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Здавна студентство відзначалося активною життєвою позицією і відігравало 

помітну роль у суспільному житті. З одного боку, студентів характеризують як 

молоду інтелігенцію, майбутню соціальну та інтелектуальну еліту, з іншого ‒ за 

ними закріплюється стереотип буршів-дебоширів. Назагал студентство має 

пограничне соціальне становище, а період навчання у закладі вищої освіти є 

перехідною формою від юнацького до дорослого життя. Зазвичай у період 

студентства відбувається остаточне формування світогляду, набору цінностей, 

стилю життя. Можна стверджувати, що студентські роки є періодом транзитної 

ідентичності для молоді, який чітко відділяється від подальших чи попередніх 

етапів життя. Незважаючи на короткий період перебування у статусі студента, 

молодь що навчається, формує власні звичаї, традиції, особливі моделі поведінки, 

витоки яких можуть бути пояснені шляхом вивчення минулого студентської 

спільноти.  

Студентство займає помітне місце в сучасному українському суспільстві. 

Період навчання у закладі вищої освіти значущий і визначальний етап в житті для 

великої частини молоді. Відповідно важливим дослідницьким завданням є 

вивчення особливостей матеріальної та нематеріальної культури студентства. 

Дослідження різних аспектів історії студентства може надати корисний матеріал 

для пояснення особливостей поведінки, цінностей, світогляду сучасних 

вихованців вищої школи, краще зрозуміти, які виклики і проблеми постають 

перед ними в період навчання у закладі вищої освіти. 
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Враховуючи важливість висвітлення історії студентства, дисертаційне 

дослідження присвячене вивченню студентської спільноти Університету 

св. Володимира на ранньому етапі існування навчального закладу (1834‒1863). Ця 

спільнота в означений період мала низку характерних рис, що дозволяє 

стверджувати про наявність окремої студентської субкультури Університету 

св. Володимира. Після 1863 р. почалися зміни соціальному, національному складі 

студентства, що вплинуло на трансформацію цінностей і зацікавлень студенства.  

Мета дослідження полягає у комплексному вивченні процсу формування і 

розвитку студентської субкультури Університету св. Володимира впродовж 

1834‒1863 рр. Об’єктом дослідження є студенти Університету св. Володимира, 

їхній спосіб життя, специфіка повсякдення. Предметом дослідження є особливості 

формування студентської субкультури Університету св. Володимира. 

У фокусі роботи ‒ ключові аспекти життя студентської спільноти, які 

визначали її самобутність. Ми розглядаємо студентську субкультуру за 

допомогою аналізу цінностей та ідеалів вихованців університету, специфіки їх 

повсякденного життя і мистецько-літературних зацікавлень. Такий підхід 

дозволяє різносторонньо висвітлити історію студентської спільноти і вказати на 

ключові ознаки її субкультури. 

Розглянуто стан наукової розробки теми, вказані сильні і слабкі сторони 

ключових праць, присвячених історії студентства Університету св. Володимира і 

вихованцям університетів Російської імперії загалом. 

Сформована джерельна база дослідження, яка представлена низкою 

різноманітних репрезентативних матеріалів. Опрацьовані джерела повною мірою 

дозволяють реалізувати завдання поставлені в дисертації. 

Окрім загальнонаукових принципів і методів, у роботі використано 

міждисциплінарний підхід, підходи культурної історії, зокрема методи 

соціокультурного аналізу. Також залучені підходи історії повсякденного і 

приватного життя, методи мікроісторії. Поєднання різних методів дослідження 

дозволяє здійснити всебічний розгляд означеної теми і сформувати обґрунтовані 

висновки. 
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Наукова новизна полягає в тому, що вперше комплексно висвітлено 

специфіку студентської субкультури окремого університету. Уточнено та 

доповнено деталі щодо повсякденного життя вихованців Університету 

св. Володимира. Також набули подальшого розвитку знання про специфіку 

діяльності вищої школи на теренах України в ХІХ ст., особливості життя 

студентської корпорації Університету св. Володимира. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що головні 

положення і висновки дослідження розширюють знання з соціальної історії, 

історії вищої школи і загалом історії України ХІХ ст. Напрацьовані результати 

дослідження можуть бути використані при написанні робіт, присвячених 

університетській освіті, у підготовці нормативних і спеціальних курсів з історії 

України, історії вищої школи, історії культури. 

Для аналізу цінностей та ідеалів студентів була використана класифікація, 

запропонована вченим-соціологом Ш. Шварцом, який виділяє чотири мета-групи 

цінностей, об’єднаних у дві опозиції: відкритість змінам-консерватизм і 

самоствердження-універсалізм. Відповідно у роботі простежено, що для студентів 

були більш характерними риси відкритості до змін та самореалізації, оскільки 

вихованці університету вирізнялися активною життєвою позицією. Натомість їх 

консервативність полягала зазвичай у високому рівні релігійності, який загалом 

був притаманний для тогочасного суспільства. З іншого боку, студенти 

вирізнялися активною взаємодопомогою і взаємопідтримкою, які визначалися не 

лише стосунками всередині корпорації, а й виходили за її межі і втілювалися в 

різних благодійно-просвітницьких заходах. Доведено, що помітний вплив на 

формування студентської субкультури мала дворянська культура, а також 

етноконфесійний фактор. 

Проаналізовано особливості повсякденного життя вихованців університету 

через розгляд базових потреб, до яких зараховуємо: харчування, проживання, речі 

повсякденного вжитку і одяг. Відображено головні зміни у повсякденному житті 

вихованців університету упродовж означеного періоду. Встановлено ключові 

фактори, які впливали на студентський побут. Так, повсякдення студентів, які 
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знаходилися на державному забезпечені (казеннокоштні студенти) вирізнялося 

більшим контролем та регламентацією з одного боку, а також стабільністю 

забезпечення щоденних потреб з іншого. Попри це обґрунтовано, що повсякдення 

студентів було підпорядковане особливостям специфіки навчання в університеті і 

структурувалося довкола університетських практик загалом, що створювало 

своєрідний університетський стиль життя, який долучався до формування рис 

студентської субкультури. Різноманітні форми повсякденної побутової взаємодії: 

спільне харчування, спільне проживання, подібність предметно-речового світу 

об’єднували студентів, сприяли формуванню корпоративної свідомості. 

Для глибшого аналізу ціннісних і світоглядних орієнтирів студентства 

досліджено мистецько-літературні вподобання вихованців Університету 

св. Володимира. Вони розглядаються в контексті культурно-мистецького життя 

Києва і довколишнього регіону. Серед мистецьких зацікавлень виділено 

вподобання студентів у музиці та в образотворчому мистецтві. Також висвітлено 

місце танців, фехтування, верхової їзди, які в той час зараховувалися до мистецтв. 

Досліджено головні напрямки літературних зацікавлень студентів. Вони 

представлені поезією, художньою прозою, публіцистикою і драматичними 

творами. З’ясовано, що мистецько-літературні вподобання вихованців 

університету впливали на їхні ціннісні і світоглядні орієнтації. Часто мистецтво і 

література були формами дозвілля студентів, що свідчило про їх високий 

культурний рівень. Студенти також використовували мистецтво і літературу як 

засіб самовираження, інколи досягаючи високих результатів. Особливою рисою 

творчості студентів була наявність окремого жанру ‒ буршівської поезії, що ще 

раз демонструє особливості студентської субкультури. 

Ключові слова: Університет св. Володимира, студенти, субкультура, 

цінності, повсякденне життя, мистецтво, література 
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ABSTRACT 

Samchuk T. Students’ subculture of St. Vladimir University (1834-1863). ‒ 

Qualifying scientific work on the rights of a manuscript. Thesis for a scientific degree of 

Doctor of Philosophy in specialty 032 “History and archeology” (03 – Humanities). ‒ 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. Kyiv, 2020. 

Traditionally students were differed by their active life position and played a 

prominent role in public life. Very often students are characterized as young 

intelligentsia, the future social and intellectual elite, on the other hand, they attach to the 

stereotype of brawlers, who are opposed to the burghers. In general, students have an 

unstable social status, and a period of study is a transitional form from youth to 

adulthood. Usually, in the period of studenthood, there is a final formation of outlook, 

set of values, lifestyle. Student years are a period of transit identity for young people 

that clearly separates from further or earlier stages of life. Despite a short period of 

student life (usually a few years), students learn to form their own customs, traditions 

and specific patterns of behavior, the origins of which can be explained by learning 

about student communities from the past. 

During the last years, we had many changes and transformations of Ukrainian 

society, that’s why an important research task is to study the peculiarities of the material 

and intangible culture of students. Research on various aspects of the history of 

students’ communities can provide useful material to address the challenges of today. 

Considering the importance of covering the history of the students’ as a separated 

social group, the Ph.D. thesis is devoted to the study of the student community of St. 

Vladimir University in the years 1834-1863. Throughout this period the community had 

a number of specific features, which makes it possible to confirm the existence of a 

separate student subculture of St. Vladimir University Based on theoretical works, we 

define the student subculture as an autonomous formation in a dominant culture, 

characterized by its own customs, norms, systems of values, which shapes and 

determines the lifestyle and way of thinking of its carriers. One of the key features of a 
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subculture is self-identification and its awareness of its own difference from the other 

social groups. The general characteristic of any subculture combines the material 

(clothing, food, etc.) and the intangible sphere (values, ideals, etc.). 

The main attention of our work is concentrated on the key aspects of the student 

community's life that have determined its identity. We propose to investigate features of 

the student subculture by analyzing their values and ideals, the specifics of their daily 

life, and their artistic and literary interests. This approach allows us to describe the 

history of the student community in various ways and to identify key features of its 

subculture. 

We analyzed the main literature dedicated to the life of St. Vladimir University and 

in general about students of Russian empire universities. The literature was divided into 

several types groped chronologically and thematically. 

The sources of the research are including different materials. There are documents 

of Ministries of Education of the Russian Empire, documents from the university 

collection, lmany of memoirs and material of press. This wide range of sources is 

enough to answer the main question raised in the work. 

It was applied general scientific approaches. Also, we used an interdisciplinary 

approach, methods of cultural history, for instance, socio-cultural analysis. At the same 

time methods of the history of everyday life, private life and micro-history were applied 

in the research. The combination of different research methods makes it possible to 

analyze comprehensively chosen topic and formulate clear conclusions.  

We can describe the scientific novelty of the research as that for the first time the 

specificity of the student subculture of one university is covered. We also clarify and 

supplement details of the everyday life of the students of St. Vladimir University. The 

history of higher education in Ukraine in the 19th century acquired further development. 

The practical importance of the obtained results is that the main statements and 

conclusions of the study expand knowledge of social history, history of higher 

education and the general history of Ukraine in the 19th century. The results of the 

research can be used in the writing of papers about university education, in the 
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preparation of normative and special courses in the history of Ukraine, the history of 

higher education, and the history of culture. 

We applied a classification proposed by sociologist Shalom Schwartz was for the 

analysis of students' values and ideals. The classification identifies four meta-groups of 

values united in two oppositions: openness to change-conservation and self-enhancment 

‒ self-trancendence. The results show that students were more inclined to openness to 

change and self-realization because they had an active life position. On the other side, 

their conservatism was usually caused by a high level of religiosity. One of the features 

of the students' community was active mutual support, which involved not only 

relationships within the corporation, but also went beyond its borders and was involved 

in various charitable and educational activities. It is proved that the noble culture, as 

well as the ethnoreligious factor, had a significant influence on the formation of the 

student subculture. 

The peculiarities of everyday life of university students are analyzed through 

consideration of basic needs, which include: food, accommodation, household stuff, and 

clothing. We also highlighted the main changes in the daily life of university students 

during the specified period and identified key factors that influenced student life. Thus, 

the everyday life of students who were on a state-guaranteed basis (budget students) 

differed with greater control and regulation on the one hand, as well as the stability of 

daily needs on the other. Nevertheless, it is substantiated that the everyday life of 

students was subordinated to the peculiarities of university study and was structured 

around university practices in general, creating a unique university lifestyle, which 

became part of the student subculture. Various forms of everyday life interaction: 

sharing food, accommodation, the similarity of the schedule united students, contributed 

to the formation of corporate consciousness. 

The artistic and literary preferences of the students of St. Vladimir University were 

analyzed for a deeper analysis of the values and worldviews of the students. They are 

considered in the context of the cultural and artistic life of Kyiv and the surrounding 

region. First of all, we highlighted the students' musical and artistic preferences. The 

place of dancing, fencing, horse riding, which at that time was considered to be arts, is 
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also covered. The main directions of students' literary interests are investigated. It 

represented by poetry, fiction, nonfiction, and dramatic works. It was found that the 

literary preferences of university students influenced their values and worldviews. 

Often, art and literature were forms of leisure for students, which testified to their high 

cultural level. Students also used art and literature as a means of self-expression, 

sometimes achieving high results. A special feature of the students' creativity was the 

presence of a separate genre ‒ Bursh poetry (humoristic poems about students’ life), 

which once again demonstrates the features of the student subculture. 

Key words: St. Vladimir University, students, subculture, values, everyday life, 

art, literature 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Упродовж свого існування студентство виділялося як 

самобутня соціальна група з власними традиціями, особливостями поведінки і 

специфікою повсякденного життя. В принципі, вивчення історії вищої школи 

неможливо уявити без дослідження студентства, яке є невід’ємною складовою 

історії університетської освіти. На українських теренах студентство має тривалу 

історію, яку ми можемо прослідкувати з XVII ст. У ХІХ ст. особливості життя 

студентства значно змінилися, враховуючи політичні, економічні, соціальні 

трансформації, які відбувалися на українських землях. Багато з рис студентської 

самобутності сягають витоками саме ХІХ ст., а подекуди притаманні цій групі 

навіть тепер. Тому вивчення студентства українських теренів ХІХ ст. на сьогодні 

є актуальним дослідницьким завданням. Важливо детально проаналізувати 

специфіку існування вищої школи минулого, життя і діяльності університетської 

корпорації, що може дати цінний матеріал для запровадження інновацій у вищій 

освіті сьогодні, знайти потрібні підходи для вирішення сьогоденних проблем. 

Загалом сучасні науковці тяжіють до узагальнюючих праць щодо історії 

студентства, охоплюючи і об’єднуючи доволі різнорідні групи вихованців вищих 

навчальних закладів. У свою чергу, ми пропонуємо зосередити увагу лише на 

дослідженні спільноти вихованців одного навчального закладу ‒ Університету 

св. Володимира, зазначаючи, що вони формували особливу субкультуру. 

Спираючись на теоретичні праці ми визначаємо студентську субкультуру як 

автономне утворення у пануючій культурі, яке вирізняється власними звичаями, 

нормами, комплексами цінностей, що формує і визначає стиль життя та спосіб 

мислення її носіїв. Однією з ключових ознак субкультури є самоідентифікація та 

усвідомлення її представниками відмінності від решти суспільства. Загальна 

характеристика будь-якої субкультури об’єднує матеріальну (одяг, речі 

повсякденного вжитку, їжа тощо) і нематеріальну сферу (цінності, ідеали та ін.). 

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

виконано у межах програми науково-дослідницьких робіт «Україна в 
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загальноєвропейських історичних процесах: пошуки цивілізаційного вибору», 

затвердженої вченою радою історичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (державний реєстраційний номер 16БФ046-

01). 

Мета дослідження: полягає у комплексному дослідженні формування і 

розвитку студентської субкультури Університету св. Володимира впродовж 1834-

1863 рр. 

завдання: 

● охарактеризувати стан наукової розробки теми і визначити коло 

джерельної бази дослідження; систематизувати наявні джерела за дослідницьким 

завданням; 

● з’ясувати головні цінності та ідеали, притаманні студентській 

спільноті університету; 

● дослідити специфіку повсякденного життя вихованців Університету 

св. Володимира і простежити його вплив на формування особливої студентської 

субкультури; 

● встановити головні ознаки, які були притаманні студентській 

субкультурі Університету св. Володимира; 

● простежити основні фактори, які впливали на формування 

студентської спільноти Університету св. Володимира; 

● з’ясувати специфіку літературних і мистецьких вподобань 

студентства у контексті загального культурного життя Києва і довколишнього 

регіону. 

Об’єкт дослідження ‒ студенти Університету св. Володимира, їхній спосіб 

життя, специфіка повсякдення. 

Предмет дослідження ‒ особливості формування студентської субкультури 

Університету св. Володимира. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період 1834-1863 рр. Нижня 

межа визначається часом початку функціонування Університету св. Володимира і 

появою в ньому перших студентів, верхня ‒ часом соціальних, економічних 
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реформ, у тому числі трансформації системи освіти і введення нового Статуту і 

водночас Польським повстанням, внаслідок якого суттєво змінився склад 

вихованців Університету св. Володимира. 

Територіальні межі дослідження охоплюють м. Київ, тобто той ареал, де 

головно перебували студенти Університету св. Володимира. 

Теоретико-методологічна основа дослідження базується на принципах 

історизму і наукової об’єктивності. У досліджені використано низку 

загальнонаукових, спеціальноісторичних і міждисциплінарних методів. Зокрема 

нами була використана субкультурна теорія для характеристики особливостей 

студентської спільноти Університету св. Володимира. Також в ході роботи були 

застосовані методи соціокультурного аналізу, методи дослідження історії 

повсякдення, приватного життя і мікроісторії. Використання зазначених методів і 

підходів дозволило успішно вирішити дослідницькі завдання роботи. 

Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше комплексно висвітлено 

студентську субкультуру окремого університету періоду 1834-1863 рр., 

запропоновано розглядати особливості студентської субкультури Університету 

св. Володимира через цінності та ідеали вихованців університету, специфіку 

їхнього повсякденного життя і деталей мистецько-літературних вподобань. 

Введено до наукового обігу низку нових джерел з історії студентства 

Університету св. Володимира. Досліджено цінності студентської спільноти 

Університету св. Володимира. Уточнено деталі щодо повсякденного життя 

вихованців університету. Простежено місце студентства у культурному житті 

Києва.  

Особистий внесок здобувача. Результати дослідження отримані особисто 

шляхом аналізу історичних джерел і самостійно обраної методики. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і висновки 

дисертації були представлені на засіданнях кафедри давньої та нової історії 

України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також у 

формі доповідей і тез на всеукраїнських і міжнародних конференціях: «VІ 

Міждисциплінарні гуманітарні читання» (22 грудня 2017 р., Київ), Актуальні 
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проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених (17 травня 2018 р., 

Київ), Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 90-річчю 

Будинку-музею Тараса Шевченка (25 жовтня 2018 р., Київ), «VІІ 

Міждисциплінарні гуманітарні читання» (21 листопада 2018 р., Київ), Актуальні 

проблеми вітчизняної та всесвітньої історії (5-6 грудня 2018 р., Рівне). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено в 9 публікаціях в 8 

статтях у фахових виданнях, 1 стаття у міжнародному виданні. Окремі положення 

відображено в 4 публікаціях тез і виступах на конференціях. 

Структура дисертації. Дослідження побудоване за проблемно-тематичним 

принципом і складається зі вступу чотирьох розділів, поділених на дев’ять 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

дисертації ‒ 289 сторінок, з них ‒ основний текст викладено на 248 сторінках. 

Загальний перелік джерел та літератури складається з 455 найменувань.  
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РОЗДІЛ 1 СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ТЕМИ, ДЖЕРЕЛОЗНАВЧА 

БАЗА ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1 Огляд історіографії 

Дослідження студентської корпорації в Російській імперії має давні традиції. 

Історія вивчення студентської спільноти Університету св. Володимира налічує 

вже понад 150 років. Загалом для наукової літератури присвяченій історії 

студентства характерне тематичне і методологічне різноманіття. У вивченні 

історії студентства не сформувалося єдиного підходу, тому ми пропонуємо 

оглянути ключові дослідження присвячені студентству Російської імперії і, 

зокрема, вихованцям Університету св. Володимира. 

У нашому огляді історіографії студентства ми використовуємо традиційну 

періодизацію. Виділимо дорадянський та радянський періоди, а далі пропонуємо 

виокремити пострадянську історіографію (після 1991), де розглянемо сучасну 

російську та українську наукову літературу, присвячену студентству 

Університету св. Володимира. На окремий розгляд заслуговують зарубіжна 

історіографія. Здебільшого це праці західних істориків, які написані англійською 

мовою. Також значну кількість робіт щодо студентства Київського університету 

написали польські історики. Наша увага буде сконцентрована головним чином на 

працях, які висвітлюють специфіку життя студентства обраного нами періоду 

(1834-1863). 

Розпочнемо з розгляду дорадянської історіографії. Першим з авторів, хто 

взявся за висвітлення історії Університету св. Володимира, був В. Шульгін1. Він 

детально проаналізував перші 5 років діяльності університету в Києві. Серед 

іншого автор приділив значну увагу студентству. Окрім різної статистичної 

інформації (про кількість студентів їх віросповідання, вік, розподіл за 

                                                             
1  Шульгин В. Я. История университета Св. Владимира / сочинение Виталия 

Шульгина ординарного проф. ун-та Св. Владимира ; [сост. Виктор Короткий]. 

Репринтное изд. Киев : Лыбидь, 2010. 230, XXXVI с. 
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факультетами), В. Шульгін висвітлив специфіку навчального процесу і побуту 

вихованців Університету св. Володимира. 

Наступним автором, який в рамках дослідження університетської історії 

звернувся до розгляду життя студентства, був М. Владимирський-Буданов. У 

своїй фундаментальній праці «История Императорского университета 

св. Владимира»2 на основі аналізу широкого кола архівних матеріалів, спогадів 

студентів автор детально висвітлює подробиці життя і навчання вихованців 

Університету св. Володимира здебільшого упродовж 1834-1855 рр. У книзі 

М. Владимирського-Буданова також подана детальна статистична інформація 

щодо студентства. Короткий виклад історії Університету св. Володимира за перші 

50 років існування і певні деталі щодо студентства можна також знайти у промові 

М. Владимирського-Буданова написаної для урочистого акту університету3. 

Ще один з професорів Університету св. Володимира ‒ В. Іконников також 

висвітлював особливості життя вихованців університету. Щоправда, він описував 

студентську спільному в контексті історії міста, використовуючи як джерела 

здебільшого спогади колишніх студентів написані лише російською мовою4. 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. з’являється низка історико-

публіцистичних нарисів з історії студентства в Російській імперії. Автори таких 

публікацій зазначають, що їх завдання – «общий очерк жизни учащейся 

молодежи» з порівнянням різних поколінь студентства. Або ж висвітлення 

причин студентських заворушень5. Про студентство Університету св. Володимира 

                                                             
2  Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского университета 

Св.Владимира. Университет Св.Владимира в царствование Императора Николая 

Павловича. Киев: Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, 1884. 674, [43] с. 
3 Владимирский-Буданов М. Ф. Пятидесятилетие Императорского Университета 

Св. Владимира. 1834-1884 : речь, произнесенная на юбилейном акте университета 

(8 сентября 1884 г.). Киев, 1884. 59 с. 
4 Иконников В. С. Киев в 1654-1855. Исторический очерк. Киев. 356 с. 
5  Георгиевский А. Краткий исторический очерк правительственных мер и 

предначертаний против студенческих беспорядков. Санкт-Петербург: тип. 

В. С. Балашева, 1890. VI, 302 с. 
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зазвичай згадувалися окремі найяскравіші епізоди дореформеного періоду. 

Наприклад, справа Ш. Конарського, діяльність польських гмін та ін.6.  

Низка праць вчених дорадянської епохи базувалася на аналізі законодавчих 

актів. Так, наприклад, узагальнюючий характер мають роботи 

С. Рождественського7 і П. Ферлюдіна8, які висвітлюють специфіку регулювання 

студентського життя в Російській імперії загалом. 

У радянський період дослідження історії університетів та їх корпорації 

практично припинилося, воно не належало до головних тем історичних праць. 

Якщо студентство згадувалося в публікаціях, то хіба що в контексті соціальної 

боротьби. Певне пожвавлення у дослідженнях історії вищої школи почалося з 

другої половини ХХ ст. Наприклад, до 125-річчя Київського університету була 

видана книга «Історія Київського університету» за редакцією О. Жмудського. 

Окрім загального викладу історії університету, розвитку різних наук в ньому, 

окрема увага приділена студентському руху. Зокрема, підкреслюється 

революційність студентства, висвітлюються окремі епізоди суспільно-політичної 

діяльності вихованців Університету св. Володимира. Наприклад, згадується 

діяльність недільних шкіл, Харківсько-Київської таємної організації, Громади9. 

Частіше дослідження радянського періоду висвітлювали студентство 

Університету св. Володимира як складову загального студентського 

революційного руху і виступи вихованців університету в Києві характеризували 

                                                             
6  Фроммет Б. Очерки по истории студенчества в России. СПб.: Издательство 

товарищества М. О. Вольф. С. 23-24; Сватиков С. Студенчество прежде и теперь. 

Путь студенчества. Сб. статей. М., 1916. С. 8-9. 
7 Рождественский С. Исторический обзор деятельности Министерства народного 

просвещения. 1802-1902 / Сост. С. В. Рождественский. Санкт-Петербург : М-во 

нар. прос., 1902. [2], II, 785, [2] с., 1 л. фронт. (портр.), 21 л. портр.; 28.  
8  Ферлюдин П. Исторический обзор мер по высшему образованию в России. 

Вып. 1. Академия наук и университеты / П. Ферлюдин. Саратов : Типо-лит. 

П. С. Феокритова, 1893. IX, 186 с. 
9 Історія Київського університету / відпов. ред. О. З. Жмудський. Київ, 1959. С. 

264-265. 
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як приклади проявів боротьби з самодержавством 10 . Іноді увагу звертали на 

окремі переломні події і участь у них студентів. Наприклад, про участь студентів 

у Польському повстанні 1863 р. писав Т. Снитко. Автор зосереджує увагу на 

діяльності таємних польських організацій в Університеті св. Володимира і 

наголошує на подібності суспільно-політичної діяльності студентів різних 

національних груп11. 

Як вже зазначалося раніше, головною темою дослідження радянських 

дослідників була суспільно-політична активність студентів. Зокрема, з позицій 

марксистсько-ленінської методології було висвітлено студентський рух в 

Університеті св. Володимира у ХІХ ст.12. Також на студентів зверталася увага у 

загальному контексті революційно-демократичного руху. Знову ж підкреслюючи 

тяжіння студентів до передової суспільно-політичної думки 13 . Траплялося, що 

дослідники розглядали соціальний склад студентства, підкреслюючи 

прогресивність студентів-різночинців 14 . Основним завданням дослідників 

радянського періоду було дослідження зародження і розвитку революційних ідей 

в університеті і участі студентства у революційній боротьбі15. 

В узагальнюючих працях, які з’являлися наприкінці радянської епохи, 

використовували подібний підхід до висвітлення історії студентства. Прикладом 

                                                             
10  Егоров Ю. Н. Русские университеты и студенческое движение во второй 

половине 30-50-х гг. 19 века: Автореф. Канд.ист.наук.; Ленингр.ордена Ленина 

гос.ун-т. Л, 1958. 18 л. 
11 Снытко Т. Г. Студенческое движение в русских университетах в начале 60-х 

годов и восстание 1863 г.. Восстание 1863 г. и русско-польские революционные 

связи 60-х годов. М.: издательство академии наук СССР, 1960. С. 176-322. 
12 Симонов С. С. Студенческое движение в Киевском университете в XIX веке : 

Автореф. дис. ... канд. ист. наук; АН УССР , Ин-т истории. Киев, 1964. 17 с. 
13  Марахов Г. И. Киевский университет в революционно-демократическом 

движении : 1834-1984; [ред. кол. М. У. Белый (председатель), Л. В. Губерский, 

Я. С. Калакура и др.]. Киев : Вища школа, изд-во при КГУ, 1984. 118 с.  
14 Шевченко Л. В. Соціальний склад студентів Київського університету в період 

першої революційної ситуації в Росії. Вісник Київського університету. Історичні 

науки. 1986. № 28. С. 79-83. 
15 Казьмирчук Г. Д. Революционное движение в Киевском университете (1834-

1861 гг.); КГУ им. Т. Г. Шевченко, историчний фак-т. Київ, 1984. 51с. 
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може слугувати робота Р. Еймонтової, де детально розглядається революційний 

студентський спротив самодержавству, а щодо Університету св. Володимира 

згадуються типові прояви такого спротиву (діяльність гмін, регулярні сходки 

студентів та ін.)16. 

