів єврейських навчальних закладів, що не від-
повідало важливості їхньої просвітницької функції, ролі в 
гармонійному духовному розвитку юнацтва, відображено в 
клопотаннях і скаргах на адресу керівництва Київського нав-
чального округу на кшталт: «Отримуючи грошову платню за 
навчання, єврейські вчителі буквально голодують, а їхні учи-
лища ледь животіють. Це — загальне явище в смузі єврей-
ської осілості» (1904)96.  

20 листопада 1904 року відбулося освячення приміщення 
казенного єврейського училища, зведеного в Києві братами 
Лазарем і Левом Ізраїльовичем Бродськими, відомими цукро-
заводчиками й меценатами, в пам'ять про їхнього брата Со-
ломона Ізраїльовича Бродського. На це будівництво Бродські 
пожертвували близько 300 000 руб. Училище, орієнтоване на 
найбіднішу частину єврейського населення Києва, мало утри-
муватися за рахунок фінансової підтримки засновників, а 
також виділених із київського кошерного збору 6000 руб. і 
плати за навчання — по 20 руб. з учня97. Дозвіл на відкриття 
закладу видано київським, подільським і волинським генерал-
губернатором наприкінці 1901 року, відповідно до подання 
керівництва Київського навчального округу, в якому наголо-
шувалося, що хоча Київ і перебував поза смугою єврейської 
осілості, але в ньому проживало багато євреїв, а закон не 
дозволяв, але й не забороняв відкриття в Києві казенних 
єврейських училищ.  

На тлі загострення проблеми соціальної адаптації дітей із 
малозабезпечених сімей, змушених працювати на фабриках, 
заводах, у ремісничих майстернях і водночас позбавлених 
можливості отримання початкової освіти, серед єврейського 
населення набувала поширення ідея вечірньої школи. 1904 ро-
ку завідувач Васильківської громадської талмуд-тори З. Голь-
денберг розробив проєкт організації вечірніх класів, потреба  
в яких зумовлювалася напливом до Василькова з околишніх 
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міст і містечок численних єврейських родин. Заняття мали 
відбуватися з 18.00 до 21.00 у приміщенні талмуд-тори, ви-
кладачі якої виявили бажання безкоштовно навчати дітей у 
вечірніх класах. Витрати на розвиток навчального процесу, 
розрахованого на 2 роки, мали здійснюватися за рахунок 
приватних пожертв. Мета вечірніх курсів полягала в навчанні 
дорослих, а також дітей, змушених працювати, російського 
читання, письма, перших чотирьох дій арифметики, Біблії, 
молитов у перекладі, єврейської історії. Утім, клопотання 
Гольденберга було відхилене інспектором народних училищ 
Київської губернії (другого району) та керівництвом Київ-
ського навчального округу під приводом перевантаження 
викладачів і неможливості забезпечення належного санітарно-
гігієнічного стану приміщень талмуд-тори за умов проведення 
занять у дві зміни. Та очевидно, що основною причиною ста-
ло занепокоєння адміністративних органів через перспективи 
зростання організованості єврейських робітників, налагоджен-
ня ними системи взаємодопомоги, здійснення просвітницької 
роботи. Інспектор М. Кармазін зауважував з цього приводу: 
«…Скупчення неспокійного дорослого єврейського елемента 
(робітників на фабриках і заводах) у вечірній час під керів-
ництвом і за безсумнівного впливу вчителів-євреїв, який да-
леко не завжди буває бажаним, вимагатиме особливої пиль-
ності інспекторського нагляду…»98.  

У житті єврейської громади велику вагу мала професійна 
підготовка, поєднання в навчальному процесі загальноосвіт-
ніх предметів і викладання ремесел, потрібних в умовах того-
часного економічного розвитку. У Київській губернії реміс-
ничі класи перебували при бердичівському, київському, ржи-
щевському двокласних початкових єврейських училищах та 
звенигородському однокласному. На базі радомисльської 
талмуд-тори діяли ремісничі відділення — столярно-токарне і 
слюсарно-ковальське. Згідно з правилами слюсарно-коваль-
ського ремісничого класу при уманській громадській талмуд-
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торі кожен учень по завершенні повного курсу навчання і з 
моменту вступу до майстерні мусив відпрацювати не менше 
трьох із половиною років — щодня з 8.00 до 12.00 і з 14.00 до 
19.00; по завершенні навчання в майстерні учень міг зали-
шитися в ній працювати з платнею 50 руб. на рік99. Станом на 
січень 1905 року в слюсарно-ковальському класі на базі 
житомирського двокласного єврейського училища навчалося 
20 хлопчиків віком від 12 до 16 років; у палітурному класі на 
базі рівненського однокласного початкового єврейського учи-
лища — 12 хлопчиків. Водночас при острозькому одноклас-
ному початковому єврейському училищі функціонував слю-
сарно-ковальський клас, при кременецькому однокласному 
початковому єврейському училищі — палітурний клас, при 
житомирській талмуд-торі — слюсарно-токарний клас, при 
полтавській і кременчуцькій талмуд-торах — столярні реміс-
ничі відділення100. На теренах Подільської губернії ремісничі 
відділення діяли на базі могилівського, проскурівського, балт-
ського однокласних початкових єврейських училищ.  

У квітні 1905 року утримувач зразкового хедеру м. Бер-
дичева меламед С. Кейлріх виступив з ініціативою запро-
вадження у своєму закладі викладання російської мови. Цей 
хедер вирізнявся просторістю приміщення, яке складалося з 
двох добре освітлених комфортних кімнат — для занять і для 
відпочинку. Класна кімната забезпечена необхідною навчаль-
но-матеріальною базою. Викладання здійснювалося давньоєв-
рейською мовою із впровадженням новаторської викладацької 
методики, у виховному процесі використовувалися педаго-
гічні ідеї Й.-Г. Песталоцці та Ф. Фребеля. Тілесні покарання 
виключалися. Велика увага приділялася естетичному розвитку 
дітей шляхом стимулювання їхньої музичної активності, 
насамперед — співу давньоєврейською мовою.  

На початку ХХ ст. серед єврейської молоді чітко про-
стежувався запит на розвиток власної ідентичності шляхом 
удосконалення освіти, вивчення єврейської історії і літера-
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тури. Так, 1905 року до меламеда м. Ніжина І.Я.Є. Вільнера 
звернулися єврейські юнаки, які не мали можливості нав-
чатися в будні дні, з проханням давати їм уроки по суботам і в 
дні єврейських свят.  

Того ж року, відповідно до клопотання жителів м. Мглина, 
міщанин Х.Ш. Іоффе ініціював заснування в місті приватного 
початкового училища третього розряду для єврейських хлоп-
чиків. Згідно з представленим ним навчальним планом, упро-
довж першого навчального року передбачалося вивчення 
російської мови (читання, письмо, диктанти); арифметики 
(усне й письмове числення до 100, розв’язання задач); Закону 
Божого (молитви); протягом другого навчального року — 
російської мови (читання з поясненням прочитаного, дик-
танти, поняття про предмет, якість, дію); арифметики (теорія і 
розв’язання задач); Закону Божого (молитви й Біблія); єв-
рейського читання й письма; на третьому році навчання — 
російської мови (читання й переказ, диктанти, поняття про 
прості речення, частини мови); арифметики (теорія і розв’я-
зання задач); Закону Божого (Закон єврейської віри, Біблія); 
єврейського читання й письма; історії Росії та єврейської 
історії; географії Російської імперії. Окрім згаданих предме-
тів, в училищі мали викладатися співи, креслення, малювання 
й гімнастика. З огляду на сіоністські погляди Іоффе, його 
участь у робітничому страйку в Мглині (3 вересня 1905 р.), 
клопотання про дозвіл на відкриття училища було відхилено 
на рівні чернігівського губернатора, дирекції народних учи-
лищ Чернігівської губернії, керівництва Київського навчаль-
ного округу101.  

Сформована в законодавчому полі Російської імперії сис-
тема обмежувальних заходів щодо культурно-освітньої діяль-
ності єврейського населення виявилася, зокрема, у відхиленні 
клопотання жителя Кам’янця-Подільського (іудейського віро-
сповідання) Р.І. Кноппінга, який здобув освіту в Королів-
ському Кенігсберзькому університеті та планував відкрити 
курси іноземних мов.  
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Доброчинним ініціативам єврейської громади не завжди 
вдавалося долати бюрократичні перепони. У червні 1905 року 
подільський губернатор О.О. Ейлер офіційно висловився про-
ти заснування товариства допомоги нужденним учням він-
ницької талмуд-тори, оскільки «…створення благодійних 
товариств спеціально для євреїв є небажаним, адже такі това-
риства сприяють більшому й більшому відокремленню єврей-
ського населення…»102. Натомість наступного року відділ 
народного здоров’я і громадського піклування головного 
управління у справах місцевого господарства міністерства 
внутрішніх справ дозволив дубенській талмуд-торі прийняти 
від купчихи М. Каган пожертву — дерев’яний будинок з 
двома сараями загальною вартістю 2500 руб.103  

У вересні 1906 року директор народних училищ Київської 
губернії Т.Г. Лубенець офіційно підтримав ідею щодо від-
криття в Бердичеві приватного єврейського реального учили-
ща з правами урядових реальних училищ. Як аргумент він 
наводив статистичні дані щодо чисельності єврейського насе-
лення в Бердичіві й Бердичівському повіті станом на 1897 рік — 
65 013 осіб, а на 1906 рік — 77 696 осіб. Водночас у Бердичіві 
діяли дві єврейські жіночі приватні гімназії, одне жіноче 
комерційне училище та лише один єврейський чоловічий 
навчальний заклад — комерційне училище. 

Інженер-технолог М.І. Гінзбург 1906 року подав клопо-
тання до дирекції народних училищ Полтавської губернії що-
до заснування в Кременчуці приватного чоловічого єврей-
ського училища першого розряду за програмою реальних 
училищ міністерства народної освіти. Суспільний запит на 
створення такого навчального закладу зумовлювався пере-
повненістю місцевих середнього реального й комерційного 
училищ та початкових шкіл. Станом на грудень 1906 року в 
Кременчуці й Крюкові нараховувалося 41 236 єврейського 
населення, зокрема осіб чоловічої статі — 20 839104. 
Натомість під час перевірки інформації щодо політичної 
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благонадійності Гінзбурга спливли секретні відомості мініс-
терства внутрішніх справ відносно його залучення 1903 року 
до дізнання при Санкт-Петербурзькому губернському жан-
дармському управлінні за звинуваченням у належності до 
місцевого комітету Російської соціал-демократичної робіт-
ничої партії.  

Учителі й учительські помічники єврейських початкових 
училищ — випускники заснованого 1873 року на кошти 
єврейської громади Віленського єврейського учительського 
інституту — користувалися правом на отримання звання 
домашнього вчителя без складання спеціальних іспитів, а 
також на відкриття приватних початкових навчальних закла-
дів для дітей іудейського віросповідання. Відповідно 1907 
року міністерство народної освіти надало дозвіл на відкриття 
приватного чоловічого навчального закладу другого розряду 
для євреїв Г. Перліну, який на той час обіймав посаду вчи-
тельського помічника бердичівського двокласного початко-
вого єврейського училища105.  

Розроблені єврейськими освітянами-практиками проєкти 
організації вечірнього навчання для юнацтва й дорослих, 
залучених до виробничої, насамперед ремісничої, діяльності 
наштовхувалися на протидію з боку бюрократичної системи 
Російської імперії. Так, у жовтні 1907 року приватний учи-
тель, колишній утримувач приватного єврейського чоловічого 
училища третього розряду П. Пресайзен ініціював відкриття в 
м-ку Клевані Волинської губернії вечірніх курсів для юнаків, 
змушених починати свою трудову діяльність у віці 10–12 ро-
ків. Однак волинським губернатором Ф.О. Штакельбергом і 
попечителем Київського навчального округу П.О. Зіловим це 
клопотання було відхилене з політичних міркувань106.  

1907 року міщанка З. Литвак, яка вже мала досвід органі-
зації початкових єврейських навчальних закладів на теренах 
Київського навчального округу, представила проєкт кремен-
чуцького приватного єврейського жіночого училища третього 
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розряду. Упродовж першого навчального року в закладі мали 
викладатися російська мова (12 уроків на тиждень), ариф-
метика (6 уроків на тиждень), єврейське читання й письмо  
(6 уроків на тиждень); на другому році навчання — російська 
мова (9 уроків на тиждень), арифметика (6 уроків на тиж-
день), єврейська мова (5 уроків на тиждень), чистописання  
(3 уроки на тиждень). Протягом завершального (третього) 
навчального року відбувалися заняття з російської мови  
(8 годин на тиждень), що включали в себе пояснювальне 
читання статей з історії та географії, письмовий виклад змісту 
прочитаного, диктанти, вивчення напам’ять віршів і байок, 
усний і письмовий переказ їхнього змісту в прозі; з єврейської 
мови (4 уроки на тиждень) — письмовий виклад легких 
статей, письмовий переказ змісту байок і віршів; з ариф-
метики (6 уроків на тиждень); з чистописання (2 уроки на 
тиждень); з рукоділля. На заваді реалізації цього проєкту 
стали виявлені полтавським губернатором В.В. Князевим ві-
домості щодо приналежності З. Литвак до партії сіоністів-
соціалістів107. Двічі — у квітні 1904 і травні 1907 рр. — у її 
помешканні проводилися обшуки. 

Через звинувачення на адресу лікаря кременецьких комер-
ційного й духовного училищ М.А. Литвака в сіоністських 
переконаннях, керівництві зібраннями нелегальних гуртків і 
організації грошових пожертв «на невідомі цілі», йому не 
вдалося домогтися відкриття в Кременці приватного чоло-
вічого єврейського училища першого розряду. Натомість 
потреба в розширенні шкільної мережі гостро відчувалася в 
Кременці, де нараховувалося 10 243 єврея, і щороку близько 
сотні єврейських дітей отримували відмови у прийнятті до 
навчальних закладів108. Для дівчат-єврейок у місті діяв один 
приватний навчальний заклад третього розряду, окрім того 
вони могли здобувати освіту, разом із дітьми християнського 
віросповідання, у приватному жіночому навчальному закладі 
першого розряду. Доступ хлопчиків із єврейських родин до 
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кременецького комерційного училища обмежувався через за-
високу для більшості населення плату за навчання — 125 руб. 
на рік. 

Випускник Берлінського університету А.З. Пескін (який 
1897 р. був обвинувачений у ввезенні до Російської імперії  
з-за кордону «протиурядових видань», а згодом у 1902– 
1905 рр. служив громадським лікарем і рабином у м-ку Сав-
рані Подільської губернії, з 1905 р. займався приватною 
практикою в Бобруйську Мінської губернії) 1907 року під-
готував план організації приватного єврейського чоловічого 
училища першого розряду з програмою урядових гімназій. 
Метою цього закладу визначалося надання учням загальної 
освіти, зорієнтованої на практичні потреби. Навчальний курс 
розрахований на вісім класів, мова навчання — російська.  
У підготовчому й перших трьох класах платня за навчання не 
мала перевищувати 120 руб., а в старших — 150 руб. на рік109. 
Дирекція народних училищ Полтавської губернії цей план 
відхилила. 

Того ж року Полтавському товариству опіки над бідними 
єврейськими дівчатами не вдалося отримати дозвіл на засну-
вання приватного початкового училища 3-го розряду. Згідно 
із затвердженим 1905 року статутом товариства, його мета 
полягала в піклуванні про моральний і матеріальний стан 
найбідніших єврейських дітей жіночої статі Полтави, а саме: в 
забезпеченні їх освітою, одежею, їжею, навчальними посіб-
никами, а також у подальшому працевлаштуванні110. Відпо-
відно, нове безкоштовне училище було покликане дати єв-
рейським дівчатам початкову освіту й підготувати їх до 
вступу до середніх навчальних закладів. Навчання мало здійс-
нюватися за програмами, затвердженими міністерством на-
родної освіти 19 лютого 1897 року для початкових народних 
училищ. Передбачалося викладання Закону Божого іудей-
ського віросповідання, російського та єврейського читання й 
чистописання, правил орфографії та елементарних відомостей 
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з граматики, історії, географії, природознавства, арифметич-
них дій над абстрактними й іменованими числами, загальних 
уявлень про дроби й дії над ними, співів, малювання, руко-
ділля. По завершенні курсу початкового училища дівчата за-
раховувалися до професійних класів, де впродовж 3–4 років 
викладалися кравецьке й білошвейне ремесла.  

С.М. Чериковер — випускник фізико-математичного фа-
культету Новоросійського університету — розробив проєкт  
8-класної гімназії для дітей іудейського віросповідання, яку 
він мав намір заснувати в Полтаві. Окрім затверджених мініс-
терством народної освіти предметів до навчальних програм 
закладу мали бути включені єврейська мова, історія й літе-
ратура. Викладацький склад формувався з педагогів як іудей-
ського, так і християнського віросповідання. Реалізувати зга-
даний проєкт не вдалося, і основною причиною його від-
хилення попечительською радою Київського навчального 
округу стало притягування Чериковера 1897 року, за часів 
його навчання в Московському університеті, до дізнання у 
справі «Союзної ради московських об’єднаних земляцтв» — 
заснованої наприкінці 1880-х років організації, що сприяла 
координації і політизації студентського руху в Росії.  

З огляду на освітні потреби євреїв Бердичева місцеве 
купецьке товариство 1907 року виступило з ініціативою за-
снування єврейської 8-класної гімназії. Директор народних 
училищ Київської губернії Т.Г. Лубенець, підтримавши цю 
ідею, наголосив на недостатній кількості шкіл для єврей-
ського населення, яке мало велику питому вагу в етнічному 
складі Південно-Західного краю — переважно Київської і 
Подільської губерній, таких важливих повітових містах, як 
Бердичів, Умань, Черкаси111. Невідповідність між чисельністю 
населення й навчальних закладів виявилася, наприклад, у від-
мові понад 500 дітям (насамперед християнського віроспові-
дання) у вступі до міського двокласного училища м. Бердичева. 
Та попри демографічно зумовлений запит на розширення 
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мережі початкових училищ і гімназій освітня ініціатива бер-
дичівського купецького товариства не знайшла підтримки на 
рівні управління Київського навчального округу. 

Через «революційну налаштованість єврейства» Т.Г. Лубе-
нець виступив проти відкриття при приватному єврейському 
жіночому училищі третього розряду Рахілі Гутерлайт у Бер-
дичеві вечірніх класів для дорослих дівчат112. Навчання на цих 
курсах було розраховане на три роки — з викладанням 
російської мови, арифметики, єврейської грамоти, чистопи-
сання. Платня з кожної учениці не мала перевищувати 12 руб. 
на рік.  

На початку ХХ ст. пожвавлення культурно-освітнього 
життя євреїв, прагнення до заснування нових навчальних за-
кладів, покращення їхнього матеріального забезпечення, удос-
коналення навчальних програм і методик супроводжувалися 
зростанням громадської активності та юридичної грамотності 
інтелігенції у відстоюванні прав єврейської громади. Вихова-
нець історико-філологічного факультету Університету Св. Во-
лодимира М. Гуревич, який проживав у Києві по вул. Мало-
Житомирській, 2, у липні 1907 року звернувся до канцелярії 
Київського навчального округу з проханням надати йому в 
письмовому вигляді обґрунтування відмови у відкритті «чоло-
вічих єврейських курсів» у зв’язку з наміром оскаржити її у 
міністерстві народної освіти.  

Не вдалося отримати дозвіл на створення в Києві при-
ватного чоловічого єврейського училища першого розряду і 
почесному громадянину І. Штейнбергу, попри його посилання 
на заснування аналогічного закладу в Одесі М.М. Іглицьким. 
Своє клопотання Штейнберг обґрунтовував насамперед не-
доступністю для єврейського населення Києва якісної освіти 
через обмеження прийому євреїв до казенних навчальних 
закладів у 10%. Відповідно до його проєкту мало бути ство-
рене 8-класне училище з курсом чоловічої гімназії міністер-
ства народної освіти, учні якого щороку складали би іспити 
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при одній із місцевих казенних гімназій, а на посади викла-
дачів запрошувалися би випускники університетів Російської 
імперії. 

У посаді Климові Новозибківського повіту Чернігівської 
губернії доступ євреїв до християнських навчальних закладів 
ускладнювався через релігійні погляди місцевих старооб-
рядців. Як альтернативу нелегальним хедерам, де в основному 
і здобувало початкову освіту єврейське населення, було ви-
сунуто проєкт приватного початкового єврейського училища з 
викладанням російської мови (абетка, читання, переказ про-
читаного, заучування напам’ять, граматика, письмові вправи); 
арифметики; чистописання. Незважаючи на підтримку дирек-
ції училищ Чернігівської губернії, цей проєкт було відхилено 
попечительською радою Київського навчального округу.  

Єврейська громада м. Лодижина Гайсинського повіту в 
жовтні 1907 року звернулася до дирекції народних училищ 
Подільської губернії із проєктом заснування талмуд-тори на 
кошти, заповідані купцем Скляревським. Основною причи-
ною відмови в задоволенні цього клопотання став намір 
організаторів талмуд-тори запровадити викладання виключно 
єврейських предметів, водночас згідно з п.8 «Правил про 
приватні єврейські навчальні заклади» (1844) старшини тал-
муд-тор мали прагнути, щоби діти з 8-річного віку вивчали 
російську мову.  

На тлі культурно-освітнього життя єврейства чітко про-
стежується усвідомлення важливої ролі жінки в духовному 
розвитку сім’ї та суспільства. Уповноважений єврейської гро-
мади м-ка Вахнівки Бердичівського повіту Київської губернії 
І. Пильч виступив із клопотанням про відкриття талмуд-тори з 
жіночим відділенням. Відхилення цього проєкту керівництво 
Київського навчального округу аргументувало його невідпо-
відністю «існуючим законоположенням»113. Так само меш-
канцю м-ка Деражні Летичівського повіту Подільської губер-
нії Ш. Тувліну не вдалося отримати дозвіл на запровадження 
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в заснованому ним приватному початковому єврейському 
училищі спільного навчання хлопчиків і дівчаток віком до  
14 років. 

Дирекція народних училищ Волинської губернії підтри-
мала проєкт організації у Ковелі початкового громадського 
жіночого єврейського училища, на утримання якого з короб-
кового збору асигнувалося 400 руб., а з фондів Товариства для 
поширення освіти серед євреїв у Росії — 500 руб. Окрім того, 
фінансування закладу мало забезпечуватися за рахунок член-
ських внесків, одноразових пожертв приватних осіб і това-
риств, прибутків від вечорів і концертів, плати за навчання від 
найзаможніших учениць. Метою училища проголошувалося 
надання елементарної освіти дівчаткам-єврейкам Ковеля та 
повіту. Однак, на рівні керівництва Київського навчального 
округу згаданий проєкт не знайшов належної підтримки.  

1907 року зусиллями місцевої громади засновано Берди-
чівську жіночу єврейську професійну школу із загально-
освітнім відділенням, мета якої полягала в наданні дівчатам 
іудейського віросповідання, разом із загальною початковою 
освітою, практичних знань і навичок у галузі білошвейного, 
кравецького й інших ремесел114. Новостворений заклад фінан-
сувався за рахунок коробкового збору з євреїв м. Бердичева; 
одноразових пожертв та періодичних внесків приватних осіб і 
товариств; грошових зборів із концертів, спектаклей, літера-
турних і танцювальних вечорів; прибутків від виробничої 
діяльності учениць; плати за навчання найзаможніших уче-
ниць. Господарськими аспектами розвитку школи займалася 
піклувальна рада у складі завідувачки й 9 членів (серед яких 
мало бути щонайменше 4 дами), обраних єврейською грома-
дою Бердичева на 3 роки. Застосовувався принцип ротації, і 
щорічно 1/3 складу ради вибувала, натомість розпочинали 
свою роботу новообрані члени, які, з-поміж інших питань, 
опікувалися працевлаштуванням випускниць, удосконаленням 
їхньої майстерності та продовженням спеціальної освіти для 
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найталановитіших із них, а також обирали завідувачку школи, 
вчителів і мастериць та подавали їхні кандидатури на затвер-
дження дирекції народних училищ губернії115. Завідувачка 
очолювала педагогічну раду, до складу якої входили всі ви-
кладачі та один новообраний член піклувальної ради. До 
сфери компетенції педагогічної ради входили: розробка нав-
чальних програм; підбір книг для домашнього читання уче-
ницями; обговорення звітів викладачів і питань успішності 
учениць, а також накладення на останніх стягнень через 
серйозні порушення. Тривалість навчання в загальноосвіт-
ньому відділенні складала три роки, викладання відбувалося 
російською мовою. Проводилися уроки з російської мови, 
арифметики, чистописання, Закону єврейської віри, читання 
давньоєврейською мовою, пояснення й вивчення молитов 
російською мовою, малювання, креслення, співів і рукоділля. 
По закінченні загальноосвітнього відділення дівчата могли 
вступати до професійної школи, де впродовж 4 років вивчали 
білошвейне і кравецьке ремесла, а також російську мову, 
арифметику, історію, географію, рахівництво, товарознавство, 
малювання, креслення, Закон єврейської віри, основи гігієни 
та співи. Загалом навчання у школі було безкоштовним, але 
допускалося прийняття учениць з платою від 6 до 8 руб.  
на рік, для дівчат-сиріт передбачалося облаштування гурто-
житку. 

