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РОСІЙСЬКА ПЕРІОДИКА З ПРОБЛЕМ БЛАГОДІЙНОСТІ
(ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ - ПОЧАТОК XX СТ.)

На сучасному етапі розвитку суспільства вивчення історії
російської дореволюційної спеціальної періодики, зокрема, з
проблем благодійності, лише розпочинається. За умови розробки,
ця нова віха дасть історикам цікавий кут бачення для осмислення
всієї історії благодійності, соціально-економічного та духовного
розвитку російського суспільства. Досконалий розгляд цієї проблеми
потребує залучення до роботи блоку спеціалізованих періодичних
видань, які можна поставити в ряд найважливіших джерел для
вивчення історії та теорії благодійності в Росії і які, при всій своїй
значній кількості, мало використовуються дослідниками.

В часи імперської Росії цими питаннями займалися у своїх працях
В. І. Мєжов та А. Ф. Селиванов1, які подали перелік статей щодо
розвитку благодійної справи на теренах Російської імперії. На сьогодні
відсутні повноцінні узагальнюючі праці з історії виникнення і розвитку
періодичних видань у справах благодійності. В наявності лише декілька
змістовних статей російських істориків-першопроходців2, які частково
започатковували дослідження цієї проблеми.

В дореволюційній Росії існувало досить багато періодичних
видань, які, поряд з іншими питаннями, приділяли увагу соціальній
опіці бідних. Благодійність, яка вже широко розвивалася, вимагала
створення спеціальної періодики, присвяченої виключно питанням
даної сфери. Її поява стала важливим фактом громадського життя.

Надзвичайний сплеск інтересу до практики і теорії
благодійності припав на останню чверть ХІХ ст. Важливо наголосити,
що до 1890-х рр. кількість спеціальних книг, які стосувалися
найрізноманітніших видів благодійності, була мізерною. Головний
контингент такої специфічної літератури складали журнальні статті
та нариси, опубліковані в так званих «товстих» журналах, таких як
«Вестник Европы» та інші.

Завданням даної статті є огляд найважливіших одиниць
спеціальної періодики з благодійності, а також аналіз структури
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журналів та характеру їх матеріалів, з ясування широти охоплення
проблеми у статтях періодичних видань, що розглядаються.

Станом на початок 70-х рр. ХІХ ст. в Російській імперії існувало
безліч періодичних видань з різної тематики, в тому числі й низка
спеціалізованих журналів з проблем благодійності. Можна виділити 5
найважливіших з них (за часом їх виникнення): «Вестник
благотворительности» (1870), «Детская помощь» (1885-1894), «Вестник
благотворительности» (1897-1902), «Трудовая помощь» (1897-1916) та
«Призрение и благотворительность в России» (1912-1917).

Всі названі вище періодичні видання мали деякі спільні риси в
структурі. В «Офіційному відділі» публікувались у кожному номері
журналів Височайші рескрипти та постанови уряду стосовно сфери
благодійності, а також журнали засідань благодійних установ, в тому
числі тих, що перебували під патронатом осіб імператорської родини
та інші офіційні матеріали. «Спеціальний відділ» був присвячений
благодійним товариствам, в якому друкувалися звіти, огляди, нариси,
статті, переважно, про опіку над дітьми різного віку. Найбільш
різнобічним за рівнем підбірки матеріалів був «Літературний відділ».
В ньому читачі мали змогу ознайомитися як з белетристичними
літературними творами благодійної спрямованості, так і з доповідями про
загальні проблеми у цій сфері та матеріалами з описом досвіду
допомоги бідним і нужденним за кордоном. Також, тут містилися статті з
питань теорії та практики благодійності. Розділ «Літературний огляд»
подавав рецензії та анотації нових книг і журнальних статей. У рубриках
«Хроніка іноземної, російської благодійності» розповідалось про
сучасні події в Російській імперії та за кордоном щодо опіки бідних,
подавалися невеликі матеріали про російські та закордонні благодійні
установи. Матеріали даного розділу достатньо перспективні для
з ясування поширення благодійного руху в Росії в цілому, розмаїття видів
допомоги нужденним, способів організації такої допомоги3. Рубрика
«Замітки та повідомлення» включала в себе матеріали про окремі
благодійні товариства. У всіх журналах був розділ «Бібліографія», де
висвітлювався огляд літератури з проблем благодійної справи. У
рубриці «Оголошення» публікувались різні повідомлення про
благодійні заходи. Дрібні нотатки розміщено було в рубриці
«Пожертвування», де читачів інформували про новини благодійності.
В кожному часописі була рубрика «Смесь», в якій подавалися
різноманітні короткі відомості, що не ввійшли до інших розділів. Окрім