З 1990-х рр. серед істориків значно підвищився інтерес до вивчення історії 

вищої школи Російської імперії. Вчені розширили тематику досліджень, 

збагатилися методологічними підходами, які вже апробували західні вчені. Так, 

збільшилась кількість публікацій про студентство. Значну увагу приділяють 

вивченню вихованців університетів Російської імперії сучасні російські вчені. 

Наприклад, О. Іванов детально дослідив студентське життя кін. ХІХ – поч. ХХ ст. 

Автор запропонував широке коло сюжетів, висвітливши специфіку побуту, 

дозвілля, особистого життя студентів 17 . Якісно нові підходи щодо вивчення 

студентства запропонував О. Марков, звернувши увагу на цінності, особливості 

поведінки і взаємодії в середовищі вихованців Петербурзького університету18. У 

своїй фундаментальній праці про формування системи вищої освіти Ф. Петров 

окрему книжку присвятив студентству і акцентував увагу на специфіці становища 

студентів-поляків в Університеті св. Володимира 19 . У колективній монографії 

присвячений історії Казанського університету звернено увагу на формування 

студентської субкультури 20 . Водночас дослідники історії інших університетів 

Російської імперії також зверталися до вивчення студентської спільноти, 
                                                             
16  Эймонтова Р. Г. Русские университеты на грани двух эпох. От России 

крепостной к России капиталистической. М.: «Наука», 1985. 346 с. 
17 Иванов А. Е. Студенческая корпорация России конца ХIХ – начала XX века: 

опыт культурной и политической самореализации. М.: Новый хронограф, 2004. 

407 с.; Иванов А. Е. Мир российского студенчества: конец ХІХ – начало ХХ века. 

М.: Новый хронограф, 2010. 360 с. 
18 Марков А. Что значит быть студентом: Работы 1995-2002 годов (сборник). М.: 

Новое литературное обозрение, 2005. 264 с. 
19 Петров Ф. Формирование системы университетского образования в России. Т. 

4: Россйские университеты и люди 1840-х. Ч. 2: Студенчество. Москва: 

Издательство МГУ, 2003. 463 с. 
20 Вишленкова Е. А., Малышева С. Ю., Сальникова А. А. Terra Universitatis: Два 

века университетской культуры в Казани. Казань: Казанский государственный 

университет, 2005. 500 с. 
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наприклад Московського університету21. Однією з останніх книжок, яка детально 

висвітлює специфіку життя дореформеного студентства Санкт-Петербурзького 

університету, є робота Т. Жуковської і К. Казакової22. Автори використовують 

широке коло підходів, які застосовувалися як в російській, так і зарубіжній 

історіографії присвяченій студентству Російської імперії. 

Однією з тенденцій сучасного дослідження історії вищої школи стало 

вивчення загального соціокультурного контексту, міського середовища, в якому 

існував навчальний заклад і проживали представники університетської 

корпорації. Відповідно, до уваги дослідників потрапили суспільні зв’язки 

студентства з міською громадськістю та й загалом специфіка життя в 

університетському місті23 . Хоча нові колективні праці здебільшого російських 

вчених зазвичай обходять увагою Університет св. Володимира, вони не менш 

цінні з точки зору використання нових підходів до висвітлення історії 

університетської освіти і студентства в Російській імперії. 

Серед українських дослідників пострадянського періоду також зріс інтерес 

до історії вищої школи і до студентства зокрема. Загалом, дослідження 

висвітлюють або розглядають студентство загалом, або звертають увагу на 

вихованців конкретного навчального закладу. Так, вчені-історики почали звертати 

більше уваги на історію повсякденного життя, побуту, матеріального становища, 

                                                             
21  Феофанов А. М. Студенчество Московского университета второй половины 

XVIII - первой четверти XIX в. М.: Изд-во ПСТГУ, 2011. 256 с. илл.; Андреев А. 

Московский университет в общественной и культурной жизни России начала XIX 

в. М.: Языки русской культуры, 1999. 310 с.; Юркина Н. Н. Повседневная жизнь 

московского студенчества: 1830 – 1890-е гг.: Дисс. ... канд. ист. наук. М., 2006. 

232 с. 
22 Жуковская Т., Казакова К. Anima universitatis : студенчество Петербургского 

университет в первой половине ХIХ века. Москва: Новый хронограф. 559 с. 
23  Университет и город в России (начало ХХ века) / под ред. Т. Маурер и 

А. Н. Дмитриева. М.: НЛО, 2009. 784 с.; Посохов С. Университет и город в 

Российской империи (вторая половина XVIII - первая половина XIX вв.): 

монография X.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2014. 364 с. 
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правового статусу студентів Наддніпрянської України24. У цьому напрямку варто 

відзначити книжку М. Кругляк, яка здійснила широкий огляд життя та побуту 

студентства підросійської України, детально розглянувши матеріальні і 

нематеріальні сфери студентської повсякденності25. 

На особливу увагу заслуговує книжка І. Посохова, в якій він проаналізував 

становлення і еволюцію студентської субкультури в університетах Російської 

імперії26, розглянувши студентські цінності, ідеали та специфічний стиль життя. 

При цьому І. Посохов широко використовував документи та спогади студентів 

Університету св. Володимира. 

Серед інших також з’являються публікації, які розглядають окремі групи 

студентства 27  або ж висвітлюють участь студентства у національному русі 28 . 

Варто зазначити, що значно більше уваги дослідники приділяють пореформеному 

студентству, або ж хронологічні рамки досліджень охоплюють другу половину 

ХІХ – початок ХХ ст.29. 

Низка українських дослідників долучилася до висвітлення історії 

Університету св. Володимира і його студентства. Наприклад, С. Черняк 

проаналізував організаційно-педагогічні засади діяльності Університету 

                                                             
24 Молчанов В. Б. Добробут студентів України в другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст. Український історичний журнал. 2005.№ 5. С. 39-53; Стоян Т. А. 

Студентство університетів підросійської України в другій половині XIX ст. К.: 

ТОВ «Міжнародна фінансова агенція», 1998. 28 с.  
25 Кругляк М. Життя та побут студентства підросійської України другої половини 

ХІХ – початку ХХ ст. Житомир: Полісся, 2015. 464 с.  
26 Посохов І. Студентство університетів Російської імперії XIX – початку XX ст.: 

становлення та еволюція субкультури / Наук. ред. Духопельников В. М. Харків: 

Раритети України, 2013. 276 с.  
27 Левицька Н. М. Студенти-гуманітарії Наддніпрянської України: чисельність та 

походження (друга половина ХIХ - початок ХХ ст.). Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Іст. 

науки. 2014. № 19. С. 55-59.  
28  Левицька Н. М. Студентство в національно-визвольному русі України 

наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. К.: ТОВ «Міжнар. фін. Агенція», 1998. 25 c.  
29 Грицик Л. Ю. Студентство в суспільно-політичному житті  Наддніпрянської 

України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): історіографія. Дис. … канд. іст. 

наук. Спец. 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 

дисципліни» (032 – Історія та археологія). Переяслав-Хмельницький, 2017. 254 с.  
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св. Володимира на початковому етапі діяльності навчального закладу 30 , таким 

чином окресливши специфіку навчального процесу. Низку публікацій здійснила 

Ю. Шемета, в яких детально розглянула різноманітні аспекти повсякдення і 

поведінки здебільшого казеннокоштних вихованців Університету 

св. Володимира 31 . І. Чигирик проаналізувала особливості регулювання 

академічного статусу студентів на основі вивчення правил для студентів 32 . 

В. Окаринський висвітлив особливості руху пуристів і хлопоманів серед студентів 

університету в Києві33. У книжках присвячених історії навчального закладу також 

висвітлюється студентство як важлива складова корпорації Університету 

св. Володимира34. 

                                                             
30  Черняк С. Г. Організаційно-педагогічні засади діяльності Київського 

імператорського університету св. Володимира ( 1833-1863 рр. ) : Дис. ... канд. 

педагогічних наук. Спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». 

Київ, 2008. 220 л. 
31  Шемета Ю. Побутові умови повсякденного життя студентів Університету 

Св. Володимира (1834-1858 рр.). Наукові записки з української історії. Збірник 

наукових статей. 2012. Вип. 29. С. 84-89; Шемета, Ю. Символи студентського 

навчання Університету св. Володимира: перо, папір, чорнило (1834-1858). Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. 2015. № 

4 (127). С. 49-52.  
32  Чигирик І. І. Регулювання академічного статусу студентства Університету 

Св. Володиимра, 1834-1919 рр. дис. ... канд. іст. наук. Київ, 2013. 231 л. 
33 Окаринський В. Пуристи як молодіжна нонконформістська течія у суспільному 

житті України 1850-х років. Наукові записки Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. 

ред. проф. І. С. Зуляка. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. Вип. 1. С. 

17-22; Окаринський В. Дискурс хлопоманства/хлопоманії в українському 

соціокультурному просторі кінця 1850-х – 1860-х рр. Знаки питання в історії 

України: суспільство між традицією та модернізацією. Збірник матеріалів VІIІ 

Міжнародної наукової конференції, Ніжин, 5–6 квітня 2012 року / упорядник 

О. Г. Самойленко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2012. С. 200–208. 
34  Нариси з історії Університету святого Володимира / В. Ф. Колесник, 

Г. М. Казакевич, Л. П. Могильний, О. М. Надтока, А. О. Руккас, О. Г. Сокирко, 

Ю. М. Шемета. Київ, 2009. 224 с.; Історія Київського університету : монографія / 

[І. В. Верба, О. В. Вербовий, Т. Ю. Горбань та ін. ; кер. авт. кол. В. Ф. Колесник]. 

Київ : ВПЦ «Київський університет», 2014. 895 с.; Історія Київського 

університету: монографія: у 2 т. / В. Ф. Колесник, Г. М. Казакевич, О. Г. Сокирко 
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Сучасні українські дослідники, які вивчаються студентство Університету 

св. Володимира, частіше користуються підходами соціальної історії, історії 

повсякдення і культурної історії. Більш популярним стає міждисциплінарний 

підхід, який поєднує напрацювання різних галузей гуманітарної науки. 

Серед праць зарубіжних істориків пропонуємо виділити англомовний і 

польськомовний комплекс літератури. Загалом англомовні дослідники 

звертаються до різних тем. Праці зарубіжних істориків здебільшого мають 

узагальнюючий характер. Наприклад, стосунки між владою і університетською 

корпорацією упродовж ХІХ на початку ХХ ст. висвітлював Дж. Макклеланд. Він 

також звернув особливу увагу на студентський протестний рух, вказуючи головні 

причини студентських заворушень 35 . Більш детально стосунки між владою, 

викладачами і студентами на межі ХІХ і ХХ ст. досліджував С. Кассоу36, який, 

зокрема, вивчав особливості студентської корпорації та студентського руху на 

межі століть. 

Низка інших зарубіжних дослідників звертала більше уваги на особливості 

виникнення різних радикальних рухів у студентському середовищі. Так, 

Д. Бровер досліджував витоки нігілізму в середовищі студентства Російської 

імперії37. С. Моріссі більше уваги приділяла поширенню радикальних ідей серед 

вихованців університетів, детально вивчаючи студентську ідентичність 38 . Ще 

одна дослідниця Р. Фрідман висвітлила особливості студентської корпорації, її 

традиції, специфіку поведінки вихованців університетів, деталі спілкування у 

їхньому середовищі та різні соціальні зв’язки поза університетською 

                                                                                                                                                                                                                

та ін.; за ред. Л. В. Губерського, І. К. Патриляка, В. Ф. Колесника, А. І. Чуткого. 

К.: ВПЦ «Київський університет», 2019. Т.1. 716 с. 
35 McСlelland J. Autocrats and Academics: Education, Culture, and Society in Tsarist 

Russia. Chicago: University of Chicago Press. 1979. XIV, 150 pp. 
36 Kassow S. D. Students, Professors, and the State in Tsarist Russia. (Studies on the 

History of Society and Culture, number 5.) Berkeley and Los Angeles: University of 

California Press. 1989. XII, 438 pp. 
37 Brower D. Training the nihilists. Education and Radicalism in Tsarist Russia. Ithaca, 

N.Y.: Cornell University Press, 2005. 248 pp. 
38  Morrissey S. Heralds of Revolution: Russian Students and the Mythologies of 

Radicalism. New York: Oxford University Press, 1998. 256 p. 
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корпорацією 39 . На особливу увагу заслуговують праці фінського дослідника 

Й. Ремі. В одній зі своїх книжок автор висвітлив специфіку політичної активності 

в середовищі польського студентства університетів Російської імперії. У згаданій 

праці студентству Університету св. Володимира періоду 1834-1863 рр. 

присвячено найбільше уваги, зважаючи на те, що в ньому у той час була 

найбільше група польських студентів 40 . В іншій книзі Й. Ремі висвітлив 

особливості українського національного руху в середовищі вихованців 

Університету св. Володимира середини ХІХ ст.41. 

Загалом для зарубіжної історіографії більш характерним є звернення до теми 

політичного активізму студентів чи їхньої участі у заборонених організаціях, що 

ставить за мету знайти витоки революційної, протестної студентської 

субкультури, вдаючись до розгляду стосунків з владою, особливих традицій, 

цінностей і корпоративної культури загалом. 

Серед зарубіжної історіографії, варто виділити роботи польських 

дослідників. Перші праці присвячені студентству Київського університету писали 

колишні випускники. Так, однією з перших робіт з’явилася книжка 

М. Дубецького, де автор зібрав інформацію про польське студентство 

Університету св. Володимира в період 1834-1863 рр. М. Дубецький звернув 

найбільше уваги на період середини 1850-х – початку 1863 рр., коли польські 

студенти були найбільш активними і відігравали помітну роль в житті 

Університету св. Володимира 42 . Згодом з’явилося ще декілька нарисів про 

польську студентську молодь у Києві43. Автори публікацій концентрувалися на 

                                                             
39 Friedman R. Masculinity, Autocracy, and the Russian University, 1804-1863. New 

York: Palgrave Macmillan, 2005. 195 pp. 
40 Remy J. Higher Education and National Identity: Polish Student Activism in Russia, 

1832-1863. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000. 380 pp. 
41 Remy J. Brothers or Enemies: The Ukrainian National Movement and Russia from 

the 1840s to the 1870s. Toronto: University Press of Toronto, 2016. 344 pp. 
42 Dubiecki М. Młodzież polska na Uniwersytecie Kijowskim przed r. 1863. Kijów, 

1909. 88 s. 
43 Wierzejski W. K. Fragmenty z dziejów polskiej młodzieży akademickiej w Kijowie 

1834-1920. Warszawa: Instytut Józefa Piłsudskiego, 1939. 160 s.; Grzymałowski S. 
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студентській підпільній діяльності кінця ХІХ – початку ХХ ст., однак коротко 

згадували й про дореформене студентство і розглядали його як початковий етап 

студентського руху. 

Одним з найбільш інформативних досліджень стосовно польського 

студентства в Університеті св. Володимира протягом 1834-1863 рр. є праця 

Я. Табіша44. У роботі автор наводить низку статистичних даних щодо кількості 

польських студентів у Київському університеті, детально аналізує суспільно-

політичну діяльність вихованців університету, описує участь студентів у 

Польському повстанні 1863-64 рр. У роботі Л. Заштовта, присвяченій питанню 

освіти на колишніх землях Речі Посполитої упродовж 1832-1863 рр., також 

звертається увага на студентські таємні гуртки в Університеті св. Володимира45. 

Для робіт польських дослідників і публіцистів характерне зосередження 

уваги лише на польських студентах і їх суспільно-політичній і підпільній 

діяльності. Часто автори вписують студентський рух в контекст польської 

боротьби за відродження державності. 

Отже, огляд літератури присвяченої студентству Університету 

св. Володимира засвідчує наявність значної кількості праць, які висвітлюють різні 

аспекти життя вихованців університету. Найчастіше дослідники звертали увагу на 

вивчення суспільно-політичної діяльності студентства, а остатніми роками зросла 

увага до повсякденного життя студентів. Попри велику кількість робіт з вивчення 

студентської спільноти, субкультура окремого університету залишилася поза 

увагою вчених і не стала предметом спеціального дослідження. Відповідно, 

розглянута нами історіографія є важливою базою для подальшого вивчення історії 

                                                                                                                                                                                                                

Polska młodzież akademicka w Kijowie w latach 1834-1918 z uwzględnieniem jej 

powiązań z ruchem rewolucyjnym carskiej Rosji w okresie 1893-1900. Materiały do 

dziejów polskiej młodzieży akademickiej do 1918 r. – utworzenie państwa polskiego. 

Warszawa, 1968. 261 s. 
44  Tabiś J. Polacy na Uniwersytecie Kijowskim, 1834-1863. Kraków: Wydawn. 

Literackie, 1974. 178 s. 
45 Zasztowt L. Kresy 1832-1864. Szkolnictwo na ziemiach litewskich i ruskich dawnej 

Rzeczypospolitej, Warszawa 1997. 456 s. il. 
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студентської спільноти у контексті формування студентської субкультури 

Університету св. Володимира. 

1.2 Джерельна база дослідження 

Розгляд студентської субкультури Університету св. Володимира неможливий 

без залучення широкого кола джерел. Для висвітлення специфіки студентського 

життя не достатньо лише джерел особистого походження чи різноманітних 

законодавчих документів і матеріалів преси. Ми пропонуємо до звичного кола 

джерел  додавати також твори художньої літератури, картографічні та 

зображальні джерела. 

Загалом ми виділяємо декілька груп джерел: до першої зараховуємо 

законодавчі документи, до другої ‒ матеріали університетського діловодства. 

Третя група ‒ це матеріали преси, четверта ‒ джерела особового походження. 

Розпочнемо розгляд джерел з групи законодавчих документів. Студентське життя 

у зазначений період було детально регламентоване. Вихованці університету мали 

чіткий правовий статус, який визначався законодавчими актами, статутами 

навчальних закладів, а також різноманітними розпорядженнями і циркулярами 

Міністерства народної освіти 46 . Окремим виданням вийшов друком збірник 

постанов і розпоряджень вищої адміністрації щодо Університету св. Володимира, 

який включав головні законодавчі акти, які стосувалися діяльності навчального 

закладу загалом і студентства зокрема47. 

                                                             
46  Сборник постановлений по министерству народного просвещения. Т. 2 : 

Царствование императора Николая I. 1825-1855 г. : Отделение 2-е : 1840-1855 г. 

СПб., 1876. 1668 стб., 60 с., 58 стб.; Устав Университета Св. Владимира 25 

декабря 1833 г. З іменем Cвятого Володимира : Київський університет у 

документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. Кн. 1 / [упоряд. 

В. Короткий, В. Ульяновський]. Київ : Заповіт, 1994. С. 65-74. 
47  Виндинг В. В. Сборник поставновлений и распоряжений начальства по 

Университету Св. Владимира и прочим русским университетам : в 2 ч. / 

составленный секретарем Совета Университета Св. Владимира В. В. Виндингом. 

Киев : В университетской типографии, 1872. IV, 320 с. 
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Ще одними з важливих законодавчих актів, які впливали на специфіку 

студентської субкультури, були правила для вихованців університету. Вони 

охоплювали всі сфери: від навчання студентів до приватного життя. Нещодавно 

світ побачило видання, яке об’єднало в собі ключові правила, які регламентували 

життя студентів Університету св. Володимира впродовж 1834-1919 рр. 48 . 

Зрозуміло, що законодавчі акти різного роду лише окреслювали правовий статус, 

прийнятні моделі і норми поведінки. У реальності студентське життя було більш 

різноманітним і дуже часто не вписувалося у визначені рамки. 

До другої групи ми віднесли одне з найбільш інформативних зібрань джерел 

щодо студентського життя, якими є матеріали університетського діловодства. У 

першу чергу це документація Канцелярії Попечителя Київського навчального 

округу, які зберігаються у Центральному державному історичному архіві України 

в м. Києві (Ф. 707). У цьому фонді відклався значний масив документів, які 

стосуються специфіки життя студентів у Києві, починаючи від побутових питань, 

закінчуючи суспільно-політичною активністю студентів.  

У Державному архіві м. Києва знаходиться основна частина університетської 

документації, яка зібрана у фонді 16 «Київський університет Св. Володимира». 

Зокрема, тут зберігаються документи Ради, Правління університету, матеріали 

канцелярії інспектора студентів, завдяки яким можна детально реконструювати 

специфіку життя вихованців університету. 

Частина матеріалів університетського діловодства також знаходиться в 

Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського (Ф. 8). 

Наприклад, там міститься низка документів канцелярії інспектора студентів. 

Деякі джерела з історії студентства Університету св. Володимира відклалися у 

фонді 2 «Канцелярія Київського цивільного губернатора», які знаходиться у 

Державному архіві київської області. Значна група картографічних матеріалів 

                                                             
48  Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. 

документів] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича 

; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. 

В. А. Короткого] ; за ред. Л. В. Губерського. Київ : Київський університет, 2014. 

415, [1] с., [32] арк. фотоіл. 
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(Ф. 1542 «Колекція карт та креслень Київської губернії») цього ж архіву проливає 

світло на особливості локалізації студентських помешкань у місті. Окремі зразки 

студентської поезії збереглися у відділі рукописів Бібліотеки народової у Варшаві 

(Biblioteka narodowa). Варто додати, що частина документів університетської 

документації раніше публікувалася, однак зовсім у невеликій кількості49. 

Декілька збірників документів, присвячених революційному руху, містять 

низку корисних джерел для висвітлення специфіки студентської субкультури 

Університету св. Володимира. Зокрема, в радянський час світ побачило двотомне 

видання щодо суспільно-політичного руху на українських землях в кінці 1850-х – 

початку 1860-х рр. 50 . Також нещодавно (2009 р.) був опублікований збірник 

документів, який містить джерела щодо діяльності польської таємної радикальної 

організації «Співдружність польського народу», членами якої були студенти 

Університету св. Володимира51. 

Третя група ‒ матеріали періодики – представлена у першу чергу 

матеріалами відомчого «Журнала министерства народного просвещения», у якому 

публікувалися офіційні матеріали щодо студентства і окремі замітки про життя 

вихованців університету. Іншими виданнями, у яких ми знаходимо інформацію 

про студентів університету, є місцеві періодичні видання. Наприклад, «Киевские 

губернские ведомости», «Киевский телеграф» де, зокрема, друкувалися матеріали 

пов’язані з культурно-мистецьким життям міста і участі студентів у ньому. 

Значна кількість статей і заміток присвячених тогочасному життю студентства 

університету виходили на сторінках газети «Киевлянин», головними редакторами 

                                                             
49  Киевский университет : документы и материалы. 1834-1984 / [ cост. 

В. А. Замлинский; ред. кол. : М. У. Белый, Л. В. Губерский, И. И. Ляшко и др. ]. 

Киев, 1984. 191 с. 
50  Общественно-политическое движение на Украине в 1856-1862 гг. Київ: 

видавництво академії наук Української РСР, 1963. 387 с.; Общественно-

политическое движение на Украине в 1863-1864 гг. Київ: видавництво академії 

наук Української РСР, 1964. 551 с. 
51 Stowarzyszenie ludu polskiego na Podolu, Wołyniu i w guberni Kijowskiej. Szymon 

Konarski. Содружество польского народа в губерниях Подольской, Волынской и 

Киевской. Шимон Конарский. Warszawa, 2009. 581 s. 
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якої були викладачі або випускники університету. Частина матеріалів пов’язаних 

зі студентством Університету св. Володимира друкувалася на сторінках 

польськомовних газет «Gazeta Warszawska»52 чи «Tygodnik ilustrowany»53. 

Багато деталей щодо особливостей повсякдення, світогляду, цінностей та 

ідеалів студентів знаходимо у наступній групі ‒ джерелах особистого 

походження. Здебільшого це спогади, хоча трапляються й інші документи. 

Наприклад, одним з перших матеріалів про життя студентів була замітка 

М. Дубецького, надрукована без назви в одній з варшавських газет у 1857 р.54. 

Загальною тенденцією для спогадів про університетське життя є те, що вони 

з’являлися пізніше після завершення навчання. Виключенням є хіба що декілька 

прикладів. Так, у вже згаданій газеті «Киевлянин» в середині 1860-х рр. з’явилося 

декілька спогадів про київське студентство кінця 1850-х – початку 1860-х рр.55. У 

той же час свої спомини опублікували кілька польських студентів, які після 

навчання працювали у Варшаві, Кракові або Львові 56 . Так, наприклад, 

Л. Сирочинський викладав у Львівській вищій політехнічній школі, а К. Єльський 

працював у Краківській академії наук. 

Поміж колишніми студентами та людьми причетними до польського руху в 

Києві навіть виникла невелика літературна полеміка. У відповідь на опубліковані 

спогади В. Кощица (В. Влодзка)57 Л. Сирочинський, на основі власних спогадів, 

                                                             
52 «Gazeta warszawska» ‒ одназ з перших газет Варшави, видання почало виходити 

з 1774 р. Під різними назвами газета проіснувала до 1935 р. 
53  «Tygodnik ilustrowany» ‒ ілюстрований щотижневий журнал, виходив 

упродовж 1859-1939 рр. у Варшаві. 
54 Bez tytułu. Gazeta warszawska. 1957. № 58. S. 2.  
55 Записки об университетской жизни (1860-1864). Киевлянин. 1864. № 12. С. 1.; 

Гожалчинский А. Г. Университетские воспоминания. Киевлянин. 1865. № 3. С. 1. 
56 [Święcicki P.] Na gruzach. Powieść w dwóch tomach przez Teofila Szumskiego. 

Sioło.Pismo zbiorowe. Zeszyt drugi. Lwów, 1866. S. 153-166; Wspomnienia z 

uniwersytetu kijowskiego. Wiek. 1864. № 14. S. 1-2, № 16. S. 2, № 18. S. 2, № 28. S. 

1-2, № 30. S. 1-2. 
57 Koszczyc W. [Walery Wołodzko] Żrodło ruhu 1863 r. i akademicy kijowscy. Gazeta 

Narodowa. 1884. № 9. S.2, № 10. S.2, № 14-17. S.2, № 53-57. S.2. 
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видав брошуру з критикою неточностей і неправдивих фактів з життя студентів 

Університету св. Володимира, які допустив В. Кощиц58. 

У спогадах студентів-поляків присутня ідеалізація польського студентського 

руху. По-перше, ці мемуари були написані у зрілому, а іноді похилому віці, і їх 

автори романтизували студентський рух, показували його як боротьбу за ідею 

незалежності Польщі. Особливо це стосувалося тих колишніх студентів, які брали 

участь у Польському повстанні 1863 р.59. 

Основана частина спогадів про університетське життя з’являється в останній 

чверті ХІХ ст. і на початку ХХ ст. У цей час друкується велика кількість 

періодики, зокрема, чимало видань присвячених історичній тематиці. Спогади 

студентів Університету св. Володимира друкуються на сторінках «Исторического 

вестника», «Русского архива», «Русской старины», «Вестника Европы». Значна 

увага студентським мемуарам приділялася у «Киевской старине» і вже згаданому 

«Киевлянине». 

Загалом у спогадах колишніх студентів найкраще висвітлений період др. пол. 