Через недобір учнів 1907 року приватний учитель Д. Зем-
леруб мусив призупинити діяльність заснованого ним у Бер-
дичеві приватного початкового чоловічого єврейського учи-
лища з викладанням російської мови (читання, письмо, дик-
танти, перекази прочитаних текстів, студіювання граматики); 
арифметики; давньоєврейської мови (Закон віри, Біблія, Тал-
муд, головні молитви); російського та єврейського чисто-
писання. 

Учитель Я.-І. М. Вол, який із 1902 року утримував у Ново-
град-Волинському приватне єврейське училище третього 
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розряду, а з 1906 року викладав у Житомирському єврей-
ському громадському початковому училищі «Талмуд-тора», 
розробив проєкт вечірньої школи для єврейських дітей чоло-
вічої статі, що мала бути заснована в Житомирі. Цей заклад, 
за задумом Вола, був покликаний надати дітям із незаможних 
єврейських родин можливість вивчати єврейську та російську 
грамоту й арифметику. Повний курс навчання розраховувався 
на три роки і включав такі предмети, як Закон єврейської віри, 
біблейська історія, російська мова, арифметика, російське та 
єврейське чистописання. Попри позитивну характеристику від 
дирекції народних училищ Волинської губернії Вола як сум-
лінного педагога, що користувався повагою серед єврейської 
громади, попечительська рада Київського навчального округу 
не підтримала його ініціативу116.  

Згідно з документами канцелярії попечителя Київського 
навчального округу, впродовж 1907 року було відхилено кло-
потання М.-І. Б. Гуревича щодо відкриття в Києві приватних 
чоловічих єврейських курсів; харків’янина М.-Е. Кенігсберга — 
про заснування в Житомирі приватного чоловічого училища 
першого розряду; Ш.-Д.Ф. Броцького (Бродського) — сто-
совно відкриття в Бердичеві приватного початкового училища 
третього розряду; Г.Л. Браунштейн — про заснування в Києві 
приватного єврейського жіночого навчального закладу друго-
го розряду; Б.Х. Ломоватського — щодо створення у Звени-
городці приватного початкового єврейського училища першо-
го розряду; меламеда А.-М. І. Кіпніса — відносно запрова-
дження в його хедері викладання російської мови; лікаря  
Х.-Г. Ш. Бурвассера — про відкриття в Києві зуболікарської 
школи; М.-Г. П. Шихмана — щодо заснування в Новій Ушиці 
приватного початкового єврейського училища третього 
розряду.  

У листі до міністерства народної освіти від 19 жовтня 1908 
року попечитель Київського навчального округу П.О. Зілов 
виклав свої міркування щодо обмеження доступу єврейської 
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молоді до середніх навчальних закладів. Він виступив проти 
ідеї безвідсоткового прийому до приватних чоловічих гімна-
зій осіб іудейського віросповідання через їхній «небезпечний» 
і «шкідливий» вплив на учнів-християн, що нібито виявлявся 
в набутті останніми специфічної «єврейської вимови». До 
того ж Зілов убачав проблему в невідповідності зростаючої 
кількості євреїв-випускників приватних гімназій та 3–5% 
обмеженням на їхній вступ до вищих навчальних закладів. 
Характеризуючи рівень освітнього процесу в київських при-
ватних навчальних закладах, і зокрема гімназії А.І. Степовича, 
як незадовільний, попечитель уважав їх не більше, ніж за-
собом для набуття євреями права на проживання в Києві.  

Закорінені в іудаїзмі морально-етичні норми і традиції, як-
от співчуття до ближнього й доброчинність, стали базовою 
засадою духовного й соціально-демографічного збереження й 
відновлення єврейської громади, запорукою утвердження її 
ідентичності та водночас культурно-цивілізаційного обміну у 
взаємодії з оточуючим християнським середовищем. Благо-
дійно-просвітницька діяльність мешканця Санкт-Петербурга, 
комерції радника М.А. Гінсбурга великою мірою сприяла по-
ширенню освіти серед населення його рідного міста Радзи-
вілова Кременецького повіту Волинської губернії. Станом на 
1908 рік він пожертвував на місцеве двокласне народне 
училище 12 000 руб., на єврейське казенне училище —  
3 000 руб., на приватне жіноче училище другого розряду — 
2 000 руб., на Кременецьке комерційне училище — 5 000 руб.117 
Окрім того, Гінсбург повністю фінансував діяльність приват-
ного училища пані Подкамінер у Радзивілові, а саме: забез-
печив приміщення, платню вчительці, навчальні посібники й 
книги для дітей, опалення, освітлення. Училище успішно ви-
конувало свою функцію — надання безкоштовної освіти най-
біднішим прошаркам єврейського населення Радзивілова.  
З огляду на велику кількість єврейських дівчат, позбавлених 
через безгрошів’я їхніх родин доступу до елементарної освіти, 
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Гінсбург ухвалив рішення про заснування безкоштовного 
жіночого училища третього розряду за зразком казенних єв-
рейських початкових училищ, з присвоєнням цьому закладу 
свого імені. З цією метою він придбав у Радзивілові новий 
кам’яний будинок із різними службовими прибудовами та 
вніс у депозит Київського навчального округу 20 000 рублів, 
прибуток з цього капіталу (щорічно 1 000 руб.) мав спрямо-
вуватися на платню вчителям і обслуговуючому персоналу.  
В училищі мали викладатися російська та єврейська грамоти, 
рахунок, природознавство, географія, російська історія, а за 
наявності необхідного фінансування — також рукоділля, єв-
рейська й німецька мови. У відповідь на цю ініціативу керів-
ництво Київського навчального округу вказало на немож-
ливість її реалізації, оскільки утримувачі приватних училищ 
одночасно мусили бути їхніми начальниками, а Гінсбург не 
мав можливості поєднувати ці дві посади.  

1908 року Товариство допомоги бідним євреям м. Хорола 
підготувало статут хорольського єврейського громадського 
училища, що мало утримуватися за рахунок членських внес-
ків; сум коробкового збору; одноразових пожертв приватних 
осіб і товариств; прибутків від вечорів, концертів тощо; плати 
за навчання учнів із заможних родин, а також 10% із при-
бутків Товариства. Попечительська рада училища (9 осіб) 
обиралася місцевою єврейською громадою на три роки й 
затверджувалася директором народних училищ Полтавської 
губернії. До її складу входив завідувач училища з правом 
вирішального голосу. Впроваджувався принцип ротації: що-
річно одна третина ради вибувала, і їхнє місце посідали 
новообрані члени. До сфери діяльності попечительської ради 
належали: опікування матеріальним забезпеченням училища; 
контроль за видатками; щомісячне подання звітів про при-
бутки й видатки; нагляд за описом і збереженням майна; 
попередній розгляд річних звітів; сприяння кращим випускни-
кам у продовженні освіти; забезпечення найбідніших учнів 
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їжею, одягом і взуттям. Попечительська рада спільно з пе-
дагогічною обирали та звільняли завідувача й викладачів учи-
лища. Обов’язки завідувача полягали в загальному нагляді за 
перебігом навчально-виховного процесу; зберіганні училищ-
ного майна; веденні офіційної кореспонденції; нагляді за 
оформленням звітності; складанні річних звітів про стан учи-
лища. Задля обговорення питань організації навчально-
виховного процесу засновувалася педагогічна рада, до складу 
якої входили всі викладачі училища і два представника від 
попечительської ради. Засідання педагогічної ради мали від-
буватися не рідше одного разу на місяць. До сфери її ком-
петенції входили питання прийому учнів до училища, їхнього 
переведення до вищих класів і виключення; видачі атестатів 
по завершенні курсу навчання; складання розкладу уроків; 
вибору навчальних посібників; річної звітності викладачів  
і завідувача; обговорення методів удосконалення навчально-
виховного процесу. Навчальні програми передбачали викла-
дання єврейської мови, Біблії, молитов, історії євреїв, росій-
ської мови, арифметики, географії, історії, чистописання, 
малювання, співів, гімнастики. У листопаді 1908 року на рівні 
дирекції народних училищ Полтавської губернії було ухва-
лено рішення щодо невідповідності згаданого проєкту вста-
новленим урядом засадам організації початкових єврейських 
училищ.  

Перебуваючи з 1892 року на посаді завідувачки й учи-
тельки приватного початкового жіночого єврейського учи-
лища в Ромнах Полтавської губернії, Д.М. Розовська (Етін-
гоф) здобула повагу єврейської громади, адже її випускниці 
успішно складали урядовий іспит для вступу до жіночої гім-
назії. 1908 року вона представила план приватного навчаль-
ного закладу третього розряду з дитячим садком (м. Конотоп 
Чернігівської губернії) для дітей обох статей від 5 до 11 років. 
В основу організації навчально-виховного процесу було по-
кладено систему, створену німецьким педагогом Ф. Фребе-
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лем. Велика увага приділялася гармонійному поєднанню 
розвитку фізичних і розумових здібностей дітей. Навчальна 
програма складалася з уроків Закону Божого (єврейська гра-
мота, Біблія, катехізис, ключові події єврейської історії); 
російської мови (пояснювальне читання, переписування текс-
тів із книг, вивчення напам’ять байок і віршів, диктанти, 
студіювання основ граматики); арифметики (нумерація й пер-
ші чотири дії з абстрактними й іменованими числами); гео-
графії; французької мови (читання, переписування текстів із 
книг, диктанти, вивчення основ граматики, переклади); 
німецької мови; чистописання; малювання. Незважаючи на те, 
що на рівні дирекції народних училищ Чернігівської губернії 
зазначений проєкт був визнаний унікальним для Конотопа, на 
початку 1909 року попечительська рада Київського навчаль-
ного округу відхилила його. 

Така само доля спіткала й колективне клопотання громади 
м-ка Тального Уманського повіту Київської губернії про 
надання Г. Левінсон дозволу на відкриття приватного жіно-
чого училища третього розряду. Цей заклад мав складатися з 
одного класу, поділеного на молодше і старше відділення. 
Його метою проголошувалося привчання єврейських дівчат 
до праці, порядку й доброзвичайності, навчання їх російської 
грамоти, перших правил арифметики, єврейської мови й історії.  

Невдачею супроводжувалися неодноразові спроби 
Б.Ф. Крупника отримати дозвіл на відкриття у Проскурові 
Подільської губернії приватного початкового училища для 
єврейських хлопчиків із метою підготовки їх до вступу до 
середніх навчальних закладів. Відповідно до запропонованого 
ним у серпні 1908 року плану, повний курс навчання в учи-
лищі складав три роки. У перших двох групах було запла-
новано викладання російської мови й арифметики, а саме: 
ведення бесід російською мовою, вивчення напам’ять байок і 
віршів, пояснювальне читання, диктанти, усний рахунок до 
ста, розв’язання задач. У пообідній час мали відбуватися 
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уроки з єврейської мови та Біблії. Заняття в третій групі 
складалися з пояснювального читання, усного переказу про-
читаного, студіювання російської граматики, арифметики, єв-
рейської мови, Біблії, Закону віри, єврейської історії і чис-
тописання. Незважаючи на позитивну характеристику Круп-
ника від інспектора другого району Подільської губернії та 
донесення щодо недостатності казенного єврейського учи-
лища й талмуд-тори для забезпечення освітніх потреб євреїв 
Проскурова, зазначене клопотання керівництво Київського 
навчального округу на початку 1909 року відхилило.  

Основною метою заснованого 1909 року Товариства піклу-
вання про дітей-євреїв м. Острога проголошувалися опіка та 
сприяння фізичному, моральному й розумовому розвитку 
молодого покоління. Задля її реалізації товариство було впов-
новажене відкривати училища та брати на себе керівництво 
існуючими початковими школами, засновувати дитячі при-
тулки, їдальні, літні колонії, фребелівські садки, влашто-
вувати дітей-сиріт у ремісничі навчально-виховні заклади та 
приватні родини. Товариство складалося з необмеженої кіль-
кості осіб обох статей, усіх соціальних верств і віроспо-
відань118. 1912 року член його правління, острозький купець 
першої гільдії М.І. Гальберт запропонував ідею створення 
приватного початкового єврейського жіночого училища тре-
тього розряду. Він наголошував не низькому рівні доступу до 
освіти єврейок Острога, де на той час проживало 14 000 
євреїв, з них дітей шкільного віку — 1400, зокрема жіночої 
статі — 800. Покликане забезпечувати морально-релігійне 
виховання єврейських дівчат, згадане училище окрім надання 
загальної елементарної освіти мало здійснювати ремісниче 
навчання. Фінансування його діяльності повинно було здійс-
нюватися за рахунок плати за навчання (6 рублів на рік з 
учениці) та насамперед — Товариства піклування про дітей-
євреїв м. Острога. Відповідно до § 9 статуту Товариства його 
фінансові ресурси складалися з субсидій від міських установ  
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і громадських організацій; добровільних періодичних внесків 
членів товариства; одноразових добровільних пожертв; від-
сотків від капіталу товариства; прибутків від концертів, спек-
таклів, читань тощо; кружкового збору. За навчальним планом 
передбачалося викладання російської мови, арифметики, віт-
чизняної історії, географії, природознавства, давньоєврейської 
мови, Закону єврейської віри, біблейської історії, ідишу, чис-
тописання, малювання, рукоділля і співів. Попри схвалення 
директора народних училищ Волинської губернії П. Тутков-
ського, попечительська рада Київського навчального округу 
відхилила цей проєкт. 

Важливу роль у духовному розвитку єврейської громади 
впродовж ХХ ст. відігравали вищі релігійні навчальні заклади 
єшиботи (єшиви) — осередки розвитку іудейських традицій і 
формування інтелектуальної еліти. На теренах Південно-
Західного краю розповсюджувався досвід Одеського єврей-
ського громадського училища «Єшибот», статут якого затвер-
джено 1909 року. Мета його діяльності полягала в наданні 
молодим людям можливості вивчення Талмуду і джерел єв-
рейських релігійних законів задля підготовки до звання ра-
бина. Керівництво єшиботом здійснювалося рош-єшивою, яка 
забезпечувала нагляд за викладанням і внутрішнє управління; 
попечительською радою, що спільно з рош-єшивою опіку-
валася благоустроєм закладу й добробутом найнезаможніших 
вихованців; педагогічною радою, яка завідувала навчально-
виховним процесом. Фінансове забезпечення єшиботу дося-
галося за рахунок сум одеського коробкового збору, благо-
дійних пожертв, плати за навчання, прибутку молитовні, 
виторгу від спектаклів, концертів, музичних і літературних 
вечорів. Повний навчальний курс був розрахований на 6 років 
(по 2 роки в кожному з 3-х класів). До першого класу 
вступали діти, які повністю засвоїли програму талмуд-тор: з 
російської мови — швидке читання, переказ прочитаного, 
розбір простого речення, елементарний курс етимології і 
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диктанти; з арифметики — числення й дії над цілими числами 
і простими дробами; з єврейських предметів — Біблія, дав-
ньоєврейська мова з коротким курсом граматики, швидке 
читання тексту Талмуду з коментарями. В єшиботі в об’ємі 
курсу 6-класних прогімназій викладалися російська мова, 
арифметика, алгебра, геометрія, загальна історія, географія  
(з поглибленим вивченням історії і географії Росії), фізика, 
природознавство, німецька мова, а з єврейських предметів — 
Мішна, Гемара, Поскім, Агада й етика, давньоєврейська мова, 
Біблія, халдейська мова з книгами Даниїла, Ездри й Неємії, 
екзегетика, історія єврейської літератури й богослужіння, 
історія євреїв і гомілетика119.  

Колишній викладач богословських предметів одеського 
єшиботу, бердичівський міський рабин Я. Берман обґрунтував 
необхідність заснування в Бердичіві Київської губернії при-
ватного чоловічого єврейського училища «Єшибот» з обов’яз-
ковим загальноосвітнім курсом 4-класних прогімназій, але без 
викладання латини. Він акцентував увагу на переповненості 
місцевих навчальних закладів, що позбавляло велику кіль-
кість єврейських дітей можливості здобувати якісну освіту. 
Водночас численна єврейська громада Бердичіва — міста з 
присутністю чітко окресленої іудейської традиційної куль-
тури — потребувала створення системи підготовки юнаків до 
рабинського звання.  

Підтримуючи ініціативу Я. Бермана, директор народних 
училищ Київської губернії Т.Г. Лебенець констатував, що ста-
ном на січень 1912 року в Бердичеві проживало 7764 дитини 
шкільного віку, з них християн — 2230, євреїв — 5534. Із 
цього числа в навчальних закладах здобували освіту 676 хрис-
тиян і 1510 євреїв. Отже, поза освітньою системою зали-
шалося 4024 єврейських дітей (2003 хлопчика й 2021 дів-
чинка). Усупереч цій статистиці дозвіл на відкриття берди-
чівського єшиботу отримати не вдалося. 
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М.М. Магергут — вітебська міщанка, викладачка жіночого 
єврейського училища Н.М. Спектор у м-ку Білій Церкві — у 
зв’язку зі своїм переїздом до Кременчука вирішила заснувати 
там приватне жіноче початкове єврейське училище, де окрім 
загальних предметів викладалися би єврейська мова й Закон 
єврейської віри за авторською методикою. Натомість у червні 
1913 року попечительська рада Київського навчального ок-
ругу відхилила клопотання пані Магергут.  

На засіданні попечительської ради Київського навчального 
округу від 28 лютого 1913 року обговорювалося клопотання 
випускника Університету Св. Володимира, лікаря Ш.А. Фін-
кельштейна про заснування в Києві приватної чоловічої гім-
назії для дітей євреїв із викладанням усіх предметів курсу 
урядових гімназій, а також Закону єврейської віри, єврейської 
мови, Біблії і біблейської історії. Думки членів ради з цього 
питання розділилися. Одні висловилися за відкриття єврей-
ських гімназій при одночасному припиненні прийому євреїв 
до навчальних закладів з переважною більшістю учнів-хрис-
тиян, оскільки «…у такий спосіб школа позбавиться дурного 
впливу неспокійного єврейського елемента, що завжди від-
різнявся розбещеністю й важко піддавався дисциплінуван-
ню»120. Інші наполягали на тому, що рада не мала повно-
важень для ухвалення такого рішення, оскільки 10% норма 
прийому євреїв до середніх навчальних закладів була вста-
новлена Радою міністрів. Зрештою вирішили відмовити Фін-
кельштейну в наданні відповідного дозволу.  

За даними дирекції народних училищ Волинської губернії 
на 1912 рік у м-ку Корці мешкало 12 692 єврея, з них дітей 
шкільного віку — 1269 (537 чоловічої і 732 жіночої статі). 
Водночас у чотирикласному міському училищі здобували 
освіту 44 єврея, у двокласному парафіяльному училищі — 37, 
у талмуд-торі — 67, у приватному чоловічому єврейському 
училищі третього розряду Б. Гринфельда — 66, у приватному 
жіночому єврейському училищі третього розряду М. Слепої — 
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52. Учасник російсько-японської війни (1904–1905), викладач 
корецької талмуд-тори (1899–1909) Д.А. Базиновер, посила-
ючись на недоступність початкової освіти для більшості єв-
рейських хлопчиків Корця, розробив навчальний план приват-
ного початкового єврейського чоловічого училища, що не знай-
шов підтримки в управлінні Київського навчального округу.  

Станом на 1913 рік у м-ку Тернівці Гайсинського повіту 
Подільської губернії нараховувався 4671 мешканець, з них 
2262 — євреї. Чисельність єврейських дітей шкільного віку 
складала 320 хлопчиків і 380 дівчаток, з них у місцевих учи-
лищах навчалося 279 хлопчиків і 21 дівчинка121. Загалом на 
той час у Тернівці діяло двокласне сільське училище, одно-
класне двокомплектне народне училище, дві церковно-пара-
фіяльні школи, приватне чоловіче єврейське училище тре-
тього розряду й 12 єврейських хедерів. Уповноважений 
єврейської громади Тарнівки С. Ратнер представив проєкт 
талмуд-тори, що мала на меті не лише навчання, а й мате-
ріальне утримання єврейських сиріт і дітей із малозабез-
печених родин. Місцеві євреї узяли на себе зобов’язання 
щорічно виділяти на утримання училища 2000 руб. Утім 
наявні джерела фінансування були визнані недостатніми для 
забезпечення проєктованого навчального закладу.  

Випускник історико-філологічного факультету Новоросій-
ського університету С.Х. Клецерман упродовж 1892–1900 
років утримував у Балті Подільської губернії приватний чоло-
вічий навчальний заклад 3-го розряду для єврейських хлоп-
чиків і одночасно викладав у жіночих школах Швець і Жол-
ковер. Потому він займався навчанням дітей на дому, а 1912 
року подав до управління Київського навчального округу 
клопотання про дозвіл відкрити в Балті приватне чоловіче 
єврейське училище 2-го розряду за програмою урядових про-
гімназій, але з додаванням давньоєврейської мови та єврей-
ської історії. Подільський губернатор О.М. Ігнатьєв у своєму 
секретному відгуку визнав небажаним заснування подібного 
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закладу. Хоча в Балті діяли казенне початкове чоловіче 
училище для євреїв, талмуд-тора, виділялися місця для єврей-
ського населення в балтській чоловічій гімназії і комерцій-
ному училищі, а найзаможніші євреї відряджали своїх дітей 
на навчання до великих міст (Києва, Одеси), однак за даними 
дирекції народних училищ Подільської губернії станом на 
1913 рік близько 280 єврейських хлопчиків залишалися без 
належної освіти. Зрештою через рік очікування на дозвіл Кле-
церман відкликав своє клопотання, пославшись на усклад-
нення свого матеріального становища. 

Товариство піклування про бідних дітей євреїв м-ка Жван-
ця Подільської губернії за прикладом аналогічного товариства 
в Могилів-Подільську виступило з ініціативою заснування 
приватного жіночого єврейського початкового училища  
3-го розряду. Фінансування цього закладу мало забезпечу-
ватися за рахунок товариства-засновника, Товариства для 
поширення освіти серед євреїв у Росії та плати за навчання 
найзаможніших учениць. З огляду на незабезпеченість проєк-
тованого училища належним приміщенням, отримати дозвіл 
на його відкриття 1913 року не вдалося.  

Учитель загальноосвітніх предметів житомирської талмуд-
тори, випускник віленського середнього хіміко-технічного 
училища Б.М. Пікман вирішив заснувати в Житомирі при-
ватне чоловіче училище 3-го розряду для єврейських дітей. 
Статистика освіти свідчила на користь ідеї розширення ме-
режі єврейських навчальних закладів. Станом на 1913 рік у 
Житомирі діяли хедери, одне 2-класне єврейське училище й 
одна талмуд-тора. Усі ці переповнені заклади змушені були 
щороку відмовляти в прийомі великій кількості дітей. Загалом 
у місті на той час нараховувалося 3713 єврея шкільного віку 
(1750 хлопчиків і 1963 дівчинки), з них міські й початкові 
училища міністерства народної освіти відвідували 259 осіб 
(137 хлопчиків і 122 дівчинки), у 2-класному єврейському 
училищі навчалося 276 хлопчиків, у талмуд-торі — 396 хлоп-
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чиків, у приватних училищах — 596 осіб (91 хлопчик і 505 
дівчат). Отже, з 1750 хлопчиків шкільного віку доступ до 
початкових училищ міністерства народної освіти мали лише 
900 чоловік122. Та ці дані не переконали керівництво Київ-
ського навчального округу в доцільності реалізації проєкту 
Пікмана.  

На початку ХХ ст. набувала поширення ідея єврейської 
середньої освіти, вона втілювалася в ініціативах заснування 
навчальних закладів, де етнопедагогічні традиції євреїв поєд-
нувалися би з досвідом діяльності гімназій Російської імперії. 
Кременчуцький громадський рабин Х.Й. Михельсон підготу-
вав проєкт приватного чоловічого 8-класного навчального 
закладу першого розряду з курсом гімназії міністерства на-
родної освіти для дітей іудейського віросповідання. У нав-
чальному процесі Михельсон акцентував увагу на природо-
знавстві, нових мовах і фізичному вихованні учнів (рухливих 
іграх, екскурсіях, тощо). Плата за навчання складала в мо-
лодшому й старшому підготовчих класах 75 руб. на рік, у 
першому й другому класах — 120 руб., у третьому й чет-
вертому — 150 руб., у п’ятому й шостому — 175 руб., у 
сьомому й восьмому — 200 руб. Для вступу до молодшого 
підготовчого класу необхідно було скласти іспити із Закону 
єврейської віри (вміння читати давньоєврейською мовою), з 
російської мови (читати й переписувати текст з книги), з 
арифметики (прямий і зворотній рахунок до ста). Перед 
вступниками до старшого підготовчого класу висувалися 
вимоги із Закону єврейської віри — знання коротких молитов, 
благословення над їжею тощо; з давньоєврейської мови — 
читання й переклад нескладних статей; з російської мови — 
швидке читання й усвідомлений переказ, уміння розрізняти 
предмет, дію й ознаку, написання диктанту, знання напам’ять 
декількох віршів і байок; з арифметики — розв’язання усних 
задач (усі чотири дії у межах 100), письмових задач на до-
давання й віднімання в межах 1 000 000. У червні 1913 року 
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попечительська рада Київського навчального округу відхи-
лила проєкт Михельсона, водночас дирекція народних учи-
лищ Полтавської губернії рапортувала про повне забезпе-
чення освітніх потреб єврейського населення Кременчука 
завдяки відкриттю нових міських початкових училищ.  