392



ТЕТЯНА ОМЕЛЬЧЕНКО

спільних моментів, ці спеціалізовані періодичні видання мали й
індивідуальні риси, що проявлялися залежно від умов часу. Розглянемо
історію їх виникнення та розвиток у хронологічному порядку.

Першим журналом з благодійності в другій половині ХІХ ст.
став «Вестник благотворительности», лише 7 номерів якого
побачили світ в 1870 р. Видавався він у Петербурзі під редакцією
доктора А. Тіцнера. Був заявлений як журнал «гігієнічних та
філантропічних відомостей»4. Наклад журналу не відомий.
Передбачалося, що серед читачів будуть земські лікарі,
священнослужителі, вчителі народних шкіл. У вступній статті
редактор наголосив, що журнал буде доводити до загального відома
інформацію про стан осіб, які потребують допомоги, а також
сповіщати про існуючі в Росії та за кордоном установи, створені на
благодійні кошти з метою ліквідації нужди та сприяти виникненню
подібних установ на території імперії, інформувати про заходи щодо
покращення матеріального становища бідних прошарків населення.

Для журналу були характерні цікаві публікації на тему
благодійності. Значну частину журналу складали суто теоретичні
статті, в числі яких були такі: огляд під назвою «Взгляд на нашу
благотворительность» (№ 1), декілька статей, що проголошували
необхідність створення центральних благодійних комітетів, матеріали
про законодавство у цій сфері та інші. Звертають на себе увагу також
матеріали про Попечительне про тюрми товариство, стаття
Н. В. Варадінова «Тюрьмы до учреждения попечительного о них
общества» в № 2. Вона включала в себе роздуми автора про
результати діяльності даного товариства протягом півстоліття. Деякі
статті присвячено окремим благодійним товариствам та установам
Санкт-Петербурга і Москви, а також закордонній практиці у справі
благодійності. Особливий акцент в журналі ставився щодо допомоги
хворим і пораненим воїнам. Підбірка цих статей розповідає про
діяльність Товариства попечительства про поранених і хворих воїнів,
турботу про постраждалих у період програної Росією Кримської війни
1853-1856 рр. і у зв язку з франко-пруською війною. В багатьох статтях
цього періодичного видання прослідковувалися шляхи для
подальшого розвитку громадської опіки. Зокрема, в останньому його
номері міститься матеріал про спроби громадськості створити в
російській державі Товариство лікарської допомоги під час
епідемічних та поголовних хвороб.
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Оцінюючи журнал в цілому, московський історик Г. Ульянова
підкреслила, що еклектизм його змісту був пов язаний як з неточністю
питань, які порушувалися в громадській свідомості того часу, так і з
тим, що це був перший досвід спеціалізованого видання5. Тому, з цих
причин визначити ідейно-політичне обличчя журналу досить важко.