1850-х – поч. 1860-х рр., час, коли студентська корпорація була чисельною, а 

загальна лібералізація дозволяла їм реалізовувати різні ініціативи. Зокрема, багато  

студентів-поляків описували деталі щодо організації гмін та національних 

об’єднань студентського руху. Наприклад, у спогадах студентів-хлопоманів 

(Б. Познанський, В. Антонович, К. Михальчук)60, окрім специфіки студентського 

життя, описувалося зародження українського руху.  

                                                             
58 Syroczyński L. O życiu młodzieży kijowskiej przed r.1863 przez członka ostatniego 

zarządu Trojnickiego. (W odpowiedzi na artykuł p. W. Koszczyca „Źródło ruchu 1863 

r. i akademicy kijowscy”), Lwów 1884. 20 s. 
59 Z papierów po ś.p. Włodzimierzu Milowiczu. Wydawnictwo materiałów do historii 

powstania 1863-1864. Tom IV. Zeszyt I. Lwów, 1894. S. 1-91; Syroczyński L. Z przed 

50 lat. Wspomnienie b. studenta kijowskiego uniwersytetu Leona Syroczyńskiego, 

profesora szkoły politechnicznej we Lwowie. Lwów, 1914. 125 s. 
60 Антонович В. Мемуари. Син України: Володимир Боніфатійович Антонович. У 

3-х томах. Т.1. Київ: Заповіт, С. 157-181; Познанский Б. Воспоминания. З іменем 

святого Володимира Кн. 2. К.: Заповіт, 1994. С. 16-22; Михальчук К. Из 

украинского былого. К воспоминаниям Б. С. Познанского. Украинская жизнь. 

1914. № 8-10. С. 70-85. 
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На сторінках спогадів колишніх студентів відображалися важливі для всієї 

студентської корпорації події. Наприклад, пригоду з полковником Брінкеном 

згадало близько десяти мемуаристів61. Доволі часто в університетських спогадах 

фіксувалися особливості навчального процесу і образи викладачів: здебільшого 

тих, які користувалися авторитетом і повагою у студентському середовищі. 

Зазвичай негативні характеристики надавалися студентській інспекції або ж 

непрофесійним чи нудним викладачам. 

Значна частина спогадів студентів Університету св. Володимира була зібрана 

і видана у двотомному збірнику «З іменем святого Володимира»62. У виданні 

переважно були надруковані спогади студентів українців і росіян, написані 

російською чи українською мовами, які широко репрезентують особливості 

студентського життя Університету св. Володимира.  

Варто зазначити, що мемуари колишніх студентів є доволі різноманітними за 

своїм об’ємом, інформативністю і достовірністю. Часто у мемуарних джерелах 

присутня ідеалізація періоду навчання в університеті. У спогадах нерідко 

присутнє відчуття ностальгії, колишні студенти згадують період своєї молодості 

та добре проведений час у товаристві друзів. Значно частіше мемуари писали 

                                                             
61 Wspomnienia z uniwersytetu kijowskiego. Wiek. 1864. № 14. S. 1-2, № 16. S. 2, № 

18. S. 2, № 28. S. 1-2, № 30. S. 1-2; Познанский Б. Воспоминания. С. 16-22; 

Император Александр второй в Киеве 1857 году (воспоминания студента 

Университета Святого Владимира). Русский архив. 1904. Кн. 3 вип. 10. С. 298-302; 

Lasocki W. Wspomnienia z mojego życia. T 1. Kraków, 1933. 451 s.; Kartka z dziejów 

Uniwersytetu kijowskiego. Z pamiętników zmarlego kolegi przepisał Dr. Antoni J.. 

Przegląd Polski 1882 T. 3. S. 442-462; Романович-Славатинский А. Моя жизнь и 

академическая деятельность 1832-1884. Вестник Европы. 1903. № 2. С. 606-650; 

Rudnicki W. Kartka z dziejów kijowskiego uniwersytetu (1855-1860) Wyjątki z 

pamiętników d-ra Władysława Rudnickiego przepisał dr. Antoni J. Kurjer polski. 1891. 

№ 71. S. 2; Кістяківський О. З автобіографії. Київський університет у 50-ті роки 

ХІХ ст. З іменем святого Володимира. Кн. 1. Київ: «Заповіт», 1994. С. 211-216; 

Гожалчинский А. Г. Университетские воспоминания. Киевлянин. 1865 № 5. С. 1. 
62  З іменем Cвятого Володимира : Київський університет у документах, 

матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. Кн. 1,2 / [упоряд. В. Короткий, 

В. Ульяновський]. Київ: Заповіт, 1994. 398 с.; іл., 453 с.; іл. 
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гуманітарії, які після завершення університету стали педагогами, літераторами, 

юристами або ж чиновниками. 

Серед інших джерел ми також звернулися до художньої літератури. Зокрема, 

у творах низки польських письменників, які викладали або ж навчалися в 

Університеті св. Володимира збереглися характеристики студентів і їх побуту. 

Крім того, художні твори написані невдовзі після того як автори залишили 

університет63. 

Варто назвати також низку зображальних джерел, які допомагають краще 

дослідити специфіку життя студентів. Окрім портретів вихованців університету, 

до аналізу залучалися різноманітні малюнки, креслення64, які допомогли краще 

висвітлити особливості побуту, повсякденного життя і мистецьких зацікавлень 

студентів. Також цінними для аналізу студентства є фотографії 65 , які містять 

важливу інформацію і допомагають, наприклад, детальніше проаналізувати одяг 

студентів. 

Отже, джерельна база дослідження представлена широким колом матеріалів 

різного походження і різного ступеня інформативності. Зазначимо, що джерела 

розподілені не рівномірно хронологічно. Зокрема, значно більше джерел ми 

маємо про період кін. 1850-х - 1860-х рр., що пов’язано з активізацією 

студентського руху в зазначений час. Загалом, виокремлений комплекс джерела є 

достатньо репрезентативним для детального висвітлення особливості 

студентського життя на початковому етапі існування навчального закладу і для 

                                                             
63 Jeż T. Historia o pra-pra wnuku i o pra-pra dziadku, powieść we 2 częściach. T.2. 

Cz.1. Wilno: J. Zawadzki, 1863. 287 s.; Pług A. [Pietkiewicz A.] Officyalista. Powieść. 

T. 3. Warszawa, 1896. [4], 413 s. 
64  Планы усадебных участков по Владимирской улице с обозначением 

существующих и проектируемых каменных и деревянных домов. Державний 

архів Київської області (далі ‒ ДАКО). Ф. 1542. Оп. 1. Спр. 192. 23 Арк.; О найме 

дома подполковника Самойловича для помещения фундушевого конвикта, и о 

производстве в сем доме некоторых починок. Державний архів міста Києва (далі 

‒ ДАК). Ф. 16. Оп. 370. Спр. 18. 443 Арк. 
65 Антонович В. Мемуари. С. 157-181; Lasocki W. Wspomnienia z mojego życia. T 1. 

451 s. 
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встановлення характерних рис студентської субкультури, яка сформувалася в 

Університеті св. Володимира упродовж 1834-1863 рр. 

1.3 Теоретико-методологічна основа дослідження 

У центрі нашого дослідження ‒ студентство, яке ми розглядаємо як особливу 

соціально-демографічну та соціально-професійну групу молоді з активною 

життєвою позицією, якій притаманні спільність інтересів, подібний спосіб життя, 

особливості зайнятості та поведінки, які відрізняють її від інших соціально-

демографічних груп. Головна увага у дослідженні буде звернена на студентство 

Університету св. Володимира як особливу спільноту з притаманною їй 

студентською субкультурою, яка з одного боку мала риси загальної студентської 

субкультури університетів Російської імперії та водночас виділялася низкою 

особливих ознак. На думку Л. Сокурянської, виділення студентів одного 

навчального закладу в окрему субкультури цілком виправдане66. Отже, у центрі 

нашого дослідження знаходитиметься студентська субкультура Університету 

св. Володимира упродовж 1834-1863 рр. Спочатку варто внести термінологічну та 

методологічну ясність щодо вибраного нами дослідницького підходу. 

Більшість сучасних дослідників визначає субкультуру як «автономне цілісне 

утворення всередині пануючої культури, яке відмінне від неї своїми звичаями, 

нормами, комплексами цінностей і навіть інститутами, що визначає стиль життя 

та мислення її носіїв» 67 . Субкультури не здатні до повного автономного 

самовідтворення, тому змушені використовувати коди пануючої культури, з якої 

запозичуються символи та атрибути, які дещо трансформуються та 

перекодовуються68. Жодна з субкультур не є статичною та незмінною. Кожна з 

них має власну динаміку змін і трансформацій. 

                                                             
66 Сокурянская Л. Студенчество на пути к другому обществу: ценностный дискурс 

перехода. Харьков: Харьковский национальный университет имени 

В. Н. Каразина, 2006. С. 287. 
67  Ходус О. Субкультура. Соцологічна енциклопедія. К.: Академвидав, 2008. 

С. 386-387. 
68 Щепанская Т. Система: тексты и традиции субкультуры. М.: ОГИ, 2004. С. 28 
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Також ознаками субкультури є чітка самоідентифікація, наявність «ми-

почуття» та розуміння власної відмінності від решти суспільства69. Зі свого боку, 

решта суспільства стереотипізує субкультуру і навішує певні ярлики на таку 

спільноту 70 . Російська дослідниця О. Омельченко вказує, що субкультура має 

немасовий характер, відповідно субкультурний стиль є відособленим і до нього 

допускається невелика кількість осіб. Субкультура ‒ це своєрідний спосіб молоді 

відвоювати для себе культурний простір. Загалом субкультура може мати різний 

ступінь конформізму71. 

Повна картина будь-якої субкультури поєднує нематеріальні речі (цінності, 

ідеали та ін.) та матеріальний компонент (одяг, ритуальні речі, їжа тощо). Низка 

дослідників пропонують звертати увагу на різні компоненти субкультурного 

стилю: сленг, особливості дозвілля, умови життя. К. Гелдер зосереджується на 

питаннях зв’язку формування субкультури та конкретного місця у міському чи 

іншому просторі. Він вживає поняття «субкультурна географія», під яким 

розуміється, що субкультури населяють певні місця в особливий спосіб. Отже, 

кожна субкультура має свою географію, набір місць, через які вона отримує 

кращу згуртованість та спільну ідентичність72. 

Для означення специфіки матеріальної та нематеріальної культури 

студентства російська дослідниця Л. Мосієнко пропонує термін університетська 

молодіжна субкультура як самостійний соціо-історичний феномен, що 

                                                             
69 Aboubakr, R., The Concept of Subculture in Contemporary Literary and Cultural 

Studies: Origin and Relevance to Current Debates. Berlin, Self-Published, 2013. P. 5; 

Alan G., Kleiman S. Rethinking Subculture. American Journal of Sociology. V. 85. 

№ 1. P. 5, 12; Гаврильченко А. До питання визначення поняття «Молодіжна 

субкультура». Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 

Соціологія. Психологія. Випуск 11, 2001. C. 17.  
70  Williams J. Patrick Youth-Subcultural Studies: Sociological Traditions and Core 

Concepts. Sociology Compass. 2007. №1/2. P. 584. 
71 Омельченко Е. Молодежные культуры и субкультуры. М. 2000. С. 71-74. 
72 Gelder K. Introduction to Part Six. The Subcultures Reader Ken Gelder and Sarah 

Thornton (eds). London and New York: Routledge, 1997. P. 315; Gelder K. Subcultures 

Cultural histories and social practice. London New York, Routledge. 2007. P. 2. 
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розвивається в ореолі університетської інституційності73. Українська дослідниця 

Л. Сокурянська у свою чергу вживає термін «студентська субкультура». У такий 

спосіб підкреслюється особливість студентства як соціо-професійної чи соціо-

корпоративної групи, в якій університет виступає одним з ключових факторів 

утворення окремої студентської субкультури. Символічний та предметний світ 

студентства визначає його специфічну субкультуру, що відділяє його від інших 

молодіжних груп74.  

Вживання поняття «студентська субкультура» не нове для дослідників 

університетів та студентства Російської імперії ХІХ - початку ХХ ст. Російські 

вчені А. Іванов75, О. Вішлєнкова76, П. Гришунін77, К. Соколов78, Т. Жуковська і К. 

Казакова 79  у своїх працях використовують цей термін. Більш детальне та 

обґрунтоване тлумачення явища студентської субкультури в університетах 

Російської імперії в ХІХ та на початку ХХ ст. подав український дослідник 

І. Посохов80. 

Для формування цілісного уявлення про спільноту доцільно використовувати 

міждисциплінарний підхід, важливе місце в якому буде відведено 

соціокультурному аналізу, методам історії повсякдення й історії приватного 

життя та мікроісторії. Соціокультурний підхід передбачає соціальний і 
                                                             
73 Мосиенко Л. Реализация концепции ценностного самоопределения студентов в 

пространстве молодежной субкультуры. Оренбург: ОГУ, 2015. С. 123. 
74 Сокурянская Л. Студенчество на пути к другому обществу: ценностный дискурс 

перехода. С. 286. 
75 Иванов А. Е. Студенческая корпорация России конца ХIХ – начала XX века: 

опыт культурной и политической самореализации. 407 с. 
76 Вишленкова Е. А., Малышева С. Ю., Сальникова А. А. Terra Universitatis: Два 

века университетской культуры в Казани. 500 с. 
77  Гришунин П. В. Студенчество столичных университетов: структуры 

повседневной жизни: 1820-е - 1880-е гг.: диссертация кандидата исторических 

наук. Санкт-Петербург, 2005. 223 с.: ил. 
78 Соколов К. Б. Русская интеллигенция XVIII – начала ХХ вв.: картина мира и 

повседневность. СПб.: «Нестор-История», 2007. 510 с. 
79 Жуковская Т., Казакова К. Anima universitatis : студенчество Петербургского 

университет в первой половине ХIХ века. 559 с. 
80 Посохов І. Студентство університетів Російської імперії XIX – початку XX ст.: 

становлення та еволюція субкультури. 276 с. 
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культурний аналіз, орієнтований на комплексне дослідження з використанням 

методів соціології та культурної антропології. Соціальний аналіз дозволить 

дослідити місце студентства у загальній соціальній структурі суспільства з 

виділенням характерних уявлень, стереотипів, особливостей поведінки та 

суспільного сприйняття студентства. Культурний аналіз допоможе вивчити 

життєві форми та їх структурні компоненти ‒ світ матеріальних речей, моделі 

поведінки і символічні засоби. Загалом соціокультурний підхід завдяки власному 

універсалізму дозволить розглянути широке коло питань стосовно особливості 

студентської субкультури81. Цілком виправданим вважаємо розглядати спільноту 

вихованців Університету св. Володимира як особливу «корпоративну культуру»82. 

Для комплексної характеристики студентської субкультури доцільно буде 

використати методи історії повсякдення. Вони допоможуть ретельно дослідити 

світ матеріальних та нематеріальних речей, оскільки унікальна комбінація обох 

сфер життя студентства служить чітким маркером, який відрізняв вихованців 

університету від інших соціальних груп. 

Історія повсякдення розглядається нами як галузь соціально-антропологічних 

студій. Вибраний підхід базується на осмисленні буденного рівня життя 

соціальної спільноти і встановлення його значення та впливовості у формуванні 

відчуття відособленості та унікальності студентства. Світ матеріальних речей 

здійснював значний вплив на оформлення повсякденності, зокрема, на внутрішній 

світ вихованців університету. Тому опис побуту включатиме розкриття 

культурних смислів побутових речей, одягу, форм і формул поведінки. При 

такому підході важливого значення наберуть семіотичне, естетичне, 

культурологічне вивчення повсякденності. Суттєвого значення набирає вивчення 

                                                             
81 Михайлюк О. Соціокультурний підхід як методологія історичного дослідження. 
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символізму повсякденності. Адже завдання дослідника – не тільки реконструкція 

побуту, а й побудова концептуальних моделей «в межах яких повсякденне життя 

постає як особливий просторово-часовий континуум, наповнений речами і 

подіями»83. Завдяки підходам історії повсякдення матеріальний та нематеріальний 

світ носіїв студентської субкультури піддається загальному розгляду і одне з 

ключових дослідницьких завдань – реконструювати окремі елементи повсякдення 

вихованців університету в єдину систему зв’язків84. 

Побут має символічно-знаковий сенс, що пов’язує його зі світом ідей та 

різноманітними комплексами цінностей (моральними, релігійними, 

інтелектуальними). Відповідно, побут як носій складних соціальних ідей і 

стосунків є частиною культури85. 

Розгляд ціннісних орієнтацій студентів потребує дослідження їх приватного 

життя. Саме ж вивчення сфери приватності вимагає інтеграції різних історичних 

дисциплін, оскільки приватність функціонує в різних площинах: психологічній, 

соціологічній, історичній, філософсько-етичній і філософсько-правовій сферах. У 

дослідженні приватне життя розглядатиметься у зв’язку з історією звичаїв і 

ментальності, з прикладами, які керують стосунками, товариськими контактами, 

приватним простором. Однак перш за все сфера приватності характеризується 

концентрацією на собі, питаннями самореалізації, самоусвідомлення, мрій, 

прагнень, думками про власне існування. Дослідження приватного життя 

студентів здійснюватиметься через інтерпретацію слів і дій вихованців 

університету, які будуть придатні для відтворення вищезазначених сфер життя86. 

Для розгляду особливостей повсякдення, приватного життя, цінносно-

світоглядних орієнтирів, стилю життя студентської спільноти, одним з найкращих 

                                                             
83 Коляструк О. А. Методологія історії повсякдення. Вісник Харк. нац. ун-ту ім. 
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підходів є мікроісторичний аналіз. Головні принципи мікроісторії – прискіпливий 

інтерес до розгляду деталей під гаслом: «Від аналізу ґлобальних суспільних 

структур ‒ до вивчення малих житєвих світів». Праці з мікроісторії не є 

однорідними. Об’єднуючим елементом представників цього напрямку є 

конкретна дослідницька практика. Однією з головних ознак мікроісторії є 

зменшення масштабу дослідження. Мікроісторія означає не розгляд дрібниць, а 

розгляд в дрібницях 87 . Досліджуються окремі події, казуси, що дозволяє 

висвітлити подробиці досліджуваної події чи постаті. Основою інтерпретативної 

практики мікроісторії виступає інтенсивна методика, «щільний опис», що 

зближує її з історичною антропологією. Зменшення масштабу аналізу допомагає 

знайти нові пояснення та нові значення здавалося б відомим та дослідженим 

фактам. Однак дуже важливим у цьому підході стає вивчення загального 

культурного контексту, соціального фону, без розгляду яких не можливе 

дослідження на мікрорівні. 

Завдяки підходам мікроісторії ми можемо вивчати індивідуальне в 

соціальному: тобто включати індивідуальну діяльність в колективну. Відповідно, 

це дозволяє ширше використовувати комплексний метод соціального аналізу, 

який базується на послідовній комбінації системно-структурного та суб’єктивно-

діяльнісного підходів88. Одна з важливих ознак мікроісторичного аналізу ‒ це 

розгляд поведінкової сфери буття людей (вчинки, досвід і т.п.), відповідно, 

соціальне вивчається як особливий комплекс взаємозв’язків, які знаходяться у 

стані постійної адаптації89.  

Завдяки багатосторонньому і ретельному дослідженню історичних 

особливостей, характерних для групи індивідів, методи мікроісторії дозволяють 
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вивчати мережі соціальних зв’язків, типів поведінки на фоні загальних 

соціальних, економічних, культурних чи політичних умов90. 

У такий спосіб теоретико-методологічні підходи дослідження будуть 

спрямовані на висвітлення сфери цінностей, світоглядних установок студентів, на 

розгляд специфіки стилю повсякденного життя вихованців університету. Також 

наша увага буде сконцентрована на особливості мистецьких та літературних 

зацікавлень студентів як важливого компоненту формування світогляду, системи 

цінностей, життєвих орієнтирів і т.д. Аналіз зазначених аспектів дозволить 

виділити сталі і мінливі риси студентської субкультури і визначити фактори 

впливу на них. Також використовуватимуться синтетичний та міждисциплінарний 

підходи для детального розгляду особливостей студентської субкультури 

Університету св. Володимира протягом 1834-1863 рр. 

Отже, аналіз літератури, присвяченої студентській спільноті Університету 

св. Володимира, свідчить, що зазвичай дослідники концентрували увагу на описі 

участі студентства в суспільно-політичному житті. Лише нещодавно зріс інтерес 

до вивчення повсякденного і приватного життя вихованців університету. Огляд 

історіографії також показав, що станом на сьогодні ми маємо значний об’єм 

праць, присвячених студентству Університету св. Володимира, відповідно ми 

здійснили хронологічно-тематичний поділ, виділивши головні групи літератури з 

теми. Проаналізовані праці містять цінну інформацію для вивчення студентської 

субкультури на прикладі конкретного навчального закладу. 

Розгляд джерельної бази дослідження показав, що вона представлена 

широким колом матеріалів. Домінуючими з яких є матеріали університетського 

діловодства і джерела особового походження. Назагал розглянутий комплекс 

джерел є репрезентативним для розгляду специфіки становлення студентської 

субкультури Університету св. Володимира у перші 30 років існування 

навчального закладу. 

                                                             
90 Медик X. Микроистория. С. 197. 
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Теоретико-методологічна основа дослідження сформована таким чином, щоб 

якнайповніше розглянути особливості студентської спільноти. Тому був 

запропонований міждисциплінарний підхід, який поєднує методи повсякденної 

історії, мікроісторії, соціокультурного аналізу. Використання зазначеної 

методології дозволяє зосередити увагу на специфічних рисах студентської 

субкультури і основних факторах, що впливали на її становлення.  
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РОЗДІЛ 2 ЦІННОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ УНІВЕРСИТЕТУ 

СВ. ВОЛОДИМИРА 

Згідно з визначенням американського дослідника М. Рокіча, цінності ‒ це 

керівні принципи життя. Вони визначають те, як потрібно поводитися, який 

бажаний спосіб життя, гідні або негідні того, щоб їм відповідати і до них 

прагнути 91 . Людина у своїй поведінці орієнтується на певні цінності, які 

притаманні суспільству або референтній для неї соціальній групі. Ці цінності 

входять у структуру переконань людини у вигляді окремих зразків оцінки 

довколишнього світу, які стають основою для вибору власних вчинків92. 

Для розгляду системи цінностей студентів Університету св. Володимира ми 

звернемося до систематизації запропонованої вченим-соціологом Ш. Шварцом у 

його теорії базових цінностей. Дослідник виділяє 10 базових цінностей, які можна 

об’єднати у 4 мета-групи, які формують дві опозиції. Перша опозиція ‒ 

відкритість змінам (openness to change) (ця мета-група включає цінності 

самостійності, стремління до новизни, креативності і гедонізму) і консерватизм 

(conservation) ‒ традиційність, конформізм, безпека. Друга пара ‒ 

самоствердження (self-enhancement), об’єднує цінності досягнень і влади, на 

противагу яким виступає мета-група самопожертви (self-transcendence) ‒ з 

цінностями універсалізму (соціальна справедливість, рівність), доброзичливості 

(готовність допомагати іншим). Дещо згодом Ш. Шварц розширив кількість 

базових цінностей до 19, однак мета-категорії залишилися ті ж самі93. 

                                                             
91 Rokeach M. The nature of human values. New York: Free Press, 1973. P. 5. 
92  Карандашев В. Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности: 

концепция и методическое руководство. СПб.: Речь. C. 40. 
93  Карандашев В. Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности: 

концепция и методическое руководство. 70 с.; Schwartz S. H. Universals in the 

content and structure of values: Theory and empirical tests in 20 countries. Advances in 

experimental social psychology M. Zanna (ed.). N.Y.: Academic Press, 1992. Vol. 25. 

Р. 1–65; Schwartz S. H. An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online 

Readings in Psychology and Culture. 2012. № 2(1). URL: https://doi.org/10.9707/2307-

0919.1116 (дата звернення 08.07.2019).  

https://doi.org/10.9707/2307-0919.1116
https://doi.org/10.9707/2307-0919.1116
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2.1 Цінності відкритості до змін і консерватизму 

Розгляд цінностей студентів Університету св. Володимира ми розпочнемо з 

висвітлення їх відкритості до змін. На студентський потяг до новизни впливала 

низка факторів. Молодий вік і «юнацький максималізм» штовхали до пошуку 

різноманіття і пригод. Процес формування особистості потребував пошуку 

морально-етичних, світоглядних, ціннісних ідеалів. До того ж переважаюча маса 

студентів належала до соціально активної групи дворянства94, що спонукало їх 

займати діяльну життєву позицію. Сама ж специфіка навчання в університеті 

стимулювала його вихованців до пізнання нового, розширення світогляду. 

У період правління імператора Миколи І будь-які прояви виходу поза 

офіційні правила каралися, однак це не зупиняло студентську цікавість до 

новизни, навіть ціною виключення з навчального закладу. В епоху лібералізму, 

яка розпочалася з другої половини 1850-х рр. студентська активність розвинулася 

до небачених до цього масштабів. Студенти почали спрямовувати свою діяльність 

на користь суспільству95. 

Студенти традиційно одними з перших підхоплювали нові суспільні віяння. 

Більше того, інтелектуальний потенціал студентства дозволяв не просто 

заперечувати традиційні устої, а й пропонувати свої ідеї трансформації. У 

вихованців університету було менше стримуючих факторів, вони зазвичай не 

володіли значними статками чи майном. Вони не були тісно вплетені у соціальну 

взаємодію, не мали власних сімей, менше відчували соціальні обов’язки. Ці 

фактори дозволяли їм культивувати у своєму середовищі протестну поведінку, а 

інколи демонструвати схильність до радикалізму. Щоправда студентський запал 

був тимчасовим та іноді вже під час навчання відбувалася переоцінка цінностей в 

бік стриманості і розсудливості. 
                                                             
94 Ми звертаємо увагу на особливості дворянської культури, оскільки вона мала 

відчутний вплив на студентство досліджуваного нами періоду. Дворянство як 

соціальна група зі своєю системою цінностей доволі часто була взірцем для 

наслідування для студентів першої половини ХІХ ст.  
95 Посохов І. Студентство університетів Російської імперії XIX – початку XX ст.: 

становлення та еволюція субкультури. С. 86. 
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Ще однією ознакою відкритості до нового було те, що вихованці 

університету часто зверталися до різноманітних технічних новацій. Наприклад, 

одними з перших в Києві студенти почали активно фотографуватися. Також вони 

зверталися до нових форм соціальної взаємодії, створюючи позичкові каси, 

бібліотеки, навіть спеціальні дешеві магазини96. 

Окрім потягу до новизни та різноманіття, для студентської спільноти був 

характерний потяг до гедонізму97, красивого та яскравого життя98. Своєрідним 

виявом цього були пиятики, азартні ігри і відвідування публічних будинків. З 

одного боку, це був шлях отримати фізичне завдовлення, з іншого ‒ протест 

проти ретельного нагляду інспекції99. Всі вище перелічені розваги були офіційно 

заборонені. Попри це багато зі студентів порушували встановлені правила. Така 

поведінка, яка подекуди кидали виклик усталеним правилам та нормам, була 

одним з елементів студентської субкультури. Загалом студентство було подібним 

до замклених чоловічих спільнот станово-кастового типу і наслідувало образ 

вираженої маскулінності 100 . Дозвілля студентів, навіть протизаконне, багато в 

чому допомагало їхній консолідації в організовану корпорацію з харатерною 

колективною ідентичністю. 