Випускниця Київських вищих жіночих курсів, бакалавр 
Женевського університету М. Бик, яка проживала по вул. 
Великій Васильківській, 28 у Києві, висунула ідею організації 
колективних репетицій з фізики й математики для дівчат-
вступників і учениць київських середніх навчальних закладів 
іудейського віросповідання. У листопаді 1913 року це питання 
розглядалося на рівні міністерства народної освіти, яке від-
хилило клопотання пані Бик. 

Станом на 1913 рік у Київському навчальному окрузі діяло 
2602 єврейські училища, в яких нараховувалося 2947 служ-
бовців і 56 126 учнів123.  

Специфіка культурно-освітнього життя євреїв на теренах 
Київського навчального округу на початку ХХ ст. визначалася 
особливостями їхнього правового статусу, взаєминами з орга-
нами влади Російської імперії, і насамперед — державною 
політикою, що накладала обмеження на громадянські й полі-
тичні права, розвиток міграційних і комунікаційних процесів, 
територіальне розміщення, можливості здобуття освіти і про-
фесійної самореалізації, збереження традиційної духовної 
культури єврейського населення. За умов посилення асимілі-
ціоністських процесів, поглиблення проблем культурного роз-
витку, самоідентифікації і соціальної інтеграції євреїв поси-
лювалося значення освітньо-виховної сфери як інструмента 
передачі молодому поколінню сукупності життєво важливих 
знань і практичних навичок, що відкривали можливості, з 
одного боку, збереження традиційних іудейських цінностей, а 
з іншого — соціально-демографічної та економічної адаптації 
на теренах Російської імперії.  
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Наріжним каменем розвитку єврейських навчальних закла-
дів була традиційна для іудаїзму культура доброчинності, 
співчуття до ближнього, підтримки незаможних родин і сиріт 
у забезпеченні елементарних потреб у їжі, одежі, навчальних 
посібниках, житлі та реалізації їхніх прав на здобуття якісної 
освіти. Морально-етичні засади життя єврейської громади 
визначали стратегію надання для всіх соціальних прошарків 
населення рівних можливостей засвоєння культурного спадку 
попередніх поколінь і водночас набуття комплексу іннова-
ційних знань та вмінь, необхідних для посилення стартових 
можливостей у процесі соціальної інтеграції. Відповіддю на 
суспільний запит щодо забезпечення для єврейського насе-
лення якісного й доступного навчально-виховного процесу 
стала спроба інституціоналізації у межах законодавчого поля 
Російської імперії системи фінансування освітньо-виховних 
закладів через благодійні громадські організації. Закорінена у 
психології євреїв ідея взаємодопомоги, як інструмент само-
збереження громади, втілювалася в різноманітних благодій-
них ініціативах, яким часом вдавалося заручитися підтримкою 
на місцевому рівні, зокрема з боку інспекторів і дирекції 
народних училищ губерній, але набагато складніше було 
подолати мур бюрократичних перепон на рівні керівництва 
навчального округу й міністерства народної освіти. На тлі 
дискримінаційної законодавчої політики Російської імперії 
щодо іудеїв зростало значення доброчинних єврейських на-
ціонально-культурних організацій як осередків реалізації ду-
ховних потреб євреїв.  

На початку ХХ ст. спостерігається посилення ролі жі-
ноцтва в соціокультурному розвитку єврейської громади, 
зростання уваги до здобуття жінками ґрунтовної єврейської 
освіти як засобу протистояння асиміляції на тлі глобальних 
модернізаційних процесів, трансформацій моделей поведінки, 
ціннісних орієнтирів, соціальних відносин.  
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РОЗДІЛ 4 

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ГРЕКІВ,  
ЧЕХІВ ТА НІМЦІВ  

 
 
 
4.1. Освітні аспекти національного розвитку греків 

Грецька національно-визвольна боротьба кінця ХVIII– 
ХІХ ст., ідеї Новогрецького Просвітництва долинули до укра-
їнських земель. Задля боротьби за національне визволення 
греків і створення Грецької держави 1814 року в Одесі було 
засновано таємне товариство «Філікі Етерія». Упродовж 
Грецької революції 1821–1829 рр. на українських теренах 
здійснювався збір коштів на підтримку повстанців. Доку-
менти Київської духовної семінарії містять відомості про 
оголошення 1821 року міністром духовних справ і народної 
освіти О.М. Голіциним підписки на користь грецьких бі-
женців (комітети, що розподіляли зібрані кошти, перебували в 
Одесі й Кишиневі)1. У 1823 році було відкрито підписку для 
викупу греків-християн, взятих у полон на острові Хіос, 
півостровах Кассандра й Сітонія, яких загалом нараховува-
лося понад 100 тисяч чоловік2.  

За перебування впродовж 1828–1829 рр. на території Греції 
у складі загону французького війська поміщик Волинської 
губернії, рівненський повітовий предводитель дворянства 
В. Омецинський був нагороджений королем Оттоном най-
вищою відзнакою Грецької держави — офіцерським золотим 
хрестом Ордена Рятівника (1836). У посвідченні, виданому 
Омецинському французьким військовим відомством, зазнача-
лося: “Codifie à tout qu’il appartiendra, d’après une lettre écrite le 
21 Mai 1836 au Ministre de la Guerre par M.Coletti, Ministre 
Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de la Grèce à Paris, que M-r 
Omieciński ex. Officier d’ordonnance de M-r le Lieutenant 
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Général Schneider a été nommé Chevalier en cr. de l’Ordre Royal 
du Sauveur, et que les insignes lui en ont été remis par le soin du 
Ministre de la Guerre à qui ils avaient été transmis à cet effet par 
ordre de Sa Majesté le Roi Otton”3 («Засвідчено згідно з листом, 
написаним 21 травня 1836 року військовому міністру паном 
Колетті, посланником Його Величності короля Греції у Па-
рижі, що екс ад’ютант генерал-лейтенанта Шнейдера пан 
Омецинський нагороджений хрестом Королівського Ордена 
Рятівника та що відзнаку цю йому вручено за посередництва 
військового міністра, якому її було передано за наказом Його 
Величності Короля Оттона»). 

1810 року бургомістр грецького ніжинського магістрату 
С.К. Буба, який зумів здобути прихильність малоросійського 
генерал-губернатора князя Я.І. Лобанова-Ростовського завдя-
ки організації помпезних бенкетів, ініціював збір коштів на 
створення в Ніжині навчального закладу для дітей греків.  
У цій благодійній акції взяли активну участь не лише меш-
канці Ніжина, а й Москви, Санкт-Петербурга, Одеси та інших 
міст Російської імперії і зарубіжних держав4. Власне Буба 
пожертвував 10 000 руб. асигнаціями і, звертаючись до потен-
ційних доброчинців із відозвою, він наголошував: «Іменем 
дітей і нащадків Ваших закликаю сприяти цій добрій справі з 
тією ж старанністю і ревністю, яка завжди Вас надихала в 
подібних випадках і привертала благовоління Монархів. 
Училище це забезпечить дві важливі вигоди для Держави, як-
от: перша, що Держава матиме освічених людей із грецької 
нації; друга, що Греки, які перебувають у Туреччині, з біль-
шим бажанням і в більшій кількості будуть переселятися до 
Росії або дітей відправляти своїх»5. Отже, мета новостворе-
ного навчального закладу, згідно із задумом його засновників, 
полягала у «підтриманні грецької національності».  

15 листопада 1811 року Олександр І видав маніфест  
щодо відкриття Ніжинського Олександрівського грецького 
училища: 
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«1-е. В ознаменування благовоління мого до ревного под-
вигу згаданого товариства, яке склало добровільними пожер-
твами знатний капітал на облаштування й утримання Учи-
лища, найменувати Училище це Олександрівським. 

2-е. Училищу цьому перебувати у віданні Губернського 
Директора Училищ та Університету на загальних правилах. 

3-е. Нагляд за Училищем доручити за вибором від громади 
одному із найпочесніших його членів з іменуванням Дирек-
тором Училища, який в управлінні ним надасть звіт, окрім 
училищного начальства, також Грецькому Товариству. 

4-е. Службу Директора по цьому Училищу прирівняти до 
громадської служби. 

5-е. Учителів Училища вважати такими, що перебувають 
на дійсній державній службі»6. 

Водночас Олександр І доручив малоросійському генерал-
губернатору Я.І. Лобанову-Ростовському оголосити імпера-
торське «особливе благовоління» грецькій громаді Ніжина та 
всім особам, які брали участь у зборі коштів на облаштування 
училища, «за ревний подвиг, що має на меті просвіту молодих 
їхніх співвітчизників і загальне добро»7.  

Керівництво роботою з підготовки відкриття нового нав-
чального закладу в Ніжині було покладено на ректора Хар-
ківського університету — визначного природознавця серб-
ського походження О.І. Стойковича, який від 1804 року обій-
мав у ньому посаду професора фізики, а в 1807–08, 1811–13 
роках обирався його ректором. Утім, Стойкович не порозу-
мівся з представниками ніжинської грецької громади і зму-
шений був делегувати свої повноваження дирекції училищ 
Чернігівської губернії, що уважливо поставилася до пропо-
зицій греків відносно викладацького складу та змісту нав-
чального процесу.  

За відсутності освіченого священика грецького поход-
ження ніжинські греки взагалі відмовлялися від включення до 
навчальних програм Закону Божого. Переконати їх у доціль-
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ності обрання законоучителем св. Черняховського директору 
Чернігівської гімназії вдалося лише за допомогою посилання 
на російського імператора, за височайшим повелінням якого 
Закон Божий був обов’язковим предметом в усіх повітових 
училищах і запроваджувався для повторення в гімназіях. 
Натомість грецька громада наполягала на необхідності викла-
дання німецької мови в контексті розвитку торговельних 
зв’язків із Саксонією та Пруссією. З цією метою вчителем 
німецької було обрано Х. Гінтце, який, згідно зі спогадами 
св. Черняховського, часто ходив у гості до заможних і щедрих 
батьків своїх учнів та полюбляв пригощатися свіжими мол-
довськими винами й вишуканими грецькими стравами.  

Ніжинське Олександрівське грецьке училище, відкриття 
якого відбулося 1817 року, утримувалося за рахунок відсотків 
із пожертвуваного капіталу розміром у 86 000 руб. асигна-
ціями. Ця сума складала частину капіталу в 160 000 руб. 
сріблом, заповіданого греками своїм нащадкам на благодійні 
цілі. Окрім того, грецька громада виділяла щорічно на по-
треби училища 615 руб. Бюджет закладу поповнювався також 
за рахунок плати за навчання та здачі в оренду училищних 
погребів8. Училище підпорядковувалося заснованому 1785 ро-
ку в Ніжині грецькому магістрату, що обирав його директора, 
контролював навчальну й господарську діяльність (після ска-
сування магістрату в 1872 році воно перейшло під юрис-
дикцію міської думи). 

Відвідавши 1833 року Ніжинське Олександрівське грець-
ке училище, попечитель Київського навчального округу 
Є.Ф. фон Брадке дійшов висновку про необхідність його ре-
формування відповідно до вимог статуту для початкових і 
середніх навчальних закладів від 20 грудня 1828 року. Справу 
вдосконалення змісту та структури навчально-виховного про-
цесу закладу було покладено на Раду Університету Св. Воло-
димира. Згідно з розробленим нею проєктом починаючи з 
1837 року запроваджувалася наступна система оплати праці:  
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Таблиця 1 

Бюджет Ніжинського Олександрівського грецького училища9  
 

Прибутки Видатки 

 
 
Річний прибуток  
з капіталу розміром  
у 86 000 руб. ас. 
становить 4300 руб. ас. 
або 1228 руб. 57 коп. 
сріблом 

Платня викладачам: 
Закону Божого.........................200 руб. 
грецької мови.........................1000 руб. 
російської граматики й арифметики  
в двох класах............................775 руб. 
історії і географії.....................625 руб. 
образотворчого мистецтва.....100 руб. 
письмоводителю......................100 руб. 
учителю підготовчого  
класу.........................................500 руб. 
двом сторожам.........................240 руб. 
Загалом на заробітну  
платню....................................3540 руб. 
на утримання будинку  
ті інше.......................................760 руб. 
Усього.....................................4300 руб. 

 
Водночас було вироблено засади подальшого функціо-

нування училища, згідно з якими грецька громада Ніжина 
обирала директора строком на три роки та висувала кан-
дидатури вчителів. Трирічний курс навчання включав у себе 
такі дисципліни, як Закон Божий, священна історія і церковна 
історія, російська мова, давньогрецька і новогрецька мови, 
арифметика, геометрія, географія, історія Російської держави, 
історія Греції, всесвітня історія, чистописання, креслення й 
малювання. При училищі діяло підготовче відділення, де 
викладалося грецьке читання та письмо. Відповідно до ста-
туту від 20 грудня 1828 року дозволялося запроваджувати 
додаткові предмети, наприклад, основи комерційних наук і 
бухгалтерію. 
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У зв’язку з тим, що в Ніжинській гімназії вищих наук 
здобували освіту етнічні греки, на запрошення директора 
І.С. Орлая з 1824 до 1833 року посаду молодшого професора 
грецької мови і словесності обіймав учитель Олександрів-
ського грецького училища Х. Ієропес. 1841 року міністер-
ством народної освіти було ухвалене рішення про передачу 
училища з-під юрисдикції директора училищ Чернігівської 
губернії під нагляд адміністрації Ніжинської гімназії10.  

У січні 1860 року представники грецької громади Ніжина 
надіслали попечителю Київського навчального округу М.І. Пи-
рогову доповідну записку, в якій обвинувачували директора 
Олександрівського грецького училища К. Попова в пияцтві, 
безвідповідальному ставленні до своїх професійних обов’язків 
та здобутті посад директора училища і старшого бургомістра 
ніжинського грецького магістрату шляхом фальсифікацій11. 
Натомість городничий Ніжина звинувачення Попова в «нетве-
резому житті» назвав несправедливими.  

Про обмеженість впливу грецької громади на заснований 
нею навчальний заклад йшлося, зокрема, у листі директора 
Ліцею князя Безбородька М. Чалого до попечителя Київ-
ського навчального округу П.О. Антоновича від 18 жовтня 
1870 року: «...як видно з історії грецького училища, воно ні-
коли не було надане грецькому товариству, відносно педаго-
гічної організації ініціатива завжди йшла від Міністерства»12.  

Грецька громада рішуче чинила опір численним спробам 
керівництва Київського навчального округу реорганізувати 
створене нею училище. 1875 року на сторінках місцевих газет 
навіть з’явилися оголошення про те, що з ініціативи ніжин-
ської міської думи та за підтримки міністерства внутрішніх 
справ Ніжинське Олександрівське грецьке училище як таке, 
що «не відповідає більше потребам цього міста», мало бути 
перетворене на жіночу гімназію з передачею їй училищного 
будинку й грецького капіталу (86 000 руб.)13.  

Свою незгоду з ідеєю реорганізації училища ніжинські 
греки традиційно аргументували тим, що воно було створене 
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й утримувалося виключно завдяки пожертвам грецької гро-
мади, яка існувала в Ніжині у вигляді церковної парафії і мала 
потребу у власному культурно-освітньому осередку. У допо-
відній записці членів грецької церковнопарафіяльної громади 
Ніжина на ім’я міністра народної освіти Г.Е. Зенгера наго-
лошувалося на непорушності прав греків «...щодо завідування 
та збереження просвітницького органу, призначеного виключ-
но для потреб нашої громади, який надає тепер разом із за-
собами кращої моральної освіти саме ті знання нашим дітям, 
які за способом життя, потребами й заняттями нашими є най-
кориснішими для нас і наших дітей»14. Ніжинські греки 
висловлювали протест і проти усунення їх від виборів ди-
ректора училища, проведення яких з часом перебрала на себе 
міська дума.  

Перепоною на шляху зміцнення кадрового потенціалу Ні-
жинського Олександрівського грецького училища були проб-
леми матеріального забезпечення його педагогічних праців-
ників. Зокрема, вчитель математики Н. Лимаренко вирішив 
перевестися до одного з 4-класних міських училищ Ніжина 
через незабезпеченість житлом і низьку платню (480 рублів на 
рік)15. І все-таки поповнення викладацької колегії Ніжин-
ського Олександрівського грецького училища відбувалося: з 
1861 року історію викладав Ф. Бучинський16, а арифметику й 
геометрію — О.О. Царевський17; 1862 року вчителем росій-
ської мови став О.С. Шапошников — володар відзнаки без-
доганної служби за 20 років і бронзової медалі в пам’ять 
Кримської війни 1853–1856 років18; 1864 року грецький ма-
гістрат схвалив кандидатуру М. Левченка на посаду вчителя 
історії і географії19; з 1872 року математику викладав 
С.М. Рутковський20; від 1909 року обов’язки вчителя чисто-
писання, креслення й малювання виконував випускник Олек-
сандрівського училища П.С. Кобальний21, а з 1912 — 
Т.С. Горященко22 тощо.  

Яскравим прикладом успішної професійної кар’єри, здійс-
неної у Ніжинському Олександрівському грецькому училищі, 
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став творчий шлях грека М.Г. Манцова. По закінченні Ліцею 
князя Безбородька 1837 року його було призначено вчителем 
історичних наук училища. У 1844 і 1845 роках попечитель 
Київського навчального округу оголошував Манцову подяки 
за відмінні успіхи у викладацькій роботі. 1854 року він от-
римав відзнаку бездоганної служби за 15 років; 1858 року — 
бронзову медаль на Андріївській стрічці в пам’ять Кримської 
війни 1853–1856 років; 1859 року — відзнаку бездоганної 
служби за 20 років. У 1860 році Манцов висловив бажання 
перевестися до Ніжинської гімназії задля покращення «убо-
гого становища своєї родини»23, а 1865 року грецька громада 
м. Ніжина обрала його директором Олександрівського учи-
лища24. Служба Манцова на цій посаді завершилася в 1885 
році. 

Загалом кадрова проблема була однією з найгостріших для 
Ніжинського Олександрівського грецького училища, напри-
клад, 1906 року виникла реальна загроза зриву його нав-
чально-виховного процесу. Керівництвом закладу було ухва-
лено рішення про перенесення початку занять на пізніший час 
у зв’язку з тим, що викладач мистецтв І. Ухо захворів на 
психічний розлад, учителька підготовчого класу Є. Островер-
хова подала заяву про звільнення, викладач історії і географії 
П. Крачковський вступив до Казанського університету, а вчи-
тель російської мови П. Антоненко перебував «у звичайному 
періоді запою, що триває від 2-4 тижнів»25. Незважаючи на 
подібні звинувачення з боку дирекції народних училищ Чер-
нігівської губернії, Антоненко користувався щирою повагою 
й авторитетом в учнів, які виступили на захист свого улюб-
леного вчителя у відповідь на рішення вищого керівництва 
відправити його у відставку. У листі до попечителя Київ-
ського навчального округу П.О. Зілова вони наголошували: 
«Викладання ж російської мови п. Антоненком, на наш погляд 
і на думку ревізорів училища, стоїть на належній висоті й не 
може бути замінене знову призначеним учителем; і окрім 
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того, п. Антоненко енергійно виконував свою справу: витра-
чав усі свої сили, приходив на уроки першим, не гаючи 
жодної хвилини, як свідчив розклад, заміняв уроки всіх від-
сутніх учителів...»26 Прохання учнів здійснити розслідування 
щодо доносу на Антоненка викликало обурення в попечителя, 
який назвав їхнє звернення «недоречним». 

Упродовж 1870-х років платня за навчання в Ніжинському 
Олександрівському грецькому училищі становила 1-3 руб. на 
рік, у 1880-х роках — 6 руб., а починаючи з 1905–1906 навч. 
року — 10 руб.; для нащадків греків і ще близько 10% учнів із 
незаможних родин освіта була безкоштовною.  

За браком бібліотечних приміщень частина книжок, зокре-
ма рідкісних зарубіжних видань ХVI–XVII ст., що належали 
училищу, було передано на зберігання до Історико-філоло-
гічного інституту князя Безбородька. Серед них з богослов’я 
нараховувалося 31 найменування книжок російською мовою, 
32 — грецькою, 5 — італійською, 3 — латиною; з філософії: 
29 — російською, 14 — грецькою, 3 — італійською; з історії: 
35 — грецькою, 29 — російською, 7 — італійською, 1 — 
німецькою; зі словесності: 28 — грецькою, 23 — російською, 
7 — латиною, 3 — німецькою, 1 — італійською; з географії:  
4 — грецькою. 1888 року ніжинська міська дума ухвалила 
залишити ці видання в інституті на вічне зберігання в ок-
ремому приміщенні під назвою «старовинної бібліотеки 
Ніжинського Грецького Училища»27. Окрім того, через неста-
чу приміщень 1904 року в училищі було відкрито паралельне 
відділення при першому класі, де заняття проводилися у 
другу зміну — з 12.00 до 16.00. 

Не оминули Ніжинське Олександрівське грецьке училище і 
скандальні справи щодо зберігання нелегальної літератури. 
1906 року київська судова палата засудила до двотижневого 
ув’язнення учня другого класу училища, нащадка української 
козацької родини Г.М. Третьяка, в якого під час обшуку було 
виявлено одну брошуру «Контрасты современного общества», 
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дев’ять брошур українською мовою Л. Мартова «Новий за-
кон», 49 брошур Ш. Дікштейна «Хто с чого живе?» і одну 
брошуру «Взятие Бастилии»28. 

У 1906 році, відповідно до запиту інспекції 2-го району 
народних училищ Чернігівської губернії, настоятель грецької 
Михайлівської церкви м. Ніжина священик О. Лавровський 
подав інформацію щодо своєї парафії, яка нараховувала 150 
чоловіків, 164 жінки і 28 дітей віком від 9 до 12 років. Усі 
парафіяни були нащадками ніжинських греків. Одночасно в 
Олександрівському училищі навчалося 6 греків — 3% від 
загальної кількості учнів (197)29. 

Станом на січень 1905 року в Ніжинському Олександ-
рівському грецькому училищі здобували освіту 217 учнів, а 
наступного року — 201 учень30. У 1907/1908 навчальному 
році загальна кількість учнів становила 166 осіб. Викла-
дацький склад закладу представляли: в.о. директора училища, 
законоучитель Г. Вербицький, учитель російської мови П. Яч-
ницький, математики Є. Скрипник, історії і географії П. Лапа 
та вчителька підготовчого класу А. Фурса31. Згідно з кошто-
рисом училища на 1908 рік було передбачено наступні ви-
трати: на утримання канцелярії — 150 руб., на платню 
викладачу — 200 руб., на бібліотеку — 100 руб., на вина-
городу бібліотекарю — 40 руб., на прислугу — 252 руб.; на 
опалення — 676 руб. тощо, а очікуваний прибуток від здачі в 
оренду училищних погребів (150 руб.) планувалося витратити 
на ремонт навчальних корпусів і господарські потреби32. 
Водночас список закуплених для училищної бібліотеки кни-
жок складався виключно з російськомовних видань. Приділя-
лася увага і придбанню наочних посібників: карт Палестини 
на коленкорі (1 руб. 25 коп.), карт півкуль (2 руб. 50 коп.), 
карт Європи (3 руб. 50 коп.), картонних геометричних фігур 
(2 руб.), російського правопису в таблицях (40 коп.). 
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З метою реформування Олександрівського училища в лю-
тому 1908 року ніжинською грецькою громадою було обрано 
комісію у складі В.Є. Золотарьова, І.І. Милосова, В.Є. Спі-
ліоті, О.М. Плациндаря, Д.А. Тарнавського, яка мала діяти 
спільно з представниками училищної комісії при міській 
управі. Невдовзі В.Є. Золотарьов, В.Є. Спіліоті й Д.А. Тарнав-
ський були позбавлені своїх повноважень через небажання 
з’явитися перед грецьким товариством задля отримання 
«наказу до подальшої спільної роботи». 21 квітня 1908 року 
під головуванням директора училища священника Г. Вербиць-
кого відбулося засідання комісії, на якому було ухвалено 
рішення про його реорганізацію в чоловічий середній нав-
чальний заклад — «повну гімназію нового типу». Водночас 
О.М. Плациндарь та І.І. Милосов від імені ніжинських греків 
заявили, що право реформування училища належить грецькій 
громаді, а не міській думі, оскільки «училище це створене для 
дітей греків і утримується виключно за кошти грецького то-
вариства»33. Вони висловили рішучу незгоду із позбавленням 
грецької громади права розпоряджатися своїми капіталами і 
заснованими нею закладами, а також наголосили, що пере-
будова приміщення училища може здійснюватися лише за 
згодою Грецького парафіяльного товариства, яке отримало 
його в дар від грека Капітана Параскеви. Зрештою Плацин-
дарь і Милосов виступили проти перетворення грецького учи-
лища на гімназію нового типу, однак, міська дума відхилила 
всі їхні аргументи. У червні 1908 року проти реорганізації 
училища офіційно висловилося Грецьке парафіяльне товари-
ство м. Ніжина.  