Одним з періодичних видань, присвячених питанням
«вспомоществования», був журнал «Детская помощь» (рік
заснування -1885). Він проголошував себе журналом для всіх, хто
дійсно цікавиться громадською благодійністю. Це періодичне видання
було органом Московського Товариства попечительства про
неімущих і потребуючих захисту дітей. На його сторінках була
представлена картина різноманітних форм благодійності як в Росії,
так і за її межами. Видавався журнал у Москві, а його редактором-
видавцем був протоієрей Г. П. Смирнов-Платонов. Випуском журналу
займалася типографія Л. і А. Снєгірьових. До речі, Л. Ф. Снєгірьов
сам активно цікавився питаннями благодійності6 і неодноразово
друкував свої статті, присвячені неімущим в Європі, саме в цьому
журналі. Дане періодичне видання виходило 2 рази на місяць.

У зверненні редактора-видавця до читачів (№ 1 за 1885 р.)
наголошувалося на тому, що новий журнал присвячений не лише
питанням допомоги нужденним дітям, але й буде надавати свої
сторінки всім благодійним товариствам, що зацікавлені в обміні
знаннями, досвідом, інформацією. Автори, які публікувалися в журналі,
робили це на благодійних засадах7. Але розмаїття надто цікавих статей
на різну тематику зробили його помітним серед подібних видань.

Матеріали журналу розподілялися по декількох рубриках. У
рубриці «Відділ «Товариства» було відведено місце для звітів,
матеріалів засідань та інших документів Товариства попечительства
про неімущих дітей. В рубриці «Проект» публікувались проекти нових
благодійних закладів і товариств. Рубрика «Хроніка московської
благодійності» існувала в журналі тільки в 1885 р., натомість, з 1886 р.
з явилася нова рубрика: «Хроніка єпархіальної благодійності». З
1888 р. в журналі з явився розділ «Серед газет і журналів». В ньому
подавався огляд публіцистики, присвяченої питанням соціальної
допомоги. В1888 р. з явилася рубрика «Провінційна благодійність»,
де більш детально описувався стан опіки бідних в губерніях і
земствах. Починаючи з 1886 р., в перших номерах давалися щорічні
огляди благодійності за минулий рік. З 1888 р. до деяких номерів
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давався додаток, що публікувався окремою книжкою і мав якісь
важливі та цікаві для читача документи і матеріали.

Чітко продумана структура журналу, високий рівень його
публікацій, широкий спектр питань, що охоплювалися, сприяли
популярності видання і успішному розповсюдженню його по
території Росії8. Журнал був високо оцінений громадськістю, а на
Ювілейній виставці Товариства заохочення працелюбства у Москві
в 1888 р. це видання отримало золоту медаль «За особливо корисну
діяльність у всебічній розробці питань з благодійності та за
повідомлення всієї необхідної інформації офіційного характеру та
відомостей про приватну діяльність у цій же області»9.

Незважаючи на назву, журнал мав багатий зміст, що охоплював
усі види благодійності, втому числі і приватну допомогу, про що свідчать
такі статті, як «Про приватну діяльність в громадській благодійності»
М. В. Духовського (№ 4/1887 р.) та інші. Постановка питань
благодійності здійснювалася в дусі православного ідеалу милосердя,
адже редактором його був представник духовенства. Журнал припинив
своє існування в 1894 р. через брак матеріальних коштів.

З березня 1897 р. видавався щомісячний журнал під назвою
«Вестник благотворительности». Він присвячений всім питанням,
що стосувалися благодійності та громадської опіки. Журнал цей
належав Органу Відомства дитячих притулків і видавався в
Петербурзі Центральним Управлінням дитячих притулків
Відомством Установ імператриці Марії (далі - ВУІМ} під редакцією
Є. С. Шумигорського. Однак, відомча приналежність не обмежувала
коло питань, що піднімались на його сторінках. Тобто журнал
виходив без попередньої цензури. Прибуток від журналу після
покриття всіх витрат йшов на користь ВУІМ дитячих притулків.