Розгляд потягу до красивого і яскравого життя розпочнемо з висвітлення 

студентської схильності до спільних застіль з алкоголем. Здавна пияцтво 

                                                             
96 Wspomnienia z uniwersytetu kijowskiego. Wiek 1864. № 18. S. 2. 
97 Ш. Шварц визначає категорію гедонізму як проміжну між відкритістю до змін і 

самоствердженням, для зручності вносимо гедонізм до однієї з категорій. 
98 Детальніше тема висвітленна у статті: Самчук Т. Заборонене дозвілля студентів 

Університету св. Володимира: алкоголь, азартні ігри, публічні будинки (1834-

1863). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного 

університету. 2019. Вип. 52. Том 1. С. 52-57.  
99 Вишленкова Е. А., Малышева С. Ю., Сальникова А. А. Terra Universitatis: Два 

века университетской культуры в Казани. С. 336. 
100  Жуковская Т. Н., Казакова К. С. Anima universitatis: студенчество 

Петербургского университета в первой половине ХІХ века. С. 282. 
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зараховувалося до рис «справжніх студентів» 101 . У цьому напряку особливо 

виділялися німецькі студенти. Неодмінним атрибутом німецьких студентських 

корпорацій були спільні риталізовані пиятики. Однак вони були не лише 

розвагою, це був також символ єдності корпорації. 

Київські студенти також не відмовлялися від вживання спиртного. «Мы 

иногда, ‒ згадував М. Чалий, ‒ устраивали скромные кутежи где-нибудь в 

погребке Братского монастыря…, состоящие из нескольких рюмок красного вина, 

нескольких трубок Жукова 102  до селедки или колбасы на закуску. И все это 

мизерное пиршество было приправлено такими задушевными беседами, такими 

искрометными вспышками остроумия и неподдельной веселости! Блаженное 

время»103. Ще один колишній студент О. Навроцький пригадував, що він разом з 

друзями неодноразово влаштовував вечірки з розпиванням вина. Окрім спиртного 

застілля також наповнювалися глибокими філософськими розмовами104. 

Організовані студентські пиятики були однією з форм ініціації новачків. 

Старші студенти зазвичай проводили перевірку на міцність новоприбулої молоді. 

Зазвичай досвід надмірного вживання спиртного «за компанію» надовго 

запам’ятовувався і на тривалий час відохочував вихованців університету від 

алкоголю. Як у спогадах, так і в художній літературі знаходимо опис такої 

ситуації. Наприклад, З. Мілковський описує студентську традицію «обмивання 

мундиру» 105 , а О. Андріяшев, згадував похмільний головний біль після своєї 

першої студентської вечірки, яка тривала майже до ранку106. 

                                                             
101 Посохов І. Студентство університетів Російської імперії XIX – початку XX ст.: 

становлення та еволюція субкультури. С. 96. 
102 Йдеться про тютюн, який виготовлявся на фабриці Жукова. 
103 Чалий М. Спогади із життя університету 40-х років ХІХ ст. З іменем Cвятого 

Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах 

сучасників : у 2 кн. Кн. 1 / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. Київ : Заповіт, 

1994. С. 205. 
104 Шр-ко А. А. А. Навроцкий. Киевская Старина. 1902. № 12. С. 355. 
105 Jeż T. Historia o pra-pra wnuku i o pra-pra dziadku, powieść we 2 częściach. T.2. 

Cz.1. S. 126. 
106 Андрияшев А. Ф. Воспоминания старого педагога. Русская старина. 1911. №4. 

С. 97. 
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З. Мілковський також згадував масштабне застілля, на яке зібралося близько 

300 студентів, щоправда воно відбувалося у спеціально орендованому будинку за 

містом107. Іноді місцем свого чергового «кутєжа» студенти вибирали передмістя 

Києва. По-перше, в передмісті було дешевше, а, по-друге, далі від інспекції108. 

Іноді веселі застілля могли відбуватися навіть в карцері, звісно ж попередньо 

треба було задобрити чергового педеля (наглядача за студентами), щоб він не 

зважав на студентські веселощі109. 

Траплялося, що студенти влаштували вечірки для гастролюючих в Києві 

артистів. Наприклад, В. Лясоцький, згадував як з друзями-студентами організував 

бенкет на честь Ап. Контського, польського скрипаля, який був дуже популярним 

серед студентів київського університету110. 

Студенти влаштовували застілля не лише для новачків. Вечірки також 

організовувалися з приводу закінчення навчання. Як згадував щасливий 

випускник: «торжественно и розгульно отпразновали окончание университета»111. 

Траплялося, що на студентські вечірки скаржилися мешканці Києва: «пир з 

музыкой, нескромными танцами и хором нестройных песен». Якщо зважити на те, 

що на застіллі перебувало близько 100 осіб, а студентський банкет тривав з 19 до 

3 ночі, то скарга не виглядає зовсім абсурдною112. 

Вихованці університету також мали ритуалізовані застілля подібні до 

дерптських. Наприклад, Т. Бужинський згадував про спільне розпиття джонки 

(напою подібного до пуншу). На казан, в якому готували джонку, навхрест клали 

                                                             
107  Jeż T. [Milkowski Z.] Od kolebli przez życie: wspomnienia (1830-1873). T.1, 

Krarów, 1936. S. 240. 
108 Резепов (последний рицар-студент) в киевском университете. Киевлянин. 1870. 

№ 58. С. 2. 
109 Трифонов В. Из воспоминаний бывшего студента. Киевлянин. 1884. № 241. 

С. 1. 
110 Lasocki W. Wspomnienia z mojego życia. T 1. S. 190. 
111 Воспоминания И.В.Е[льницкого]. от детства до смерти (1841-1869). Русская 

старина. 1918. Кн. 7-9. С. 30. 
112  Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского университета 

Св. Владимира. Университет Св. Владимира в царствование Императора Николая 

Павловича. С. 620. 
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дві студентські шпаги, зверху ставили як мінімум пів голови цукру113, обливали її 

ромом і підпалювали, попередньо згасивши світло в кімнаті. При блакитному 

світлі палаючого алкоголю студенти пили напій і співали пісень, коли 

закінчувалась джонка, як правило, вони розходилися114. 

Іноді захоплення алкоголем зі студентських бешкетів перетворювалося на 

справжню проблему для окремих вихованців університету. Для деяких студентів 

алкоголь був причиною трагічної смерті 115 . Інші промінювали свій талант на 

спиртні напої, як Т. Комар, здібний поет, який рано закінчив життя через згубну 

звичку116. 

Як наслідок, серед студентів поширився рух пуристів, які були категорично 

проти вживання алкоголю і засуджували давню студентську звичку товаристських 

пиятик 117 . Можемо припустити, що пиятика, як форма протесту після смерті 

Миколи І, і послаблення контролю над студентами, вичерпала себе. Студенти, які 

не хотіли залишатися осторонь громадського життя, вирішили, що гедоністичні 

забави можна змінити на суспільно-політичну активність. Особливо активно 

розгульне життя студентів критикувалося на сторінках рукописних журналів та у 

публіцистичних статтях, які друкували вихованці університету. Щоправда 

траплялися й інші підходи, наприклад, автори гумористичного рукописного 

журналу «Помийниця» часто зверталися до образу студента-пияка, що було 

однією з ключових складових комічного. 

Не уникали вихованці університету й азартних ігор. У першу чергу вони 

були для студентів своєрідною демонстрацією дорослості, пошуком вражень, а 

також формою дозвілля. Водночас гра в карти демонструвала певні психологічні 

                                                             
113  Цукрова голова ‒ спосіб фасування цукру у формі конусу із закругленою 

вершиною різної ваги. 
114  [Burzyński T.] Wspomnienia z czasów młodości. Wydawnictwo materiałów do 

historii powstania 1863-1864. Tom IV. Zeszyt I. Lwów, 1894. S. 126-127. 
115 Резепов (последний рицар-студент) в киевском университете. С. 2. 
116 Lasocki W. Wspomnienia z mojego życia. S. 204. 
117 Окаринський В. Пуристи як молодіжна нонконформістська течія у суспільному 

житті України 1850-х років. С. 18. 
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якості: витримку, контроль емоційного стану. Втрата самовладання під час гри 

свідчила про поганий тон і невихованість. 

З. Мілковський (Т. Єж), який навчався в університеті в 1847-1848 рр., 

згадував, що гра в карти була дуже популярною в 1840-х рр на Правобережжі та в 

Києві. Зазвичай грали в д’ябелка, фараона і штос118. Відомий російський інженер 

А. Дельвіг, зазначав, що під час свого перебування в Києві взимку 1842-1843 рр. 

нічого цікавішого за гру в карти для нього не було. Щоденна гра призвела до 

значного боргу, погасити який вдалося лише за допомогою позички у друга119. 

В одному зі своїх художніх творів вже згаданий З. Мілковський описав 

студентське картярство. Автор зазначав, що гра в карти була одним із символів 

студентства. Азартні ігри давали яскраві емоції, відчуття ризику, віру у випадок і 

долю. Звично гра відбувалася на одній із студентських квартир, де збиралася 

значна частина вихованців університету. У штос студенти грали на гроші, ставки 

були різними, як зазначає З. Мілковський, банк міг складати від 4 до 20 руб. Це 

була значна сума для студента, оскільки за 4 руб. можна було оплатити скромне 

житло і харчування на місяць. Траплялось так, що досвідченіші студенти 

старшокурсники доволі легко обігрували початківців, перетворюючи останніх на 

банкрутів. Власне, одну з таких ситуацій описав З. Мілковський 120 . Значне 

                                                             
118 Азартні карткові ігри. Штос ‒ азартна карткова гра з різновидами (наприклад, 

фараон). Гравці розподіляються на банкомета і понтерів. Кожен має свою колоду 

карт, в ХІХ ст. зазвичай грали колодою в 52 карти. Перед грою домовляються про 

розмір мінімальної початкової ставки. Понтер робить ставку на будь-яку карту, 

наприклад, чирвовий валет і кладе її на стіл не показуючи банкомету. Потім 

банкомет починає викладати карти зі своєї колоди поки одна з них не співпаде з 

картою понтера. Банкомет викладає карти по-черзі ‒ ліворуч і праворуч. Якщо 

карта, що співпадає лягла праворуч виграв банкомет, якщо ліворуч ‒ понтер. 

Якщо виграв банкомет, сума грошей в банку підвищується, якщо виграв понтер 

він забирає гроші з банку і стає банкометом. Існує декілька різновидів штоса. 

Шевцов В. В. Карточная игра в России (конец XVI - начало XX в.): История игры 

и история общества / Под ред. А.Н, Жеравиной, Э.Л. Львовой. Томск: Томский 

государственный университет, 2005. C. 229-233, Jeż T. [Milkowski Z.] Od kolebli 

przez życie: wspomnienia (1830-1873). T.1. S. 231-232. 
119 Дельвиг А. Мои воспоминания Т. 2. М., 1913. C. 29. 
120 Jeż T. Historia o pra-pra wnuku i o pra-pra dziadku. S. 126-132. 
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поширення картярства було зафіксоване в офіційних документах. У звітах 

інспектора студентів зазначалося, що на початку 1840-х рр. гра в карти серед 

студентів посилилася121. 

Ще один випускник Університету св. Володимира З. Котюжинський також 

стверджував, що гра в карти була широко розповсюдженою серед студентів, 

особливо гра в д’ябелка. Як зазначає автор спогадів, студентські вечори гри в 

карти відбувалися доволі часто, в тому числі і в його домі, на що попечитель 

Київського навчального округу дивився крізь пальці. Лише зрідка студентів 

застерігали від затятого картярства122. 

Наприкінці 1840-х рр. студентські вечори гри в карти відбувалися найчастіше 

на квартирах вже загаданого Котюжинського та іншого студента ‒ Скорупського. 

Іноді гра могла тривати декілька діб, наприклад від суботи до вівторка, а програні 

гроші обраховувалися тисячами. Такі ставки могли дозволити найбагатші 

студенти Університету св. Володимира. Найбільш активною гра в карти була у 

період контрактового ярмaрку, тоді студенти долучалися до компанії картярів з 

провінційного дворянства. 

Серед студентів були і картярі-шулери. Т. Бобровський пригадував двох із 

них – Росоловського і Окуліча, які здобували гроші для життя за рахунок гри в 

карти. Зі студентами вони не шахрували, віддавали перевагу обігрувати купців і 

чиновників. Бобровський також згадував власний невдалий досвід гри в 

преферанс, коли він програв значну суму грошей і лише завдяки досвідченому 

товаришеві уникнув банкрутства. Після цього випадку автор спогадів полишив 

гру в карти назавжди123. 

Хоча й генерал-губернатор Д. Бібіков ставився поблажливо до картярства, 

інколи захоплення азартними іграми закінчувалося для вихованців університету 

погано. Наприклад, студента Марцелія Рубинського виключили з університету «за 

                                                             
121  О форме для студентов и о снабжении казеннокоштных воспитанников 

Университета нужными для сего вещами. ДАК. Ф. 16. Оп. 469. Спр. 275. Арк. 7. 
122 Pamiętniki Zygmunta Kotiużyńskiego 1826-1894. Kraków, 1911. S. 10. 
123 Bobrowski T. Pamiętniki Tadeusza z przedmową Włodzimierza Spasowicza. T.1. 

Lwów, 1900. S. 283, 285-286. 
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картежную игру» у 1848-1849 н. р.124. Подібно склалася доля ще одного картяра 

вихованця університету. У 1852 р. генерал-губернатор відправив його вчителем в 

повітове училище Волинської губернії125. 

У спогадах 1850-х рр. ми майже не зустрічаємо згадок про гру в карти серед 

студентів, хоча, очевидно, вона все ж була, тому що автор статті «Słowo serca i 

przekonania o pojedynkach», надрукованої в 1858 р., зазначав: серед молоді, що 

навчається досі панує картярство 126 . А дещо раніше, у березні 1857 р., 

М. Дубецький писав, що студенти вигнали карти зі свого життя127. Очевидно, що 

частина вихованців університету покинула азартні ігри, проте важко 

стверджувати, що так зробили всі студенти. 

Таким чином, картярство було однією з форм студентського дозвілля і одним 

із шляхів пошуку «гострих» відчуттів. Захоплення грою в карти було одним із 

наслідків популярної тенденції в середовищі дворянства. На початку 1860-х рр. 

вихованці грали в карти значно менше. 

Ще одним з проявів студентського гедонізму було відвідування публічних 

будинків або ж користування іншими видами проституції. Перед вступом в 

університет більшість студентів навчалися в гімназіях з суворою дисципліною та 

контролем. Після гімназійного навчання університетські студії багатьма 

молодими людьми сприймалися як прояв свободи. Відповідно, багато з 

вихованців університету вдавалися до різного роду фривольних розваг. Одним з 

таких «заборонених плодів» було відвідування публічних будинків.  

                                                             
124  Первичные ведомости от инспектора студентов Киевского университета. 

Інститут рукопису Національної бібліотеки Укарїни імені В. Вернадського (далі 

‒ ІР НБУВ). Ф. 8. Спр. 2815. Арк. 33. 
125  Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского университета 

Св. Владимира. Университет Св. Владимира в царствование Императора Николая 

Павловича. С. 615. 
126 Słowo serca i przekonania o pojedynkach. Pisma urywkowe wierszem i prozą Józefa 

Prospera Gromadzkiego. Kijów: Drukarnia Uniwersytetu Św. Włodzimierza, Józefa 

Zawadzkiego, 1858. S. 60. 
127 [Bez tytułu]. Gazeta warszawska. 1857. № 58. S. 2. 
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Починаючи вже з перших років існування університету студенти 

здійснювали «хрестові походи»128, тобто відвідували київський район публічних 

будинків, який мав назву «Хрести». Він розташовувався неподалік Києво-

Печерської лаври та фортеці. Згадка про відвідування публічних будинків на 

«Хрестах» залишилася навіть у художній літературі. Знаходимо її у вже 

названому творі З. Мілковського, де автор описував один з епізодів студентського 

розгульного життя про те, як вихованці університету після чергової гри в карти і 

пиятики йшли на «Хрести», щоб завершити гуляння 129 . Загалом мемуаристи 

згадують, що студенти час від часу користувалися послугами «жриць любові», 

особливо активно в кінці 1840-х – на початку 1850-х рр.130. 

Іноді відвідування публічних будинків завершувалося конфліктами. Одну зі 

студентських пригод описав О. Романович-Славатинський. Восени 1853 р. одного 

з вихованців університету образили в публічному будинку. Корпорація цього так 

не залишила і здійснила розбійницький напад, розгромивши декілька борделів на 

Андріївському узвозі. У результаті інциденту, декілька студентів припинили 

навчання в Університеті131. 

Незважаючи на ризик виключення, студенти продовжували відвідувати 

будинки розпусти. Одного разу, наприкінці 1858 р., двоє студентів вчинили 

безлад у публічному будинку на Андріївському узвозі, за що були затримані 

поліцією. Після цього обидва вихованці університету були відраховані з числа 

                                                             
128 Чалий М. Спогади із життя університету 40-х років ХІХ ст. С. 201; Одного 

поля ягоды. Киевлянин. 1870. № 20. С. 2. 
129 Jeż T. Historia o pra-pra wnuku i o pra-pra dziadku. S. 149. 
130 Записки об университетской жизни (1860-1864). Киевлянин. 1864. № 12. С. 1; 

Sowiński L. Jeden z niewielu wspomnienie pośmiertne o lekarzu Fortunacie Nowickim. 

Tygodnik powszechny. 1885. № 27. S. 418. 
131 Романович-Славатинський О. Із спогадів про Київський університет та його 

викладачів. З іменем Cвятого Володимира : Київський університет у документах, 

матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. Кн. 1 / [упоряд. В. Короткий, В. 

Ульяновський]. Київ : Заповіт, 1994. С. 174. 
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студентів і виселені з міста. Щоправда одного з дебоширів попечитель 

М. Пирогов помилував і дозволив продовжити навчання132. 

Траплялося, що студенти запрошували повій на свої вечірки. П. Селецький 

згадував: «Бывали впрочем иногда и маленькие оргии, на которых появлялись: 

Тисбе, Катарина Брогадини, Марион де-Лорм и другие героини Гюго. У меня 

была Эсмеральда, чистой крови и редкой красоты. Эта цыганка до того 

привязалась было ко мне, что покинула свой табор»133. Такий зв’язок був однією з 

форм прихованої проституції. Такого типу жінок як «подруга» П. Селецького 

називали «авлетридами». Зазвичай вони належали до найнижчих прошарків 

театрального світу: хористки, танцівниці кафешантанів134 і циганки з циганських 

хорів. Такого типу утриманки були поширеними навіть серед дворянської 

аристократії135. 

Серед спогадів інших студентів натрапляємо на згадки про статеві зв’язки з 

власницями житла, які іноді завершувалися конфліктами 136 . Ще один приклад 

прихованої проституції наводить М. Кругляк, коли одна з київських міщанок 

скаржилася на студента і вимагала грошової компенсації, стверджуючи, що 

завагітніла від останнього. Однак, як потім виявилося, вона давно надавала 

багатьом студентам статеві послуги за гроші137. Всі згадані випадки підпадають 

під визначення прихованої проституції, тобто такої, яка не мала жодного 

                                                             
132 Ковалинський В. Київські мініатюри. Кн. 4. К.: Купола. С. 107. 
133 Записки П. Д. Селецкого. Часть первая (1821-1846). Киев: Типография Г. Т. 

Корчак-Новицкого, 1884. С. 49. 
134  Кафешантан ‒ розважальний заклад з відкритою сценою, на якій зазвичай 

виконувалися твори розважального характеру. 
135  Куликова С. Г. Женская преступность как социальный фактор россий-ской 

модернизации (вторая половина XIX - начало XX веков): монография. Гагарин: 

Типография «Полимир», 2011. С. 43. 
136 Солтановський А. Із спогадів про університетське життя 40-х років ХІХ ст. З 

іменем Cвятого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах 

та спогадах сучасників : у 2 кн. Кн. 1 / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. 

Київ : Заповіт, 1994. С. 189. 
137 Кругляк М. Життя та побут студентства підросійської України другої половини 

ХІХ – початку ХХ ст. С. 321. 
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офіційного контролю на противагу публічним будинкам, де систематично 

здійснювалися медичні огляди повій. 

Частина студентів зовсім не відвіддувала публічних будинків. Ба, й навіть 

такі розваги викликали відразу і були зовсім неприпустимі для них. «Продажная 

любовь производила просто омерзение», ‒ згадував О. Андріяшев138. 

Поки точно не встановлено, скільки коштували студентам відвідування 

публічних будинків. Наявна інформація з дещо пізнішого періоду з теренів імперії 

показує, що ціна на послуги повії стартувала з 20 копійок, однак були заклади 

різної категорії і можна було користувалися послугами «жриці любові» цілу ніч, 

тоді це обходилося значно дорожче – 5 і більше рублів. Ближче до півночі ціни 

знижувалися, тоді до борделів навідувалися менш заможні відвідувачі, зокрема 

студенти139. 

Відвідування публічних будинків приносили студентам не лише задоволення. 

Згідно з статистикою студентської лікарні, венеричні хвороби були другими за 

поширеністю серед студентів. Вони поступалися лише застудній лихоманці (рос. 

«катаральная лихорадка»), але якщо враховувати хвороби, які імовірно були 

пов’язанні з активним статевим життям, то вони виходять на перше місце. Отже, 

за підрахунками лікаря студентського шпиталю, упродовж 1849-1863 рр. 

венеричними хворобами та недугами, пов’язаними з активним статевим життям, 

хворіло близько 428 осіб, що становило 19,3 % від кількості всіх хворих і 3,7 % 

від студентського загалу, тобто хворіли майже 29 вихованців університету в рік. 

Якщо мова йшла виключно про венеричні захворювання, то кількість хворих 

зменшувалася до 302 студентів, відповідно, 13,6 % від всіх хворих і 2,6 % від 

                                                             
138 Андрияшев А. Ф. Воспоминания старого педагога. Русская старина. 1911. №4. 

С. 97. 
139  Казькин И. В. История петербургской проституции. СПб.: НИЦ «Балтика», 

2003. С. 129. 
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загального числа вихованців університету (20 в рік хворих на венеричні 

хвороби)140. 

Подана статистика показує загальні тенденції захворюваності в середовищі 

студентів, однак дані потребують уточнення та верифікації. Для прикладу 

звернемося до звітів студентської лікарні за період з грудня 1861 р до листопада 

1862 р. Там бачимо, що все ж венеричні хвороби займають одне з перших місць. 

Загалом у зазначений період сифілісом хворіло 13 студентів, орхітом ‒ 5, 

уретритом ‒ 3. Якщо враховувати, що в 1862 р. в університеті навчалося 

приблизно 835 студентів, то хворі на венеричні хвороби складали 2,5 % від 

студентського загалу, а хворі на сифіліс становили ‒ 1,6 % від загальної кількості 

вихованців університету. Також варто зазначити, що пік захворюваності на 

венеричні хвороби припадав на кінець зими та на початок осені 141 . Останній, 

очевидно, пов’язаний з початком навчання в університеті та поверненням 

студентів до міста. 

Ми вже згадували, що з середини 1850-х рр. серед вихованців Університету 

св. Володимира почався активних рух за студентську моральність. Очевидно, що 

рух був спрямований не лише на моральний аспект, студенти також торкались 

питання здоров’я вихованців університету, яке могло бути підірване внаслідок 

неконтрольованого статевого життя. Як наслідок, відвідування публічних 

будинків почало вважатися непристойним і засуджувалося студентською 

корпорацією. Однак цю студентську звичку, як помітно зі статистики вище, не 

вдалося так швидко викорінити. 

Отже, зменшення контролю, відірваність від родини, заборона одружуватися 

підштовхували студентів до відвідування публічних будинків чи користування їх 

замінниками. З одного боку це було порушенням суспільної моралі, а з іншого 

                                                             
140 Щербина И. Краткий отчет о больнице студентов Университета св. Владимира, 

с 1849 по 1864 год, с описанием чаще встречающихся болезней. Университетские 

известия. Отдел ІІ. 1865. № 6. С. 2, 9-10. 
141 Сметы на содержание здания. ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 2207. Арк. 81-88. 
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символізувало молодече завзяття і було формою протесту проти інспекторського 

контролю, який охоплював навіть статеве життя студентів 

Опозицією до відкритості до змін та гедонізму в моделі Ш. Шварца є 

консерватизм, який спрямований на збереження традиційності. Для цієї категорії 

також характерні конформізм і прагнення зберігати суспільну безпеку. Для того, 

щоб з’ясувати рівень прихильності студентів до усталених традицій і моделей 

поведінки розпочнемо з висвітлення особливості їхньої релігійності142. 

У першій половині ХІХ ст. на українських теренах зберігався високий рівень 

релігійності у суспільстві. Релігія була важливим елементом формування 

колективної і персональної ідентичності. Також вона була одним з ключових 

факторів формування світогляду, системи цінностей. Належність до певного 

віровизнання впливало на регламентацію повсякденного життя і до певної міри 

структурувало його. 

Традиційно молоді люди з дитинства долучалися до релігійного життя. 

Тогочасна система освіти відводила значиме місце релігійно-моральному 

вихованню. Відповідно у державних (та у більшості приватних) навчальних 

закладів нагляд за дотриманням релігійних приписів вважався одним з ключових 

засобів виховання морального громадянина. Зрозуміло, що офіційна державна 

політика в основу всього ставила православ’я, проте релігійність учнів інших 

віросповідних теж контролювали. 

Університет не був виключенням. Для студентів передбачалася чітка 

регламентація релігійного життя. Нагляд за дотриманням релігійних обрядів 

вихованцями університету здійснював інспектор студентів. Студенти мусили 

відвідувати недільну та святкові літургії, один тиждень в рік під час Великого 

посту говіти і причащатися143. Дати і час чітко визначалися університетською 

                                                             
142  Детальніше див. статтю: Самчук Т. Релігія в житті студентів Університету 

св. Володимира (1834-1863). Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. 2020. № 

2(54), część 7. S. 18-23.  
143  Правила поведінки студентів імператорського Університету Святого 

Володимира. 1848 р. Університет Святого Володимира: студентське 
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адміністрацією144. Спочатку студенти говіли лише один тиждень, згодом ‒ два 

тижні, на початку і в кінці посту. При чому в перший тиждень говіння вони 

звільнялися від лекцій145. Траплялося, що багато  студентів під час останнього 

тижня посту виїжджали до родичів і адміністрація університету не могла 

контролювати здійснення ними релігійних приписів. У результаті було вирішено, 

що студенти повинні говіти тільки у перший тиждень посту146.  

У деяких випадках студенти могли просити відстрочку здійснення релігійних 

обрядів, як студент Андрій Лівицький. Він зазначав, що підготовка до 

підсумкового екзамену потребує багато часу: говіти і сповідатися у призначений 

час він не може, як компроміс, студент зобов’язувався здійснити необхідні обряди 

в останній тиждень Великого посту147. Студенти могли говіти та сповідатися не 

лише в університетській церкві чи костелі, однак для підтвердження здійснення 

обряду обов’язково треба було пред’явити довідку з місця сповіді з печаткою і 

підписом священнослужителя148. 

Окрім вже перелічених релігійних обов’язків для казеннокоштних студентів, 

ще додавалася спільна щоденна ранкова і вечірня молитви. Студенти навіть у 

побуті були оточені релігійними атрибутами:  у приміщенні інституту 

                                                                                                                                                                                                                

життя 1834-1917 : [зб. документів] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. 

б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів 

м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. Київ : Київський 

університет, 2014. С. 75-76. 
144 По студенческим делам. ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 58. Арк. 7. 
145  О напечатинии росписания Богослужения в Университетской православной 

церкви на 1850 год, и о назначении времени говения студетов. ДАК. Ф. 16. Оп. 

357. Спр. 35 (1850). Арк. 1. 
146 О говении студентов на первой недели Великого поста. ДАК. Ф. 16. Оп. 301. 