Відповідно до розробленого міською думою м. Ніжина та 
затвердженого міським головою кошторису витрат Ніжин-
ського Олександрівського грецького училища на 1911–1913 
роки було передбачено:  
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Таблиця 2 

Кошторис Ніжинського Олександрівського грецького 
училища на 1911–1913 рр.34 

 

Рік 
Джерела 
прибутків 

Видатки 

1911 відсотки з 
грецького 
капіталу 

 
спеціальні 
кошти 
училища 

утримання особового 
складу..................................1533 руб. 94 коп. 
господарські потреби.............97 руб. 14 коп. 
 
платня учительському 
персоналу..............................341 руб. 06 коп. 
утримання наглядача...........200 руб. 
учителя гімнастики................60 руб. 
канцелярії..............................150 руб. 
бібліотеки..............................100 руб. 
бібліотекаря.............................40 руб. 
прислуги................................252 руб. 
опалення................................450 руб. 
Усього.................................3224 руб. 14 коп. 

1912 відсотки з 
грецького 
капіталу 

 
прибутки 
від здачі 
в оренду 

училищних 
погребів 
і плати за 
навчання 

утримання особового складу.........1875 руб. 
господарські потреби............97 руб. 14 коп. 
 
 
жалування вчителю гімнастики........60 руб. 
наглядачеві........................................200 руб. 
утримання 
канцелярії..........................................150 руб. 
бібліотеки..........................................100 руб. 
платня бібліотекарю...........................40 руб. 
жалування двом служителям...........264 руб. 
опалення............................................490 руб. 
ремонт 
приміщення.......................................200 руб. 
Усього.................................3476 руб. 14 коп. 
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Рік 
Джерела 
прибутків 

Видатки 

1913 відсотки з 
грецького 
капіталу 

 
 
 

спеціальні 
кошти 
училища 

утримання особового складу.........1875 руб. 
господарські 
потреби...................................97 руб. 14 коп. 
ремонт 
приміщення.......................................200 руб. 
 

утримання бібліотеки.......................120 руб. 
канцелярії..........................................140 руб. 
наглядача і вчителя гімнастики.......260 руб. 
опалення і прислуга..........................759 руб. 
Усього.................................3451 руб. 14 коп. 

 
Розмаїта мозаїка українсько-грецьких культурних взаємо-

впливів ґрунтувалася на духовній спорідненості, наріжним 
каменем якої стало православ’я, що відіграло консолідуючу 
роль у контексті національно-визвольної боротьби греків. 
Важливе значення у справі формування грецької інтелекту-
альної еліти належить Київській духовній академії. 1869 року 
до академії вступили ієродиякони Г. Зигавін та К. Вафідіс, які 
впродовж трьох років прослухали повний курс загальноос-
вітніх і спеціальних наук по церковно-практичному відді-
ленню. На іспитах Зигавін продемонстрував наступні знання 
із загальноосвітніх наук: Священне Писання — дуже добре, 
основне богослов’я, логіка, психологія — добре, метафізика — 
дуже добре, історія філософії — добре, педагогіка — дуже 
добре, грецька мова і словесність — відмінно, німецька мова — 
добре; зі спеціальних наук: пастирське богослов’я — дуже 
добре, гомілетика — добре, церковна археологія, літургіка, 
церковне право, теорія словесності та історія літератури — 
дуже добре. Його твір на тему «Про різницю між єпископом 
та пресвітером» було визнано задовільним для отримання 
ступеня кандидата богослов’я. Вафідіс також досяг певних 
успіхів у навчанні, про що свідчать його оцінки із загально-
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освітніх наук: Священне Писання — відмінно, основне бого-
слов’я — дуже добре, логіка, психологія, метафізика — дуже 
добре, історія філософії — добре, педагогіка — дуже добре, 
грецька мова та словесність — відмінно; зі спеціальних наук: 
біблейська історія Старого і Нового Заповіту, загальна цер-
ковна історія — дуже добре, історія російської церкви, історія 
та викриття російського розколу — відмінно, загальна гро-
мадянська історія, російська громадянська історія — дуже 
добре. Підготовлений ним твір на здобуття ступеня кандидата 
богослов’я було присвячено темі «Фотій, патріарх константи-
нопольський». По закінченні трьох курсів навчання в академії 
Зигавін і Вафідіс повернулися на батьківщину задля викла-
дацької служби при Халкинському богословському училищі, а 
1873 року, згідно з указом Урядуючого Синоду від 5 грудня, 
їх було затверджено в ступені кандидата богослов’я35.  

1881 року до Київської духовної академії надійшло пові-
домлення про імператорський указ, виданий відповідно до 
клопотання преосвященного митрополита Новгородського і 
Санкт-Петербурзького, щодо надання уродженцю острова 
Імброса ієродиякону Апостолосу дозволу вступити до однієї з 
духовних академій, на його вибір, із утриманням за рахунок 
кредиту, асигнованого на матеріальне забезпечення в духов-
них навчальних закладах іноземців36. 

За рекомендацією Патріарха Єрусалимського Никодима та 
ухвалою Всеросійського Святійшого Синоду в 1888 році до 
Київської духовної академії вступив колишній викладач Ієру-
салимської богословської школи ієродиякон Ф. Пасхалідіс. 
1892 року на зібранні Ради академії він склав наступні іспити: 
зі Священного Писання Старого Заповіту — посередньо, з 
педагогіки — посередньо, з історії нової філософії — посе-
редньо, з біблейської археології — добре, з історії російської 
літератури — посередньо, з латинської мови та історії рим-
ської літератури — дуже добре, з німецької мови — дуже 
добре, з англійської мови — добре, з догматичного бого-
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слов’я — добре, з морального богослов’я — добре, з гомі-
летики — добре, з історії проповідництва — добре, з цер-
ковного права — посередньо, з історії російської церкви — 
добре, з церковної археології — добре, з літургіки — посе-
редньо, з пастирського богослов’я — добре, зі Священного 
Писання Нового Заповіту (ІІІ курс) — добре, ІV курс — дуже 
добре, із загальної церковної історії — доборе, з логіки і мета-
фізики — задовільно, зі вступу до богословських наук — 
задовільно37. 

На міжособистісних стосунках студентів академії грець-
кого й болгарського походження негативно позначалися на-
пружені відносини Константинопольської Патріархії і Болгар-
ського Екзархату, внаслідок чого 1896 року ректор Сильвестр 
(Малеванський) змушений був звернутися до Святійшого 
Урядуючого Синоду з проханням, щоби «на майбутнє греків і 
болгар, що прибували до Росії для здобуття богословської 
освіти, розподіляли по Академіям окремо одних від інших, 
наприклад, греків — до Київської, болгар — до Московської 
або навпаки»38. 

Завдяки прийняттю російського підданства (1907) випуск-
ник Київської духовної академії М. Пахіопуло здобув право 
бути викладачем у російських духовних навчальних закладах. 
По закінченні академії він продемонстрував наступні знання 
із загальноосвітніх предметів: зі вступу до богословських 
наук, Священного Писання Старого і Нового Заповіту, біб-
лейської історії, догматичного богослов’я, морального бого-
слов’я — добре, з гомілетики та історії проповідництва, пас-
тирського богослов’я і педагогіки — дуже добре, з церковного 
права — добре, загальної церковної історії — відмінно, історії 
і розбору західних сповідань — дуже добре, історії російської 
церкви — відмінно, з історії і викриття російського розколу, 
патристики — дуже добре, церковної археології і літургіки, 
психології, логіки, метафізики, історії філософії, єврейської 
мови — добре, з теорії словесності, історії іноземних літе-
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ратур, російської і церковнослов’янської мов, історії росій-
ської літератури — дуже добре, з біблейської археології — 
добре, з давньогрецької мови і словесності — відмінно, з 
французької — добре, англійської — добре39.  

У поглибленні українсько-грецьких культурно-гуманітар-
них взаємин, зміцненні солідарності наших народів важливу 
роль відіграла доброчинність. 1864 року командувач азов-
ського козачого полку, підполковник А.Ф. Хрісовері, який на 
той час мешкав у Либідській частині Києва, ініціював збір 
коштів на зведення пам’ятника грецьким воїнам, що загинули 
під час Кримської війни (1853–1856). Однак, ця ідея не 
знайшла належної підтримки з боку керівництва Київського, 
подільського і волинського генерал-губернаторства40. У трав-
ні 1894 року в Російській імперії було відкрито підписку на 
користь постраждалих від землетрусу в Греції, а при Королів-
ській грецькій місії у Петербурзі створено комітет для збору 
пожертв на чолі з повіреним у справах О. Томбазісом41. Цього 
ж року у православних храмах Київської єпархії здійснено 
одноденний недільний благодійний збір: Києво-Введенська 
жіноча община зібрала 7 руб. 96 коп., Києво-Видубицький 
Михайлівський монастир — 5 руб., Києво-Катерининський 
грецький монастир — 4 руб., Києво-Свято-Троїцький мо-
настир — 10 руб. 70 коп., Києво-Флорівський жіночий 
монастир — 5 руб. 35 коп., Ржищевський Спасо-Преобра-
женський дівочий монастир — 5 руб.42 Під час першої Бал-
канської війни, у листопаді 1912 року, Київське слов’янське 
благодійне товариство організувало на вулицях Києва, в усіх 
торговельно-промислових закладах, громадських установах, 
театрах, клубах благодійний збір на користь постраждалих 
південних слов’ян і греків. Проте, організації «Гурток  
С.-Р. К.П.І.», «Група Українців», «Організована Польська 
молодь» поширювали серед студентів, зокрема Київського по-
літехнічного інституту, прокламації із закликом бойкотувати 
збір, організований «не вартим довіри запеклим націоналіс-
том» Т.Д. Флоринським43. 
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Важливою формою культурно-освітньої діяльності греків, 
спрямованої на збереження власної національної ідентич-
ності, стало створення ними різноманітних громадських орга-
нізацій доброчинного і просвітницького характеру. У сучасній 
історіографії побутує теза про те, що засноване 1907 в Києві 
Грецьке благодійне товариство так і не було офіційно за-
реєстроване та проіснувало лише рік44. Водночас «Справа про 
врегулювання доброчинних закладів у Київській губернії 
(1908–1909)», що зберігається у фонді канцелярії київського, 
подільського і волинського генерал-губернатора Централь-
ного державного історичного архіву України м. Києва, міс-
тить відомості щодо реєстрації цієї організації відповідно до 
закону від 17 березня 1906 р. про союзи і товариства (дата 
реєстрації — 30 січня 1907 р., реєстраційний номер — 1)45. За 
статутом, мета Грецького благодійного товариства полягала в 
сприянні покращенню матеріального і морального стану київ-
ських греків, незалежно від їхнього підданства, статі, віку, 
соціального статусу й віросповідання. На товариство було 
покладено наступні завдання: забезпечення нужденних оде-
жею, їжею, житлом і грошовою допомогою; сприяння в по-
шуках роботи й забезпеченні вигідного збуту продукції влас-
ного виробництва; надання матеріальної допомоги на лікуван-
ня й поховання; піклування про людей похилого віку і дітей-
сиріт; фінансова підтримка незаможних греків, бажаючих 
повернутися на батьківщину. Одним із провідних напрямів 
діяльності товариства, згідно зі статутом, було створення на-
родних читалень, бібліотек і кабінетів для читання46. За ін-
формацією консульства Греції у Києві (Consulat Royal Hel-
lénique) у травні 1911 року головою правління Грецького 
благодійного товариства обрано грецького віце-консула 
С. Василіадіса, віце-головою — С. Бенедато, скарбничим — 
І. Коккінакі, секретарем — Г. Сгуріді. У червні того ж року в 
покоях грецького архімандрита Амфілохія (Олександрівська 
площа, 2) відбулися вибори нового складу правління, до якого 
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увійшли голова С. Василіадіс, котрий згодом відмовився від 
своєї посади, а також віце-голова М. Конфопулос, скарбничий 
М. Майліс, секретар А. Кунтуріс, радники І. Колетіс і Ф. Ко-
лумбіс47.  

1914 року попечитель Київського навчального округу 
О.М. Деревицький виступив проти затвердження проєкту ста-
туту Товариства взаємодопомоги греків, які навчалися у ви-
щих навчальних закладах м. Києва, оскільки, на його думку, 
це «могло би стати прецедентом і для інших національних та 
земляцьких організацій такого роду»48. Статутом було перед-
бачено організацію драматичних вистав, літературних читань, 
публічних лекцій, екскурсій, концертів, вечорів, балів тощо. 

Загалом культурно-освітня й доброчинна діяльність греків 
на українських землях, що знайшла виразне втілення в засну-
ванні Ніжинського Олександрівського грецького училища, 
стала важливою ланкою грецького національно-визвольного 
руху, зростання національної самосвідомості, усвідомлення 
важливості збереження й передачі наступним поколінням за 
допомогою шкільництва й книгодрукування безцінної духов-
ної спадщини власного народу, що сягала своїм корінням 
часів Стародавньої Греції.  

 

4.2. Чеське культурно-освітнє життя 
 

Піднесення українсько-чеської культурно-освітньої спів-
праці відбувалося на тлі Слов’янського національного від-
родження середини ХVIII–ХІХ ст., утвердження ідеї загаль-
нослов’янської єдності, пробудження національної самосві-
домості слов’ян, розвитку слов’янських мов, літератур, 
театрально-музичного й образотворчого мистецтв, досліджень 
фольклору, етнографії, історії слов’янських народів. На тере-
нах Австрійської монархії чеські землі стали життєдайним 
джерелом ідей демократії, свободи національно-культурного 
розвитку слов’янських народів, їхнього невід’ємного права на 
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захист власної національної ідентичності, збереження і при-
множення слов’янських культурних традицій і духовної спад-
щини, визнання особливої місії слов’янства в історії євро-
пейської культури.  

Діяльність натхнених ідеями Просвітництва й Романтизму 
будителів Й. Добровського, Й. Юнгмана, К.-Я. Ербена, К. Гав-
лічека-Боровського, Ф. Палацького, П.-Й. Шафарика та інш. 
сприяла розгортанню національних рухів не лише чехів, а й 
інших слов’янських народів. Саме в цей період було за-
кладено підвалини чеської національної культури, для станов-
лення якої важливе значення мало заснування у Празі напри-
кінці ХVIII ст. Королівського чеського товариства наук, а 
також Національного музею (1818) і Чеської Матиці (1831), 
спрямованої на розвиток видавничої справи і популяризацію 
чеської літератури. Її друкованим органом став “Časopis 
Českého muzea”, на сторінках якого основоположник чеської 
історіографії, автор знаменитої п’ятитомної “Dějiny národu 
českého v Čechách a v Moravě” Ф. Палацький виступив на 
захист самостійності українського народу і його мови «на 
території від тодішнього угорського Підкарпаття аж до Ку-
бані»49. До видань Матиці також належали “Slovanské staro-
žitnosti” (1837) П.-Й. Шафарика, “Slovník česko-německý” 
(1835–1839) Й. Юнгмана тощо. Із чеськими будителями під-
тримували зв’язки діячі Кирило-Мефодіївського товариства, 
які передали до Праги поему «Єретик» (1845), створену 
Т.Г. Шевченком під впливом спілкування з чехами, які про-
живали в Києві. Символічно, що 1876 року, коли в Російській 
імперії було видано ганебний Емський указ, у Празі побачив 
світ Шевченковий «Кобзар». 

Часом найвищого злету чеської національної самосвідо-
мості стала «Весна народів» 1848–1849 рр. Під проводом 
Ф. Палацького у червні 1848 року в Празі розпочав роботу 
Слов’янський з’їзд, на якому було офіційно визнано націо-
нальні права українців. Популяризації не лише чеської, а й 
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української культури сприяла діяльність культурно-просвіт-
ницького товариства «Умелецька бесіда», за підтримки якого 
1867 року в Празі М. Лисенко презентував українські народні 
пісні у власній обробці.  

Загалом упродовж 1860-х рр. національно-культурний роз-
виток чехів відбувався в умовах здійснення австрійським 
урядом суспільно-політичних перетворень, запровадження ви-
борних органів місцевого самоуправління, створення дуаліс-
тичної конституційної Австро-Угорської монархії (1867), в 
якій знайшли законодавче закріплення основні демократичні 
свободи. Величезне значення для формування модерної чесь-
кої нації, її культурної консолідації мала кодифікація літера-
турної норми чеської мови, розширення сфери її викорис-
тання та соціальної затребуваності. Удосконаленню мовної 
культури, зростанню національної самосвідомості чехів спри-
яло утвердження чеської мови в початковій, середній і вищій 
освіті. Знаменною подією в історії одного із найстаріших 
вищих навчальних закладів Європи — Празького універси-
тету — стало виокремлення в його структурі німецької та 
чеської частини, за якою власне і закріпилася назва Карлового 
університету (1882). У справжнє загальнонаціональне чеське 
свято переросла урочиста церемонія відкриття Національного 
театру в Празі (1883), закладення фундаменту якого відбулося 
ще 1868 року.  

Стрімке піднесення чеської національної культури знай-
шло відображення і на українському ґрунті, передусім спри-
яючи становленню та розвитку університетської освіти в 
Наддніпрянській Україні. Українсько-чеські університетські 
зв’язки беруть початок від доби Середньовіччя. У списках 
Карлового університету відомості про студентів з Волині й 
Галичини з’являються вже з кінця ХІV ст.50 В Оломоуцькому 
університеті навчався ректор Києво-Могилянської академії, 
Митрополит Київський, Галицький і всієї Малої Росії 
В. Ясинський.  



Розділ 4 

 

220 

Взаємини з чеськими науково-освітніми центрами були 
невід’ємною складовою широкого спектру міжнародних зв’яз-
ків університетів України. Завдяки науковим подорожам Че-
хією вітчизняні вчені вдосконалювали свій фаховий рівень, 
започатковували співпрацю із зарубіжними колегами, збирали 
матеріали для досліджень і популяризували власні здобутки 
на теренах Європи. Зокрема, визначний український філолог, 
мистецтвознавець, етнолог, філософ О.О. Потебня на світанку 
своєї кар’єри, у статусі ад’юнкта кафедри російської мови і 
словесності Харківського університету, отримав 1862 року від 
міністерства народної освіти дворічне закордонне відряд-
ження, впродовж якого, зокрема, студіював чеську мову та 
слухав у Карловому університеті лекції основоположника сло-
вацької літературної мови М. Гаттали51. Налагоджені з чесь-
кими колегами зв’язки О.О. Потебня розвивав і після повер-
нення з-за кордону, підтримуючи наукову кореспонденцію й 
книгообмін із М. Гатталою, а також філологом, завідувачем 
бібліотеки Чеського музею в Празі А. Патерою, поетом, пере-
кладачем й істориком К.-Я. Ербеном та інш.52 У листі до 
Патери від 3 листопада 1865 року український вчений нарікав 
на проблеми з публікацією в Російській імперії досліджень із 
філології: «Надсилаєш до Москви чи редактора нікчемного 
філологічного журналу у Воронеж і чекаєш цілі роки. 
Напишеш сьогодні статтю і не впевнений, що вона побачить 
світ за життя автора»53. 1887 року за підтримки Гаттали 
Потебню було обрано членом Королівського чеського науко-
вого товариства в Празі54. З цієї нагоди Патера в листі від  
29 січня 1887 року зазначав: “...a proto «поздравляю» Vás a 
vítám co člena české společnosti nauk”55. Потебня також листу-
вався й обмінювався науковою літературою із професором 
Карлового університету, істориком і правознавцем Й. Калоу-
секом56. 

Поглибленню українсько-чеських духовних взаємовпливів 
сприяли чехи, які здобували освіту у вітчизняних навчальних 
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закладах. Так, згідно з указом Св. Синоду (1889), випускник 
філософського факультету Карлового університету М. Неме-
чек був допущений до слухання лекцій у Київській духовній 
академії, а в 1890 році він звернувся до її правління з кло-
потанням про висвячення його в диякони та прийняття до 
Волинської єпархії задля служіння «справі православ’я в 
середовищі його співвітчизників-чехів»57. Після прийняття 
сану диякона Немечек залишився слухачем при академії до 
червня 1891 року. Член Св. Синоду, Митрополит Київський і 
Галицький Платон особливо відзначив старанність чеського 
слухача у вивченні богословських наук58. Результати складе-
них Немечеком іспитів засвідчили його навчальні успіхи з 
наступних дисциплін: Священне Писання Нового Заповіту — 
відмінно; догматичне богослов’я — дуже добре; моральне 
богослов’я — дуже добре; гомілетика — відмінно; церковне 
право, пастирське богослов’я, загальна церковна історія, цер-
ковна археологія, літургіка — дуже добре; історія і розбір 
західних сповідань — відмінно59. Одразу по завершенні нав-
чання, у червні 1891 року, єпископ волинський і житомир-
ський призначив Немечека на посаду чеського місіонера 
Волинської єпархії60. Починаючи з 1895 року він видавав у 
Житомирі “Pravoslavný Kalendář”, а в 1902 році побачив світ 
його опис чеських колоній Волині “Sborník české společnosti 
zemêvêdné”61. 

Українсько-чеські культурно-освітні зв’язки отримали но-
вий імпульс завдяки пожвавленню імміграції чехів на Волинь, 
що спостерігалося впродовж 60–70-х рр. ХІХ ст. Засновуючи 
у своїх колоніях початкові навчальні заклади, чехи привнесли 
на українські землі виплекані в Богемії духовні цінності й 
педагогічну культуру. Керівництво чеськими школами здійс-
нювала училищна рада, що складалася з трьох обраних і 
підзвітних громаді членів. Учителі забезпечувався платнею  
в розмірі 140–250 руб. на рік, квартирою та опаленням. 
Більшість шкіл, завдяки зусиллям громади, мали зручні 
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приміщення, географічні карти, картини з природничої історії, 
класні дошки, бібліотеки. У багатьох школах окрім основних 
предметів викладалася музика, садівництво, бджільництво, 
хмелярство тощо.  

У 1870 році вчитель народних шкіл і закладу для глухо-
німих м. Шюттенгофена (сучасне м. Сушице в Чехії) В. Трав-
ничек розробив проєкт створення навчального закладу для 
чехів, що переселилися до Російської імперії, в якому мало 
поєднуватися викладання ремесел і землеробства, а також 
уклав програму занять, вправ і виховних ігор для дітей 
дошкільного віку62. Того ж року в чеських колоніях Глинське 
Рівненського повіту, Будераж і Мирогоще Дубенського повіту 
було засновано двокласні училища63. Зокрема, у Мирогощен-
ському чеському двохкласному училищі64 дітей навчали 
Закону Божого, російської і чеської мов, арифметики, співів, 
причому заняття з чеської мови вчитель І. Свобода поєднував 
із викладанням всесвітньої історії і географії (1871 р. він 
разом із дружиною Єлизаветою перейшов у православ’я)65. 
Змушений через скрутне матеріальне становище підпрацьо-
вувати чорноробом на залізниці, І. Свобода, який здобув 
освіту в м. Лейтмериці і понад вісім років викладав у середніх 
навчальних закладах Чехії, так і не зміг отримати посаду 
училищного наставника, незважаючи навіть на клопотання 
Архієпископа Волинського Агафангела66. На це місце призна-
чили Д. Дьяченка, який відзначився доносами, образами й 
приниженнями на адресу свого колеги І. Свободи, змушеного 
піти з училища. Утім, достатньо швидко виявилася профе-
сійна непридатність Дьяченка, й інспектор народних училищ 
у листі попечителю Київського навчального округу від  
14 жовтня 1872 року зазначав з цього приводу: «Залишаючись 
сільським народним учителем, він з набагато більшою ко-
ристю може служити своїй справі, ніж бувши вчителем і 
керівником чеського училища, в якому діти і їхні батьки в 
будь-якому разі набагато розвиненіші, ніж наші селяни»67.  
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У 1876 році, після складення відповідних іспитів, І. Свобода 
отримав документи, що підтверджували надання йому звання 
домашнього вчителя68.  

1874 року було відкрито вечірні заняття для дорослих з 
вивчення російської мови при Мирогощенському чеському 
двокласному училищі69, а 1891 року — при Ульбаровському 
чеському народному училищі Волинської губернії70. Відда-
ність чехів шкільній справі та дисциплінованість була справді 
вражаючою, наприклад, у грудні 1887 року батьки відправ-
ляли до чеської Терешненської школи дітей, незважаючи 
навіть не те, що родина вчителя захворіла на віспу.  