З цим періодичним виданням співпрацювали відомі вчені та
публіцисти: Є. Д. Максимов, професор історії Московського
університету В. І. Герьє, С. Сперанський, протоієрей Г. Смирнов-
Платонов, В. Гаген та інші. Вже в першій редакційній статті була
проголошена необхідність теоретичної розробки питань
благодійності, їх законодавчого оформлення, оптимальних форм
громадської опіки. З першого ж номеру робився акцент на міцний
зв язок теоретичного і практичного боків справи благодійності у
статтях та інших матеріалах. Колективом журналу підіймалося
питання про вивчення статистики бідних, їх становище, причини
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бідності та жебрацтва. Важливим фактом стало визнання того, що
«у справі благодійності російське суспільство йде не контролюючи
себе у значені своїх дій, без системи та визначеного плану»10.

Серед надрукованих статей в перший же рік існування журналу
слід виділити в «Літературному відділі» такі: Є. Максимов
«Законодавчі питання громадської опіки бідних», С. Сперанський
«Жебрацтво в Росії» та інші. Також приділялась увага
законодавчому оформленню організації опіки бідних в таких
матеріалах, як «Організація приватної благодійності»
П. Георгієвського (№ 5), «Про податок на користь бідних м. Москви»
(№ 4) та у роботі Ісакова П. Н. «Організація благодійності» в № 2
за 1900 р. Про будинки працелюбства писав К. Гумберт (№ 21
1897 р.). Чимало тематичних статей було присвячено діяльності
ВУІМ, наприклад, в № 5 «Відомство установ Імператриці Марії в
його минулому і теперішньому», із залученням статистичних даних.

Рубрика «Нові установи» пропонувала читачеві описи щойно
відкритих притулків та інших дитячих установ. Структура журналу
майже не змінювалась за час його існування. Можна відзначити
лише появу з № 2 в 1900 р. постійної рубрики «Сучасний огляд».

Судячи із вміщених матеріалів, це періодичне видання мало
ліберальне спрямування. В ньому працювали кращі діячі
благодійності, що забезпечувало високий науковий рівень
опублікованих статей. Цей журнал став справжнім об єднавчим
центром для російського благодійного руху, згуртувавши сили уряду,
громадських установ та приватних осіб.

Як і «Вестник благотворительности», широтою охоплення
проблем і глибиною осмислення відзначався журнал «Трудовая
помощь», редактором якого був В. Ф. Дерюжинський. Ці два
видання були найбільш об ємні тематично та стабільні за часом
свого існування. Журнал виходив з листопада 1897 р. по 1916 р.
по 10 номерів в рік. Передбачалось, що на нього не буде
розповсюджуватися попередня цензура. Виходив журнал щомісяця.
У випадку необхідності в журналі у вигляді особливих до нього
додатків друкувались оригінальні та перекладні праці з предметів,
що входили до програми журналу.

Журнал видавався в Санкт-Петербурзі Попечительством про
Будинки працелюбства та робітні будинки, що знаходилось під
покровительством імператриці Олександри Федорівни, з метою

396



ТЕТЯНА ОМЕЛЬЧЕНКО

«усунення з практики благодійності нерозбірливого надання
грошової допомоги та інших ірраціональних прийомів»11. Це
періодичне видання поставило за мету теоретичну і особливо
практичну розробку питань трудової допомоги бідним в різних її
проявах, а також інших питань громадської опіки та благодійності в
широкому розумінні. Воно розвивало і пропагувало ідею надання
нужденним допомоги шляхом їхньої ж праці.

Журнал широко представляв російському читачеві
західноєвропейський досвід новітніх форм благодійності.
Основними та найзначнішими його матеріалами були підбірки про
опіку працездатних шляхом трудової допомоги, а також - про опіку
непрацездатних і бідних взагалі. По кожному з видів благодійної
допомоги тут розглядались: історія і сучасний стан, органи опіки та
установи, при допомозі яких здійснювалася ця опіка.