Спр. 1. Арк. 1-2; О говении студентов на первой недели Великого поста. ДАК. Ф. 

16. Оп. 302. Спр. 15. Арк. 2.  
147 ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 58. Арк. 143. 
148 Свидетельства об исповеди студентов Киевского Университета. ДАК. Ф. 16. 

Оп. 478. Спр. 246а. Арк. 2,5. 
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казеннокоштних студентів на стінах було розміщено 20 дерев’яних ікон без 

оправ149.  

Пропуск богослужінь прирівнювався до відсутності на лекціях 150 . Якщо 

студенти не здійснювали релігійний обряд – на них чекала кара. Наприклад, за 

пропуск двох підряд недільних літургій, студент потрапляв під арешт, а якщо 

приходив у храм не в мундирі ‒ міг бути виключеним з навчального закладу151. 

Під час загальноуніверситетських урочистостей всі студенти без виключення 

мусили бути присутніми на урочистому богослужінні в православній церкві, 

часто такі богослужіння відбувалися в Києво-Печерській лаврі. Контроль у першу 

чергу здійснювався над зовнішніми ознаками релігійності152. 

Вже згадувалось, що студенти могли здійснювати всі обряди в 

університетських храмах (православному та католицькому). Спочатку вони були 

облаштовані в орендованих будинках на Печерську. Згодом, після побудови 

приміщення університету, в ньому також заснували православну церкву 

св. Володимира і католицький костел св. Миколая. Можна додати, що для 

студентів було чітко визначене місце в університетських храмах, іноді взагалі 

спеціально відділене 153 . Університетські храми, які здебільшого відвідували 

викладачі та студенти в певному сенсі об’єднували університетську корпорацію 

                                                             
149  О передаче в ведение Правления имущества Института казеннокоштных 

студентов по случаю перевода их на частные квартиры и о продаже с публичного 

торга сего имущества. ДАК. Ф. 16. Оп. 394. Спр. 46. Арк. 4 зв. 
150 Переписка с ректором университета, попечителем Киевского учебного округа и 

др. о назначении членов экзаменационной комиссии, о представлении студентами 

поляками свидетельств, подтверждающих непричастность их к польскому 

восстанию, о начале занятий и по др. вопросам. ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 1. Арк. 

18. 
151 Наказания студентам в 1834-1840. Киевлянин. 1884. № 182. С. 2-3; Uljanowski 

W., Korotkyj W. Pod skrzydlami nauki: katolicyzm i prawosławie na Uniwersytecie 

św. Włodzimierza w Kijowie. Myślą i słowem. Polsko-rosyjski dyskurs ideowy XIX 

wieku. Warszawa, 2014. S. 407. 
152  Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского университета 

Св. Владимира. Университет Св. Владимира в царствование Императора Николая 

Павловича. С. 156. 
153 ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 58. Арк. 183. 
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та водночас показували відокремленість університетських людей від решти 

суспільства. 

Обов’язковими для студентів (православних і католиків) було відвідування 

лекцій богослов’я, історії церкви і церковного права154, які тривали протягом 3 

років навчання і закінчувалися обов’язковим екзаменом. Багато з православних 

студентів різними способами ухилялися від лекцій богослов’я. Одну з причин 

цього пояснював А. Солтановський : «Старик Скворцов (професор богослов’я. ‒ 

авт.) […] читал в университете богословие безжизненно и скучно»155. Натомість 

студенти-католики були більш відповідальними щодо лекцій богослов’я 156 . 

Однією з причин було те, що цей предмет єдиний викладався польською мовою, і 

це приваблювало студентів-поляків. Хоча були спроби перевести лекції 

католицького богослов’я на російську, вони не увінчалися успіхом. Загалом 

студенти-поляки позитивно відгукувалися про ці лекції та їх викладачів. Тільки 

студенти-медики частіше ігнорували лекції богослов’я, навіть декан медичного 

факультету звертався з проханнями зменшити кількість «церковних» лекцій, 

вказуючи на конфлікт операційної хірургії і богослов’я 157. 

Наприкінці 1863 р. на засіданні ради університету більшістю голосів (20 

проти 10) було прийняте рішення припинити викладання католицького 

богослов’я. Офіційною причиною було вказано те, що новим статутом не 

                                                             
154 У Російській імперії лише два університети мали по дві кафедри богослов’я. Це 

були Університет св. Володимира, у ньому згідно статуту були кафедри 

православного і католицького богослов’я, і Дерптський університет ‒ кафедри 

протестантського і православного богослов’я. 
155 Солтановський А. Із спогадів про університетське життя 40-х років ХІХ ст. 

С. 186. 
156  Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского университета 

Св. Владимира. Университет Св. Владимира в царствование Императора Николая 

Павловича. С. 484-485. 
157 Uljanowski W., Korotkyj W. Pod skrzydlami nauki: katolicyzm i prawosławie na 

Uniwersytecie św. Włodzimierza w Kijowie. S. 410. 
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передбачений такий предмет в університетах Російської імперії158. Так, з 1864 р. в 

Університеті св. Володимира викладали тільки православне богослов’я. 

Необхідно зазначити, що для значної групи студентів релігійні обряди були 

не лише примусовим обов’язком. Для багатьох відвідування храмів було 

складовою частиною духовного життя. Наприклад, П. Селецький згадував, що 

охоче співав в хорі університетської церкви і часто читав Апостол під час служби. 

Він же зазначав: «Теплое чувство веры, разивитое во мне с детства, доброй моей 

матерью, привело меня к молитве, я молился и молитва облегчила мои 

страдания». В. Ульяновський і В. Короткий зазначають, що питання 159 

студентської релігійності належало до сфери особистого життя і про питання віри 

студенти менше згадували в спогадах та й загалом менше обговорювали 

публічно160. 

Фрагмент з листа О. Навроцького показує, що віра дійсно належала до сфери 

особистого життя і мала велике значення для деяких студентів. Там читаємо: «Я 

был наивно религиозен, безотчетно веровал, тепло и жарко молился; религия и 

жизнь для меня шли как-то розъединенно, я не видел между ними никаких 

противоречий. Надо заметить, что молитва никогда не была для меня долгом, а 

всегда вдохновением, т.е. влечением сердца, а я молился тога почти каждый день 

‒ и даже часто на свежем воздухе, идя в университет, восхищенный созерцанием 

киевской природы и ее необыкновенною ясностью (Киев я и теперь люблю до 

безумия), я тепло и усердно молился…»161. 

Для окремих студентів Церква ставала прихистком і підтримкою, зокрема 

фінансовою. Наприкінці 1850-х рр. адміністрація університету запропонувала 

скасувати плату за навчання для тих студентів, які співатимуть в 

університетському церковному хорі. З того часу кількість студентів-хористів 

                                                             
158 О прекращении преподавния католического богословия. ДАК. Ф. 16. Оп. 302. 

Спр. 308. Арк. 2-2 зв. 
159 Записки П. Д. Селецкого. Часть первая (1821-1846). С. 22, 37. 
160 Uljanowski W., Korotkyj W. Pod skrzydlami nauki: katolicyzm i prawosławie na 

Uniwersytecie św. Włodzimierza w Kijowie. S. 408. 
161 Шр-ко А. А. А. Навроцкий. С. 354. 
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збільшилась, а для декого з них це був один з небагатьох шансів продовжувати 

навчання162.  

Публічні заперечення догматів Церкви чи антирелігійні заяви були рідкістю. 

А. Солтановський згадував одного зі студентів, який намагався виділитися перед 

професорами. Студент Тулуб заявив професору богослов’я Скворцову, що не 

вірить в божественну природу Христа. І. Скворцов протягом кількох днів вів 

бесіди зі студентом і навернув його до православ’я. Так студент Тулуб став 

частим гостем у професора вдома і згодом під протекцією викладача отримав 

хорошу посаду163. 

Студенти часто порушували правила благопристойної поведінки в церкві. 

Наприклад, у вересні 1840 р. староста університетської католицької церкви 

скаржився, що студенти були помічені в «неприличном стоянии в церкви […] во 

всю обедню не токмо без благоговения, но и без всякого внимания пребывают», а 

декотрі взагалі залишаються на церковному ганку для вільнодумних розмов. 

Староста пропонував посилити нагляд за студентами і учнями гімназії під час 

богослужінь164. 

У другій половині 1850-х рр. значно більше студентів підважували 

традиційні догмати. «Вообразил себе, что я «стою выше поповских 

предрассудков». Словом, я был оборванный и голодный, но тем более 

«убежденный» демократ, либерал и атеист», ‒ згадував випускник університету. 

До традиційних поглядів його повернув помічник попечителя Київського 

навчального округу М. Юзефович165. 

                                                             
162 Самчук Т. Викладання музики в Університеті Св. Володимира (1834-1859 рр.). 

Український історичний збірник. Випуск 18. Київ, 2015. С. 182. 
163 Солтановський А. Із спогадів про університетське життя 40-х років ХІХ ст. 

С. 186-187. 
164  По донесению старосты университетской римско-католической церкви 

Григория Новогребельского о беспорядках происходящих в университетской 

римско-католической церкви по случаях скопления в оной учеников 1-ой 

киевской гимназии. ДАК. Ф. 16. Оп. 357 (1840). Спр. 28. Арк. 1. 
165  Ромер Ф. Київський університет в 1855-1860-ті роки. З іменем Cвятого 

Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах 
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На початку 1860-х рр. дедалі більше студентів порушували правила, які 

стосувалися релігійних приписів. Так, у 1862 р. університетський священик 

Лавров зазначав, що 97 студентів не надали свідоцтв про говіння та сповідь. 

Щоправда, згодом список скоротився до 56 студентів, які отримали відповідні 

покарання166. Зазначимо, з 393 православних студентів, які в той час навчалися в 

університеті, 14 % проігнорували релігійні обряди. 

Пізніше М. Драгоманов згадував деталі щодо студентської релігійності 

початку 1860-х рр.: «Студенти-поляки б’ють своїх слуг і ходять до костелів, де 

старанно стоять на колінах (ми ‒ студенти російські, чи «православні» всі були 

палкі демократи, а в релігії ‒ атеїсти)» 167 . Й. Ремі також зазначав, що ідеї 

соціалізму і атеїзму були більш притаманними для «російських» студентів, а не 

для студентів поляків168. 

Найбільшими релігійними групами студентів були католики і православні. 

Однак уже в перші роки в університеті навчалися представники інших 

віросповідань та конфесій. Наприклад, греко-католики, яких в 1836 р. було 10. 

Щоправда після 1839 р. із забороною уніатської церкви, питання автоматично 

було зняте. Також серед студентів були мусульмани і вірмено-григоріани, однак 

це були одиничні випадки169. 

З середини 1840-х рр. серед студентів університету починає збільшуватися 

кількість студентів лютеран і євреїв. Їх групи не були значними кількісно, 

максимально по 35-40 студентів в означений період. Однак вони вирізнялися 

своєю релігійністю. Крім того, до них інакше ставилася університетська інспекція 

Для студентів-лютеран було достатньо надати довідку про конфірмацію 

(воцерковлення) і вони звільнялися від екзаменів із Закону Божого та Церковної 

                                                                                                                                                                                                                

сучасників : у 2 кн. Кн. 2 / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. Київ : Заповіт, 

1994. С. 28. 
166 ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 246а. Арк. 38. 
167  Драгоманов М. Автожиттєпис / Уклали І. С. Гриценко, В. А. Короткий, 

М. В. Томенко. К.: Либідь, 2009. С. 85. 
168 Remy J. Higher Education and National Identity: Polish Student Activism in Russia, 

1832-1863. 380 p. 
169 Шульгин В. Я. История университета Св. Владимира. С. 178. 
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історії 170 . У 1862 р. рада університету запропонувала ввести курс 

протестантського богослов’я, який мав викладати пастор Київської євангелічно-

лютеранської церкви Свенсон. Причиною цього стало збільшення кількості 

студентів-лютеран. Попри бажання ради університету, міністр народної освіти не 

дозволив ввести протестантське богослов’я в Університеті св. Володимира171. 

Дещо складніша ситуація склалася з представниками іудейського 

віросповідання. Ще з гімназійних часів вони були звільнені від уроків 

православного Закону Божого. Однак розклад уроків не був прилаштований до 

вимог іудаїзму. Для того, щоб учні-євреї могли дотримуватися релігійних 

приписів у відповідні дні вони надавали довідку про хворобу або приносили заяви 

від батьків про необхідність пропустити уроки у зв’язку з сімейними 

обставинами172. На початку 1860-х рр. в окремих гімназіях Міністерства народної 

освіти дозволило викладати «закон еврейской веры». Наприклад, в Київському 

навчальному окрузі з 1862 р. такі уроки дозволялися в гімназіях і повітових 

училищах за умови, що учнів-євреїв буде не менше п’ятнадцяти, а учителем 

предмету буде випускник рабинського училища і звісно ж мовою викладання 

могла бути тільки російська173. 

                                                             
170  Колесник В., Короткий В., Чигирик І. Студенти Університету Святого 

Володимира: академічний статус. 1834-1917 роки. Університет Святого 

Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів] / Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів 

України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. 

Губерського. Київ : Київський університет, 2014. С. 23. 
171  О введении в Университете преподавания Богословия студентам 

протестанстского исповедания. ДАК. Ф. 16. Оп. 301. Спр. 270. Арк. 1-3. 
172  Предигер, Б. И. Книжные люди (евреи в системе образования Российской 

империи XIX - начале XX века)  : научное издание. Москва : ООО Типография 

«ПринтФормула», 2018. URL: http://www.istok.ru/library/244-knizhnye-lyudi.html 

(дата звернення 21.05. 2019) 
173  Долбилов М.Д. Русский край, чужая вера: Этноконфессиональная политика 

империи в Литве и Белоруссии при Александре II. М.: Новое литературное 

обозрение, 2010. С. 726. 

http://www.istok.ru/library/244-knizhnye-lyudi.html
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В університетах студенти-євреї також звільнялися від лекцій та екзаменів із 

Закону Божого та Церковної історії174. Розклад університетських лекцій аж ніяк не 

сприяв дотриманню релігійних приписів іудаїзму, насамперед це стосувалося 

Шабату. Так, упродовж 1830-60-х рр. субота була завантажена лекціями, яких 

було не менше аніж в інші дні 175 . Віруючим іудеям, доводилося пропускати 

заняття. У суспільстві все ж був присутній побутовий антиюдаїзм та й студенти-

євреї завжди знаходилися осторонь і формували власну невелику спільноту176. 

Перший студент-єврей Яким Циммерман з’явився в Університеті 

св. Володимира у 1837 р. на юридичному факультеті. Він одразу ж виявив 

бажання перейти в православ’я. Обряд хрещення відбувся 17 жовтня в 

університетській церкві. Хрещеним батьком студента став ректор К. Неволін. 

Протоієрей, професор богослов’я І. Скворцов закликав правління університету 

зробити все, щоб новонавернений жив і спілкувався з іншими студентами, які б 

слугували для нього прикладом життя християнина177. 

Ще один випадок переходу з іудаїзму в православ’я стався 1843 р. Студент 

Грінбаум охрестився і майже одразу звернувся з проханням про зміну імені і 

прізвища на Василь Федоров, тобто студент змінював власне ім’я і прізвище на 

ім’я та прізвище свого хрещеного батька ‒ ректора університету. Як зазначив сам 

                                                             
174 Правила іспитів для тих, хто бажає вступити на навчання до Університетів 

Російської імперії. 1837 р. Університет Святого 

Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів] / Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів 

України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. 

Л. В. Губерського. Київ : Київський університет, 2014. С. 41. 
175 Обозрение преподавания наук в императорском Университете св. Владимира 

во втором полугодии 1848-49 учебного года. Киев: в университетской 

типографии, 1849. С. 17; Обозрение преподавания наук и искусств в 

императорском Университете св. Владимира в первом полугодии 1857/58 

учебного года. Киев: в университетской типографи, 1857. С. 17. 
176 Записки об университетской жизни (1860-1864). Киевлянин. 1864. № 19. С. 1. 
177  Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского университета 

Св. Владимира. Университет Св. Владимира в царствование Императора Николая 

Павловича. С. 145; Первый студент еврей в Университете св. Владимира. 

Киевлянин. 1884. № 182. С. 2. 
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вихованець університету, його мотивом була велика вдячність хрещеному 

батькові. Також зазначимо, що новонавернений християнин отримав 20 руб. ср. 

від духовної консисторії, як зазначалося у повідомленні, «на первое 

обзаведение» 178 . У спогадах М. Чалого зберігся опис обряду переходу в 

православ’я. Там читаємо: «И.М. Скворцов совершил обряд крещения с 

подобающею торжественностью. Посреди церкви была поставлена огромная кадь 

с водою. Хотя было очень холодно (это было в ноябре), жидка раздели донага и 

трижды окунули с головой в ледяную воду; после чего окутали простыней… 

Неофит весь посинел, дрожал…» 179 . Очевидно, що перехід в православ’я 

скептично сприймався серед студентів, однак міг допомогти в кар’єрі. Згідно 

процитованих спогадів охрещений єврей зміг влаштуватися викладачем в 

гімназію, а згодом в канцелярію генерал-губернатора. 

М. Владимирський-Буданов зазначав, що студенти-євреї здебільшого 

навчалися на медичному факультеті. Значна частина з них почували себе 

некомфортно в університеті і для полегшення становища переходили до 

християнства. Зазвичай для переходу вибирали католицизм 180 . Наприклад, 

студент-єврей медичного факультету Зелик Леванда на початку грудня 1849 р. 

звернувся до професора католицького богослов’я Т. Добшевича з проханням 

прийняти «христианскую веру римско-католического исповедения». Зовсім 

швидко, наприкінці місяця, невідомі обставини змусили відтермінувати 

хрещення, як зазначав сам студент: «по некоторым причинам от меня 

независящим, в настоящее время св. Крещение принять не могу» 181. У списах 

студентів за наступні навчальні роки 1849-50, 1850-51 студент числиться як єврей. 

                                                             
178 Крещение еврея-студента. Киевлянин. 1884. № 186. С. 2. 
179 Чалий М. Спогади із життя університету 40-х років ХІХ ст. С. 198. 
180  Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского университета 

Св. Владимира. Университет Св. Владимира в царствование Императора Николая 

Павловича. С. 478. 
181  По представлению професора Богословия Добшевича о решении студента 

(еврея) Зелика Леванды принять христианскую веру. ДАК. Ф. 16. Оп. 357. Спр. 40. 

Арк. 1, 2 зв. 
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Дещо раніше ще один студент-єврей також вирішив змінити релігію. У липні 

1847 р. Маєр Брусиловський повідомляв ректорові, що прийнявши християнську 

віру, він змінив ім’я та прізвище. Щоправда колишній єврей вибрав лютеранство, 

а його ім’я та прізвище змінилися на Адольф Браун182. Під таким ім’ям студент 

закінчив медичний факультет у 1849 р. зі званням лікаря. 

Отже, студентство Університету св. Володимира не було однорідним у 

питанні віросповідання, однак загальною тенденцією для них був високий рівень 

релігійності. З одного боку релігійність прививалася майбутнім студентам з 

ранніх років у домашньому середовищі, з іншого ‒ був постійний контроль за 

здійсненням релігійних обрядів  в навчальних закладах. Належність до тієї чи 

іншої релігійної групи до певної міри впливала на світогляд студента. Лише в 

кінці 1850-х на початку 1860-х рр. помітними стали прояви антирелігійних 

поглядів, які отримали розвиток у наступні роки. 

Ставлення студентів до загальноприйнятих звичаїв і традицій не завжди було 

однозначним. Поступово у середовищі вихованців почали створюватися власні 

правила і традиції, які базувалися на усвідомленні власної окремішності. Якщо у 

західноєвропейських університетах традиції студентської корпоративності 

формувалися тривалий час, то у київських універсантів часу на довгу еволюції не 

було. Студенти доволі часто наслідували західні зразки і переймали окремі 

елементи найчастіше студентських корпорацій німецьких університетів. Цьому 

підтвердженням є те, що подібно до вихованців німецькомовних університетів, 

вихованці Університету св. Володимира називали новачків фуксами, а студентів 

старших курсів ‒ буршами183. Однак це були лише незначні елементи, адже будь-

які прояви корпоративності обмежувалися офіційними приписами, в яких 

зазначалося, що студенти не становлять жодної корпорації і кожен є окремим 

відвідувачем університету. 

                                                             
182 О принятии Брусиловским християнской веры. ДАК. Ф. 16. Оп. 286. Спр. 187. 

Арк. 1. 
183 Андрияшев А.Ф. Воспоминания старого педагога. Русская старина. 1911. №4. 

С. 97; Bobrowski T. Pamiętniki Tadeusza Bobrowskiego z przedmową Włodzimierza 

Spasowicza. T.2. Lwów, 1900. S. 237. 
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Для формування самоусвідомлення студентської корпорації був потрібен час. 

Перші згадки про усвідомлення загальностудентської спільності в Університеті 

св. Володимира знаходимо в 1840-ві рр. Відчуття корпорації краще проявлялося у 

різних сутичках та зіткненнях інтересів. Студент З. Котюжинський ще в середині 

1840-х рр. в одній з конфліктних ситуацій зазначав, що за його спиною стоїть 

студентська корпорація, яка налічує близько 1000 осіб, тобто все студентство 

Університету св. Володимира184. 

Поруч з формування студентської корпорації формувався корпоративний 

кодекс честі. Він проявлявся перш за все в усвідомленні власної гідності. 

Відстоювати її студентам доводилося, наприклад, перед економом університету. 

Останній в 1844 р. відповів грубістю на прохання студента Ю. Добрашова видати 

призначені йому речі для вакацій. Економ дозволив собі назвати вихованця 

університету «дураком, свиньею и мерзавцем». Студент поскаржився на економа 

в канцелярію попечителя навчального округу. Врешті економ отримав догану за 

образу студентської честі185.  

Ще один з випадків, коли студент захищав власну честь у конфлікті з 

міщанином трапився у квітні 1857 р. Вихованець університету хотів відвідати 

танцювальний вечір в Німецькому клубі, але гардеробник «назвав его мужиком и 

другими самыми площадными словами, которых повторять на бумаге неуместно 

и наконец толкнул его к дверям и сказал: «пошел вон»». Студент подав скаргу в 

поліцію, яка упродовж року розслідувала справу. У підсумку через рік міщанин 

отримав покарання і, відбувши 7 днів у в’язниці, публічно попросив пробачення у 

студента186. 

Інший конфлікт трапився у лютому 1858 р. Студента образила дружина 

власника житла, яке він орендував, обізвавши «самыми низкими и грубыми 

                                                             
184 Pamiętniki Zygmunta Kotiużyńskiego 1826-1894. S. 11. 
185  О сделании эконому Чепурковскому выговора за нанесение им дерзости 

студенту Добрашеву. ДАК. Ф. 16. Оп. 380. Спр. 137. Арк. 1-1 зв. 
186  О нанесении обид мищанином Густавом Килем казеннокоштному студенту 

Университета св. Владимира Ивану Каминскому. ДАК. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 820. Арк. 

3, 57. 
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словами […] подлецом и сукиным сыном». Не витримавши продовження образ, 

студент виштовхав жінку з кімнати. Розгнівана господарка для помсти розбила 

вікна в кімнатах. Після цього студент звернувся до помічника інспектора, який 

підтримав студентів187.  

Декілька наведених прикладів показують, що студенти мали розвинене 

почуття особистої честі і гідності, які відстоювали у різні способи. Ці почуття 

також лягли в основу студентського «корпоративного кодексу честі». Він був 

своєрідним набором неписаних правил, які об’єднували студентів у згуртовану 

соціопрофесійну спільноту з високим рівнем самоусвідомлення. 

У миколаївські часи прояви корпоративної взаємодії студентів всіляко 

обмежувалися. Наприклад, було заборонено виголошувати надгробні промови188. 

Однак практика показувала інше, наприклад, серед документів Г. Андрузького у 

справі Кирило-Мефодіївського товариства збереглася одна з надгробних промов 

на похороні студента. Аналізуючи промову Андрузького, можна відслідкувати 

наявність корпоративної свідомості серед студентів. Він говорить про 

облагороджуючий статус студента, а померлого називає «верный собрат наш»189. 

Тобто смерть вихованця університету ставала втратою для всієї студентської 

корпорації. 

Як неодноразово зазначають мемуаристи, корпоративність яскравіше 

проявлялася в середовищі польських студентів. Навіть дослідник історії 

університету В. Шульгін зазначав, що вже в середині 1840-х рр. утворилося 

польське студентське товариство ‒ гміна 190 . Свого найбільшого розвитку 

                                                             
187  По жалобе студентов Цедровского и Непорожнего на мещанку Орлову о 

ненесении ею им обид. ДАК. Ф. 16. Оп. 368. Спр. 24 (1858). Арк. 1-1 зв., 6. 
188  Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского университета 

Св.Владимира. Университет Св. Владимира в царствование Императора Николая 

Павловича. С. 517. 
189 Кирило-Мефодіївське товариство У 3 т. / АН УРСР. Археограф. комісія та ін.; 

упоряд. М. І. Бутич, І. І. Глизь, О. О. Франко; редкол.: П. С. Сохань (голов. ред.) 

та ін. К.: Наук. думка, 1990. Т. 2. С. 498. 
190  Шульгин В. Югозападный край в последнее двадцатипятилетие (1838-1863). 

Киев : В университетской тип., 1864. С. 49-50. 
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студентські об’єднання-гміни досягли в часи олександрівської лібералізації 

середини 1850-х рр. Як і до цього, вони здебільшого охоплювали польське 

студентство, яке організовувалось у гміни за регіональним принципом. Перші 

організації такого роду з’явилися наприкінці 1857 р. Автори спогадів зазначають, 

що кожна гміна налічувала від 100 до 300 представників 191 . Щодо кількості 

об’єднань-гмін у спогадах існують різні версії, однак сучасні вчені зазначають, 

що існувало 5 гмін (Волинська, Подільська, Українська, Литовська і Коронна 

(Царства польського))192. 

Як вже зазначалося, наявність корпоративної солідарності краще 

проявлялося у різного роду інцидентах. У березні 1857 р. трапився смертельний 

конфлікт між студентом та військовим, який сколихнув усю студентську 

корпорацію. Інцидент трапився у центрі міста на Хрещатику. П’яний офіцер, 

вважаючи, що студент Герард Цихоцький хоче його образити і не бажає 

поступитись дорогою (чи зняти капелюха перед ним за іншою версією), почав 

обзивати студента. Вихованець університету відповів тим самим, ще й вдарив в 

обличчя офіцера. Після чого військовий вихопив шаблю і поранив у живіт 

Г. Цихоцького. Через 4 дні студент помер193. Вихованці університету сприйняли 

смерть колеги як велику образу і порушення прав усієї студентської корпорації. 

Відповідно, вони вимагали вибачень та заслуженого покарання для вбивці, однак 

попечитель М. Ребіндер відсторонився від конфлікту і не підтримав студентів. 

Згодом відбувся ще один інцидент. Полковник Басов грубо вилаяв студента 

Орлова в Андріївській церкві за незначну провину. У кожному з випадків 

студенти не дочекалися вибачень194. 

                                                             
191  Wiercieński H. Pamiętniki / przedmowa i opracowanie Andrzej Zajączkowski. 

Lublin: Wydawnictwo lubelskie, 1973. S. 114-115. 
192 Remy J. Higher Education and National Identity: Polish Student Activism in Russia, 

1832-1863. P. 253. 
193 О нанесении прапорщиком Исаковым раны студенту Цихоцкому. ДАК. Ф. 16. 