Станом на 1879 рік у Дубенському повіті Волинської гу-
бернії нараховувалося 10 чеських шкіл: у с. Підгайці (18 уч-
нів), Червона Гірка (43 учні), Страклов (69 учнів), Семидуби 
(50 учнів), Малин (48 учнів), Кнерути (7 учнів), Волковиє  
(70 учнів), Митиця (65 учнів), Ульбаров (52 учні), Будераж  
(23 учні); у Луцькому повіті 4 школи: у Луцьку (99 учнів), у 
с. Княгинині (38 учнів), у Борятині (22 учні), у Губині  
(25 учнів); у Володимирському повіті 2 школи: у с. Новоселки 
Старі та Новоселки Нові (разом 30 учнів); у Рівненському 
повіті 2 школи: у с. Квасилів (59 учнів), Шпаків; в Ост-
розькому повіті 2 школи: у с. Гульч (48 учнів), Антоновка  
(29 учнів)71. 1886 року в Рівненському повіті Волинської 
губернії діяли три чеські школи, у Дубенському повіті — 
десять, в Острозькому повіті — три: у селі Гульчі викладав 
І. Рихна, у колонії Антоновка — І. Шульц, у селищі Заліссі — 
Б. Салава. 1888 року чеські школи було відкрито в селищах 
Луцького повіту Волинської губернії — Теремно, Борятині, 
Княгининці, Милушах, Копчі, Ниві, Мстишині72. Загалом, за 
даними інспекції народних училищ Південно-Західного краю, 
на 1888 рік найбільша кількість «іновірських шкіл» зосеред-
жувалася в Дубенському, Володимир-Волинському, Рівнен-
ському, Новоград-Волинському, Житомирському й Луцькому 
повітах Волинської губернії73.  
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Типовим прикладом, що дозволяє скласти уявлення про 
релігійний і національний склад учнів, зміст навчального про-
цесу чеських освітніх закладів Волині, є Високонська сільська 
школа. З серпня 1886 по серпень 1887 року в ній навчалися: 

Буреш Франц Іоаннов (римо-католик, 9 років), Барцал 
Іосиф Іоаннов (православний, 10 років), Гольпух Стефан Іоан-
нов (римо-католик, 11 років), Гольпух В’ячеслав Іоаннов 
(римо-католик, 7 років), Грудий Іоанн Яковів (римо-католик, 
9 років), Грудий Войцех Яковов (римо-католик, 11 років), 
Грудий Войцех В’ячеславів (римо-католик, 10 років), Грудий 
Алоісій В’ячеславів (римо-католик, 8 років), Доляк Святослав 
Войцехів (православний, 7 років), Женишек Марія В’ячесла-
вова (римо-католичка, 7 років), Звонарж Богуслав В’ячеславів 
(римо-католик, 8 років), Звонарж Божена В’ячеславова (римо-
католичка, 10 років), Іргль Марія Іосифова (православна,  
11 років), Іргль Іосиф Іосифів (православний, 7 років), Коснар 
Франц Франців (римо-католик, 11 років), Коснар В’ячеслав 
Франців (римо-католик, 9 років), Крайзингр Іосиф Іосифів 
(римо-католик, 10 років), Крайзингр Владислав Іосифів (римо-
католик, 8 років), Кессль Іосиф В’ячеславів (римо-католик,  
12 років), Кессль Варвара В’ячеславова (римо-католичка,  
10 років), Когут Вільгельміна Іосифова (римо-католичка,  
11 років), Карас Катерина Іоаннова (римо-католичка, 10 ро-
ків), Карас Марія Іоаннівна (римо-католичка, 11 років), Мар-
куп Іосиф Іосифів (православний, 8 років), Местецька Хава 
Манашкова (іудейка, 11 років), Местецький Арон Манашков 
(іудей, 11 років), Нова Марія В’ячеславова (римо-католичка, 
10 років), Немечек Варвара Матвійова (римо-католичка,  
9 років), Перглер Іосифія Іосифова (римо-католичка, 10 ро-
ків), Питлик Іоанн Іоаннов (римо-католик, 9 років). 

Розклад уроків для учнів Високонської чеської школи був 
наступним:  

І група, що навчалася рідною мовою 
Понеділок: читання (8.00–11.30), письмо (12.00–14.00) 
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Вівторок: письмо (8.00–11.30), читання (12.00–13.00), 
арифметика (13.00–14.00) 

Середа: читання (8.30–9.40), арифметика (9.45–11.30), 
письмо (12.00–14.00) 

Четвер: читання (8.00–11.30), писання (12.00–13.00), ариф-
метика (13.00–14.00) 

П’ятниця: читання (8.00–9.40), арифметика (9.45–11.30), 
письмо (12.00–14.00) 

Субота: читання (8.00–9.40), Священна історія (9.45–11.30), 
арифметика (12.00–13.00) 

 
ІІ група 

Понеділок: арифметика російською мовою (8.00–9.40), 
російсько-чеське письмо (9.45–11.30), географія російською 
мовою (12.00–13.00), російська граматика (13.00–14.00) 

Вівторок: читання російською мовою (8.00–9.40), читання 
чеською мовою (9.45–11.30), арифметика російською мовою 
(12.00–13.00), чеська граматика (13.00–14.00) 

Середа: російсько-чеське письмо (8.00–9.40), малювання 
(9.45–11.30), зоологія (12.00–13.00), гімнастика для учнів чо-
ловічої статі (13.00–14.00) 

Четвер: арифметика російською мовою (8.00–9.40), росій-
сько-чеське письмо (9.45–11.30), російська історія (12.00–
13.00), читання російською мовою (13.00–14.00) 

П’ятниця: російська граматика (8.00–9.40), диктовка росій-
ською мовою (9.45–11.30), чеська історія (12.00–13.00), чи-
тання чеською мовою (13.00–14.00) 

Субота: російсько-чеське писання (8.00–9.40), Священна 
історія (9.45–11.30), православні молитви (11.45–13.00)74. 

 
Зазвичай викладачі чеських шкіл мали належний рівень 

педагогічної освіти. Зокрема, у грудні 1887 року на прохання 
жителів чеського поселення с. Квасилова Волинської губернії 
професор римської словесності Санкт-Петербурзького універ-
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ситету Осип Шебор звернувся до попечителя Київського нав-
чального округу з клопотанням залишити на посаді вчителя 
місцевої школи Франца Шебора, учні якого завжди виріз-
нялися зразковою поведінкою і високим рівнем знань, а ті з 
них, які вступили до столичних вищих навчальних закладів, 
пишалися, що власними успіхами вони завдячували першому 
вчителю, який «своїм бездоганним життям слугував їм пов-
чальним прикладом»75.  

У 1899 році випускник Києво-Софійського духовного учи-
лища, викладач Малинської чесько-російської школи Радо-
мисльського повіту Волинської губернії А.І. Кучера здобув 
звання вчителя початкового училища, склавши іспити з ро-
сійської мови, арифметики, географії, історії. Йому, напри-
клад, запропонували написати переказ статті «Завоювання 
Сибіру» та підготувати письмову відповідь на тему «Велика 
Північна війна»76. 

Під час літніх канікул 1888 року при Острозькій учитель-
ській семінарії було відкрито педагогічні курси для вчителів 
чеських навчальних закладів із метою їх підготовки до ви-
кладацької діяльності «у дусі й характері російської школи»77. 
Керівництво курсами було покладено на ініціатора їх органі-
зації, члена училищної ради при Св. Синоді Є.М. Крижанов-
ського, його заступником став учитель Київського реального 
училища А.І. Степович, законоучителем курсів призначено 
священика Н. Сизинкевича, викладачем арифметики й гео-
графії — учителя підготовчого класу Київської І гімназії 
Т.І. Лубенця. Визначальний вплив на зміст навчальної про-
грами курсів справив Є.М. Крижановський. Уроки Закону 
Божого були присвячені роз’ясненню слухачам відмінностей 
православної церкви від інших християнських церков та пере-
ваг православ’я перед католицизмом і лютеранством як 
«єдиного істинного віровчення». У вихідні та святкові дні 
слухачі відвідували богослужіння в семінарській церкві. На 
заняттях з російської мови під керівництвом А.І. Степовича 
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учні студіювали російську граматику в порівнянні з чеською, 
ознайомлювалися з методикою викладання російської мови в 
початковій школі. Слухачі спілкувалися між собою виключно 
російською, задля кращого її засвоєння, і навіть ініціювали 
штраф для порушників цього правила. Також проводилися 
уроки з російської історії і географії, арифметики, слов’ян-
ського читання та співів, слухачі вправлялися в кресленні 
карти Російської імперії, вивчали особливості православного 
богослужіння. Кожен слухач отримав колекцію книг, переда-
них у дар Св. Синодом, а також викладачами А.І. Степовичем 
і Т.І. Лубенцем. Утім, практика організації літніх педаго-
гічних курсів не набула подальшого розвитку, оскільки 1889 
року міністерством народної освіти було ухвалено рішення 
про заміну чеських учителів, які здобули освіту за кордоном, 
на випускників учительських семінарій. Водночас інспекто-
рам народних училищ Волинської губернії надходили вка-
зівки щодо ліквідації чеських класів при закладах початкової 
освіти та запровадження викладання чеської мови як необо-
в’язкового предмету лише у крайньому разі78. 

Оскільки чеська школа розглядалася російськими властями 
як «держава в державі», що становила загрозу утвердженню 
офіційної імперської ідеології, на інспекторів народних учи-
лищ Південно-Західного краю Російської імперії покладалося 
завдання «наполегливо вимагати» від жителів чеських посе-
лень передачі створених ними навчальних закладів під юрис-
дикцію міністерства народної освіти, а також дотримання 
ними положення про народні училища (1869), згідно з яким 
викладання в школах мало здійснюватися виключно росій-
ською мовою, православними вчителями, за програмами, за-
твердженими міністерством народної освіти79.  

Станом на вересень 1884 року всі чеські школи не мали 
міністерського дозволу на відкриття, окрім розташованих у 
селах Мирогоще Дубенського повіту та Глинське Рівнен-
ського повіту Волинської губернії80. Згідно з ухвалою ради 
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інспекції народних училищ Південно-Західного краю (1884) 
учителями шкіл «іноземних сповідань» мали призначатися 
лише політично благонадійні російські піддані. У листі до 
інспектора народних училищ першого району Київської гу-
бернії від 24 січня 1884 року попечитель Київського нав-
чального округу висловлював стурбованість з приводу фінан-
сування католицькими громадами чеських шкіл, де нав-
чально-виховний процес був пронизаний римо-католицькими 
духовними впливами, викладання здійснювалося чеською мо-
вою, російську учні вивчали як іноземну, всі навчальні посіб-
ники були чеськими або німецькими81.  

У відповідь на розроблені інспекцією народних училищ 
Південно-Західного краю правила, що обмежували перебу-
вання іноземців на викладацьких посадах піврічним терміном, 
1885 року київський, подільський і волинський генерал-гу-
бернатор, генерал-ад’ютант О.Р. Дрентельн (учасник угор-
ського 1849 і польського 1863 походів російської армії) вису-
нув категоричну вимогу щодо усунення підданих іноземних 
держав від навчального процесу, адже, на його думку, навіть 
їхнє тимчасове викладання суперечило політичним інтересам 
краю та розрахункам уряду «щодо найтіснішого його поєд-
нання з іншими частинами Імперії»82. Так наприклад, за 
розпорядженням попечителя Київського навчального округу 
(1885) з посади вчителя Мирогощенського чеського училища 
через незнання російської мови був звільнений В. Фішер. На 
його захист виступило місцеве чеське сільське товариство, яке 
звернулося до інспектора народних училищ третього району 
Волинської губернії із проханням залишити Фішера на посаді, 
яку він обіймав упродовж п’яти років, присвячуючи весь свій 
вільний час постановці аматорських спектаклів за участю 
дітей у місцевому чеському театрі. Відповідно, у зверненні до 
попечителя інспектор мусив констатувати: «...хоча небажаним 
було би залишення Фішера вчителем Мирогощенського учи-
лища, але з причини відсутності придатного кандидата дово-
диться терпіти його ще деякий час»83.  
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У конфіденційному листі до попечителя Київського нав-
чального округу від 25 листопада 1886 року київський, по-
дільський і волинський генерал-губернатор на прикладі за-
криття особливого класу чеської мови при Глинському народ-
ному училищі обстоював тезу про те, що створення чеських 
шкіл суперечило завданням царського уряду щодо «повного, 
за можливістю, злиття з корінним російським населенням 
чехів та інших іноземців, що оселилися на околиці Дер-
жави»84.  

У звіті щодо огляду чеських шкіл Волинської губернії від 
1887 року інспектор народних училищ Д. Синицький висло-
вив сумніви щодо щирості чехів, які погоджувалися з пере-
творенням чеських шкіл на російські, підпорядковані мініс-
терству народної освіти, наголошуючи, що «надія на таку 
легку перемогу над мислячим чехом була би великою сум-
нівністю»85. Водночас він наполегливо обстоював необхід-
ність якнайшвидшого вирішення цього питання та вбачав 
небезпеку у впливі польського духівництва на католицькі 
чеські товариства Дубенського, Острозького й Луцького пові-
тів. Недоречним Синицький уважав прагнення волинських 
чехів (понад 30 тис. осіб) «відособлюватися в окрему націо-
нальність і створювати собі особливу чеську літературу», 
навчати своїх дітей за російсько-чеськими підручниками в той 
час, коли малороси, поляки та євреї використовували ви-
ключно російськомовну навчальну літературу. 

Згідно з указом Урядуючого Сенату (1887) усі іновірські 
школи Південно-Західного краю в обов’язковому порядку 
мали бути підпорядковані міністерству народної освіти. 
Водночас від департаменту у справах початкових училищ 
міністерства народної освіти до попечителя Київського нав-
чального округу надходили вказівки щодо необхідності по-
глиблення вивчення російської мови та основ православ’я в 
іновірських школах, а також відбору викладацьких кадрів не 
за критерієм освіченості, а відповідно до їхньої «благона-
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дійності», російського підданства й переважно російського 
походження86. Ініційовані владою нововведення викликали 
невдоволення чехів, які вбачали в них загрозу для вільного 
викладання чеської мови. Утім, учителі, які намагалися чи-
нити опір русифікації, ризикували втратити посаду, напри-
клад, інспектор народних училищ Волинської губернії у 
поданні попечителю Київського навчального округу ініціював 
відсторонення від викладацької діяльності учителя чеської 
Нивської школи Пете як «гарячого католика і шкідливу лю-
дину в селищі з католицьким населенням стосовно прийняття 
чехами православ’я»87. У 1889 році вчитель с. Купічево Воло-
димир-Волинського повіту Самек отримав догану через те, що 
за вимогою місцевих жителів перейшов з російської мови 
викладання на чеську88. Натомість учитель школи селища 
Грушвиці Рівненського повіту не прислухався до прохань 
чеського населення посилити викладання їхньої рідної мови.  

Незважаючи на занепокоєння жителів с. Підгайців Дубен-
ського повіту з приводу того, що їхні діти забудуть рідну 
мову, 1889 року з ініціативи інспектора народних училищ 
було ухвалене рішення про створення замість чеської школи 
однокласного народного училища без викладання чеської мо-
ви навіть як окремої дисципліни, ба більше, місцева громада 
мала сама профінансувати русифікацію власних дітей, а саме: 
надати шкільний будинок з десятиною землі, здійснювати 
його ремонт і опалення за власний рахунок, закупити всі 
необхідні навчальні посібники і приладдя, щорічно виділяти 
на утримання закладу по 100 рублів89. Того ж року приватну 
чеську школу селища Ольшанки Житомирського повіту Во-
линської губернії було перетворено на однокласне народне 
училище при міністерстві народної освіти, причому чеську 
громаду зобов’язали виділити землю для облаштування саду, 
передати училищу новий будинок з присадибною ділянкою, 
сараєм і погребом, забезпечити опалення, освітлення, найняти 
за власний рахунок сторожа, ремонтувати і страхувати примі-
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щення, закупити необхідні меблі, робити щорічні внески  
на придбання навчальних посібників і платню викладачам. 
Загалом місцеві жителі мали виділяти на утримання училища 
340 рублів на рік, а держава — 22590. Натомість у селищі 
Теремно Луцького повіту жоден чех не погодився підписати 
документи щодо перетворення їхньої школи на народне 
училище. Непоодинокими були випадки, коли чеське насе-
лення відмовлялося купувати власним коштом підручники з 
російської мови «Родное слово». Учитель Княгининської 
чеської сільської школи Нейман обстоював думку про немож-
ливість вивчення чехами російської без запровадження їхньої 
рідної мови як допоміжного предмету, також він поширював у 
Дубенському повіті листи, в яких закликав не погоджуватися 
з відкриттям народних училищ.  

Оглянувши 1889 року всі чеські школи Острозького, Ду-
бенського, Рівненського, Луцького й Володимир-Волинського 
повітів Волинської губернії, інспектор народних училищ по-
мітив опір із боку чехів, і передусім католицького духів-
ництва, русифікації чеських шкіл: «Поміж чехів, особливо 
серед інтелігентної частини їх, є люди, які в прагненнях 
Російського уряду дати чехам російську народну школу ба-
чать зазіхання на чеську народність і національність, люди ці 
говорять: «ми готові допустити поєднання цих націй, але 
тільки на ґрунті одного лише православ’я, зберігши в ціліс-
ності й самобутності мову, звичаї і народність чехів»91. Чеське 
населення селища Малина Дубенського повіту Волинської 
губернії відкрито висловлювало побоювання, що в разі від-
криття народного училища їм доведеться взяти на себе непо-
сильний тягар його утримання, що православний священик 
змушуватиме їхніх дітей молитися по-православному й вив-
чати православні догмати, а через вилучення чеської мови з 
переліку обов’язкових предметів вони забудуть рідну мову92. 

У 1889 році інспектор народних училищ Волинської гу-
бернії отримав від попечителя Київського навчального округу 
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вказівки стосовно русифікації чеського населення: стежити, 
щоби викладання всіх предметів у чеських школах здійсню-
валося російською мовою; спонукати католиків і гуситів 
запрошувати для викладання їхнім дітям Закону Божого 
православних священиків; докладати зусиль, щоби закрити 
чеські класи при народних училищах та євангелічні училища, 
а також протидіяти відкриттю нових чеських класів; не до-
зволяти викладання чеської мови нарівні з іншими обов’язко-
вими предметами; роз’яснювати чехам, що в Росії школа 
може бути лише одна — російська, для якої міністерством 
народної освіті затверджена програма, і включати до неї сто-
ронні предмети [чеську мову. — Авт.] неможливо93. Водночас 
представники місцевих органів державної влади в галузі 
освіти своє основне завдання вбачали у протидії співпраці між 
волинськими чехами й поляками, оскільки «...молодочеська 
партія не може почасти не співчувати полякам, які подібно до 
них прагнуть національного відродження й політичної само-
бутності»94. 

1891 року до міністра народної освіти Російської імперії 
І.Д. Делянова надійшла скарга на інспектора народних учи-
лищ Волинської губернії Войцеховського, який, висуваючи 
завищені вимоги до рівня знань чеськими колоністами росій-
ської мови, викликав у чехів «ненависть до русифікації 
школи»95. 

Через бідність і малоземельність жителів чеських селищ 
Старі й Нові Новосілки (Володимир-Волинського повіту), на 
яких було покладене утримання відкритого 1892 року місце-
вого однокласного народного училища, священик Кроткевич, 
не отримуючи платні, подав клопотання про звільнення, а 
вчитель Немец самовільно залишив свою посаду. Матеріальні 
проблеми негативно позначалися на успішності учнів, й інс-
пектор народних училищ Волинської губернії доповідав по-
печителю Київського навчального округу, що «мізерне утри-
мання училища відбивається на настрої учителя, на енергії в 
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його важкій праці, і вчителя намагаються піти на кращі 
місця...»96. Зрештою 1898 року міністерство народної освіти 
затвердило новий проєкт утримання Новосілківського учи-
лища: на платню учителю Закону Божого від держави на рік 
виділялося 50 рублів, а від чеської громади — 25 рублів, на 
платню вчителю — по 150 рублів, на навчальні посібники — 
відповідно 20 і 15 рублів, на канцелярські товари — 6 і  
10 рублів, на платню служителю, опалення й освітлення — від 
чеської громади 50 рублів, отже, загалом із державної скарб-
ниці витрачалося 226 рублів, а чеське сільське населення мало 
сплачувати 250 рублів.  

Перехід у православ’я нерідко мав формальний характер 
для чехів, які потайки продовжували дотримуватися като-
лицьких обрядів. За даними інспектора народних училищ, 
наприкінці 1880-х рр. православні чехи волинського селища 
Страклів відвідували Дубенський костел. На його думку, 
справа поширення православ’я у чеському середовищі галь-
мувалася через недосконалість хорового співу в православних 
храмах, порівняно з католицькими. Дійсно, пишність като-
лицького богослужіння, органна музика й хоровий спів не 
залишали байдужою як католицьку, так і православну паству. 
З цього приводу священник Олексинецької парафії Креме-
нецького повіту навіть скаржився на сторінках «Волынских 
епархиальных ведомостей»: «Костел так близько розташова-
ний від православної церкви, що часто, коли служиться в 
костелі, звуки органу віддаються і в церкві. У літню ж пору 
багато хто з православних, особливо молодь, прийшовши до 
обідні, навмисно не входять до церкви, а залишаються на 
паперті й біля неї для зручнішого слухання органу. Скільки я 
не намагаюся відволікти парафіян від цього поганого звичаю, 
зусилля мої безуспішні»97. 

У чеській школі селища Великі Дорогостаї православні 
учні не вміли правильно хреститися й погано знали молитви,  
а їхній учитель І. Ванічек, незважаючи на прийняття право-
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слав’я, запровадив у закладі «чеські порядки» й отримав 
догану за те, що замість відвідання церкви поїхав на полю-
вання. Зрештою 1889 року І. Ванічек втратив свою посаду 
через агітацію проти відкриття на базі чеських шкіл росій-
ських народних училищ.  

Неоднозначним було ставлення до поширення православ’я 
в чеському середовищі і з боку російських можновладців, 
частина яких уважала, що перехід православних чехів під 
захист Синоду ускладнював застосування до них репресивних 
заходів, як до інших іновірців. Свідченням наявності в Росій-
ській імперії проблем із забезпеченням свободи віроспові-
дання неправославного населення є, наприклад, факт закриття 
католицької каплиці при Київській 1-й гімназії у 1883 році під 
приводом того, що її існування ставило учнів-католиків 
Південно-Західного краю «в якесь привілейоване становище, 
що не відповідає загальним цілям виховання юнацтва в 
Російській православній державі»98.  

1889 року собор Києво-Печерської Лаври пожертвував для 
чеських шкіл Волинської губернії 60 екземплярів часословів, 
90 екземплярів Євангелій, 90 екземплярів російських буква-
рів, 90 екземплярів книги «Молитовне правило», 130 екз-
емплярів скорочених молитвословів99, а у звіті за 1890 рік 
волинський губернатор до «найважливіших явищ місцевого 
життя» відніс перехід чехів у православ’я. За його даними, 
1890 року у Волинській губернії прийняли православ’я 1347 
осіб (677 чоловіків і 670 жінок), з них у Житомирському 
повіті — 138 (76 чоловіків і 62 жінки), у Новоград-Волин-
ському — 16 (8 чоловіків і 8 жінок), в Острозькому — 117  
(67 чоловіків і 50 жінок), у Рівненському — 379 (172 чоловіки 
і 207 жінок), у Дубенському — 571 (289 чоловіків і 282 
жінки), у Володимир-Волинському — 46 (26 чоловіків і  
20 жінок), у Луцькому — 72 (34 чоловіки і 38 жінок), в 
Овруцькому — 8 (5 чоловіків і 3 жінки). Загалом станом на 
1890 рік у православ’я перейшло 8 699 чеських колоністів 
Волинської губернії100. 
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У 1891 році директор Києво-Печерської гімназії В. Петр 
від імені чехів, що проживали в Києві, звернувся до київ-
ського генерал-губернатора із клопотанням про дозвіл на 
створення чесько-слов’янського товариства «Бесіда» задля 
поширення православ’я серед чеських колоністів. Згідно із 
проєктом статуту товариства його мета полягала в наданні 
матеріальної і моральної допомоги чехам Російської імперії: 
створенні на території чеських колоній православних церков, 
бібліотек, фінансовій підтримці шкіл та видавництва книжок, 
піклуванні про сиріт і дітей із малозабезпечених родин, 
наданні грошової допомоги нужденним колоністам. Із обґрун-
туванням ідеї заснування чеського просвітницького і благо-
дійного товариства виступив ректор Університету Св. Воло-
димира (1881–1883) І.І. Рахманінов, який здійснив поїздку до 
Богемії та безпосередньо ознайомився з рівнем національно-
культурного розвитку чехів — підданих Австро-Угорщини.  
У своїй доповідній записці він наголошував, що прагнення 
чехів будувати православні храми в Російській імперії є 
добрим знаком, здатним дати відсіч звинуваченням на адресу 
влади у примушуванні чеських колоністів до переходу в пра-
вослав’я. Свої враження від подорожі Богемією Рахманінов 
використовував як вагомі аргументи на користь надання че-
хам можливості вільно розвивати свою громадсько-культурну 
діяльність на теренах Російської держави. Учений відзначив 
високий рівень матеріального добробуту і грамотності чесь-
кого населення Австро-Угорщини, розгалужену мережу роз-
кішно облаштованих сільських шкіл, виокремлення чеської 
частини Празького університету, заснування у Празі Націо-
нального музею, Політехнічної школи, чеського театру, від-
криття національної чеської виставки, великої кількості по-
чаткових і ремісничих шкіл. Рахманінову особливо впала у 
вічі старанність, з якою чехи вивчали російську мову, по-
пулярність у Чехії російської літератури й оперного мис-
тецтва, а також діяльність заснованого у Празі з дозволу 
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уряду російського культурно-освітнього гуртка, під час за-
сідань якого лунала виключно російська мова. Зрештою, 
київський учений констатував: «Чого ж кращого й більшого 
нам бажати, якщо інтелігентні й багаті чехи, допомагаючи 
будівництву православних церков, будуть самі, без матеріаль-
ного сприяння росіян, запроваджувати православ’я поміж 
своїми співвітчизниками-переселенцями»101. Утім, проєкт за-
снування товариства «Бесіда» не знайшов підтримки з боку 
органів державної влади Російської імперії навіть після по-
вторного клопотання викладачів Університету Св. Володи-
мира 1901 року. А київський губернатор навіть уважав цю 
ідею шкідливою, вбачаючи небезпеку у перетворенні това-
риства на політичну партію, і наголошував, що «іноземні 
благодійні товариства, зміцнюючи зв’язок між іноземцями, 
заважають їх злиттю з корінним російським населенням»102. 