Важливе місце журнал відводив будинкам працелюбства. Можна
виділити: «Про роботи в будинках працелюбства» А. М. Горовцева
(№ 9/1900 р ), «Санітарне та суспільне значення будинків
працелюбства» А. В. Алексеєвського (№ 2/1905 р.), «Нотатки про
внутрішній устрій будинків працелюбства» Є. Д. Максимова (№11-
12/1900 р.), «До характеристики будинків працелюбства»
В. Д Євреїнова (№ 1/1899 р.), а також ті, що були надруковані протягом
1899 р. - «Нотатки про завдання та форми трудової допомоги в Росії»
Л. Б. Вейнберга та «Система трудової допомоги в неврожайних
губерніях» Є. Максимова. Про них та про установи допомоги дітям
(дитячі притулки різних типів) найчастіше друкувалися статті. В журналі
ставився акцент на інформацію про трудову допомогу в Росії та за її
межами, про її мету та способи організації. Більшість журнальних
матеріалів розповідає про діяльність окремих закладів такого типу.
Найбільше число статей з даної проблематики (про будинки
працелюбства) було надруковано в 1898 р., і вони значно
перевищували кількість публікацій з усіх інших тем. Найменшу ж увагу
їм було приділено в 1904 р.12, у зв язку з початком російсько-японської
війни. На сторінках видання відводилось місце для інформації про
дешеве та безкоштовне житло, їдальні, нічні притулки тощо. Цієї
проблематики торкалася низка статей про благодійні установи даного
типу, а саме: «Квартири для бідних» Я. Папера (№ 9/1901 р.), «Нічліжні
будинки» О. А. Волькенштейна (№ 5/1902 р.) тощо. Також брався до
уваги і західноєвропейський досвід надання трудової допомоги. Значна
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кількість інформації була приділена опіці дітей та хворих (на російських
та іноземних матеріалах). Авторами видання підіймались питання
загальної організації та мета опіки непрацездатних.

На сторінках журналу гостро обговорювалися теоретичні питання
опіки бідних. Наприклад, в № 1 за 1897 р. у статті В. Герьє «Що таке
будинок працелюбства?» було розроблено основи діяльності будинків
такого типу. В 1899 р. були опубліковані статті доктора
Е. Мюнстерберга «Завдання та організація опіки бідних» та
Є. Д. Максимова «Типи приватних лікувально-благодійних закладів в
Росії». Серед загалу вирізняється матеріал «Приходська благодійність
на Русі після 1864 року» В. М. Бензіна (№ 2/1907 р.) та низка змістовних
публікацій Максимова, серед них: «Нариси приватної благодійності в
Росії» (№ 1-2/1897 р.), «Прикази громадської опіки в їх минулому і
теперішньому» (№ 10/1901 р.), «Наші благодійні відомства та установи,
«керовані на особливих умовах» (№ 1-3/1903 р.). Проводились
аналогії з іноземною благодійністю і опікою там бідняків. Частину
журналу займали матеріали бібліографічного характеру, що включало
в себе огляд періодичних видань, списки спеціальної літератури.
Найбільша доля публікацій про опіку бідних присвячена аспектам
російської благодійності, що включає статті історичного характеру, про
кошти на опіку, діяльність у сфері благодійності. В журналі подаються
також відомості про сільські трудові колонії для дітей. Це статті «Дитячі
лікувальні колонії» (№ 1/1898 р.), «Трудова колонія, як тип установи
дитячої опіки» Н.і. Верещагіна (№ 12/1904 р.). Незначний, але
постійний інтерес проявлявся і до законодавства про опіку бідних. Над
матеріалами журналу плідно працювали такі постійні автори, як
В. Д. Євреїнов, Є. Д. Максимов, П. Н. Обнінський, В. Ф. Боцяновський,
А. С, Віреніус та інші. В цілому журнал володів багатоплановою
інформацією про різні форми благодійної діяльності.