Оп. 364. Спр. 20. Арк. 1, 9. 
194 Rudnicki W. Kartka z dziejów kijowskiego uniwersytetu (1855-1860) Wyjątki z 

pamiętników d-ra Władysława Rudnickiego przepisał dr. Antoni J. Kurjer polski. 1891. 
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Наступний конфлікт вивів з терпіння студентів, і вони взяли ініціативу у свої 

руки. Пригода трапилася на початку квітня 1857 р. Полковник Брінкен грубо 

повівся зі студентом-медиком Яроцьким. Решта вихованців університету 

сприйняла образу як корпоративну і звернулася до попечителя з вимогами 

вибачень від військового і встановлення справедливості. На що останній відповів, 

нехай Яроцький з Брінкеном в індивідуальному порядку вирішать конфлікт. Це не 

влаштувало студентів і вони взялися за встановлення справедливості власними 

силами. Для розправи з полковником вибрали публічне місце ‒ міський театр.  

Наприкінці вистави 14 квітня 1857 р. поруч з будівлею театру зібралося 

понад 200 студентів і колективно побили військового (полковника Брінкена). 

Після чого всі вихованці університету розбіглися, так що нікого не затримали 

одразу. Згодом було арештовано 85 студентів, однак серйозних покарань ніхто не 

отримав. Максимальне покарання складало 2 роки роботи у військовому госпіталі 

для головних фігурантів конфлікту. Загалом розгляд справи тривав доволі довго, 

перші рішення про покарання студентів були оголошені в серпні 1857 р., а 

остаточні підсумки підведені у жовтні того ж року 195 . Цікаво, що впродовж 

розгляду справи університет виділяв додаткові кошти на харчування студентів, а 

адміністрація навчального закладу надала двох лакеїв, які забезпечували 

побутовий комфорт ув’язненим студентам196. 

Я. Табіш зазначав, що справа Брінкена була яскравим прикладом співпраці 

всієї студентської корпорації197. Хоча серед вихованців університету, причетних 

до справи, домінували студенти-поляки медичного факультету. Серед перших 66 

арештованих католиків було 42, ще 22 православних і 1 лютеранин (щодо одного 

                                                                                                                                                                                                                

№ 66. S. 2; Lasocki W. Wspomnienia z mojego życia. T 1. S. 213; Remy J. Higher 

Education and National Identity: Polish Student Activism in Russia, 1832-1863. P. 249. 
195 О высочайшей конфирмации по делу о безпорядках произведенных студентами 

около Киевского театра. ДАК. Ф. 16. Оп. 296. Спр. 158. Арк. 1, 106-107 зв. 
196 О студентах арестованных по делу о беспорядках произведенных около Театра 

14 апреля 1857 года. ДАК. Ф. 16. Оп. 393. Спр. 62. Арк. 8-9, 49. 
197 Remy J. Higher Education and National Identity: Polish Student Activism in Russia, 

1832-1863. P. 249-251; Tabiś J. Polacy na Uniwersytecie Kijowskim, 1834-1863. S. 

83-87. 
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з арештованих немає даних). В основному це були студенти 5-6 семестрів 

навчання, але траплялися й інші ‒ з 2 по 10 семестр. За походженням домінували 

дворяни, проте були і різночинці, особи духовного звання, вільновідпущені, 

селяни, купці, міщани, обер-офіцерські діти. Ще цікавіше поглянути звідки 

походили арештовані студенти. Основна частина була з Київської, Волинської і 

Подільської губерній, однак в списку бачимо також студентів з Чернігівської, 

Полтавської, Харківської, Катеринославської, Вітебської, Могильовської, 

Гродненської, Мінської, Московської, Пензенської губерній і Царства 

Польського 198 . За спогадами В. Рудницького, єдиними, хто не брав участь у 

справі, були студенти євреї199. Беззаперечно можемо стверджували, що справа 

Брінкена засвідчила наявність студентської корпоративної солідарності, яка 

відкидала етнічні, релігійні чи станові упередження. 

Після яскравих проявів студентської солідарності навіть попечитель 

Київського навчального округу М. Ребіндер визнавав, що вихованці університету 

розуміють честь не тільки як індивідуальне поняття, але й як корпоративне. 

Водночас він зазначав, що визнання за студентами прав окремої корпорації буде 

недопустимою поступкою для них200. 

Одним з виявів студентської солідарності також було  схвалення лекції того 

чи іншого професора. Зазвичай лекція, яка високо оцінювалася вихованцями 

університету, завершувалася оплесками. Адміністрація університету вбачала в 

такій поведінці перевищення студентських прав, відповідно у 1858 р. було 

офіційно заборонено «знаки одобрения (посредством рукоплесканий т. п.) или 

порицания (шиканьем, свистом, выходить из аудитории)». Щоправда заборони не 

                                                             
198  ДАК. Ф. 16. Оп. 296. Спр. 158. Арк. 14-15; О безпорядках произведенных 

студентами около Киевского театра. ДАК. Ф.16. Оп. 364. Спр. 10. Арк. , 35-36 зв., 

44-46 зв., 57 зв.-60, 65-67.  
199 Rudnicki W. Kartka z dziejów kijowskiego uniwersytetu (1855-1860) Wyjątki z 

pamiętników d-ra Władysława Rudnickiego przepisał dr. Antoni J. Kurjer polski. 1891. 

№ 83. S. 2. 
200 Remy J. Higher Education and National Identity: Polish Student Activism in Russia, 

1832-1863. P. 250. 
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стримували студентів від проявів корпоративної поведінки, і вони продовжували 

супроводжувати оплесками лекції улюблених професорів201. 

Ще одним прикладом студентської співпраці був конфлікт між наглядачем 

ботанічного саду і студентами, який відбувся у жовтні 1858 р. Ще раніше, у 

1857 р., працівники скаржилися, що студенти і міська публіка порушують 

порядок у ботанічному саду: ламають огорожі, крадуть рослини з оранжереї і 

клумб. Після цього студентам заборонили відвідувати ботанічний сад без дозволу 

і закрили вхід. Тоді вихованці університету виламали хвіртку з боку університету 

і продовжили прогулянки алеями ботанічного саду202. Згаданий конфлікт полягав 

у тому, що один зі студентів вирішив вкрасти квіти з університетського 

ботанічного саду і був спійманий наглядачем. Решта вихованців університету 

побачила у цьому образу студентської корпорації і покарали наглядача та його 

помічника, змусивши їх бити один одного мотузкою203. Як бачимо, іноді уявлення 

про студентські корпоративні права переступали межу і захищали явні 

правопорушення, однак в цьому і полягала одна з ознак корпоративності 

вихованців університету ‒ допомагати колегам у будь-якій ситуації. 

Студентське самоуправство щоразу каралося студентською інспекцією. 

Більш прийнятним у конфліктних ситуаціях було звернення до інспекції чи 

поліції. Так, один із конфліктів трапився у лютому 1858 р. між студентами і 

київськими майстрами. Студенти грали в більярд в одному з готелів міста, але 

п’яній компанії ремісників теж захотілось пограти. Вихованців університету 

посеред гри прогнали від більярдного столу ще й побили кулаками та киями. 

Цього разу студенти вирішили звернутися до поліційного пристава, який лише за 

допомогою підсиленого поліційного наряду зміг заспокоїти п’яних дебоширів. На 

наступний день студенти звернулися зі скаргою до інспектора студентів, де 

                                                             
201 О предостережении студентов от изъявления профессором на лекциях знаков 

одобрения или порицания. ДАК. Ф. 16. Оп. 297. Спр. 186. Арк. 7-7 зв. 
202 О безпорядках производимых в Ботаническом саду гуляющей в нем публикой. 

ДАК. Ф. 16. Оп. 393. Спр. 204. Арк. 3. 
203 Remy J. Higher Education and National Identity: Polish Student Activism in Russia, 

1832-1863. P. 251. 
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зазначали: «… мы честь имеем просить Вас … защитить как наши личные права, 

так и права того сословия, котрому мы принадлежим, если еще можем 

принадлежать ему, ‒ будучи обесчещены публично самым низким образом и 

самыми низкими людьми». Конфлікт вирішився тим, що майстрів, які образили 

студентів, змусили вибачитися. Таким чином особиста честь і честь всієї 

студентської корпорації була відновлена204.  

Час від часу продовжували траплялися конфлікти з військовими. Наприклад, 

на одному з танцювальних вечорів у грудні 1859 р. студенти вирішили групою з 

10 осіб поквитатися з піхотним юнкером. У результаті зав’язалася бійка зі 

служителями порядку. Так як студенти швидко і організовано розбіглися після 

конфлікту – нікого ідентифікувати не вдалося205. 

Інша пригода зі студентами трапилася у жовтні 1861 р. Тоді натовп 

студентів-поляків побив поліційного наглядача поблизу костелу св. Олександра. 

Поліцейський стежив за студентами і фіксував різні порушення: наприклад, 

стосовно одягу чи співу польських гімнів. Очевидно, це обурило студентів. У 

результаті список причетних до інциденту становив 70 осіб, які отримали різного 

роду дисциплінарні покарання206. 

На початок 1860-х рр. студентський корпоративний кодекс честі 

сформувався у загальних рисах. Для вихованців університету було притаманне 

відчуття спільності. Як зазначав один з колишніх студентів: «[мы] дорожили 

студенческим воротником, и даже сделали его символом чести. Оскорбить одного 

студента значило оскорбить все сословие студенческое»207. 

У той же час виникали різні конфлікти всередині спільноти вихованців 

університету. Зокрема, вони проявилися з активізаціє студентського руху на 

початку 1860-х рр. Тоді частими стали студентські зібрання. Чимало з них 

                                                             
204 ДАК. Ф. 16. Оп. 368. Спр. 24 (1858). Арк. 1-1 зв., 7. 
205 Дело о происшествии случившемся на танцевальном вечере в доме Багреева. 

ДАК. Ф. 16. Оп. 368. Спр. 29 (1859). Арк. 2-2 зв. 
206  О побоях нанесенных чиновнику Радзевичу и квартальному надзирателю 

Матковскому. ДАК. Ф. 16. Оп. 480. Спр. 24. Арк. 24, 121, 128 зв. 
207 Записки об университетской жизни (1860-1864). Киевлянин. 1864. № 12. С. 2. 
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відбулося в березні 1861 р. через виключення з університету студента 

Пеньковського за не зняття капелюха, під час читання царського маніфесту. 

Студенти-поляки пропонували подати спільний від імені всіх вихованців 

університету протестний лист до генерал-губернатора. У ході дискусії виявилося, 

що серед студентів немає єдності, адже православні вихованці університету 

(українці і росіяни) не захотіли підтримати польський варіант листа і 

запропонували власний варіант208. У результаті суперечок поділ між студентами 

пройшов по етно-конфесійній лінії. Якщо студенти-поляки і раніше були доволі 

згуртованими, то дискусія посприяла кристалізації спільноти православних 

студентів, які написали лист щодо відсутності солідарності зі студентами-

поляками, які порушують лад в університеті209. Після цього поділ між студентами 

поглибився і не було попередньої злагодженості. 

Студентський кодекс честі був укорінений в дворянських традиціях і у 

багатьох елементах наслідував їх. Зокрема, це стосувалося поєдинків честі серед 

вихованців університету. Дуелі були характерними для дворянського середовища 

і використовувалися здебільшого для захисту своєї честі або честі родини. 

Дворянство розглядало своє право на дуель як захист корпоративного статусу з 

одного боку, і як протиставлення автократичному режиму – з іншого. Наявність 

дуелей у студентському середовищі свідчила про розвинене відчуття власної честі 

та гідності, а участь в поєдинках дозволяла вихованцям університету довести 

свою мужність. Дуель була своєрідним засобом виходу індивідуальної агресії, 

також поєдинки допомагали зберегти статус серед колег по навчанню і довести 

власну сміливість перед однокурсниками, глядачами і особливо жінками210. 

                                                             
208 Юзефович В. Нариси студентського життя. З іменем Cвятого Володимира : 

Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. 

Кн. 2 / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. Київ : Заповіт, 1994. С. 36, 65. 
209  Ренненкампф Н. Киевская университетская старина (По поводу некотрых 

документов и писем относящихся к студенческим волнениям в университете Св. 

Владимира в 1860-62 гг.). З іменем Cвятого Володимира : Київський університет у 

документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. Кн. 2 / [упоряд. В. 

Короткий, В. Ульяновський]. Київ : Заповіт, 1994. С. 75.  
210 Friedman R. Masculinity, Autocracy, and the Russian University, 1804-1863. P. 66. 
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На формування традиції студентських поєдинків вплинули також звичаї 

вихованців німецьких університетів. У них утвердилася традиція фехтувальних 

поєдинків (mensur). В університетах Російської імперії цей студентський звичай 

найвиразніше проявився в Дерптському університеті і менше в Санкт-

Петербурзькому. Щодо поєдинків на рапірах існував цілий набір правил. 

Боягузтвом вважалося відмовлятися від дуелі: чим більше в бурша було 

поєдинків, тим престижніше був його статус, який мав доповнюватися 

обов’язковим атрибутом частих поєдинків ‒ шрамами на обличчі. Окрім дуелей, 

за допомогою холодної зброї, студенти могли вдаватися до пістолетних 

поєдинків. Прихильниками останніх в Дерптському університеті були студенти-

поляки. Також пістолетна дуель дозволялася з філістерами (людьми з-поза 

студентської корпорації). Адміністрація навчальних закладів була проти 

студентських поєдинків, тому на педелів та інспектора студентів покладався 

обов’язок ретельно відслідковувати і не допускати дуелі серед вихованців 

університету211. 

Так як студентство Університету св. Володимира зазнало впливу як 

дворянської культури, так і меншою мірою вже згаданих традицій німецьких 

буршів. Деякі конфлікти вони намагалися вирішити шляхом дуелі. У своїх 

спогадах П. Селецький згадує епізод, коли він викликав на дуель одного зі 

студентів, який поширював неправдиві чутки про жінку, в яку був закоханий 

автор спогадів. Щоправда поєдинок не відбувся, бо викликаний на дуель студент 

не з’явився на двобій212. 

Ще одну суперечку між студентами-дворянами згадує О. Андріяшев. 

Причиною виклику на дуель стало те, що один зі студентів назвав іншого 

«хлопом», на що ображений відповів ляпасом. Невідомо як би закінчився 

                                                             
211 Иванов А. Е. Студенческая корпорация России конца ХIХ – начала XX века: 

опыт культурной и политической самореализации. C. 189-190. 
212 Записки П. Д. Селецкого. Часть первая (1821-1846). C. 33. 
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конфлікт, проте студентам не вдалося швидко знайти зброю і потенційні дуелянти 

пішли на примирення, уникнувши поєдинку213. 

Конфлікти траплялися не лише між студентами. Наприклад, 

З. Котюжинський описує, як під час балу один з гостей почав перед дамами 

насміхатися зі студентів. Котюжинський попередив опонента, що такими 

розмовами він ображає всю студентську корпорацію. Але насмішки 

продовжилися. Конфлікт спровокував сам студент, навмисно образивши 

опонента. Однак останній протягом двох тижнів не викликав Котюжинського на 

поєдинок. Поштовхом до дуелі було те, що міська аристократія прийняла сторону 

універсантів і перестала приймати кривдника студентів у себе на балах. У 

результаті опонент прислав до Котюжинського секунданта і через день в лісі під 

Києвом відбулася дуель на пістолетах. На щастя, обидва дуелянти схибили і до 

міста вже поверталися в одних санях214. 

Поєдинки честі між студентами відбувалися і в 1850-х рр. Один з таких 

конфліктів завершився не так благополучно як попередні. Причиною сварки між 

В. Лясоцьким та В. Рудницьким стала справа студентського товариського суду. 

Один зі студентів-медиків підозрювався у привласненні грошей однієї з померлих 

пацієнток. Суд вихованців університету постановив, щоб перевірку здійснили 

студенти з кам’янець-подільської гімназії, на чолі з В. Рудницьким. Студентська 

комісія не визнала провини за студентом-медиком, що обурило В. Лясоцького, 

який висловив невдоволення  Рудницькому. Останній переказав розмову для 

загалу в зовсім іншому світлі. Перекручення фактів спровокувало Лясоцького 

написати образливий лист, відповіддю на який був виклик на дуель.  

Організацією поєдинку честі займалися секунданти, які вирішили, що це 

буде пістолетна дуель до першої крові з відстані 20 кроків. Місцем поєдинку був 

ліс за кадетським корпусом. Знаємо також час проведення дуелі ‒ 8 ранку 23 

травня 1857 р. (ст. ст.). В. Лясоцький згадував, що був радий поєдинкові, після 

                                                             
213 Андрияшев А. Ф. Воспоминания старого педагога. Русская старина. 1911. № 3. 

С. 577-578. 
214 Pamiętniki Zygmunta Kotiużyńskiego 1826-1894. S. 11-12. 
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якого він мав отримати статус дорослого чоловіка. Дуель була одним з ключових 

засобів для здобуття цього статусу. У ході поєдинку В. Лясоцький був поранений 

у коліно. Цим і закінчився конфлікт. Однак історія продовжилася.  

Для лікування студента був запрошений асистент професора Караваєва 

Кордюмов, який одразу відрапортував про студентський поєдинок ректорові. 

В. Лясоцький вигадав історію нібито він випадково себе поранив під час пострілів 

до мішені215. Студенти звинуватили Курдюмова у відстутності лікарської етики та 

честі і його замінив професор Вальтер. Щодо справи провели слідство, яке 

завершилося успішно для Лясоцького. Його «необережність» зі зброєю 

підтвердили. Очевидно, адміністрація університету не хотіла розголосу справи і 

намагалася «по-тихому» вирішити ситуацію. 

Загалом між студентами поєдинки відбувалися нечасто, тому інформація про 

кривавий поєдинок швидко поширилася між студентами, і деякі з них зафіксували 

подію у власних спогадах, наголошуючи, що дуелі були рідкістю для вихованців 

Університету св. Володимира216. 

Ще один з випускників Університету св. Володимира Т. Завадинський, 

згадував, що впродовж його довгого перебування в університеті поєдинки честі 

траплялися рідко. Він пригадував лише 2 чи 3. Одну дуель він описав. Причиною 

конфлікту було те, що один зі студентів критично висловився про твір 

Л. Совінського, інший вихованець університету заступився за честь автора. 

Наслідком суперечки став виклик на дуель. Щоправда, Л. Совінський перехопив 

ініціативу і сам виступив в ролі дуелянта. Пістолетний поєдинок відбувся в лісі за 

декілька кілометрів від Києва. Обидва дуелянти свідомо схибили, після чого 

суперники потисли один одному руки217. 

Один з колишніх випускників згадував, що поєдинки відбувалися не лише на 

пістолетах. У спогадах читаємо: «Тогдашние студенты употребляли в дело в 

                                                             
215 Lasocki W. Wspomnienia z mojego życia. T 1. S. 208. 
216 Wspomnienia z uniwersytetu kijowskiego. Wiek. 1864. № 30. S. 2. 
217  Zawadynski T. Ze wspomnień uniwersyteckich. Przegląd literacki. Dodatek do 

kraju. 1888. № 36. S. 2-3. 
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случаях оскорбления чести, рапиры и пистолеты, а не собственные ладони». 

Автор спогадів також зазначав, що традиція поєдинків честі була принесена з 

Дерптського університету218. 

Попри розвинене почуття честі та гідності, не всі вихованці університету 

ставилися до дуелей як до символу шляхетства, мужності і хоробрості. Студенти-

пуристи виступили із різким засудженням поєдинків честі. Свою позицію вони 

висловили у статті «Słowo serca i przekonania o pojedynkach» (укр. «Слово серця і 

переконання про поєдинки»). Автор статті сформулював тезово те, як суспільство 

трактувало дуелі. Поєдинок був справою честі, шляхетним способом змити образу 

честі і гідності. Для вирішення суперечки можна було вдатися до кулаків, палиць, 

шабель чи пістолетів. Також у статті зазначалось, що дуелі стали доволі 

поширеними на Правобережжі і не лише в середовищі молоді: старші чоловіки 

також вдавалися до вирішення конфліктів шляхом поєдинку. Автор публікації 

згадував, що деякі дуелі завершувалися летально. На противагу автор апелював 

до історії, стверджуючи, що традиція поєдинків честі прийшла на польські землі 

із Західної Європи, і дуелі – це згубний вплив наслідування, особливо 

французьких звичаїв. Поєдинок честі ‒ це варварство, гріх, злочин, умисне 

вбивство, порушення законів Божих та людських. Той, хто справді шанує свою 

честь, відкине ідею дуелі, пробачивши кривднику його нерозважливість або 

розірве з ним будь-які контакти. Справжня гідність і шляхетність ‒ це контроль 

над собою та відповідальність219. 

Отже, кодекс студентської честі передбачав, що студенти можуть вдаватися 

до дуелей. Приклад Університету св. Володимира показує, що традиція поєдинків 

честі існувала і в середовищі студентства навчального закладу. Однак  вона була 

не надто поширена. Причинами цього, з одного боку, був суворий контроль за 

студентами та обмеження розвитку будь-яких проявів корпоративності, з іншого ‒ 

                                                             
218 Предание о Рудольфе, студенте-гуляке и поэте. Киевлянин. 1870. № 32. С. 1. 
219 Słowo serca i przekonania o pojedynkach. Pisma urywkowe wierszem i prozą Józefa 

Prospera Gromadzkiego. Kijów: Drukarnia Uniwersytetu Św. Włodzimierza, Józefa 

Zawadzkiego, 1858. S. 71-72. 
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відсутність сталої традиції та контактів з іншими студентськими спільнотами, які 

доволі часто зверталися до звичаю поєдинків честі. 

Далі перейдемо до розгляду однієї з важливих ознак визначення цінностей ‒ 

студентського конформізму. Щоб відповісти на питання, чи були студенти 

схильні до пристосуванства, варто пояснити, що можна вважати конформізмом у 

випадку вихованців університету. Головними ознаками конформності є 

слідування готовим стандартам поведінки, схиляння перед загальновизнаними 

авторитетами і беззаперечне підкорення існуючому стану речей. Правила і 

вимоги, які ставилися перед студентами, передбачали, що ідеальним вихованцем 

університету є молода людина, яка беззастережно підкорюється всім наказам 

керівництва, відвідує всі запропоновані лекції, на яких веде себе мовчазно та 

благопристойно. У такій моделі студент перетворювався на пасивного, «німого» 

споживача і завдяки продуманій системі мав облагородитися знаннями та стати 

вірним слугою престолу і держави. Насправді ж ситуація виявилася набагато 

складнішою. 

Спочатку розглянемо ставлення студентів до верховної влади (імператора), 

попечителя і адміністрації університету (ректора та деканів), а на останок ‒ до 

студентської інспекції. Від початку зазначимо, що значною мірою ступінь 

конформності вихованців університету залежав від того, чи були вони 

казеннокоштними чи своєкоштними. Перші мусили частіше підкорятися, оскільки 

від цього залежав їх матеріальний добробут і майбутнє. Своєкоштні ж мали 

більше простору для висловлення своєї думки. 

Зрозуміло, що офіційною позицією щодо верховної влади була беззастережна 

покора. Та й загалом, при всіх офіційних заходах, а особливо зустрічах з особами 

царської родини всі вихованці університету були змушені демонструвати 

лояльність до верховної влади, в іншому випадку їх перебування в навчальному 

закладі було б дуже короткотривалим. Хоча треба зазначити, що серед студентів 
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траплялися й ті, які із захватом відгукувалися про самодержця та писали урочисті 

панегіричні вірші на честь Миколи І220. 

Викриття осередку Співдружності польського народу серед студентів 

Університету св. Володимира засвідчило, що не всі вихованці навчального 

закладу прихильно ставляться до влади. Їх опозиція щодо влади формувалася під 

впливом ідей відродження польської держави221. Очевидно, що невелика група 

студентів сповідувала радикальні ідеї, які в перші роки існування університету 

були притаманні для деяких студентів-поляків. 

Справа Кирило-Мефодіївців показала, що ставлення й інших студентів до 

верховної влади неоднозначне. Наприклад, І. Посяда звертався з листом до царя з 

вимогою  виправити несправедливу ситуацію, яка склалася з українським 

селянством. З одного боку, Г. Андрузький у віршах писав про імператора-батька, 

який є провидінням, а з іншого ‒ пропонував ідеї перебудови держави222. 

Несхвальні відгуки щодо верховної влади і заклики до зміни пануючого ладу 

все ж частіше лунали від студентів-поляків. У своїх віршах Ю. Беліна-

Кенджицький, Т. Комар виголошували ідеї боротьби з владою за незалежність 

Польщі. 

Показовий приклад з відвідуванням університету Олександра ІІ в 1857 р. 

Маємо збережені два описи візиту імператора до Києва. Один з них – розповідь 

студента-поляка, інший ‒ студента «русской народности». Останній благоговійно 

згадував: «[…] студенты нестройною толпою окружили Государя. Все видели 

близко его доброе лицо, все оживились; не чувство страха и неизвестности, а 

чувство любви и преданности выражалось на лицах всех». Ба більше, тисячний 

натовп студентів з викликами «да здавствует Император» проводжав Олександра 

ІІ з міста у кінці його візиту223. Натомість Т. Бужинський згадував, що візит був не 

                                                             
220 Пискорский В.Из прошлых лет Киевского университета. Киевская старина. 

1894. №4. С. 53-54. 
221 Tabiś J. Polacy na Uniwersytecie Kijowskim, 1834-1863. S. 48-62. 
222 Кирило-Мефодіївське товариство У 3 т. Т. 2. C. 13-17, 415-418, 441. 
223  Император Александр второй в Киеве 1857 году (воспоминания студента 

Университета Святого Владимира). С. 301-302. 
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настільки успішним. Навіть трапився невеликий конфуз, коли на привітання 

імператора: «Здравствуйте господа» з боку студентів не було відповіді, що дещо 

розгнівило Олександра ІІ. Тим більше серед студентів не було того 

благоговійного екстазу, про який загадував попередній мемуарист 224 . Отже, 

ставлення до верховної влади було неоднозначним. 

Свою позицію щодо влади висловлювала група студентів-представників 

харківсько-київського таємного товариства. Деякі з них пропонували доволі 

радикальні ідеї. Наприклад, «всеобщий переворот в России» чи «истребить всю 

царскую фамилию». Загалом же звучали ідеї про перебудову держави на 

демократичних засадах. Основу групи становили студенти переведені з 

Харківського університету, деякі з них стали студентами в Києві, інші були 

просто вільними слухачами. Поступово до свого товариства вони втягували і 

вихованців Університету св. Володимира. Активністю вирізнялися студенти В. 

Португалов, О. Тищинський, Я. Шмулевич, Л. Россінський, Г. Розен, І. Кацен та 

вільнослухачі Я. Бекман і М. Муравський225. 

Кульмінацією студентського антагонізму щодо влади стало Польське 

повстання 1863-1864 рр. Тоді студенти Університету св. Володимира від слів 

перейшли до дій. Я. Табіш зазначає, що в другій половині 1862 р. і на початку 

1863 р. студенти-поляки активно покидали університет. За підрахунками вченого, 

понад 70 % поляків залишили навчальний заклад, значна частина долучилася до 

повстанців226. Загалом із гімназистів, студентів, випускників університету було 

створено декілька повстанських загонів загальною чисельністю 550 осіб. 

Щоправда, у перших же сутичках з військами погано озброєні і ненавчені 

повстанці були розгромлені, дехто вбитий, а решта взяті у полон227. 

Як вже зазначалося, ставлення студентів Університету св. Володимира до 

верховної влади було неоднозначним. Більшість вихованців університету була 
                                                             
224 [Burzyński T.] Wspomnienia z czasów młodości. S. 129-130. 
225 Общественно-политическое движение на Украине в 1856-1862 гг. C. 19, 32, 46. 
226 Tabiś J. Polacy na Uniwersytecie Kijowskim, 1834-1863. S. 136-137. 
227 Beiersdorf O. Kijów w powstaniu styczniowym. Kraków-Kijów. Szkice z dziejow 

stosunkow polsko-ukrainskich. Kraków, 1969. S. 106-107. 
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лояльною до пануючої династії і не виступала з радикальними закликами, проте 

час від часу з’являлися групи студентів, які активно критикували пануючий лад та 

владу і навіть пропонували радикальні сценарії змін. 