Чехи входили до складу Київського товариства дитячих 
садків, що мало на меті відкриття народних закладів до-
шкільної освіти для дітей «найбіднішого класу населення»103. 
За їхнього сприяння та фінансової підтримки 1907 року в 
Києві на Шулявці було відкрито народний дитячий садок для 
дітей чехів-робітників. План занять цього закладу передбачав 
ігри з кубиками й цеглинками, ліплення з піску, нанизування 
солом’яних і паперових ланцюжків, намиста, гаптування, ви-
кладання квадратних табличок, паличок, кілець, вирізання і 
клеєння різноманітних фігурок, згинання з квадрата і пря-
мокутника, бесіди, співи, вивчення віршиків, рухливі ігри, 
прогулянки на свіжому повітрі, а також навчання дітей стар-
шого віку російської мови й рахунку104. 

Забезпечення якісної освіти для дітей чехів, які проживали 
в Російській імперії, було одним із основних завдань Чеського 
благодійного і просвітницького товариства імені Яна Амоса 
Коменського105, за сприяння якого 1907 року на Шулявці за-
сновано приватне училище Я. Боучека, де мали змогу здо-
бувати освіту учні з незаможних родин. Розвитку цієї шля-
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хетної справи сприяла доброчинна діяльність комітету в 
складі пані А. Шварц, М. Ііндржишек і А. Дуда, що збирав у 
Києві пожертви на користь училища106. У 1913 році голова 
Чеського благодійного і просвітницького товариства імені 
Яна Амоса Коменського київський купець Г.І. Ііндржишек, 
який проживав по вулиці Хрещатик, 41, звернувся до попе-
чителя Київського навчального округу з пропозицією про 
відкриття на Шулявці коштом товариства приватного учи-
лища третього розряду з дитячим садком. Бюджетом цього 
навчального закладу було передбачено виділення 60 рублів на 
платню вчителю Закону Божого, 660 рублів — учителю (крім 
забезпечення квартири й опалення), по 420 рублів — учи-
тельці та садівниці. Офіційний дозвіл на його відкриття був 
наданий керівництвом Київського навчального округу в лю-
тому 1914 року. В основу навчального плану цього закладу 
покладено затверджену міністерством народної освіти про-
граму, розширену за рахунок запровадження викладання гра-
матики чеської мови й читання. Згідно з навчальним планом 
дитячого садка для дітей 4–6 років були передбачені роз-
виваючі ігри, гаптування, ліплення та інші заняття, що су-
проводжувалися поясненнями їхньою рідною чеською мовою; 
навчальний процес для дітей 6–8 років включав у себе чи-
тання, письмо, основи арифметики, співи й гімнастику з пояс-
неннями чеською та російською мовами107. 

Загалом початок ХХ ст. позначився зростанням інтересу з 
боку української інтелігенції до громадсько-політичного й 
культурного життя Чехії. Так, Українська студентська орга-
нізація своєю представницею на Слов’янському з’їзді в Празі 
(1908) обрала слухачку вищих жіночих курсів А.І. Котеле-
нець. Однак, грошові збори на поїздку делегатки до Праги 
керівництво київського губернського жандармського управ-
ління кваліфікувало як «злочинну діяльність», що стало під-
ставою для обшуку на її квартирі108. На засіданні чернігів-
ського губернського земського зібрання від грудня 1910 року 
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порушувалося питання щодо користі відряджень учителів 
земських шкіл до Богемії, утім нерозв’язаною залишалася 
проблема їх фінансування109. У 1911 році закордонні від-
пустки у літній канікулярний час отримали: викладач латин-
ської мови Дубенської гімназії І. Кончинський — до Богемії, 
директор Ковельської чоловічої гімназії В.К. Сушицький і на-
чальниця Пирятинської жіночої гімназії Є.М. Волховська — 
до Карлсбада (Карлових Вар)110. Того ж року Козелецька 
земська управа відрядила за кордон учителя Марковецького 
початкового народного земського училища В. Демченка задля 
ознайомлення з постановкою навчального процесу в початко-
вих освітніх закладах Чехії111. У 1912 році керівництво Кам’я-
нець-Подільської гімназії підтримало ініціативу викладача 
російської мови і словесності А.С. Леплинського щодо нау-
кової поїздки до Праги з метою студіювання слов’янських 
літератур і методики їх викладання. Того ж року закордонні 
відрядження були надані: викладачам Житомирської 2-ї гім-
назії П. Каділіну й Д. Теодоровичу до Праги задля участі у  
VI зльоті Чеської соколиної общини в ролі членів волинського 
гімнастичного товариства «Сокіл»; викладачеві Олександрів-
ської київської гімназії О.О. Поспишлю до Чехії і Моравії з 
метою ознайомлення із засадами організації навчально-ви-
ховного процесу в середніх і вищих жіночих школах та 
А.Ф. Коваржику — задля участі у загальнослов’янському 
сокольському злеті в Празі; ученому секретарю конференції 
Ніжинського історико-філологічного інституту князя Без-
бородька, магістру слов’янської філології П.О. Заболотському 
до Відня, Праги, Загреба, Белграда й Софії з метою завер-
шення роботи над дисертацією, присвяченою російському 
впливу на слов’янські літератури112. 
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4.3. Просвітницька діяльність німецької громади 
 
Відомості щодо перебування німців на теренах сучасної 

України сягають доби Київської Русі. Завдяки поширенню 
Магдебурзького права німецька присутність на українських 
землях посилилася за часів Галицько-Волинського князівства 
й Литовсько-Польської доби. Початок масової німецької коло-
нізації Півдня України було покладено за правління Кате-
рини ІІ, яка 1763 року видала маніфест, що забезпечував 
іноземним переселенцям низку пільг113. Значна активізація 
німецької імміграції до Волинської губернії відбулася після 
селянської реформи 1861 року та придушення царським уря-
дом Польського повстання 1863–1864 років. Згідно з офіцій-
ною статистикою наприкінці 80-х років ХІХ ст. на Волині 
проживало понад 90 тис. німецьких поселенців114. 

Упродовж другої половини ХІХ — на початку ХХ ст. 
привнесенню на український ґрунт основ європейської педа-
гогічної культури сприяла діяльність німецьких освітян, які 
офіційно отримували право на викладацьку діяльність у Ро-
сійській імперії лише після підтвердження належного рівня 
своєї кваліфікації. Так, 1860 року прусський підданий  
К.-Л. Крафт успішно склав екзамени при Університеті 
Св. Володимира на звання вчителя німецької мови в середніх 
навчальних закладах. Відповідно до програми іспитів йому 
було запропоновано дати усні та письмові відповіді на запи-
тання німецькою мовою, написати твір на тему “Ueber die 
deutsche Literatur des 18-ten Jahrhunderts” («Про німецьку 
літературу 18-го століття») і прочитати лекцію “Ueber die 
Verkürzung der Nebensätze” («Про скорочення підрядних 
речень»)115.  

Аналогічний екзамен, який 1860 року витримав у Київ-
ському університеті К.-Ф.-Б. Тенцлер, складався із запитань з 
арифметики та історії на теми: «Історія Німеччини від часу 
міжцарів’я до Реформації», «Історія Росії від воцаріння 
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Іоанна ІV до дому Романових»; географії — «Географія 
гірських хребтів і гір Європи», «Географія Північної Росії»; 
німецької мови — “Aus der Grammatik” («Із граматики»), “Aus 
der Satzlehre” («Із синтаксису»), “Aus der Literatur” («Із літе-
ратури»), “Konjugation der unregelmäßigen Verben” («Відмі-
нювання неправильних дієслів»). Окрім того, Тенцлер під-
готував твір “Über den Einfluss Goethe’s an die Literatur der 
Gegenwart” («Про вплив Гете на літературу по теперішній 
час») і прочитав пробну лекцію116.  

1861 року педагогічна рада Житомирської гімназії ухва-
лила рішення про надання права займатися приватним викла-
данням читання й письма німецькою мовою та основ ариф-
метики кістеру місцевої лютеранської церкви, прусському 
підданому К. Ферстеру117.  

Поряд із перевіркою професійних якостей освітян здійс-
нювався контроль за їхньою політичною благонадійністю, 
наприклад, 1861 року, у зв’язку з підозрою про участь у Поль-
ському повстанні 1830–1831 років, було встановлено сек-
ретний поліцейський нагляд за прусським підданим, випус-
кником Берлінського університету Ф. Новаковським, що пра-
цював домашнім учителем у маєтку графа О. Браницького 
(містечко Ставище Київської губернії)118.  

Іноді між іноземними педагогами та їхніми роботодавцями 
ставалися прикрі конфлікти, на які змушені були реагувати 
німецькі дипломатичні представництва в Російській імперії.  
У червні 1861 року секретар посольства Пруссії у Санкт-
Петербурзі звернувся до київського, подільського і волин-
ського генерал-губернатора з приводу скарги прусського під-
даного, домашнього вчителя В. Бадзинського на поміщика 
Юльянівського маєтку Гайсинського повіту А. Лопушан-
ського. В офіційному листі дипломат наголосив: “Une plainte, 
qui a été dernièrement adressée à la ségation du Roi par un sujet 
prussien, semble de nature assez grave…” («Скарга, яка нещо-
давно була направлена до королівського посольства прус-
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ським підданим, очевидно, є достатньо серйозною…»)119. 
Проте, згідно з рішенням гайсинського повітового суду було 
відхилено всі звинувачення на адресу Лопушанського щодо 
невиплати жалування Бадзинському, незаконного вилучення 
його паспорта, арешту й погрози покарання різками. 

У 1864 році прусський підданий Ф. Зенфтлебен склав при 
Університеті Св. Володимира екзамен на звання вчителя ні-
мецької мови в середніх навчальних закладах, давши відповіді 
на запитання із Закону Божого, історії релігії та церкви, історії 
Афінської республіки, Київської Русі, Франції, географії Єв-
ропи, арифметики, російської і німецької мов120. Наступного 
року цей іспит успішно витримав прусський підданий 
О. Урбан121. 

1869 року попечитель Київського навчального округу ви-
дав дозвіл на приватне викладання французької і німецької 
мов та основ арифметики німкені П. Лебан122, а наступного 
року надав саксонському підданому Г.-В. Шульцу свідоцтво 
вчителя німецької мови в середніх навчальних закладах123.  

Задля здобуття звання вчителя німецької мови прусський 
підданий П. Барач 1873 року провів у Першій Київській 
гімназії два пробні уроки, присвячені методам перекладу з 
німецької на російську мову і навпаки124. Того ж року іс-
питовий комітет Київського навчального округу визнав від-
повідність прусського підданого, випускника Берлінського 
університету В. Оббаріуса званню вчителя французької мови, 
яку він викладав у Білоцерківському реальному училищі. 

У 1874 році свідоцтво домашнього вчителя отримав прус-
ський підданий, випускник Вайсенфельської королівської 
учительської семінарії Р. Лютцкендорф, який працював інс-
пектором і викладачем при церковному училищі євангелічно-
лютеранської парафії м. Києва. Складений ним в іспитовому 
комітеті Київського навчального округу екзамен включав  
у себе письмову відповідь на запитання з німецької мови, 
переклад тексту «Битва на Куликовому полі 1380 р.» 
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німецькою, читання й переклад російською німецькомовних 
статей, їх граматичний, етимологічний і синтаксичний розбір, 
а також усні відповіді на запитання з арифметики, історії і 
географії125.  

Піклуючись про забезпечення своїх дітей якісною освітою 
рідною мовою, німецькі колоністи надавали великого зна-
чення заснуванню навчальних закладів. Зокрема, 1819 року 
було відкрито Костянтиноградське німецьке парафіяльне учи-
лище, 1825 — Полтавське, а в 1832 році, коштом місцевої 
лютеранської громади, — Кременчуцьке126. З 1848 року в 
містечку Коростишеві Радомисльського повіту Київської гу-
бернії діяла церковна школа Коростишевського євангелічно-
лютеранського товариства, з 1852 року в Києві — церковна 
школа Київського євангелічно-лютеранського товариства, з 
1858 року в колонії Доливі Радомисльського повіту Київської 
губернії — церковна школа Доливського євангелічно-люте-
ранського товариства127. 

На сторінках «Киевских епархиальных ведомостей» від 
1866 року священник П. Троцький, закликаючи православне 
духівництво наслідувати досвід організації лютеранських цер-
ковнопарафіяльних шкіл, наголошував: «Ще ми могли би 
повчитися в наших сусідів християн-лютеран тієї акуратності 
й чинності, які можна знайти в їхній кірсі при богослужіннях, 
і тій чистоті й благопристойності, що спостерігаються навіть 
на їхньому цвинтарі. Навчатися доброму, в кого б то не було, 
ніколи й нікому не соромно»128. 

Загалом за період із 1797 по 1885 роки при німецьких 
кірхах і колоніях Волинської губернії було відкрито 305 шкіл 
із 12 625 учнями, з них у Житомирському повіті — 70 шкіл із 
2 949 учнями, у Новоград-Волинському — 64 школи з 2 273 
учнями, в Острозькому — 8 шкіл із 359 учнями, у Заслав-
ському — 4 школи з 182 учнями, у Рівненському — 56 шкіл із 
2 207 учнями, у Дубенському — 10 шкіл із 478 учнями,  
у Луцькому — 55 шкіл із 2 479 учнями, у Володимир-
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Волинському — 29 шкіл із 1408 учнями, у Ковельському —  
5 шкіл із 152 учнями, в Овруцькому — 4 школи зі 138 уч-
нями129. 

Станом на 1879 рік у Житомирському повіті Волинської 
губернії діяла 21 школа з 430 учнями, у Новоград-Волин-
ському — 20 шкіл із 515 учнями, у Заславському — 4 школи 
зі 150 учнями, в Острозькому — 3 школи зі 115 учнями, в 
Овруцькому — 2 школи з 65 учнями, у Дубенському —  
4 школи зі 110 учнями, у Рівненському — 34 школи з 1005 
учнями, у Луцькому — 45 шкіл з 1590 учнями, у Володимир-
Волинському — 11 шкіл з 475 учнями, у Ковельському —  
2 школи зі 107 учнями130. 

1886 року в німецьких поселеннях на Волині вже нара-
ховувалося 307 шкіл, а 1887 року — 310, з них 6 баптистських 
і 304 лютеранські131. 

Діяльність лютеранських шкіл виходила далеко за межі 
навчально-виховної сфери, цементуючи німецьку громаду на 
базі єдиних культурно-релігійних цінностей і суспільно-полі-
тичних традицій, згуртовуючи її в «особливу національність з 
сильним духом і могутнім характером»132. Окрім свої прямих 
обов’язків кожен учитель (кістер) виконував функції поміч-
ника пастора з правом хрестити та ховати парафіян, керував 
богослужіннями, виголошував проповіді. У колоніях з неве-
ликою кількістю населення, що не мало змоги забезпечити 
окремі навчальні приміщення, відкривалися школи грамоти 
при молитовних домах, де на громадських засадах учите-
лювали кістери133. На шкільних учителів покладалося зав-
дання популяризації у німецьких колоніях прикладних знань у 
галузі землеробства, бджільництва, шовківництва, поширення 
нових сортів сільськогосподарських культур тощо. Так, пас-
тор Рожищевської парафії на Волині Керн пильно стежив за 
тим, щоби вчительське господарство було зразковим. Тим 
часом земельні володіння німецьких колоній зростали стрім-
кими темпами, наприклад, у Пулинському маєтку Житомир-
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ського повіту німці придбали в поміщика Качковського 
близько 11 тис. десятин землі, а в Івановичському маєтку 
барона Штакельберга — до 3 тис. десятин; у Курненській 
волості Новоград-Волинського повіту колоністи володіли 
понад 10 тис. десятин землі134. 

У 1879 році губернатор Волинської губернії Ю.М. Под-
горічані-Петрович порушив питання про становище шкіл у 
німецьких колоніях, що фактично перебували поза контролем 
міністерства народної освіти і повністю підпорядковувалися 
лютеранським пасторам, які на власний розсуд відкривали 
нові навчальні заклади, призначали і звільняли вчителів. 
Історія й географія в таких закладах викладалися за виданими 
в Берліні та Дрездені підручниками, що мали за мету «роз-
винути в юнацтві і патріотичне почуття, і національну само-
свідомість»135.  

На засіданні ради інспекції народних училищ Південно-
Західного краю від 5 вересня 1884 року було ухвалено, щоби в 
усіх лютеранських конфірмаційних школах російське читання 
й письмо були обов’язковими предметами, учителі цих шкіл 
неодмінно були політично й морально благонадійними росій-
ськими підданими, іноземні педагоги допускалися до викла-
дання лише тимчасово, не більше, ніж на півроку, навчання 
здійснювалося виключно за схваленими міністерством народ-
ної освіти підручниками, а фонди шкільних бібліотек скла-
далися лише з дозволених цензурою книжок. Члени ради 
розкритикували організацію навчально-виховного процесу в 
Славутському євангелічно-лютеранському конфірмаційному 
двокласному училищі Волинської губернії через те, що росій-
ську мову, арифметику і не передбачену програмою алгебру в 
ньому викладав випускник Рівненського реального училища 
Герштейн — єврей за національністю та іудей за віроспо-
віданням136.  

Яскравою ілюстрацією змісту навчального процесу німець-
ких шкіл на Волині є розклад уроків початкового училища в 
колонії Островки Житомирського повіту (1887): 
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І відділення 
Понеділок: Закон Божий (8.00–9.00), читання і письмо 

(9.00–10.00), чистописання (10.00–11.00), усний рахунок 
(11.00–12.00), заучування молитов (14.00–15.00), письмовий 
рахунок (15.00–16.00) 

Вівторок: німецька мова (8.00–9.00), урок повторення 
(9.00–10.00), письмо (10.00–11.00), письмове розкладання 
чисел (11.00–12.00), чистописання (14.00–15.00), арифметика 
(15.00–16.00) 

Середа: Закон Божий (8.00–9.00), читання і письмо (9.00–
10.00), заучування молитов (10.00–11.00), російська мова 
(11.00–12.00), урок повторення (14.00–15.00), арифметика 
(15.00–16.00) 

Четвер: німецька мова (8.00–9.00), урок повторення (9.00–
10.00), письмо (10.00–11.00), чистописання (11.00–12.00), ус-
ний рахунок (14.00–15.00), письмове розкладення чисел 
(15.00–16.00) 

П’ятниця: Закон Божий (8.00–9.00), заучування молитов 
(9.00–10.00), письмо і читання (10.00–11.00), письмо (11.00–
12.00), чистописання (14.00–15.00), арифметика (15.00–16.00) 

Субота: російська мова (8.00–9.00), урок повторення (9.00–
10.00), предметні бесіди (10.00–11.00), письмовий рахунок 
(11.00–12.00), письмове розкладення чисел (14.00–15.00), 
усний рахунок (15.00–16.00) 

 
ІІ відділення 

Понеділок: Закон Божий (8.00–9.00), письмові вправи з 
німецької мови (9.00–10.00), підготовка до уроку рідною 
мовою (10.00–11.00), арифметика (11.00–12.00), заучування 
байок і віршів (14.00–15.00), чистописання (15.00–16.00) 

Вівторок: підготовка до уроку (8.00–9.00), російська мова 
(9.00–10.00), переписування з підручника вправ (10.00–11.00), 
читання рідною мовою (11.00–12.00), чистописання (14.00–
15.00), письмове розв’язання задач (15.00–16.00) 
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Середа: Закон Божий (8.00–9.00), приготування до уроку 
(9.00–10.00), російська мова (10.00–11.00), переписування з 
підручника вправ (11–12), заучування катехізису (14.00–
15.00), арифметика (15.00–16.00)  

Четвер: письмові вправи (8.00–9.00), арифметика (9.00–
10.00), рідна мова (10.00–11.00), чистописання (11.00–12.00), 
російська мова (14.00–15.00), читання рідною мовою (15.00–
16.00) 

П’ятниця: Закон Божий (8.00–9.00), письмове розв’язання 
задач (9.00–10.00), рідна мова (10.00–11.00), виконання пись-
мових вправ з рідної мови (11.00–12.00), чистописання (14.00–
15.00), виконання письмових вправ з російської мови (15.00–
16.00) 

Субота: письмові вправи з російської мови (8.00–9.00), 
заучування байок і віршів (9.00–10.00), предметні бесіди 
(10.00–11.00), письмовий виклад змісту бесід (11.00–12.00), 
арифметика (14.00–15.00), письмове розв’язання задач (15.00–
16.00) 

ІІІ відділення 
Понеділок: диктант з російської мови (8.00–9.00), російська 

мова (9.00–10.00), підготовка до уроку з рідної мови (10.00–
11.00), підготовка до уроку з історії Росії (11.00–12.00), 
історія Росії (14.00–15.00), арифметика (15.00–16.00) 

Вівторок: робота над помилками в диктанті (8.00–9.00), 
підготовка до уроку (9.00–10.00), Закон Божий (10.00–11.00), 
географія (11.00–12.00), чистописання (14.00–15.00), письмові 
вправи (15.00–16.00) 

Середа: Закон Божий (8.00–9.00), рідна мова (9.00–10.00), 
диктант з російської мови (10.00–11.00), письмове розв’язання 
задач (11.00–12.00), арифметика (14.00–15.00), чистописання 
(15.00–16.00) 

Четвер: робота над помилками в диктанті (8.00–9.00), 
виконання письмових вправ з рідної мови (9.00–10.00),  
рідна мова (10.00–11.00), підготовка до уроку (11.00–12.00), 
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російська мова (14.00–15.00), читання рідною мовою (15.00–
16.00) 

П’ятниця: диктант з російської мови (8.00–9.00), ариф-
метика (9.00–10.00), письмові вправи (10.00–11.00), історія 
Росії (11.00–12.00), чистописання (14.00–15.00), письмове 
розв’язання задач (15.00–16.00) 

Субота: робота над помилками в диктанті (8.00–9.00), 
Закон Божий (9.00–10.00), приготування до уроку (10.00–
11.00), російська мова (11.00–12.00), виконання письмових 
вправ (14.00–15.00), географія (15.00–16.00) 

 
Наприкінці 1880-х років керівництво Київського навчаль-

ного округу рішуче виступило за підпорядкування шкіл у 
німецьких колоніях міністерству народної освіти з метою 
«злиття в майбутньому цього іноземного елемента з місцевим 
населенням». Справді, незалежні від урядових структур люте-
ранські школи суперечили офіційній русифікаторській полі-
тиці, оскільки навчальний процес у них здійснювався німець-
кою мовою за виданими в Німеччині підручниками, діло-
водство провадилось німецькою, їхнім учням не було відоме 
ім’я російського імператора, хоча вони добре знали імена 
імператора та рейхсканцлера Німецької імперії. Зрештою, 
відповідно до указу Урядуючого Сенату від 1887 року всі 
іновірські школи Південно-Західного краю Російської імперії 
з належним їм майном підпорядковувалися міністерству 
народної освіти. Відтак, підлягали закриттю всі навчальні за-
клади, засновані Санкт-Петербурзькою євангелічно-лютеран-
ською консисторією без відповідного дозволу міністерства 
народної освіти. Так, 1892 року було закрито конфірмаційну 
школу Геймтальської лютеранської парафії у німецькій коло-
нії Курганах Новоград-Волинського повіту137.  