Одним з найбільш помітних видань російської періодики по
благодійності був також журнал «Призрение и благотворительность в
России». Видавався він з Санкт-Петербурзі з ініціативи Всеросійського
союзу установ, товариств і діячів з громадської та приватної опіки.
Редактором журналу був Г.Ф. Ракеєв. Характер і його напрям
визначалися вивченням стану опіки та благодійності в Російській
імперії, об єднанням благодійних організацій та впорядкуванням їхньої
діяльності, а також розповсюдженням позитивного досвіду та
заохоченням громадської активності в цій сфері. Виходив журнал
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щомісяця. Його випуском займалися 25 осіб. Майже всі вони були
вихідцями з Петербургу, за винятком кількох представників - з Києва,
Ярославля, Новгорода, Веймарна, Казані. Серед постійних авторів
цього видання були гласний Санкт-Петербурзької міської думи
П. Н. Литвинов, гласний Ярославського губернського земського
зібрання М. А Ошанін13 та інші відомі громадські діячі. Одним з членів
редакційного комітету був С. К. Гогель.

Програма журналу, крім загальної частини, що включала статті
та нариси з основних питань опіки і благодійності, мала декілька
відділів, присвячених тим формам опіки, які на той час привертали
найбільшу увагу громадськості. Це були відділи опіки дітей,
жебраків, солдат, які постраждали на війні, та їх сімей. Особливий
розділ був відведений справі опіки в земських і міських громадських
установах. У відділі хроніки містилися нотатки про поточні події, що
безпосередньо стосувалися опіки та благодійності. Видавці
прагнули, щоб читачі могли за сприяння журналу використовувати
досвід, що був накопичений в різних сферах благодійної діяльності.
В журналі було чимало статей аналітичного характеру, пов язаних
із загальними питаннями опіки та благодійності, з конкретними
заходами з покращення в цій сфері.

В 1914 р. з початком Першої світової війни журнал
зосереджував особливу увагу на питаннях про опіку сімейств воїнів.
У цьому виданні відводилося багато місця публікаціям про
діяльність благодійних установ і комітетів проурядового характеру
- перш за все тих, котрі знаходились під опікою членів
імператорської родини. Це явище пояснюється тим, що йому
надавало фінансову підтримку Міністерство внутрішніх справ (далі
- МВС). Кількість статей такого роду та обмеженість авторів, які б
професійно розумілися на питаннях благодійності, надавали
журналу офіційного відтінку та деяку монотонність, що не сприяло
розширенню кола його читачів14. Це періодичне видання дечим
поступалося іншим журналам по благодійності. Видавці його не
мали змоги друкувати переклади творів іноземних авторів, що надто
дорого коштували, оплачувати поїздки своїх уповноважених по
території імперії для огляду благодійних закладів15 тощо. В
основному в журналі переважала загапьноросійська і петербурзька
тематика, але іноді в ньому друкувались цікаві матеріали з Москви,
Ярославля, Новгорода та інших міст. Журнальний відділ статистики
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був заповнений значною кількістю звітів і матеріалів різних
благодійних товариств та установ, список яких з короткою анотацією
публікували видавці.

Попри фінансову залежність від МВС, редакції журналу все ж
вдавалося частково зберігати свою незалежність. І було б помилкою
розглядати дане видання як рупор політики МВС. Співробітники
журналу ставили за мету впорядкувати опіку і благодійність в державі.
Журнал всіляко на своїх сторінках підкреслював «державність»
завдань опіки. Поряд з концепцією «державної опіки» висвітлювалась
і діяльність органів місцевого самоврядування та приватних осіб. Як
писав С. К. Готель, зміст журналу ділився на два періоди: до війни і
після її початку. До війни читачів знайомили з роботою з їзду з
громадської опіки, робили огляд російської благодійності у сфері
діяльності міських попечительсгв про бідних, в області опіки про дітей,
сліпих, глухонімих, душевнохворих. З часу оголошення війни вся увага
була сконцентрована на висвітленні питань, що стосувалися сімей
військових. Журнал публікував всі закони і циркуляри МВС стосовно
цієї категорії населення, а також огляд заходів, що застосовуються
різними установами і товариствами Росії у сфері допомоги сім ям
воїнів. З початком Першої світової війни все яскравіше виявлявся
«юридичний напрям» видання: багато місця відводилось законам і
розпорядженням уряду. Хоча в ньому регулярно друкувались
матеріали про діяльність Верховної Ради з питань опіки сімей воїнів,
Імператорського людинолюбного товариства, а також різних
проурядових комітетів - Тетянинського, Романовського,
Єлизаветинського, Олексіївського та Олександрівського. Але все ж
особлива увага зверталася на благодійну діяльність органів міського
і земського самоврядування.