Наступним в ієрархії влади для студентів йшов попечитель навчального 

округу. Його посада в очах студентів була своєрідною формою чиновницького 

контролю над ними. Контроль проявлявся по-різному. Наприклад, перший 

попечитель Є. фон Брадке був прихильником «м’якого» ставлення до студентів, 

по-своєму він прагнув побудувати з ними «сімейні стосунки». Надалі 

попечителями Київського навчального округу були здебільшого колишні 

військові, які взагалі байдуже ставилися до справ студентів 228  або ж 

запроваджували режим суворої дисципліни, як Д. Бібіков. Найбільшою повагою 

та популярністю серед вихованців університету користувався М. Пирогов. На 

відміну від своїх попередників він влився в університетську корпорацію і 

сприймався багатьма студентами її частиною. Очевидно через те, що сам Пирогов 

пройшов навчання в декількох університетах і зсередини знав особливості 

університетського життя і специфіку університетської корпорації229. Відповідно, 

він почував себе ближче до них, ніж до світу чиновників. Для останніх стиль 

спілкування М. Пирогова зі студентами був незвичним і навіть викликав обурення 

та нерозуміння. Наприклад, один з колишніх студентів згадував, що попечитель 

міг приймати студентів, лежачи на дивані і спілкувався зі студентами на рівних230. 

Один з мемуаристів цитував невдоволений відгук генерал-губернатора 

кн. І. Васильчикова: «Возможно ли допустить, чтобы студенты и гимназисты во 

всякое время дня и ночи имели свободный доступ к попечителю учебного округа, 

чтобы мальчики прямо, непосредственно заявляли попечителю свои жалобы, свои 

                                                             
228 Чалий М. Спогади із життя університету 40-х років ХІХ ст. С. 195. 
229  Речь Н. И. Пирогова при прощании его со студентами университета 

Св. Владимира. З іменем Cвятого Володимира : Київський університет у 

документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. Кн. 2 / [упоряд. В. 

Короткий, В. Ульяновський]. Київ : Заповіт, 1994. C. 91. 
230  Кулябка С. Н. Воспоминания о Н. И. Пирогове, 1858–1861 гг. Русская 

Старина. 1892. Т. 75, сентябрь. С. 734. 
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неудовольствия, свои желания» 231 . Загалом студенти вимушено 

підпорядковувалися попечителям і не вступали у відкриту конфронтацію. 

Безпосереднє керівництво університету: ректор та декани зазвичай були 

відстороненими від студентських справ і вихованці університету зрідка згадують 

про стосунки з університетським керівництвом. Воно зазвичай займалося 

питаннями організації навчального процесу. Відносини між студентами, 

ректорами та деканами, звично знаходилися в офіційній площині. Хоча 

траплялися випадки, коли вихованці університету ігнорували рекомендації та 

зауваження представників університетської влади. Після чого зазвичай на 

студентів чекали дисциплінарні покарання.  

Одні з найбільш конфліктних стосунків студенти мали з інспекцією. У першу 

чергу через те, що остання намагалася контролювати всі сфери життя студентів. 

Часто представники інспекції не мали достатнього авторитету серед студентів, 

оскільки переважно були нижче за них у соціальному та інтелектуальному рівнях. 

Зі студентською протестною поведінкою найчастіше доводилося стикатися 

інспектору студентів або його помічникам. Їм же доводилося залагоджувати 

інциденти на місці або ж звертатися за рішенням до вищого керівництва. 

Студентів часто звинувачували у «неприличных и дерзких выражениях 

против начальства», за що неодноразово карали. Наприклад студента М. Тулова 

відправили на рік працювати учителем підготовчих класів в одне з повітових 

училищ Чернігівської губернії232. 

Конфлікти здебільшого траплялися щодо різних побутових питань. 

Наприклад, у лютому 1854 р. студент Адам Зимора звернувся зі скаргою до 

інспектора студентів. Зимора скаржився на буфетника, який, на думку вихованців 

університету, підсипає в чай якусь отруйну речовину. Як зазначав інспектор: 

                                                             
231 Спогади В. Д. Кренке про М. І. Пирогова. З іменем Cвятого Володимира : 

Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. 

Кн. 2 / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. Київ : Заповіт, 1994.С. 86. 
232 ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 1. Арк. 12. 
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«возвысив голос, со злобною дерзость упрекал меня: будто бы я всегда обвиняю 

студентов и оправдываю служителей»233. 

Того ж року інший студент зайшов далі аніж підвищення голосу. 

М. Волконський поконфліктував з інспектором і вирішив помститися наглядачеві. 

Студент навідався до інспектора додому, де вдарив його декілька разів в обличчя. 

Наслідки для М. Волконського були фатальними. Його позбавили дворянства і 

відправили рядовим в кінно-артилерійську бригаду, яка розташовувалася в 

Одеському повіті234. 

Яскравим прикладом стосунків між студентами та інспекцією стало 

розслідування щодо товариства пуристів серед вихованців Університету 

св. Володимира. Упродовж декількох місяців університетська інспекція зібрала 

вкрай мало інформації. Вдалося з’ясувати лише те, що одна група студентів 

називає інших пуристами. Інспектор студентів зазначав, що для детального 

розслідування він не має достатньо засобів і не може вдаватися до 

«безнравственных средств» як-то перлюстрація листів і залучення таємних 

агентів235. Однією з причин, чому інспектор не хотів використовувати всі можливі 

засоби було те, що до інспекції загалом був дуже низький рівень довіри та й 

особисті переконання інспектора не дозволяли йому вдаватися до негідних 

вчинків, як то шпигунство236. 

У травні 1862 р. студентська інспекція була трансформована і позбавлена 

широких повноважень контролю за студентами. З цього часу вихованці 

                                                             
233 Дело о дерзком поступке студента Зиморы Адама. ДАК. Ф. 16. Оп.478. Спр. 

258. Арк. 2-2 зв. 
234  О нанесении студентом сего университета Волконским удара Инспектору 

студентов Тальбергу. ДАК. Ф. 16. Оп. 361. Спр. 61. Арк. 1, 20. 
235  Переписки с киевским губернатором и попечителем Киевского округа об 

установлении наблюдения за студентами Киевского университета в связи с 

распространением слухов о существовании в университете нелегального 

общества «пуристов». ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 808. Спр. 186. Арк. 9. 
236  О образовании между студентами Университета св. Владимира тайного 

общества под. названим Пуристов. ЦДІАК України. Ф. 707. Оп. 261(1858). Спр. 4. 

Арк. 13. 
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університету підпорядковувалися у першу чергу поліції міста237. На думку одного 

з колишніх студентів В. Рудницького, ліквідація студентської інспекції підірвала 

міцність студентської корпорації238. 

Отже, студенти здебільшого лояльно ставилися до вищого керівництва 

університету, яке користувалося більшим авторитетом у силу освіченості і 

соціального статусу. Щодо інспекції студентів ситуація була складнішою. 

Вихованці університету найчастіше стикалися із владою в особі інспектора, який 

постійно перебував поруч зі студентами. Відповідно, весь негатив проектувався 

на університетську інспекцію, що часто призводило до конфліктів. 

Ще однією з ознак консервативності є питання щодо безпеки: як особистої, 

так і громадської. Студенти належали до тієї соціальної групи, яка мало дбала про 

суспільну безпеку. Починаючи з 1840-х рр., за студентами починає 

закріплюватися стійкий образ гуляк, дебоширів, які ходять натовпами, можуть 

побитися з поліційним патрулем чи влаштували якийсь інший бешкет в місті239. 

Надалі ситуація не покращилася. До попередніх стереотипів почали додавати 

обвинувачення у бунтарстві і захопленням радикальними ідеями. Однак цей образ 

яскравіше проявився з 1860-х рр. 

2.2 Цінності самоствердження і універсалізму 

Другу пару опозицій ціннісних мета-груп відкриває  самоствердження. До 

цієї категорії належать важливість демонстрації здібностей, визнання, успішності, 

багатства і поваги інших. Насамперед ще раз нагадаємо, що самовираження 

студентів мало доволі обмежений простір у миколаївські часи. Згідно офіційної 

політики, студенти повинні були лише вірно служити престолу та державі240 . 

                                                             
237 О преобразовании инспеции при Университете св. Владимира. ДАК. Ф. 16. Оп. 

397. Спр. 194. Арк. 10; О мерах предупреждения столкновений университетских 

студентов и полиции и др. переписка. ДАК. Ф. 16. Оп. 298. Спр. 14. Арк. 29-31. 
238 Rudnicki Wl. Kartka z dziejów uniwersytetu kijowskiego / z pamiętników zmarłego 

kolegi przepisał dr. Antoni J. [Rolle]. Nasz kraj. 1906. T. 1. №. 11. S. 27. 
239 Трифонов В. Из воспоминаний бывшего студента. С. 1. 
240 Friedman R. Masculinity, Autocracy, and the Russian University, 1804-1863. P. 19. 
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Загалом персональна реалізація була можлива або через академічну, або ж через 

публічну сферу. Розпочнемо з розгляду академічного поля студентської 

самореалізації. 

Стратегія вибирати напрямок навчання була доволі прагматичною. 

Абітурієнти старалися вступити на той факультет, де найлегше було здати 

екзамени. Вже потрапивши в університет, вони намагалися змінити напрямок 

студій за покликом серця. Бідні студенти зазвичай вибирали медичний факультет. 

Розрахунок був простий ‒ здобути професію, яка забезпечить стабільний 

прибуток241. 

Здебільшого кращі досягнення у навчанні демонстрували казеннокоштні 

студенти, які були під пильним наглядом інспекції та й їх благополуччя повністю 

залежало від успішності у навчання. У свою чергу своєкоштні студенти почували 

себе більш вільними і часто не завершували навчання підсумковими іспитами. 

Наукова кар’єра мало приваблювала студентів. «Большинство студентов, ‒ 

згадував випускник університету, ‒ занималось наукой исключительно ради 

экзаменов, ради диплома, затрачивая свободное время совершенно не 

производительно на переписывании записок и изучении их»242. 

Для заохочення наукової роботи студентів ще у статуті 1833 р. були 

передбачені золоті та срібні медалі за написання робіт на заздалегідь озвучені 

теми243. Однак у перші роки існування університету медалі взагалі не вручалися, а 

згодом дуже рідко траплялося, щоб багато студентів претендували на нагороду. 

Часом подані на медаль твори були  низького рівня і нагороди не присвоювались. 

У деякі роки бувало, що лише один або два вихованці університету отримували 

                                                             
241 Записки об университетской жизни (1860-1864). Киевлянин. 1864. № 10. С. 1. 
242 Записки об университетской жизни (1860-1864). Киевлянин. 1864. № 24. С. 2. 
243  Устав Университета св. Владимира 25 декабря 1833 г. З іменем Cвятого 

Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах 

сучасників : у 2 кн. Кн. 1 / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. Київ : Заповіт, 

1994. С. 71. 
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золоту чи срібну медаль за твір 244 . Проте академічна нагорода була формою 

визнання успішності студента і, окрім перспектив у науковій кар’єрі, давала 

моральну сатисфакцію: професійне і суспільне визнання. Адже медалі вручали на 

урочистому акті університету в присутності вищого керівництва губернії і 

освіченої міської публіки. Частина студентів-медалістів у майбутньому змогли 

проявити себе в академічній сфері і отримали посади професорів, зокрема і в 

Університеті св. Володимира. Наприклад, І. Вернадський, О. Романович-

Славатинський, В. Іконников та ін. 

Значній частині вихованців університету не вдавалося завершити повний 

курс навчання. М. Владимирський-Буданов зазначав, що в 1840-ві рр. близько 

10 % студентів залишали університет посередині курсу. Підсумкові екзамени 

зазвичай складало близько половини вихованців університету. Наприклад, у 1844-

45 н. р. екзаменувалося 96 студентів, а успішно склали іспити лише 55 245 . 

Головною проблемою була не відсутність мотивації до навчання, а відсутність 

коштів. Наприклад, в 1845-46 н. р. вибуло 28 студентів упродовж року, в 

основному через бідність246. Кількість студентів поступово збільшувалася, те ж 

саме відбувалося з вихованцями університету, які вибували. У 1854 р. залишили 

навчальний заклад понад 100 студентів: більшість через те, що не повернулися 

вчасно з вакацій (72 особи) і за невнесення плати (30). Враховуючи тих, хто 

покинув університет за власним бажанням, виключених за різні провини і 

померлих ‒ вийшло 125 з приблизно 700 студентів, які на той час навчалися в 

                                                             
244  Академические списки императорского университета св. Владимира (1834-

1884). Киев: в типографии императорского университета св. Владимира, 1884. C- 

40-44. 
245  Владимирский-Буданов М. Ф. Пятидесятилетие Императорского 

Университета Св. Владимира. 1834-1884 : речь, произнесенная на юбилейном акте 

университета (8 сентября 1884 г.). C. 48. 
246  Отчет о состоянии и действиях Университета св. Владимира за 1845/46 

академический и 1846 граджданский год. ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 64. Арк. 46. 
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університеті247. Для порівняння у 1858 р. навчальний заклад покинув 91 студент, 

однак на цей час кількість вихованців університету вже майже досягала тисячі248. 

Той зі студентів, хто пройшов весь курс наук, міг розпочати кар’єру на 

державній службі. Так, студент, який закінчував університет зі званням дійсного 

студента, отримував 12 ранг губернського секретаря, кандидат ‒ 10 ранг 

колезького секретаря, а магістр ‒ 9 ранг титулярного радника249. Також зазначимо, 

що чимало студентів після завершення навчання ставали педагогами і лікарями, і, 

усвідомлюючи соціальні обмеження того часу, зазвичай  не мали великих 

персональних чи професійних амбіцій. 

Студенти, які вибувати без підсумкових іспитів, також могли знайти своє 

місце в суспільстві. Не обов’язково було пов’язувати життя із державною 

службою. Можна було повернутися до власного господарства, чи працювати на 

заможного поміщика. Або ж почати заробляти літературною, чи іншою 

інтелектуальною працею, як це робили поодинокі колишні студенти наприкінці 

1850-х-початку 60-х рр.  

Друга сфера реалізації студентських прагнень до визнання була у 

літературно-мистецькій сфері (деталі див. у розділі 4). Від заснування 

університету його вихованці виступали на різних концертах, театральних 

виставах. Дехто намагався зайняти своє місце серед аристократичної публіки, 

відвідуючи бали, звані вечори. Іноді студентів захоплювала літературна 

лихоманка і деякі вважали себе геніальними поетами чи літераторами. 

В епоху лібералізації з середини 1850-х рр. студенти активізувалися як у 

напрямку мистецько-літературному, так і в суспільно-політичному. Відтоді 

яскравіше проступає ідея власної реалізації у громадському житті, до якого 

вихованці університету активно долучалися. 

                                                             
247 Отчет за 1854 год. ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 101. Арк. 94. 
248 Отчет за 1859 год. ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 119. Арк. 107. 
249  Эймонтова Р. Г. Русские университеты на грани двух эпох. От России 

крепостной к России капиталистической. С. 40. 
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На противагу самоствердженню виступають цінності самопожертви 

(самотрансцедентності). До цієї мета-групи входять цінності рівності прав, 

соціальної справедливості, поваги до думки іншого, готовності допомагати 

іншим, відданості друзям і близьким. 

У силу свого правового статусу, постійного взаємного контакту, подібного 

стилю життя, студенти утворювали згуртовану спільноту. Для її членів були 

характерні станові, матеріальні та інші відмінності, однак студентський статус по-

своєму вирівнював вихованців університету. Поступово формувалася студентська 

корпорація. На початковому етапі студенти гуртувалися невеликими групами чи 

то за походження, місцем попереднього навчання, спільного проживання в Києві. 

Згодом помітними стали ознаки загальної корпоративної свідомості. 

Важливою ознакою спільноти вихованців Університету св. Володимира були 

спільні корпоративні цінності. Наприклад, студентами високо цінувалися поняття 

рівності, яке їм надавав студентський статус. О. Андріяшев, описував ситуацію, 

коли більш заможні студенти хотіли влаштувати овацію улюбленій артистці в 

театрі. Для цього вони вирішили використати бідних студентів, на що останні 

обурилися і пригрозили контр-овацією, оскільки, незважаючи на бідність, вони не 

вважали себе гіршими чи нижчими за статусом250. 

У перші роки існування університету також проявилися риси студентської 

самоорганізації та взаємодопомоги. Коли до в’язниці потрапили перші студенти 

учасники Товариства польського народу. Інші вихованці університету почали збір 

коштів на допомогу арештантам. Організацію збору коштів здійснив В. Гордон, 

який намагався таємно передати гроші разом з листом в’язням, однак послання 

перехопили251. 

Іншу ситуацію взаємодопомоги між студентами описував Л. Совінський. Він 

згадував випадок, коли один з бідних студентів захворів і для його порятунку 

вихованці університету із штрафгаузу провели добровільний збір коштів та речей. 

                                                             
250 Андрияшев А.Ф. Воспоминания старого педагога. Русская старина. 1911. №4. 

С. 99-100. 
251 Tabiś J. Polacy na Uniwersytecie Kijowskim, 1834-1863. S. 55. 
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Хтось дав рубль, інший віддав мідяки, ще один зі студентів поклав шкарпетки і 

свічку. Студенти вважали своїм обов’язком допомогти бідному колезі252. 

Про особливі товариські стосунки між студентами університету згадував ще 

однин з вихованців Університету св. Володимира Г. Вєрченський. Він описував як 

студенти неодноразово допомагали один одному у скрутних ситуаціях, а для 

декого з випускників альтруїзм та безкорисність стали девізом в подальшій 

діяльності 253 . Багато з колишніх студентів з приємністю згадували роки 

студентського братерства та взаємодопомоги, а іноді міцна дружба тривала все 

життя254. 

Неодноразово студенти виступали борцями за справедливість і не лише щодо 

власних прав, а й щодо колег по навчанню. За один з проявів студентської 

солідарності вихованцям Університету св. Володимира довелося поплатитися. Все 

розпочалося з того, що одного зі студентів за незначну провину призначили 

вчителем приходського училища. Друзі вирішили зробити мирні проводи. Цей 

вияв студентського побратимства не сподобався генерал-губернатору 

І. Васильчикову, за розпорядженням якого групу студентів, яка брала участь в 

проводах, виключили з університету255. 

Студенти виступали не лише з ініціативами підтримки колег по корпорації. У 

1857 р. вихованцями університету (здебільшого поляками) була заснована школа 

для дітей, в основному прислуги, де навчали читанню, письму і арифметиці256. 

Більш системно навчання було організоване в недільних школах, де бідних дітей 

київських робітників і міщан навчали елементарній грамотності. М.  Драгоманов 

пояснював причину появи такої просвітницької ініціативи. Студенти хотіли «чим-

небуть і якнайскоріше заплатити мужикові за те, що ми вигодувались і вивчились 
                                                             
252 Sowiński L. Wspomnienia szkolne i uniwersyteckie. Warszawa, 1961. S. 264. 
253 Wiercieński H. Pamiętniki. S. 119-120. 
254 Hendrychowski E. Wspomnienie z Kijowa 1858-1862. Przeszłość. 1933. № 7. S. 

107; Z papierów po ś.p. Włodzimierzu Milowiczu. S. 8. 
255  Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского университета 

Св. Владимира. Университет Св. Владимира в царствование Императора Николая 

Павловича. C. 617. 
256 Гончаренко Л. Дещо про школи народні на Україні. Мета. 1863. № 4. С. 314. 
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за його кошт»257. Звичайно ж ідея не була б втілена без підтримки М. Пирогова258. 

У жовтні було відкрито дві перші школи: в Подільській і в Либідській частинах 

міста. Наступного року з’явилося ще дві школи: одна в Печерській частині міста, 

інша – в будинку університету 259 . Учителями недільних шкіл безкоштовно 

працювали студенти Університету св. Володимира. Так, в Подільській школі 

викладали 20, а в Ностроєнській 23 студенти здебільшого з історико-

філологічного факультету. Основну масу вчителів складали студенти-українці (у 

документі ‒ «малороссы»). Поруч з ними також викладали представники й інших 

факультетів різного етнічного походження: поляки, німці, євреї. Загалом 

викладання займалися студенти, які навчалися з 2 по 8 семестр, найчастіше 6-го 

семестру, тобто ті, які провели в університеті вже 2,5 роки260. Кількість учнів була 

значною, наприклад, в Подільській школі налічувалося 149 учнів. У 

Новостроєнську школу записалося 148 учнів, однак зазвичай кількість постійних 

учнів не перевищувала 60 осіб. Основну масу відвідувачів становили діти 

ремісників або селян віком від 7 до 32 років, хоча головна частина з 7 до 20 років. 

Школи працювали недовго, за розпорядженням влади вони припинили свою 

діяльність в червні 1862 р.261. 

Матеріальні труднощі мотивували студентів шукати шляхи покращення 

побуту. Однією з таких ініціатив була каса взаємодопомоги. Вперше її заснували 

без підтримки університетської адміністрації студенти-поляки в другій половині 

1850-х рр.262. Трохи згодом студенти вирішили організувати касу офіційно. Ідея 

полягала в тому, що студенти могли отримати невелику грошову позику, не 
                                                             
257 Драгоманов М. Народні школи на Україні серед життя і письменства в Росії. 

Geneve-Bale-Lyon: H. Georg, Libraire–editeur, 1877. C. 20. 
258 Пирогов Н. О воскресных школах. З іменем Cвятого Володимира : Київський 

університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. Кн. 1 / 

[упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. Київ : Заповіт, 1994. С. 94. 
259  Земський Ю. С. Польська, російська, та українська еліти в змаганнях за 

Правобережну Україну середини ХІХ ст. Хмельницький, 2011. С. 215-216. 
260 Общественно-политическое движение на Украине в 1856-1862 гг. С. 44-45. 
261 Струнина Л. Первые воскресные школы в Киеве. Киевская старина. 1898. №5. 

С. 291, 294-295. 
262 Zawadynski T. Ze wspomnień uniwersyteckich. S. 1. 
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звертаючись до лихварів. Фінансовий капітал планували створити з пожертв 

засновників каси і її почесних членів, які одноразово мали внести 50 або 100 

рублів чи 15 рублів щорічно. Управлінням каси пропонувалось зайнятися 

студентам і одному з професорів. Щодо позичок, то передбачалося видавати суми 

до 50 рублів строком не більше як на 3 місяці. Також в статуті каси були 

заплановані грошові премії у розмірі 15, 25 і 50 рублів за найкращі семестрові 

твори. Адміністрація університету прихильно поставилася до ідеї студентів, однак 

все ж пропонувала допрацювати окремі пункти проекту організації каси263. 

Одним з новітніх віянь, яке спонукало студентів перейматися долею інших 

було хлопоманство. Рух зародився у середовищі студентів-поляків у другій 

половині 1850-х рр. Одними з перших хлопоманів серед київських студентів були 

Л. Сирочинський, П. Свенцицький, В. Антонович, Т. Рильський та інші 264 . 

Одними з ключових ідей хлопоманів було відстоювання інтересів простого 

народу: звільнення селян від кріпацтва і поширення освіти серед них 265 . 

Незважаючи не те, що група не була домінуючою в середовищі студентства, їх 

позиція демонструє притаманну для вихованців університету рису ‒ прагнення 

допомагати іншим. Дещо пізніше, на початку 1860-х рр., деякі елементи 

хлопоманства проявилися серед польських студентів Санкт-Петербурзького 

університету266. 

                                                             
263 По проэкту правил вспомагальной кассы для студентов. ДАК. Ф. 16. Оп. 480. 

Спр. 23. Арк. 1-8. 
264 Himka J.P. «The Construction of Nationality in Galician Rus': Icarian Flights in 

Almost All Directions», in Ronald Grigor Suny, Michael D. Kennedy 

(eds.). Intellectuals and the Articulation of the Nation. University of Michigan Press, 

Ann Arbor, 2001. P. 139. 
265  Окаринський В. Дискурс хлопоманства/хлопоманії в українському 

соціокультурному просторі кінця 1850-х – 1860-х рр. С. 202. 
266  Жуковская Т. Н., Казакова К. С. Anima universitatis: студенчество 

Петербургского университета в первой половине ХІХ века. С. 261; Nowiński F. 

Stowarzyszenie studentów „Ogół” URL: 

http://www.polskipetersburg.pl/hasla/stowarzyszenie-studentow-ogol (дата звернення 

12.09.2019). 

http://www.polskipetersburg.pl/hasla/stowarzyszenie-studentow-ogol
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У підсумку зазначимо, що здебільшого в студентів домінували цінності 

самовираження над цінностями виживання. На це впливала низка факторів: по-

перше, приналежність більшості студентства до активної соціальної групи ‒ 

дворянства, по-друге, молодий вік спонукав до активного самовираження, а 

обмеження та контроль з сторони влади спричиняв до появи протестності і 

відсутності конформізму. Зазвичай самовираження студентів було можливе у 

двох напрямках: або через академічну, або ж через публічну сферу. З одного боку 

успішне навчання допомагало студентові отримати бажане соціальне визнання, з 

іншого ‒ участь у світському житті, мистецьких заходах, суспільно-політична 

активність були важливими для студентів і приносили сатисфакцію. 

Звичним для студентства був потяг до новизни. Це стосувалося не тільки 

нових технологій, а й нових суспільно-політичних ідей. Студенти були відкриті 

до сприйняття нових віянь. Лише в питанні релігійності вони тяжіли до 

традиційності, але й з кінця 1850-х рр. ця тенденція почала змінюватися. 

Специфіка студентського життя впливала на формування особливого 

корпоративного етосу, який відзначався високим рівнем взаємодопомоги і 

взаємопідтримки у середовищі вихованців університету. Також для студентів 

була важливою соціальна справедливість, особливо серед студентської спільноти, 

адже всі мали однаковий правовий і академічний статус. Згодом поняття 

соціальної справедливості поширилося і на інші соціальні групи, наприклад, на 

селянство, що втілилося у русі хлопоманів. 

З іншого боку, для студентів був характерним потяг до гедоністичних розваг 

як для замкненої чоловічої спільноти. Загалом студентські цінності поєднували 

риси притаманні цінностям дворянства, особливу корпоративну етику, а 

транзитний статус студента давав змогу менше уваги звертати на суспільні норми 

і час від часу кидати їм виклик.  
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РОЗДІЛ 3 ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ВИХОВАНЦІВ УНІВЕРСИТЕТУ 

СВ. ВОЛОДИМИРА 

Наприкінці 1960-х рр. у сфері гуманітарних наук було запропоновано низку 

нових підходів, які отримали узагальнену назву «історико-антропологічного 

повороту». Однією з ключових характеристик нових віянь у галузі гуманітарного 

знання було розроблення нового напряму історії повсякденності. Хоча новий 

напрям перетинався з соціальною історією, мікро-історією, однак вони не 

накладалися один на одного та могли існувати як окремі галузі пізнання 

минулого. Загальною тенденцією нового підходу було розширення предметного 

поля досліджень, перехід від макро до мікроструктур. На сьогодні історія 

повсякдення використовує різні методологічні підходи і має міждисциплінарний 

характер. Наприклад, одним з напрямків дослідження стало вивчення 

повсякденно-побутових аспектів життя різних соціальних груп. У цьому ж 

напрямі ми розглядатимемо студентство, яке віддавна виділялося своєрідним 

стилем життя та статусом, на що звісно ж впливала специфіка повсякдення 

вихованців університетів. Особливості повсякденного життя були важливим 

компонентом формування світогляду студентів, їхніх моделей поведінки, системи 

цінностей. 