Упродовж 1888 року під юрисдикцію міністерства народ-
ної освіти перейшли німецькі школи:  
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Київської губернії 
- у містечку Коростишеві, колоніях Єленовка, Казімі-

ровка, Філоновка, Романовка, Малиновка, Елевка, Раковичі, 
Вигода, Шнуровий Ліс, Папірня, Негребівка Радомисльського 
повіту;  

- у колоніях Завалівка (Карнівка), Осикова, Паулінівська, 
Старицька Київського повіту; 

Подільської губернії 
- у селі Краснодол Ямпільського повіту; 
- у містечку Немирів Брацлавського повіту;  

Волинської губернії 
- у колоніях Майдан (Червона Федорівка), Стара Олек-

сандрівка, Єрусалимка, Кам’янка, Людмиловка, Маріанівка, 
Радичі, Андрійов, Генрієтовка, Городище, Червонорічка, То-
порище, Фасовська Рудня, Єленовка, Черняхів, Андріївка, 
Язвинка, Янівка, Пулини, Стара Буда, Кутузівка, Лодзянівка, 
Цветянка, Стрибеш, Прутовка, Константиновка, Вольваховка, 
Вязовець, Габровка, Юстинівка, Мартинівка, Поправка, Ве-
ликі Садки, Солодири, Івановичі, Островки, Нейдорф, Каро-
линка, Бобрицька Буда, Нейманівка, Антонівка, Юзефенталь, 
Нова Вікторівка, Гонорин, Стара Вікторівка, Маріяндорф, Ос-
карівка, Нейдорф, Березівка, Клярівська Янівка, Кремнянка, 
Сорочино, Анополь, Верендорф, Домбровка, Янівка, Зеле-
нець-Вулька, Ставище, Шадур, Олександрія, Лисовська Буда, 
Холосне, Лиски, Роговка, Селянський Млинок, Федорівка, 
Торчин, Вишняковка-Олександрівка, Рутковська, Станісла-
вівка, Сульжинівка, Тартачен, Фастинівка Житомирського 
повіту; 

- у колоніях Корольов, Лісова, Горщик Овруцького 
повіту; 

- у колоніях Анета, Гофманівка, Старі Непознаничи, 
Зегенсталь Боголюбівка, Березова Гать, Маковець, Наталіївка, 
Веровка (Володимирівка) Цвільська, Геральдівка, Дубровка, 
Столпецька, Уварівка, Покащев, Косяк, Здоровець, Новий 
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Хмерин, Емільчинська Сергіївка, Ільяшівка, Стара Гута, 
Серби, Маріанівка, Зіселевка, Мойсеєвка, Маргаритовка, Сер-
бівська слобода, Варварівка, Нова Вергиниця, Димитрівка 
Новоград-Волинського повіту138. 

 
На початку 1888 року міністерству народної освіти було 

підпорядковано училище для дітей німецьких колоністів, роз-
ташоване в містечку Дунаївцях Новоушицького повіту По-
дільської губернії. За пропозицією інспектора народних учи-
лищ зібрання дунаївецького товариства німецьких колоністів 
у березні 1890 року ухвалило: надати для училища двоповер-
ховий кам’яний будинок з прилеглим до нього фруктовим 
садом; щорічно виділяти на утримання закладу 935 руб., з них 
на платню трьом учителям — по 300 руб., на письмове 
приладдя й книжки в подарунок учням — 15 руб., на прид-
бання училищної бібліотеки — 20 руб.; забезпечувати влас-
ними силами опалення, освітлення й ремонт будівлі; надати 
кожному з учителів квартиру; для керівництва училищним 
господарством обирати двох попечителів на трьохлітній тер-
мін139. У вересні цього ж року зібрання ухвалило рішення 
клопотати про перетворення закладу на сільське двокласне 
училище міністерства народної освіти, за умови, щоби в 
ньому здобували початкову освіту не лише хлопчики, а й 
дівчатка, як це відбувалося починаючи з 1834 року; викла-
дання німецької мови було обов’язковим; дітей нелютеран-
ського віросповідання приймали на навчання згідно з дозво-
лом членів товариства; учителів призначали за рекомендацією 
колоністів. Проте в інструкції інспектору народних училищ 
від 1891 року попечитель Київського навчального округу на-
голосив, що в дунаївецькому училищі викладання німецької 
мови, як необов’язкового предмета, могло відбуватися лише в 
позакласний час, а вчителі мали призначатися «навчальним 
відомством і до того ж з числа осіб російського поход-
ження...». Члени німецької громади доступними їм засобами 
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чинили опір русифікаторській політиці, наприклад, члени 
господарського комітету при дунаївецькому училищі прусські 
піддані Ю. Крафт і Ф. Кінцле закуповували й поширювали 
серед учнів німецькі книжки, публічно виступали проти пере-
ведення навчального процесу виключно на російську мову, 
домагалися оформлення діловодства німецькою. 1896 року 
поліцейський наглядач містечка Дунаївців у офіційному звер-
ненні до інспектора народних училищ першого району По-
дільської губернії зазначав, що місцеве товариство німецьких 
колоністів докладало всіх зусиль, аби «зберегти собі повну 
свободу стосовно училища».  

Згідно зі звітом попечителя Київського навчального округу 
за 1890 рік викладачі німецьких шкіл погано володіли росій-
ською, а «деякі з них навіть не могли висловлюватися цією 
мовою»140. Відтак, з метою вдосконалення знань німецьких 
учителів з російської мови та методики її викладання в 1892 й 
1893 роках відбулися літні педагогічні курси при народних 
училищах Житомирського повіту: Барашевському, Горошков-
ському, Пулинському, Ушомирському; Новоград-Волинсько-
го повіту: Андрєєвичскому, Барановському, Емільчинському; 
Рівненського повіту: Межирічському, Підлужанському, Ту-
чинському; Володимир-Волинського повіту: Вербському, Ло-
качському. Упродовж 1898–1899 років курси були проведені у 
Житомирському, Рівненському, Володимир-Волинському й 
Ковельському повітах. Хоча найкращі випускники цих курсів 
не залишилися працювати на Волині, а перевелися до Оде-
ського навчального округу, де вчителі «іновірських шкіл» 
отримували вищу платню, однак керівництво Київського нав-
чального округу відзначило покращення викладання росій-
ської мови у навчальних закладах німецьких поселень Волин-
ської губернії, що відбулося виключно за рахунок іноземних 
колоністів, без матеріальної підтримки з боку держави.  

1891 року київський, подільський і волинський генерал-
губернатор звернувся до попечителя Київського навчального 
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округу з ініціативою заснування особливої комісії для вирі-
шення питання щодо подальшої долі шкіл у німецьких посе-
леннях Південно-Західного краю, наголосивши на його полі-
тичному значенні. У листі до міністра народної освіти він 
обґрунтував доцільність створення вказаної комісії необхід-
ністю, «щоби школи в німецьких поселеннях краю слугували 
засобом зближення німецьких поселенців із корінним росій-
ським населенням, а не підтримували серед них племінну 
окремішність»141. У травні, після схвалення цієї ідеї міністер-
ством народної освіти, відбулося перше засідання комісії за 
участю попечителя Київського навчального округу й інспек-
торів народних училищ. 

Відповідно до розпорядження міністерства народної освіти 
від 1892 року в євангелічно-лютеранських школах запровад-
жувалася обов’язкова молитва за імператора, текст якої мав 
висіти на видноті в кожній класній кімнаті142. Водночас 
інспектори народних училищ Волинської губернії скаржилися 
на «надзвичайно вороже» ставлення німецької громади до 
всіх заходів, що вживалися задля русифікації лютеранських 
шкіл і «обрусіння» колоністів, які вважали російську мову 
непотрібною для німецької жінки, і непоодинокими були ви-
падки, коли дівчатка припиняли відвідувати школи, в яких від 
них вимагалося вивчення російської143.  

1900 року жителям німецької колонії Судіхи Велико-
Бучковської волості Костянтиноградського повіту Полтав-
ської губернії було видано дозвіл на відкриття однокласного 
міністерського училища з російською мовою викладання. 
Колоністи зголосилися надати училищу приміщення та що-
річно виділяти на його утримання 390 рублів, з них 120 рублів — 
на платню учителю «Закону Божого», 240 — основному 
учителю (окрім забезпечення квартирою й опаленням), 30 — 
на облаштування бібліотеки144.  

У звіті за 1901 рік командувач військ Московського вій-
ськового округу великий князь Сергій Олександрович указав 
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на незадовільний рівень знань з російської мови німецьких 
колоністів, що перебували на військовій службі. Відповідно, 
міністерство народної освіти доручило попечителю Київ-
ського навчального округу посилити контроль за викладанням 
російської мови в школах німецьких колоній. Інспектори 
народних училищ на місцях отримали розпорядження пере-
вірити, якою мірою «насаджуються в німецькому поселенні 
основи російської державності»145. 1903 року міністерство 
народної освіти надіслало до керівництва Київського навчаль-
ного округу перелік заходів, що мали вживатися задля по-
глиблення викладання російської мови у навчальних закладах 
німецьких колоній. Йшлося передусім про сприяння їх пере-
творенню на однокласні й двокласні училища під юрисдик-
цією міністерства народної освіти; спонукання учителів ні-
мецького походження до вступу до педагогічних курсів та 
учительських семінарій; організацію короткострокових педа-
гогічних курсів і з’їздів учителів; створення при училищах 
російських бібліотек і забезпечення їх методичними розроб-
ками з російської мови та наочними засобами; заохочення 
проросійської діяльності співробітників шкіл у німецьких 
поселеннях, незалежно від їхнього походження, за допомогою 
грошових премій, почесних відзнак і нагород; організацію 
екскурсій для учителів углиб Росії з метою ознайомлення з її 
культурою і побутом, а також відрядження їх до місцевостей 
«корінної Росії» задля вдосконалення практичних мовних 
навичок; відкриття при училищах недільних шкіл, курсів, 
народних читань, народних бібліотек для навчання російської 
мови дорослого населення. Упродовж червня–серпня 1903 
року на базі Житомирського, Новоград-Волинського, Рівнен-
ського, Володимир-Волинського і Луцького двокласних місь-
ких училищ діяли тимчасові педагогічні курси для вчителів 
«іновірських шкіл» Волинської губернії. На курсах, що від-
бувалися в Новоград-Волинську, слухачів поділили на два 
відділення за результатами вступних іспитів, що включали в 



Культурно-освітня діяльність греків, чехів та німців 

 

253

себе диктант, виклад статті «Подвиг купця Іголкіна» й 
арифметичну задачу. Згідно з розкладом щодня проводилося 
по шість уроків тривалістю в годину, а також 30-хвилинні 
заняття з гімнастики, якими керував один із слухачів, що мав 
досвід військової служби. За весь період курсів не було 
зафіксовано жодного пропуску уроків, поведінку слухачів 
визнали бездоганною, а дисципліну — зразковою. Практика 
викладання російської мови й арифметики являла собою уро-
ки для учнів місцевого приватного єврейського училища 
Шрайбштейна. Особливих успіхів слухачі курсів досягли у 
співах, створили хор і вивчили близько двадцяти російських 
пісень: «Боже, царя храни», «Славься, славься, наш русский 
царь», «Многие лета», «Пир Петра Великого», «Колыбельная 
песня», «Лён мой, лён», «Сватушка» тощо. Більшість слухачів 
курсів при Володимир-Волинському двокласному міському 
училищі не лише співали в хорі, а й грали на скрипці або 
фісгармонії. Оскільки вони виявили бажання самостійно готу-
ватися до іспиту на звання учителя початкового училища, 
навчальна програма була розширена за рахунок запровад-
ження уроків з географії. Щодня заняття починалися й закін-
чувалися молитвою із євангелічно-лютеранської агенди. На 
курсах, організованих на базі Острозького двокласного місь-
кого училища, окрім російської мови й арифметики, викла-
далися також природознавство, географія, російська і все-
світня історія. Педагогічні курси в Острозі швидко переросли 
в літературно-мистецьку акцію, до якої прилучилася місцева 
інтелігенція. Слухачі власними зусиллями створили хор і 
оркестр, а в організованих ними недільних вечорах брали 
участь учні міського та єврейського училищ, які декламували 
вірші російських авторів. В організації навчального процесу 
на педагогічних курсах при Житомирському двокласному 
міському училищі активну участь брали слухачі: унтер-офіцер 
запасу Л. Кіргінер викладав військову гімнастику, а Е. Феніор — 
співи та гру на струнних і духових музичних інструментах. Як 
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зазначав інспектор народних училищ восьмого району Волин-
ської губернії, на психологічному й фізичному стані слухачів 
негативно позначилося проведення курсів саме в розпал по-
льових робіт, «яким, за мізерності отримуваної платні, зму-
шені присвячувати себе ці вчителі, маючи в сільському гос-
подарстві головне матеріальне забезпечення для себе і своєї 
нерідко численної родини. Усе це на початку курсів дуже 
турбувало цих трударів і, мабуть, певною мірою впливало на 
стан їхнього здоров’я, але згодом вони змирилися з неми-
нучістю матеріальних збитків...»146.  

Загалом наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. у німецьких 
поселеннях Волинської губернії спостерігалося зменшення 
кількості шкіл, підпорядкованих міністерству народної освіти: 
1890 року їх нараховувалося 358 (12 413 учнів), 1891 — 336 
(12 035 учнів), 1892 — 334 (10 883 учня), 1893 — 328 (9 013 
учнів), 1894 — 326 (8 509 учнів), 1895 — 325 (8 527 учнів), 
1896 — 324 (9 446 учнів), 1897 — 318 (11 045 учнів), 1898 — 
306 (11 288 учнів), 1899 — 304 (11 356 учнів), 1900 — 296 
(10 682 учня), 1901 — 295 (11 165 учнів). Упродовж 1892 — 
1901 років 20 німецьких шкіл у Житомирському, Новоград-
Волинському, Рівненському, Володимир-Волинському, Луць-
кому, Острозькому, Овруцькому повітах Волинської губернії 
було реорганізовано у двокласні та однокласні сільські учи-
лища. 1902 року громада Коростишівської німецької колонії 
Київської губернії ухвалила рішення про перетворення почат-
кової німецької школи в однокласне училище міністерства 
народної освіти147. 

У 1910 році директор народних училищ Волинської гу-
бернії підтримав клопотання жителів колоній Станіславовки, 
Родомля та Яновки Ковельського повіту щодо відкриття в 
Станіславівці німецької початкової школи. Колоністи взяли на 
себе зобов’язання виділяти щорічно на платню вчителю  
120 рублів, на опалення — 30 рублів, а також надати вчителю 
в користування 5 моргів землі148.  
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Соціальний і національний склад лютеранських шкіл був 
вельми строкатим. Наприклад, станом на 1904 рік у Київ-
ському реальному училищі Св. Катерини нараховувалося  
212 дітей дворян і чиновників, 184 — міщан, купців другої 
гільдії і ремісників, 52 — іноземних підданих, 37 — селян,  
19 — почесних громадян і купців першої гільдії, 8 — ду-
хівництва, 2 — козаків, у тому числі 226 православних,  
152 римо-католики, 108 лютеран, 27 іудеїв та ін.149 У жіночій 
гімназії при Київській євангелічно-лютеранській церкві 1909 
року навчалося 165 вихідців із родин дворянства та чинов-
ництва, 196 — із сімей міщан, 26 — селян, 4 — духівництва та 
інш., з них 199 учениць були православними, 134 — люте-
ранами, 51 — римо-католиками, 34 — іудеями, 2 — старо-
обрядцями та ін.150 Загалом на початку ХХ ст. у цій гімназії 
здобували освіту учениці лютеранського, православного, ри-
мо-католицького, іудейського, баптистського, англіканського, 
старообрядницького й караїмістського віросповідань151.  

Збереженню та розвитку духовного спадку, педагогічних 
традицій німецького народу була присвячена діяльність куль-
турно-просвітницьких організацій, масштаби якої розширю-
валися на теренах Наддніпрянської України упродовж ХІХ — 
початку ХХ ст. 1872 року зусиллями німецької громади ство-
рено Київське співоче товариство, основна мета якого поля-
гала в забезпеченні його членів найпотрібнішими книжками, 
газетами, журналами, організації музичних і сімейних вечорів, 
хорового співу, ігор у карти, доміно, шахмати, кеглі та біль-
ярд152. Повноправними членами товариства могли стати пред-
ставники всіх станів і національностей. Керівництво його 
справами здійснювалося радою, обраною у складі голови, 
віце-голови, касирів і шістьох членів. Товариство мало власну 
кухню і буфет, в якому ціни на страви й напої визначалися 
радою. Під час зібрань були заборонені будь-які розмови й 
дискусії на політичну тематику. Музичні вечори й концерти 
влаштовувалися лише з дозволу поліції153. З часом спектр 
діяльності цього культурно-просвітницького об’єднання роз-
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ширився, і згідно з виданим 1907 року статутом воно вже 
мало назву «Київське німецьке товариство» та було спря-
моване на збереження й розвиток німецької культури, надання 
допомоги нужденним німцям, підтримку недільних шкіл, 
організацію загальноосвітніх і професійних недільних та 
вечірніх курсів. Задля продуктивного проведення дозвілля й 
задоволення духовних запитів київських німців передбачалося 
влаштування концертів і драматичних вистав, музичних і 
літературних вечорів, науково-популярних читань, хорового 
співу, балів, маскарадів, раутів, жур-фіксів, сімейних сні-
данків, обідів і вечерь, дитячих свят і вистав, прогулянок і 
пікніків за містом, різноманітних ігор і спортивних змагань 
(їзда на велосипедах, катання на ковзанах, плавання, гребля 
тощо), а також створення спеціальних відділів гімнастики, 
фехтування, вольтижировки, боксу, бігу, стрільби та ін.154 При 
товаристві діяла бібліотека, забезпечена виданнями росій-
ською, німецькою й іншими мовами, у приміщенні Київського 
комерційного зібрання по вулиці Хрещатик, 1 презентувалися 
аматорські німецькомовні спектаклі155.  

У жовтні 1907 року в Києві засновано Південно-західне 
німецьке товариство, мета якого полягала в наданні підтримки 
в економічній і культурній сферах німцям, що проживали у 
Київській, Волинській, Подільській, Полтавській і Чернігів-
ській губерніях. Відповідно до статуту його діяльність була 
спрямована на створення кас взаємодопомоги, банків, сіль-
ськогосподарських установ тощо, а також відкриття нових і 
підтримку діючих навчальних закладів з німецькою мовою 
викладання; заснування стипендій, літніх колоній, дитячих 
садків, бібліотек, лікарень, притулків та інших доброчинних 
закладів; поширення друкованої літератури, пересувних біб-
ліотек і курсів із різних галузей знань; організацію лекцій, 
концертів і театральних вистав, співочих і гімнастичних гурт-
ків, з’їздів, екскурсій, сімейних вечорів і виставок156. Одним із 
засновників цієї організації і першим головою її правління 
став відомий учений-санскритолог, професор Університету 
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Св. Володимира (1886–1914) Ф.І. Кнауер157. Товариство мало 
свої відділення навіть у невеликих населених пунктах, напри-
клад, с. Білі Вежи Чернігівської губернії158. Його членом мав 
право стати кожен німець за умови сплати щорічного член-
ського внеску. Правління складалося з 11 осіб: голови, това-
риша голови, скарбничого, секретаря, семи членів, що обира-
лися загальним зібранням на три роки. Товариство розгорнуло 
масштабну культурно-просвітницьку діяльність у Києві, на-
приклад, 1909 року з дозволу попечителя Київського нав-
чального округу та київського, подільського і волинського 
генерал-губернатора в залі Катерининського реального учи-
лища було організовано платні публічні лекції німецькою 
мовою професора І.А. Леціуса «Про римських імператорів», 
літератора К. Мейснера «Життя й діяльність Рембрандта», 
«Про нове облаштування німецького дому» та ін. Із початком 
Першої світової війни міністр внутрішніх справ М.О. Мак-
лаков віддав розпорядження про закриття Південно-західного 
німецького товариства (вересень 1914 р.)159.  

1907 року постало Дамське товариство допомоги бідним 
німцям-католикам м. Одеси «Марія Гільф». Його засновни-
цями були дружина одеського міщанина М.В. Фогт, піддана 
Пруссії Р.Ф. Гіттерман, дружина одеського купця Є.Г. Банош, 
дружина відставного штабс-капітана А.А. Гергардт. Відпо-
відно до статуту мета діяльності цієї організації полягала в 
покращенні матеріальних і духовних умов життя одеських 
німців-католиків. Товариство надавало грошову допомогу ма-
лозабезпеченим німецьким родинам, займалося працевлаш-
туванням німецького населення, опікувалося літніми й неміч-
ними людьми, інвалідами, сиротами, а також створювало 
навчальні заклади та бібліотеки, організовувало лекції, кон-
церти і театральні вистави160.  

У 1908 році було затверджено статути Німецького дам-
ського товариства в м. Харкові та Харківського німецького 
товариства161. Того ж року засновано Південноросійське ні-
мецьке товариство, правління якого перебувало в м. Одесі. 
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Дійсними членами цієї організації могли стати німці, що 
мешкали в Бессарабській, Катеринославській, Таврійській і 
Херсонській губерніях, області Війська Донського й на Кав-
казі, а також в Одеському, Севастопольському, Керч-Єні-
кальському, Миколаївському градоначальствах162. Товариство 
отримало право відкривати школи, дитячі садки, літні колонії, 
бібліотеки, читальні, лікарні, гуртожитки, притулки, організо-
вувати сімейні вечори, лекції, читання, вистави, концерти, 
екскурсії, розважальні заходи для дітей тощо. В Одесі було 
засновано жіноче комерційне училище Південноросійського 
німецького товариства, в якому викладалися Закон Божий, 
російська мова та словесність, німецька, французька й анг-
лійська мови, педагогіка, історія, географія, математика, при-
родознавство, фізика, хімія, товарознавство, комерційна ариф-
метика, бухгалтерія, комерційна кореспонденція російською 
та іноземними мовами, політична економія, законознавство, 
переважно торговельне і промислове, комерційна географія, 
чистописання, малювання, стенографія, машинопис, рукоділ-
ля, гімнастика, співи, танці163. До училища приймали всіх 
дівчат, незалежно від станового походження й віросповідання. 
Станом на 1914 рік у ньому навчалася 201 особа, з них 103 — 
лютерани, 49 — православні, 19 — католики, 30 — іудеї164.  

У грудні 1914 року від імені міністра внутрішніх справ 
М.О. Маклакова губернаторам і градоначальникам було надіс-
лано секретне розпорядження про закриття товариств, спря-
мованих на «об’єднання німецького елемента на ґрунті вузь-
конаціональних інтересів і навіть проведення німецьких 
національних тенденцій»165. Відповідно, начальник жандарм-
ського управління м. Одеси охарактеризував німецькі органі-
зації (благодійні, просвітницькі, технічні тощо) як такі, що 
становили загрозу громадському спокою і безпеці держави.  

Упродовж другої половини ХІХ — початку ХХ ст. не-
від’ємною складовою культурно-освітнього поступу Наддніп-
рянської України стали німецькі художньо-естетичні цінності, 
що популяризувалися за посередництва театрально-музичного 



Культурно-освітня діяльність греків, чехів та німців 

 

259

мистецтва. Зокрема, 1873 року випускниця Лейпцизької кон-
серваторії М. Ландеберг передала зібрані нею з концерту в 
м. Рівно 235 руб. 15 коп. на користь нужденних вихованців 
Рівненського реального училища166. 

У 1887 році миколаївський військовий губернатор забо-
ронив діяльність заснованого прусським підданим А. Рем-
лінгом у Миколаєві театру-фантому на підставі того, що 
останній не пускав за лаштунки представників поліції. Ба 
більше, Ремлінг потрапив під підозру у військовому шпи-
гунстві поряд із іншими молодими людьми, що гуртувалися 
навколо віце-консула пана Фрішена, який здійснював хлібну 
торгівлю в Миколаєві167. 

Німецька трупа під керівництвом румунського підданого 
Я. Спєваковського презентувала 1898 року в Дубно кілька 
дозволених цензурою спектаклів168. Наступного року цей 
театральний колектив уклав контракт із власницею київського 
розважального закладу «Аркадія» О. Щербаковою щодо по-
становки з травня по вересень оперетково-драматичних спек-
таклів німецькою мовою169.  

За сприяння директора Харківської російської опери князя 
О.А. Церетелі 1900 року київський, подільський і волинський 
генерал-губернатор надав дозвіл на гастрольні виступи в 
київському театрі Соловцова (19–20 листопада) німецької 
драматичної трупи за участю знаменитого віденського актора 
А. фон Зонненталя170. 

1899 року київський, подільський і волинський генерал-
губернатор відхилив клопотання адміністратора німецької 
трупи Я.Л. Готарда про гастролі в Києві171, 1909 року — 
артисток німецько-єврейських колективів Б. Лернер та 
М.В. Жукової щодо спектаклів у Луцьку, Білій Церкві, Жито-
мирі, Бердичеві й Умані172 та ін. Того ж року німецько-
єврейській трупі М.Л. Генфера не вдалось отримати дозвіл 
генерал-губернатора на постановку театральних вистав у 
Києві, незважаючи на її успішний досвід виступів на київській 
сцені впродовж 1907–1908 років. Водночас 1907 року твор-
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чому колективу Брайтмана було дозволено презентувати у 
м. Володимир-Волинському шість спектаклів німецькою мо-
вою без використання «єврейського жаргону», за цієї ж умови 
генерал-губернатор санкціонував німецькомовні вистави ар-
тистки С.Л. Мішурат у Києві, німецько-єврейської трупи під 
керівництвом Сем-Адлера й Я.В. Співаковського — у київ-
ському «Шато де Фльор» та Білій Церкві, трупи Гузика — у 
Кременці, Ковелі, Дубно, Старокостянтинові, трупи М.Л. Ген-
фера — в Києві, Умані, Черкасах та ін.173 У жовтні 1907 року 
генерал-губернатор підтримав клопотання антрепренера Ма-
лого театру в Києві О.М. Крамського про дозвіл на поста-
новку в зимовому сезоні спектаклів французькою і німецькою 
мовами. 