31915р. журнал давав інформацію про організацію допомоги
біженцям, сім ям воїнів, дітям-сиротам та іншим жертвам війни в
Москві, Києві, Харкові, Томську, Таганрозі, Красноярську. Досить
детально повідомлялося в ньому про діяльність Всеросійського
земського союзу і Всеросійського союзу міст допомоги хворим і
пораненим воїнам, а також були опубліковані «Довідкові відомості
про благодійні установи та заклади м. Петрограда».

Наступного року журнал залишався вірним своїм завданням -
розповсюдженню правильної та, по можливості, повної інформації про
все, що робиться у сфері громадської опіки церквою, урядом,
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комітетами Імператорської сім'ї, земствами та містами. З цією метою
було впроваджено особливі відділи, присвячені діяльності Комітету
великої княжни Тетяни Миколаївни і загалом допомоги біженцям; також
- питанню про допомогу дітям воїнів, бездомним дітям тощо. В
поточному році була приділена особлива увага питанням дитячої опіки,
зокрема, цьому були присвячені статті про останній московський з їзд
з питань опіки дітей у зв язку з війною16, про становище бездомних
дітей в Петрограді. До 23 відділів журналу приєднався новий відділ -
«Комітет Її Імператорської Високості великої княжни Тетяни
Миколаївни». Але «темою року» в журналі стала охорона дитинства
- допомога дітям воїнів і біженців, опіка бездомних підлітків тощо.
Головним завданням журналу стало з ясування становища російської
благодійності. Ідея єднання на сторінках журналу набула особливої
актуальності в умовах воєнного часу.

В першому номері журналу за 1917 р. світовою війною було
висунуто ряд питань про опіку скалічених воїнів, дітей воїнів, про
боротьбу з дитячою безпритульністю у зв язку з війною, про допомогу
біженцям17 і т. д. Після лютневої революції різко змінилась тональність
журнальних статей. Матеріали набули забарвлення недопустимого
за царського режиму. С.К. Гогель почав відверто писати про показну
офіційну благодійність, створення багаточисленних комітетів та
попечительств як засобу прославлення династії за рахунок державних
коштів, Верховну раду з опіки сімей воїнів, яка «не змогла навіть
зайняти належне авторитетне положення з питань благодійності»18.
Останнім номером журналу став здвоєний № 6-7 за серпень-вересень
1917 р. У зверненні до читачів редакція повідомляла, що «випуск
наступних номерів журналу було зупинено у зв язку з серйозними
фінансовими ускладненнями»19.

Роблячи загальний підсумок огляду найвпливовіших
періодичних видань з благодійної проблематики, слід відзначити,
що тематика публікацій, інтерес до тих або інших громадських
проблем і відповідних їм форм благодійності залежали від низки
факторів: загального фону соціально-економічного стану в
російській державі, від логічного ходу розвитку благодійного руху,
цензурної кон юнктури та позиції редакцій журналів. Загалом,
всеросійські видання благодійного спрямування допомагають
зрозуміти як загальнодержавні проблеми громадської опіки, так і
специфічні, для окремо взятих губерній Імперії.
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Аналіз структури і змісту спеціальної періодики по
благодійності даної статті може бути основою для подальшої
детальнішої розробки цієї теми. Вивчення такої групи джерел як
періодика, зокрема, з проблем історії благодійності є важливим для
науки в майбутньому.
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