1908 року вийшла офіційна заборона на діяльність єврей-
сько-німецьких труп у Південно-Західному краї. У серпні 
київський, подільський і волинський генерал-губернатор від-
хилив клопотання мешканця м. Холм антрепренера німецько-
єврейської трупи Я.С. Гузика про постановку спектаклів у 
Київській губернії, а в лютому 1910 — прохання мешканця 
м. Бердичева М.-Г. Зака дозволити влаштувати німецько-
єврейські вистави у власному будинку174. Водночас жителю 
м. Умані антрепренеру Генферу 1908 року надали дозвіл на 
чотири спектаклі німецькою мовою «без уживання єврей-
ського жаргону»175. Генерал-губернатор також схвалив іні-
ціативу щодо постановки у грудні в театрі Медведєва 
м. Києва благодійних спектаклів німецькою мовою на користь 
Товариства допомоги нужденним учням Київського реального 
училища Св. Катерини і жіночої гімназії при Київській єван-
гелічно-лютеранській церкві.  

1909 року при Євангелічно-лютеранській церкві в Києві 
відбувся концерт духовної музики, грошовий збір від якого 
було передано на вдосконалення церковного органа. 

Очевидно, що постановки в Києві творів німецької драма-
тургії були затребуваними і вважалися справою вельми при-
бутковою. Так, власник типографії І.Д. Баран, що проживав 
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по вул. Хрещатик, 7, прагнув покращити своє матеріальне 
становище за допомогою організації спектаклів німецькою 
мовою, утім він так і не зміг отримати відповідний дозвіл 
генерал-губернатора (1910)176.  

1913 року подільський губернатор дозволив керівнику 
драматичної трупи Сабсаю зробити постановку в м. Балті 
мініатюр німецькою мовою і водночас доручив місцевому 
справнику «зовсім не допускати єврейського жаргону»177. 
Цього ж року київський, подільський і волинський генерал-
губернатор відхилив клопотання мешканця м. Звенигородки 
Мішурата про дозвіл на постановку німецьких п’єс та гро-
мадянина США артиста Сем-Адлера — на презентацію його 
трупою впродовж 1913 року в Південно-Західному краї спек-
таклів «німецько-єврейською мовою», хоча вистави цього 
колективу вже відбувалися в Києві 1907 і 1908 рр. 

На початку ХХ ст. у контексті активізації українсько-
німецьких культурно-освітніх взаємовпливів зросло значення 
закордонних наукових подорожей вітчизняних фахівців із різ-
них галузей знань. Так, кандидати богослов’я П. Брянських і 
М. Подольський, які 1907 року закінчили повний курс нав-
чання в Київській духовній академії, звернулися до ректора з 
клопотанням про виготовлення копій їхніх дипломів, необ-
хідних для вступу до Берлінського університету178. 

Упродовж 1907–1908 навчального року доцент кафедри 
психології Київської духовної академії І.П. Четвериков удос-
коналював свою освіту в Мюнхенському університеті під ке-
рівництвом професора філософії, засновника Мюнхенського 
психологічного інституту Т. Ліппса. Київський учений відві-
дував лекції Т. Ліппса з психології і естетики, а також його 
практичні заняття, присвячені проблемі волі; слухав курс із 
теорії сприйняття і брав участь у семінарі одного з осно-
воположників філософської антропології, професора М. Ше-
лера; був присутній на лекціях із загальної антропології 
професора І. Ранке. «Завдяки працям частково Шелера, а 
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передусім Теодора Ліппса, — відзначав Четвериков, — су-
часна психологія вступає на новий шлях, вона стає самостій-
ною наукою зі своїм особливим змістом і зі своїми особли-
вими методами»179. Результатом здійсненої київським доцен-
том у Німеччині науково-пошукової роботи стала його стаття 
«Метод философии Фриза и его новой школы», опублікована 
в «Трудах Киевской Духовной Академии»180. 

Влітку 1909 року викладачі народних училищ Чернігів-
ської губернії узяли участь у поїздці, організованій Това-
риством поширення технічних знань (м. Москва) з метою 
вивчення досвіду організації початкової освіти за кордоном. 
Особливу увагу було приділено постановці шкільної справи і 
рівню прикладних знань із сільського господарства в Німеч-
чині та Австро-Угорщині. Екскурсанти відвідали музеї, кар-
тинні галереї, архітектурні пам’ятки Берліна, Галле, Лейп-
цига, Дрездена, Відня. Під час перебування в Галле вони 
оглянули солеварні, вугільні копальні, а також музей, оран-
жереї, поля і виставку домашніх тварин поліпшених порід при 
сільськогосподарському інституті. У Берліні екскурсанти оз-
найомилися з методикою дошкільного виховання у зразко-
вому дитячому садочку імені Фребеля-Песталоцці при жіно-
чій учительській семінарії181.  

Високий рівень авторитету німецької освітньої системи 
серед вітчизняних викладачів засвідчує, зокрема, той факт, що 
лише впродовж 1912 року здійснити відрядження до Німеч-
чини зголосилися: вчитель російської мови Олександрівської 
Київської гімназії М.І. Тростянський; викладач графічних 
мистецтв Житомирської другої гімназії В. Яньшинов та історії 
П. Кадилін; вчитель математики Київської жіночої гімназії 
Святої княгині Ольги В. Барицький; вчителька історії Київ-
ської жіночої гімназії О.К. Титаренко — Є.І. Денисова; ви-
кладач природничої історії Кременчуцького Олександрівсько-
го реального училища М.І. Фененко; вчитель історії Київської 
четвертої чоловічої гімназії І.В. Радзимовський; викладач 
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фізики Полтавської приватної жіночої гімназії О.П. Вахніної — 
М. Мангубі; вчитель словесності, історії і педагогіки Сос-
ницької жіночої гімназії І. Попов; викладач математики і 
фізики Балтської чоловічої гімназії Л. Поплавський; вчитель 
німецької мови Глухівської гімназії Т. Піннекер; викладач 
природознавства Златопольської жіночої гімназії К. Коршун-
Осмоловський; вчителька німецької мови Конотопської чоло-
вічої гімназії Е.Ф. Фальк; викладач російської мови Хороль-
ського реального училища Є. Ткаченко-Петренко; вчитель 
фізики і математики Полтавської М.П. Павелко жіночої гім-
назії Д. Лісовський; викладач історії і географії Чернігівської 
жіночої гімназії В. Ярошевський; вчителька німецької мови 
Черкаської жіночої гімназії А.В. Самойловської — Є. Авра-
менко; викладач математики і фізики Кременчуцької Є.В. Ба-
бериної жіночої гімназії Р. Курц; вчителька російської мови 
Київської приватної жіночої гімназії О.Т. Дучинської — 
К.О. Козеренко та малювання О.І. Троїцька; викладач історії 
Смілянської жіночої гімназії А. Ріхтер; вчителька історії і гео-
графії Полтавської приватної жіночої гімназії Н.О. Стариць-
кої — Н. Чурсіна; викладач німецької мови Городнянської 
гімназії Г. Петров; вчителька історії і географії Ніжинської 
жіночої П.І. Кушакевич гімназії Є.М. Наголкіна; викладачка 
французької мови Черкаської жіночої гімназії О.В. Дубров-
ська; вчителька історії Прилуцької жіночої гімназії Т.І. Фе-
доренко — О. Матвєєвська, викладач фізики й математики 
Вінницької міської гімназії В. Лорченко; учитель німецької 
мови Стародубської гімназії О. Яневич та ін. 

Українсько-німецький культурний обмін не перервався, 
незважаючи навіть на загострення міжнародних відносин на-
передодні Першої світової війни. У серпні 1913 року група з 
20 членів Німецького сільськогосподарського товариства 
здійснила екскурсію до Києва, Сміли Київської губернії і 
Карлівки Полтавської губернії182. 1914 року до київських нав-
чальних закладів надійшла інформація щодо проведення з 
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травня по жовтень під патронатом короля Фрідріха Ав-
густа ІІІ Саксонського міжнародної виставки в Лейпцигу з 
нагоди 150-літнього ювілею Королівської академії графічних 
мистецтв і друкарської справи. У рамках виставки було 
заплановано різноманітні конгреси, зібрання товариств, діячів 
науки і мистецтва, бібліотекарів, фотографів, стенографів, 
журналістів. Дамський комітет організував окремий відділ 
«Жінка в друкарській справі». Офіційно було заявлено, що 
мета виставки полягала в «мирному змаганні всіх культурних 
націй на ниві графічного мистецтва»183.  

Загалом аналіз статистичних даних, почерпнутих із архів-
них документів, дозволяє дійти висновку, що у Волинській 
губернії, де більшість німецького населення становили люте-
рани, побудовані ними школи зосереджувалися передусім  
у Житомирському, Рівненському, Новоград-Волинському, 
Луцькому, Володимир-Волинському й Овруцькому повітах. 
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ВИСНОВКИ 
 
 
 
Проблеми адаптації етнічних громад (зокрема польської, 

єврейської, грецької, чеської, німецької) до багатошарового 
соціокультурного простору Російської імперії, взаємодії із 
державними органами влади другої половини ХІХ — початку 
ХХ ст., інкорпорації до адміністративного імперського уст-
рою, трансформації традиційного життєвого укладу, побу-
тової культури, розвитку міжетнічних зв’язків є ключовими у 
процесі осмислення специфіки історичного розвитку України 
як унікального простору взаємовпливів розмаїтих культурних 
феноменів. Дослідження просвітницької діяльності етнічних 
меншин відкриває нові можливості для глибшого розуміння 
взаємодії різних культурних традицій і їхньої ролі у гро-
мадському житті Наддніпрянської України другої половини 
ХІХ — початку ХХ ст.  

У контексті широкого комплексу проблем польського на-
ціонально-визвольного руху в межах Російської імперії, місця 
й ролі польського питання в міжнародних відносинах і 
російській державній політиці, становища католицької церк-
ви, українсько-польських культурних взаємовпливів особли-
вого значення набуває об’єктивне відтворення історичної долі 
польської громади на теренах Київського навчального округу, 
унікального досвіду збереження національних традицій і роз-
витку міжкультурного діалогу.  

На початку ХХ ст. пожвавлення громадсько-культурної, 
просвітницької діяльності поляків у межах Київського нав-
чального округу відбувалося в контексті подій Першої росій-
ської революції 1905–1907 рр., процесів становлення гро-
мадянського суспільства, активізації діяльності політичних 
партій і громадських організацій, розвитку засобів масової 
інформації, розширення мережі польських періодичних ви-
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дань, посилення їхнього впливу на національно-політичні 
процеси, модернізацію суспільних інститутів, формування 
суспільної думки й національної самосвідомості. Аналіз тема-
тичної спрямованості польської преси дозволяє дійти ви-
сновку щодо її значення як інструменту поглиблення між-
національної комунікації, українсько-польської духовної взає-
модії, популяризації ідеї української культурно-історичної 
самобутності. В умовах імперської політики русифікації важ-
ливим механізмом збереження національних культурних тра-
дицій, рідної мови була польська школа, що перебувала на 
нелегальному становищі й була тісно пов’язана з католиць-
кою церквою. Репресивна національно-освітня політика дер-
жави поєднувалася з дискримінацією на релігійному ґрунті, і 
саме католицька церква стала центром відродження духов-
ного потенціалу поляків, піднесення гуманітарної культури, 
гармонійного синтезу процесу навчання й виховання, прищеп-
лення молодому поколінню християнських моральних ціннос-
тей, плекання патріотизму. Тісний взаємозв’язок релігійних і 
національних почуттів поєднувався з відкритістю польської 
громади до міжкультурного діалогу, свідченням чого, зокре-
ма, стало залучення православних учнів до польських шкіл. 
Яскравим виявом культурно-просвітницької діяльності поля-
ків була організація публічних лекцій і різноманітних мис-
тецьких акцій, через призму образності польського театру 
відображалася багата гама емоцій, естетичних відчуттів, цін-
нісно-світоглядних орієнтирів епохи. 

Реконструкція справжніх масштабів і специфіки розвитку 
польського шкільництва ускладнюється через його підпільний 
характер, що певною мірою звужує репрезентативність дже-
рельної бази, представленої насамперед діловодною докумен-
тацією (протоколами, звітами, листуванням) і судово-слідчи-
ми матеріалами. Утім, визнаючи «великі труднощі», пов’язані 
з викриттям і придушенням таємної культурно-освітньої 
діяльності поляків, представники російських органів влади 
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мусили констатувати, що це «страшне зло» пустило глибоке 
коріння. У залученні позбавленого права на освіту рідною 
мовою православного українського населення до заснованих 
під патронатом католицької церкви польських шкіл адмініст-
ративно-каральні інституції Російської імперії убачали най-
більшу небезпеку, на боротьбу з якою спрямовували особливі 
зусилля, керуючись вічним принципом: «Divide et impera!» 
Настрої поляків і українців керівництво київського губерн-
ського жандармського управління 1910 року характеризувало 
так: «Непорозумінь між поляками й українофілами майже 
немає, вони однаково щиро ненавидять Росію в особі пану-
ючого племені, прагнучи до відділення від неї»1. Водночас 
піднесення польського культурницького руху, діяльність клу-
бу «Огниво» та просвітницького товариства «Освята», й особ-
ливо наслідування польського досвіду українцями, кваліфіку-
валося як загроза російській державності. Ідеї українсько-
польського єднання в боротьбі за вільний національно-куль-
турний розвиток, відображені зокрема в діяльності Кирило-
Мефодіївського товариства, впродовж другої половини  
ХІХ — початку ХХ ст. зберегли своє значення як інструмент 
самозбереження і поляків, і українців в умовах наступу руси-
фікаторської політики царського уряду.  

Аналіз широкого кола архівних документів та опубліко-
ваних джерел засвідчує посилення державного нагляду за 
культурно-освітнім життям євреїв упродовж 60–70-х рр. 
ХІХ ст., створенням приватних навчальних закладів, а також 
контролю за просвітницькою діяльністю єврейських громад, 
спрямованою на збереження й передачу від покоління до 
покоління релігійних традицій, цінностей іудейської куль-
тури. Після придушення Польського національно-визвольного 
повстання 1863–1864 рр. силовими засобами наступним ета-
пом насадження російської переваги в західних і південно-
західних губерніях стало викорінення духовних впливів «во-
рожих елементів», до яких разом із поляками зараховували  
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і євреїв. У контексті реалізації русифікаторської етнонаціо-
нальної політики засновувалися казенні єврейські училища як 
перехідна ланка між традиційною системою початкової освіти 
євреїв та загальними навчальними закладами Російської ім-
перії. Непопулярність серед більшості єврейського населення, 
яке з обуренням сприймало державну національно-культурну 
політику, націлену на послаблення позицій іудаїзму, при-
зводила до маргіналізації казенних єврейських училищ, адже 
незначна кількість їхніх учнів, переважно представників най-
бідніших прошарків населення, та низький рівень відвідува-
ності були очевидними, незважаючи на фальсифікацію діло-
водної документації. Процеси русифікації, примусової ніве-
ляції єврейських культурно-релігійних традицій, що набули 
розвитку впродовж 1860-х рр., знайшли юридичне закріп-
лення в Положенні 1873 року, згідно з яким суттєво знижу-
валася роль єврейських предметів у навчальному процесі, 
єдиною мовою викладання визначалася російська, закрива-
лися рабинські училища, значно скорочувалася кількість ка-
зенних єврейських училищ.  

Загалом конкретно-історичний матеріал з історії освітньої 
діяльності євреїв на теренах Київського навчального округу 
відкриває перспективи глибшого осмислення процесів транс-
формації соціально-демографічного й культурно-побутового 
становища, духовних цінностей єврейського населення, проб-
лем інтеграції євреїв до християнського соціуму, засад єврей-
ської ідентичності в контексті громадсько-культурного роз-
витку Російської імперії.  

Діловодна документація, офіційна кореспонденція канцеля-
рій київського, подільського й волинського генерал-губерна-
тора, місцевих губернаторів, попечителя Київського навчаль-
ного округу відображає специфіку політики Російської імперії 
щодо єврейського населення, базовану на переконаності у 
«просвітницькій місії» цілеспрямованої русифікації. Аналіз 
освітньої діяльності євреїв сприяє осягненню динаміки їх-
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нього соціально-демографічного розвитку, місця та ролі в 
культурному житті українських губерній, впливу державних 
структур на регламентацію внутрішнього життя єврейської 
спільноти. Конкретно-історичний матеріал щодо культурно-
освітнього життя єврейської громади складає основу для 
з’ясування співвідношення спрямованості євреїв на збере-
ження власних традицій, з одного боку, та здатності адаптації 
до іншокультурного соціуму, з іншого. 

Від початку 1880-х років, коли Російською імперією про-
котилися антисемітські погроми, відбувся різкий поворот від 
притаманної періоду «Великих реформ» 1860–1870-х років 
спроби лібералізації політики у єврейському питанні до по-
силення дискримінаційних заходів, що знайшли юридичне 
закріплення із запровадженням «Центрального комітету для 
розгляду єврейського питання» при міністерстві внутрішніх 
справ (1881) і «Тимчасових правил» для євреїв (1882). Аналіз 
слідчих матеріалів канцелярії київського, подільського й во-
линського генерал-губернатора, а також губернських жан-
дармських управлінь, засвідчує взаємну відсутність довіри 
між владою і єврейським населенням, непопулярність казен-
них училищ, тенденції до переходу євреїв на нелегальну про-
світницьку діяльність задля збереження власної ідентичності 
й культурно-релігійних цінностей. Водночас спостерігалося 
прагнення єврейського населення відстоювати власні куль-
турно-освітні потреби в межах законодавчого поля Російської 
імперії, усіма доступними на той час заходами, що виявля-
лося, зокрема, у заснуванні приватних навчальних закладів, 
які діяли відповідно до розпоряджень міністерства народної 
освіти, у спробах оскаржувати в державних органах влади 
(включно з Урядуючим Сенатом) порушення власних прав, у 
приверненні уваги до проблем російських євреїв на сторінках 
засобів масової інформації. 

Унаслідок законодавчих обмежень вступу іудеїв до вищих 
навчальних закладів Росії зростала питома вага єврейської 
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молоді, яка поповнювала лави європейських інтелектуалів, 
здобуваючи освіту в університетах Європи, опановуючи най-
новітніші тенденції розвитку світової науки, засвоюючи базо-
ві європейські ідеї гуманізму, ознайомлюючись із засадами 
національно-культурної політики європейських держав, пе-
реймаючись проблемами розвитку івриту, гебраїзації єврей-
ського молодого покоління. Притаманні періоду кінця ХІХ — 
початку ХХ ст. процеси піднесення єврейського національ-
ного руху, політичне інституювання сіонізму, зростання само-
свідомості єврейства сприяли активізації модернізаційних 
процесів у єврейській громаді, збереженню національної єд-
ності, релігійного спадку й історико-культурних традицій. 

Упродовж кінця ХVІІІ–ХІХ ст. грецький національний рух 
знаходив віддзеркалення в культурно-освітньому житті Укра-
їни. За часів перебування Греції у складі Османської імперії 
грецька присутність на українських теренах значно посили-
лася. Сприятливі умови для розвитку заснованої у ХVІІ ст. 
ніжинської грецької громади було створено із здобуттям Ні-
жином Магдебурзького права 1625 року й особливо завдяки 
наданню грекам привілеїв українськими гетьманами. Відкрит-
тя відповідно до маніфесту Олександра І (1811) Ніжинського 
грецького училища стало важливою подією національно-
культурного життя греків Російської імперії і зарубіжжя, які 
долучилися до збору благодійних пожертв. Утім унаслідок 
здійснення царським урядом політики централізації і руси-
фікації упродовж ХІХ ст. відбулося суттєве обмеження прав 
грецької громади. Промовистим прикладом наступу на куль-
турну автономію греків у другій половині ХІХ ст. стало ска-
сування самоврядування Ніжинського Олександрівського 
грецького училища та численні спроби місцевої адміністрації 
реорганізувати заклад усупереч волі громади. Загалом про-
світницька діяльність греків, що полягала у створенні нав-
чальних закладів, меценатстві, підтримці книгодрукування, 
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заснуванні громадських організацій, наклала глибокий від-
биток на культурне життя України ХІХ — початку ХХ ст. 

Пожвавлення чеської колонізації Волині упродовж 60– 
70-х рр. ХІХ ст., що відбувалося на тлі лібералізації сус-
пільно-політичного життя й економічних перетворень періоду 
«Великих реформ» у Російській імперії, сприяло вкоріненню 
на українському ґрунті духовних надбань, і передусім, бага-
тих педагогічних традицій Чехії. У вітчизняній історіографії 
серед основних причин еміграції чеського населення з Австрії 
традиційно вказується національне гноблення. Утім, аналіз 
культурного становища чеських колоній на Волині дозволяє 
дійти висновку про те, що досягнувши шляхом наполегливої 
боротьби, яка увінчалася революційними подіями 1848–
1849 рр., створення чеської національної школи і забезпе-
чення високого рівня грамотності, зокрема сільського насе-
лення, на теренах Російської імперії чехи змушені були 
починати цей шлях спочатку. Розрахунок царського уряду 
використати чеську імміграцію для послаблення польських 
національно-визвольних змагань не справдився, натомість 
своїм глибоким патріотизмом, дбайливим ставленням до влас-
ної культури, історичних традицій і готовністю їх захищати 
чехи стали прикладом для наслідування і джерелом натхнення 
для інших слов’янських народів у межах Російської держави, 
передусім українців, сприяючи пробудженню їхньої націо-
нальної самосвідомості, осягненню ними необхідності вибо-
рювати власну національно-культурну свободу. 

Завдяки німецькій імміграції упродовж другої половини 
ХІХ — початку ХХ ст. посилювалося значення Волині не 
лише як географічного, а й культурно-цивілізаційного містка 
на теренах Центрально-Східної Європи. Аналіз конкретно-
історичного матеріалу щодо культурно-освітньої діяльності 
німецької громади на українських землях дозволяє спросту-
вати тезу щодо її етноконфесійної замкнутості. Відповідний 
рівень толерантності й віротерпимості німців засвідчує різно-
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барвний національний склад заснованих ними навчальних 
закладів, у яких здобували освіту не лише протестанти, пра-
вославні, католики, а й іудеї та караїмісти. Створені німець-
кими колоністами на теренах Наддніпрянської України нав-
чальні заклади, що ґрунтувалися на засадах самоврядування  
й були спрямовані на збереження національних традицій і 
прищеплення молодому поколінню патріотичних ідей, різко 
дисонували із засадами самодержавства та офіційною руси-
фікаторською політикою царського уряду, що й зумовило їх 
реорганізацію і підпорядкування міністерству народної освіти 
наприкінці 80-х років ХІХ ст. Важливу роль у духовному 
житті України відігравали німецькі громадські організації  
і мистецькі колективи. 

Загалом аналіз фактологічного матеріалу з історії поль-
ського, єврейського, грецького, чеського, німецького шкіль-
ництва в українських губерніях Російської імперії становить 
інтерес із погляду осмислення складних процесів етнонаціо-
нальної історії не лише в регіональному, а й всесвітньо-
історичному контексті, з огляду на історико-філософську 
проблему збереження самобутніх культурно-релігійних тра-
дицій, розвитку міжетнічних взаємовпливів і процесів уніфі-
кації на тлі національної політики держави. Через призму 
історії навчальних закладів етнічних меншин чіткіше роз-
криваються особливості їхнього правового й соціально-демо-
графічного становища, самоідентифікації і ролі у громадсько-
культурному житті імперії.  

Місце та роль поляків, євреїв, греків, чехів, німців у полі-
етнічному середовищі Південно-Західного краю Російської 
імперії, їхня ідентифікація по відношенню до держави й ото-
чуючого етнокультурного середовища, його ціннісних орієн-
тирів є вагомими складовими осягнення багатоаспектного 
процесу соціальної адаптації етнічних громад до зовнішніх 
умов і водночас їхнього впливу на них. 
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Загалом розробка етнонаціональної проблематики на тере-
нах України в історичному й соціально-філософському кон-
текстах має вагоме значення для теоретичного осягнення 
категорій «нація», «міжнаціональні відносини», «національна 
культура», «національна ідентичність». Розкриття сутності 
соціокультурних процесів у історичній ретроспективі немож-
ливе без комплексного дослідження ролі в них мовно-куль-
турного діалогу, міжцивілізаційної взаємодії, обміну духов-
ними цінностями, що зумовлюють багатоманітність і водно-
час цілісність історичного спадку кожної країни, цивілізації, 
світу загалом. На сучасному етапі розвитку людства процеси 
глобалізації, економічної і військово-політичної інтеграції, 
нівеляції етнічних розбіжностей, культурної уніфікації плане-
тарного масштабу співіснують із ростом націоналістичних 
настроїв та ідеологій. Розв’язання актуальних проблем сучас-
ності — неврегульованих територіальних спорів і претензій, 
воєнної агресії, міжнародного тероризму, пропаганди екст-
ремізму в інформаційному просторі — немислиме без до-
слідження їхньої етнічної складової, впливу міжнаціональних, 
міжкультурних, міжрелігійних, міжцивілізаційних супереч-
ностей і протистоянь.  

 
 

——————— 
1 ЦДІАК України. Ф. 275. Оп. 1. Спр. 2198. Арк. 9(зв.). 
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