Відповідно, ми пропонуємо розглядати студентське повсякдення, насамперед 

через базові потреби вихованців університету: харчування, житлове забезпечення, 

речі повсякденного вжитку і одяг. Ці категорії формували побутове повсякдення 

пересічного студента. Водночас специфіка щоденного побуту мала важливий 

вплив на формування особливого університетського стилю життя. Ми прагнемо 

не лише реконструювати побутове повсякдення вихованців університету. Наше 

завдання через матеріальні речі поглянути на соціальну взаємодію в академічному 

середовищі і конкретно у студентській спільноті. Висвітлення цієї теми також дає 

змогу проаналізувати взаємодію вихованців університету з міською культурою. 

Загальний огляд даного питання допоможе визначити і охарактеризувати 
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повсякденні практики, які вирізняли студентство від інших соціальних груп і 

оформлювали студентську субкультуру на рівні побуту. 

3.1 Харчування267  

Харчування є однією з найважливіших потреб людини. Від якості спожитої 

їжі, її кількості залежить не лише фізичне здоров’я, а й психоемоційний стан. На 

сьогоднішній день не існує загальновизнаного підходу для висвітлення історії їжі 

та харчування. Цей напрямок став своєрідним простором для експериментів, 

міждисциплінарної взаємодії. У його межах дослідники ставлять амбітні цілі ‒ 

через історію їжі, способів її виробництва і моделей споживання ‒ торкнутися 

більш широкої теми ‒ можливо, всієї історії людства, багато аспектів якої 

(економічні, соціальні, політичні, культурні) завжди мали безпосередній зв’язок з 

проблемами харчування268. 

Сучасні дослідження підтверджують, що кожна сформована соціальна група 

має свою унікальну систему харчування. За допомогою їжі формується і 

визначається різниця між різними культурами. Місце людини в соціальній 

структурі суспільства може визначатися за тим, як багато і з ким вона їсть. При 

такому підході соціальна ієрархія також втілюється і в кулінарній формі. У 

багатьох суспільствах колективні споживання їжі підтверджують міцність 

спільноти. Їсти і пити з кимось було водночас символом підтвердження 

соціальної спорідненості і прийняттям взаємних зобов’язань. Товариш –  це той, 

хто буквально їсть з тобою хліб. Їжа ‒ не тільки набір продуктів, які можна 

використати для статистичних досліджень чи розгляду раціону і характеру 

харчування. Це також система спілкування, манер і етикету та певного протоколу 

поведінки. Способи харчування є основною областю для передачі смислів, тому 

що харчування є однією з найважливіших і постійно повторюваною активністю. 

                                                             
267 Підрозділ базується на статті: Самчук Т. Харчування студентів Університету 

св. Володимира (1834-1863). Часопис української історії / За ред. доктора 

історичних наук, професора А. П. Коцура. Київ, 2019. Вип. 40. С. 19-28. 
268 Монтанари М. Голод и изобилие. История питания в Европе. СПб, 2009. С. 7 
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Харчування ефективно функціонує як система комунікації, тому що люди 

організовують свої системи споживання їжі у впорядковану структуру паралельно 

з іншими культурними системами і наповнюють їх змістом. Кухня народу і його 

розуміння світу пов'язані між собою269. У нашому дослідженні ми розглядаємо 

студентство Університету св. Володимира як окрему соціальну групу і вказуємо 

на головні особливості студентського харчування протягом 1834-1863 рр. 

У цьому підрозділі ми пропонуємо комплексно висвітлити головні 

особливості студентського харчування протягом 1834-1863 рр. і показати, яким 

чином особливості харчування позначалися на житті спільноти вихованців 

Університету св. Володимира у зазначений період. 

Протягом 1834-1858 рр. студентство Університету св. Володимира 

розподілялося на дві групи 270 . До першої відносилися вихованці інституту 

казеннокоштних студентів і закладу для незаможних студентів, а до другої ‒ 

своєкоштні студенти. Наш розгляд особливостей харчування студентів 

розпочнемо із першої групи, яка забезпечувалася всім необхідним за рахунок 

держави або приватних пожертв. Загалом близько 1/3 від студентського загалу 

наприкінці 1830-х рр. і 1/5 в середині 1850-х рр. отримувала стабільне харчове 

забезпечення за рахунок держави і благодійних пожертв271. 

                                                             
269 The Social and Cultural Uses of Food. The Cambridge history of Food. Vol. 1. Ed. 

by Kenneth F. Kiple, Kriemhild Coneè Ornelas. Cambridge University Press, 2000, p. 

1513-1516. 
270 У 1838 р. 36 % вихованців університету перебували на казенному утриманні та 

в якості пансіонерів і «недостаточных студентов». У 1845 р. цей показник дещо 

виріс і становив майже 39% від студентського загалу (135 к.к. студентів і 37 

незаможних з 443). Однак у 1855 р. бачимо помітне скорочення цієї категорії 

студентства в відсотковому співвідношенні до решти вихованців Університету 

св. Володимира. Кількість забезпечених державою студентів становила 24% (140 

к.к. студентів і 54 незаможних з 808). Наприкінці 1858 р. Інститут 

казеннокоштних студентів був остаточно ліквідований і поділ між 

казеннокоштними і своєкоштними студентами зник. Трохи пізніше у 1860 р. був 

ліквідований заклад для незаможних студентів. 
271  Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского университета 

Св. Владимира. Университет Св. Владимира в царствование Императора Николая 

Павловича. С. 634, 669 Приложение VII С. XL. 
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У казеннокоштних і незаможних студентів існував розклад харчування. 

Сніданок розпочинався о 7-й годині, обід після 3-ї, вечеря о 18-19-ій. Існували 

також певні правила. Студенти збиралися в їдальню по дзвінку і займали 

визначене місце. Перед споживанням їжі і після читалися відповідні молитви272. 

Заходити у верхньому одязі та брудному взутті до їдальні заборонялося. За 

столом треба було зберігати тишу і благопристойну поведінку. Звук мідного 

дзвінка слугував сигналом початку трапези. Для тих, хто запізнився більше як на 

20 хвилин, заходити в їдальню було заборонено, також після 8 і 20 години 

студенти не могли отримати свою порцію їжі273. 

Згідно з правилами, студент мав прийти в їдальню і зайняти своє місце за 

столом. Після цього кожному із вихованців університету спеціальна прислуга 

приносила тарілки з їжею і столові прибори. Однак цього правила не завжди 

дотримувалися. Зазвичай їжу ставили посеред столу і кожен із студентів набирав 

харчі до своєї тарілки, що створювало безлад під час студентської трапези274. 

Зазвичай студентський сніданок і вечеря були скромними. Зранку і ввечері 

вихованці університету отримували склянку чаю і булку. Головним прийомом їжі 

був обід, який складався з трьох страв. Традиційно першою була рідка страва для 

збудження апетиту, другою ‒ основна страва, і на завершення – десерт. У березні 

1837 р. студентам на обід часто подавали борщ, супи з горохом, рисом, перловою 

                                                             
272 Инструкция инспектору студентов Императорского университета 

Св. Владимира 1835. З іменем Святого Володимира : Київський університет у 

документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, 

В. Ульяновський]. Кн. 1. Київ: Заповіт, 1994. С. 121. 
273 Правила поведінки студентів імператорського Університету Святого 

Володимира 1848 р. Університет Святого Володимира: студентське життя 

1834–1917 : зб. документів / упорядники та автори вступної статті: В. Ф. 

Колесник, В. А. Короткий, І. І. Чигирик ; за ред. Л. В. Губерського. К.: 

Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. С. 76 
274 Шемета Ю. Кухонне і столове повсякдення Інституту казеннокоштенних 

студентів Імператорського університету Св. Володимира (1834–1858 рр.). Наук. 

зап. Тернопільського національного пед. Ун-ту імені В. Гнатюка. Серія: історія. 

2015. Вип. 1. Ч. 3. С. 109. 
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крупою і рибою. Друга страва ‒ м’ясо, риба чи гриби з гарніром. На десерт: манна 

каша з маковим молоком, ламанці з маком та медом і лазанки з сиром. 

Зроблені нами раніше підрахунки енергетичної цінності спожитих 

студентами продуктів показують, що пересічний вихованець інституту 

казеннокоштних студентів споживав від 1911 ккал до 2381 ккал. за обід, при 

нормі у 2800 ккал. у день для молодого чоловіка275. Якщо враховувати сніданки і 

вечері, то кількість калорій підвищиться, однак не досягатиме норми. Очевидно, 

що нарікання казенних студентів на голод були не даремними, до того ж економ 

часто здійснював різні махінації з продуктами харчування для студентів. У 

результаті вихованці університету отримували ще менше харчів, а іноді зовсім 

виведені з терпіння збиралися побити економа. 

У режимі студентського харчування обов’язково враховувалися пости. На 

цей період на стіл подавалася пісні страви. На перше пропонувалося споживати 

гороховий суп із грінками, борщі з рибою і грибами. Другою стравою на обід 

могли бути гречана, манна, ячмінна, перлова або рисова каші на маковому молоці 

чи горіховому маслі з медом, риба з соусом чи хріном, буряком, які тушкувалися з 

оцтом. На студентському столі також був вінегрет, який у своєму складі містив 

огірки, капусту і рибу. Третьою стравою могли бути: смажена риба з гарніром, 

пироги з кашею, грибами, чорносливом, печена або смажена картопля. 

Обов’язково до обіду на стіл подавався хліб276. 

Як вже зазначалося, для організації харчування казенних студентів наймалася 

спеціальна прислуга. У 1836 р. працювали кухар, пекар, працівник при кухні, 

                                                             
275 Самчук Т. Раціон та вартість харчування казеннокоштних студентів 

Університету Св. Володимира на початковому етапі функціонування навчального 

закладу. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник 

наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 

24. Рівне: РДГУ, 2013. С. 18-19. 
276 Шемета Ю. Їжа та напої: з повсякдення інституту казеннокоштних студентів 

Імператорського університету св. Володимира (1834-1858 рр.). Науковий вісник 

Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса 

Шевченка. Кременець. Серія, Педагогіка. 2015. Вип. 5. С. 63-64. 
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буфетник і 3 лакеї, загалом 8 осіб 277 . Зі збільшенням кількості студентів 

збільшувалася і кількість прислуги. У 1845 р. для харчових потреба студентів 

працювали кухар з помічником, два пекарі, буфетник також з помічником, два 

працівники при кухні і 12 лакеїв (20 осіб) для приблизно 170 казеннокоштних і 

незаможних студентів278. 

Уже наприкінці 1840-х рр. казеннокоштні студенти звертали увагу на те, що 

їх харчове забезпечення значно погіршилося. Вихованці університету 

неодноразово скаржилися на неякісні та малопоживні харчі. Найчастіше конфлікт 

залагоджувався тим, що для студентів готували якіснішу вечерю замість поганого 

обіду, однак це були тимчасові заходи, які не могли суттєво змінити тенденцію до 

погіршення студентського раціону 279 . Причиною цьому було те, що рівень 

матеріального забезпечення студентів залишився на рівні 1830-х рр., а ціни в місті 

за цей час суттєво зросли. 

У 1850-ті рр. меню і режим харчування казеннокоштних студентів не надто 

відрізнялися від попередніх. Головним прийомом їжі був обід, який складався із 

трьох страв. Варто зазначити, що порівняно з 1830-ми рр. з’явилися деякі нові 

страви, як правило, десерти (пончики, налисники, пироги з листкового тіста). 

Головними стравами студентського столу були звичні борщ з яловичиною, суп з 

перловою крупою на яловичині, щі, суп з рисом або макаронами. Другою стравою 

були котлети під соусом з картопляним пюре або біфштекс з соусом. Третя страва 

зазвичай була солодкою. Це були локшина запечена з цукром, дріжджові пончики 

з цукром або чорносливом, пироги з яловичиною, ватрушки з чорносливом, 

пироги з цукром з листкового тіста, налисники і кльоцки з сиром280. 

                                                             
277 Об ассигновании на содержание казеннокоштных студентов в 1836 г. ДАК. Ф. 

16. Оп. 465. Спр. 1989. Арк. 18 зв. 
278 Смета на содержание малоимущих студентов университета. ДАК. Ф. 16. Оп. 

465. Спр. 2950. Арк. 28.  
279 Андрияшев А. Ф. Воспоминания старого педагога. Русская старина. 1911. № 4. 

С. 99. 
280 Об исходатайствовании прибавки платы економу института казеннокшотных 

студентов за продовльствие казеннокоштных студентов и пансионеров 

Университета св. Владимира. ДАК. Ф. 16. Оп. 392. Спр. 247. Арк. 5-6 зв., 16-20; 
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Завдяки віднайденим архівним документам ми можемо встановити 

приблизну норму харчів, які отримував пересічний казеннокоштний студент в 

середині 1850-х рр. Так, згідно з записками економа, у жовтні 1856 р. харчування 

забезпечувалося для 170 студентів. Для прикладу, в день на одного 

казеннокоштного вихованця припадало 510 г.281 яловичини, 218 г. житнього хліба, 

а якщо підрахувати середню кількість калорій, яка припадала на одного студента, 

то отримаємо приблизно 2500 ккал. на добу. Варто підкреслити, що підрахунки 

здійснені на основі записів економа, у реальності ситуація могла значно 

відрізнятися. 

Час від часу економ повідомляв адміністрацію університету, що коштів, 

виділених на харчування студентів, не вистачає. Наприклад, у 1856 р. він 

запропонував задля економії видавати студентам не дві чашки чаю на добу, а 

лише одну. Водночас економ виступав із пропозицією збільшити видатки на 

харчування і додати для студентів дві вечері. Перша повинна була складатися з 

однієї або двох страв (манна каша з маслом, біфштекс із соусом, суп із 

яловичиною і макаронами, котлети з червоним соусом). На другу вечерю 

пропонувалося подавати одну страву. Це могли бути: пиріг з гречаною крупою, 

хліб з маслом, пиріг з яловичиною, в неділю –  лише чай282. Економ намагався 

звернути увагу адміністрації університету на недостатнє харчування студентів, 

але відсутність потрібного фінансового забезпечення не дозволяла його 

покращити. 

Наприкінці 1858 р. Інститут казеннокоштних студентів був остаточно 

ліквідований. Однією з головних причин закриття Інституту було харчування. У 

Києві й дедалі зростали ціни на продукти, відповідно виділеної суми на вистачало 

на утримання казеннокоштних студентів, особливо складним завданням стало 

                                                                                                                                                                                                                

Шемета Ю. Їжа та напої: з повсякдення інституту казеннокоштних студентів 

Імператорського університету св. Володимира (1834-1858 рр.). С. 64-65. 
281 Вага м’яса підрахована загально, однак частина м’яса йшла на приготування 

біфштексу, а інша ‒ в борщ. Відповідно, студенти могли отримувати різну 

кількість продукту в результаті. 
282 ДАК. Ф. 16. Оп. 392. Спр. 247. Арк. 1 зв. 



103 

 

забезпечення продовольчих потреб вихованців університету. Сам міністр освіти 

визнав, що харчування студентів є незадовільним. У результаті було прийняте 

рішення ліквідувати Інститут казеннокоштних студентів, замінивши його 

грошовими виплатами для студентів (по 143 рублі)283.  

Як адміністрація університету, так і керівництво міністерства освіти 

визнавали проблеми зі студентським матеріальним забезпеченням, але все одно 

йшли шляхом економії і призначили доволі низьку державну стипендію, яка не 

могла покрити й половини необхідних студентських витрат. Студентам 

пропонували здобувати гроші на своє утримання репетиторством і приватними 

уроками. Деякі студенти, ставши репетиром, переселялися в дім батьків свого 

учня, і так отримували житло та достатнє харчування. Однак це не було 

поширеним явищем284. 

Ще з 1834 р. функціонувала лікарня для вихованців навчальних закладів 

Києва. Студенти, які  опинилися в лікарні, мали окреме лікарняне меню. Воно 

залежало від стану хворого. Наприклад, в 1843 р. звичайна порція була такою ж, 

як для здорових студентів, «середня» включала різні супи: яловичий з перловою 

крупою або овочами і курячий з манною крупою і рисом. На друге могла були 

смажена курка або телятина, котлети та морква з грінками. На останок подавали 

яблучний компот, макарони, налисники і манну кашу. «Слабка» порція 

складалася з однієї або двох страв, наприклад, з киселю і круп’яного супу 

(вівсянка, манна, перлова, рис) або супу з курки. Також серед лікарняних страв 

згадуються молоко, пиво і навіть вино285. Для обслуговування студентів у лікарні 

                                                             
283 Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского университета 

Св. Владимира. Университет Св. Владимира в царствование Императора Николая 

Павловича. С. 652-653. 
284 Воспоминания И.В.Е[льницкого] от детства до смерти (1841-1869). Русская 

старина. 1918. № 7-9. С. 20-21. 
285О положении больницы университетской. ДАК. Ф. 16. Оп. 379. Спр. 98. Арк. 16-

17; Шемета Ю. Їжа та напої: з повсякдення інституту казеннокоштних студентів 

Імператорського університету св. Володимира (1834-1858 рр.). С. 65; Шемета Ю. 

Кухонне і столове повсякдення Інституту казеннокоштенних студентів 

Імператорського університету Св. Володимира (1834–1858 рр.). С. 110. 
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працювали кухар і 2 лакеї, які готували, подавали їжу студентам, мили посуд і 

прибирали за вихованцями університету286. 

Студентське життя регулювалося конкретними правилами. У випадку їх 

порушення передбачалися спеціальні виховні заходи ‒ арешт і ув’язнення в 

карцері. Посаджений під арешт студент мав право відвідувати лекції та 

повноцінно харчуватися. Ув’язнений в карцері позбавлявся права брати участь в 

навчальному процесі й мав особливе карцерне меню, яке складалося з хліба і 

води. Інколи ув’язнення в карцері могло тривати тиждень, але найпоширенішим 

терміном був 1-3 дні287. Однак не завжди всі правила були дотримані. Траплялися 

випадки, коли у карцері влаштовувалися справжні студентські вечірки зі 

смачними стравами та алкоголем. Потрібно було лише домовитися з наглядачем 

карцера і студентське покарання перетворювалося на веселе застілля288. 

Розглянувши особливості харчування казеннокоштних та незаможних 

студентів, перейдемо до висвітлення подробиць харчування своєкоштних 

студентів289. Характер їх харчування дослідити і реконструювати набагато важче, 

адже воно було дуже індивідуалізованим і залежало від матеріального становища 

студента і майже не залишило по собі архівних документів. Незважаючи на це, 

завдяки збереженим спогадам та іншим джерелам, можна загально описати 

систему харчування цієї домінуючої групи студентства Університету 

св. Володимира. 

Звичною була ситуація, коли студенти, вступивши до університету, 

винаймали помешкання у жителів міста. Часто оренда житла включала 

столування, тобто харчування. Як правило, студент отримував обід, який був 

                                                             
286 ДАК. Ф. 16. Оп. 380. Спр. 215. Арк. 6 зв.; ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 2950. Арк. 

4-4 зв. 
287 Колесник В., Короткий В., Чигирик І. Студенти Університету Святого 

Володимира: академічний статус. 1834–1917 роки. С. 19, 24. 
288 Трифонов В. Из воспоминаний бывшего студента. С. 1. 
289 Ця категорія була найбільшою у кількісному співвідношенні у 1838 своєкоштні 

студенти становили 64 %, у 1845 ‒ 61 %, а в 1855 ‒ 76 % від студентського загалу. 
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включений у вартість оренди 290 . Якість харчування залежала від фінансових 

можливостей студента і була доволі різною. Загальний рівень матеріального 

забезпечення своєкоштних студентів був низьким. М. Дубецький і 

В. Владимирський-Буданов відзначали, що значна частина студентів не мала 

достатніх джерел фінансування, часом можна було спостерігати випадки крайньої 

бідності291. 

Наприкінці 1830-х рр. декотрі зі своєкоштних студентів самостійно купували 

продукти харчування на київських ринках. Іноді вони могли замовляти 

приготування їжі в кухарок, які працювали в будинках, де студенти орендували 

житло. Типовий обід складався з двох або однієї страви. На вечерю могли 

приготувати куліш в грубці своєї кімнати. Чай пили в неділю або на великі свята. 

Як правило, студенти привозили з дому значні запаси продовольства, які 

забезпечували стабільне харчування протягом тривалого часу292. 

Колишній студент Леонард Совінський згадував про одного зі своїх 

приятелів, який за 3 рублі на місяць орендував помешкання, де отримував 

сніданок, обід та вечерю. Однак якість харчування була доволі низькою. 

Совінський цитує колегу: «на сніданок ‒ хліб з картоплею, на обід ‒ картопля і 

хліб, на вечерю, картопля з хлібом. У неділю отримую тарілку борщу, але вже без 

картоплі». Відчуття голоду було звичним для багатьох студентів, і особливо 

гостро відчувалося у пообідню пору. Студенти намагалися по-різному з ним 

боротися, наприклад, одразу ж після лекцій вкладатися спати. Вони зізнавалися, 

що спочатку було важко заснути, але потім вони звикали, а їх сни, звичайно ж, 

були про смачну їжу293. Очевидно, що недостатнє харчування було причиною 

                                                             
290 Шульгин В.Я. История университета Св. Владимира. С. 187. 
291 Dubiecki М. Młodzież polska na Uniwersytecie Kijowskim przed r. 1863. S. 39-40; 

Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского университета 

Св. Владимира. Университет Св. Владимира в царствование Императора Николая 

Павловича. C. 624. 
292 Воспоминания М. Чалого. Киевская старина. 1889. № 10. С. 134, 140. 
293 Sowiński L. Wspomnienia szkolne i uniwersyteckie. S. 256. 
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хвороб студентів. У документах студентської лікарні часто зустрічаємо згадки про 

діарею та інші проблеми з травленням294. 

Інший вихованець університету Владислав Яблоновський належав до більш 

заможних студентів і писав, що його сніданок і вечеря складалися з кількох 

склянок чаю з хлібом або булкою. При кращих умовах можна було споживати 

зранку і ввечері парене молоко. Траплялося, що студенти пили каву 295 . Чай, 

цукор, булки, хліб студенти купували самостійно, доволі часто створюючи для 

цього спільну касу. Головним прийомом їжі був обід, за який Яблоновський 

платив 6 рублів на місяць. За ці гроші він отримував аж три страви. Звичайний 

обід складався з борщу, печені з картоплею та тістечка. Автор спогадів зазначав, 

що обід в Києві був трохи дорожчий, ніж у Варшаві, проте смачним і ситним296. 

Значна кількість студентів столували в певної господині. Наприклад, однією 

з таких господинь була пані Матушевська з Варшави. У неї можна було дешево 

пообідати, крім того, кожен десятий студент отримував їжу безкоштовно. Як 

згадають самі студенти, завдяки дешевому «столу» в пані Матушевської вони не 

знали голоду297. Ще однією популярною столовницею була «мадам Будераска». Її 

будинок з їдальнею знаходився на Великій Васильківській вулиці неподалік 

перехрестя з Жандармською вулицею. Зазвичай студенти обідали у мадам 

Будераски з 13 до 16 години. М. Бахтін згадував про харчування в цій їдальні: 

«Обед с двух или трех блюд. Чаще всего подавались: щи, зразы, жаркое мясо, 

быфштек, вареники с сыром, клюцки (любимое блюдо поляков), разнообразные 

«легомины», ‒ бабка, хрусты, пончки […] Стол нельзя сказать, чтобы отличался 

особенным разнообразием, но всего давалось вдоволь, особенно борщу, сытного, 

очень вкусного, хлеба ешь сколько душе угодно. Цены на обеде были не велики. 

                                                             
294 ІР НБУВ. Ф. 8. Спр. 2815. Арк. 5. 
295 Kilka obrazków z akademickiego życia przez J.W. Rolle. Gazeta codzienna. 1857. 

№ 70. S. 3. 
296 Jablonowski W. Pamiętniki z lat 1851-1893. Wrocław-Warszawa-Kraków. Zakład 

imienia Ossolońskich. Wydawnictwo polskiej akademii nauk, 1967. S. 46-48. 
297 Wroński M. Ze wspomnień kijowskiego puristy. Wolne polskie słowo. 1899. № 283. 

S. 2. 
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Полные обед из трех блюд стоил 3 р.с., из двух ‒ 2 р.с. в месяц»298. Також у 

студентів була можливість харчуватися в київських готелях, проте ціна була 

доступною лише для найзаможніших студентів, у середньому вона складала 10 

рублів на місяць299. 

Траплялося, що студенти відмовлялися від столування через низьку якість 

запропонованих страв. Один з колишніх студентів згадував, що їжа була подібна 

до тієї, яку готують для великої рогатої худоби. Відповідно, студентам 

доводилося самостійно купувати продукти на ринках Києва, але відсутність 

необхідних умов для зберігання обмежувала споживчий вибір. Найчастіше 

студенти купували хліб та сало, які слугували запасом на випадок критичної 

продовольчої ситуації 300 . Часом студенти отримували передачі від рідних зі 

значною кількістю їжі. Наприклад, одному зі студентів родичі передали цілого 

копченого кабана, чотири величезні шматки шинки, багато ковбас та десерти 

(пляцки і музурки)301. 

Студенти долучалися до міської культури харчування. Вони були доволі 

частими гостями у міських трактирах і пивних 302 . У закладах подібного роду 

можна було не тільки попоїсти й випити, а й відволіктися від буденного життя, 

поспілкуватися з товаришами, обмінятися жартами 303 . Студенти також 

відвідували міські кав’ярні та кондитерські. Особливою популярністю 

                                                             
298 Бахтин М. Воспоминания из университетской жизни (Конца пятидесятых 

годов) (Записки покойного киевского студента). Киевлянин. 1876. № 113. С. 1-2 
299 Кругляк М. Життя та побут студентства підросійської України другої половини 

ХІХ – початку ХХ ст. С. 158. 
300 Воспоминания И. В. Е[льницкого] от детства до смерти (1841-1869). Русская 

старина. 1917. № 4-6. С. 168. 
301 Orzyszowski R. Czasy szkolne w Kijowie 1854/55-1862/63. Lwów, 1901. S. 85. 
302 Remy J. Higher education and national identity: Polish student activism in Russia 

1832-1863. Helsinki: Soumalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000. P. 86. 
303 Кругляк М. Життя та побут студентства підросійської України другої половини 

ХІХ – початку ХХ ст. C. 267. 
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користувалася кондитерська Беккера, де збиралося багато вихованців 

університету304.  

Невід’ємним атрибутом студентського життя були спільні застілля. Вони 

відігравали важливу комунікативну роль, сприяючи формуванню студентської 

корпорації. Спочатку вечірки влаштовували у своїх помешканнях заможні 

студенти. Згодом, з організацією гмін, також відбувалися корпоративні 

студентські зібрання. Улюбленими стравами вихованців університету були 

кльоцки з сиром, сосиски, булки, тістечка, фрукти. Серед алкогольних напоїв 

популярністю користувалися: пиво, вино, ром. Студенти майже не вживали 

горілки 305 . Були також регіональні відмінності, якщо на іменини чи вечірку 

запрошував «волиняк, українець або подолянин ‒ кльоцки з сиром, литвин ‒ 

колдуни306, короняж307 ‒ зрази з кашею»308. Подібні спільні трапези слугували 

подальшій консолідації студентства і сприяли творенню особливої студентської 

субкультури.  

Траплялися ситуації, коли казеннокоштні студенти приносили в аудиторії 

хліб, який залишався від сніданку чи обіду, і з’їдали його в перервах між 

лекціями. Така поведінка привертала увагу голодних своєкоштних студентів, які 

не соромилися попросити шматок хліба. Таке символічне розділення хліба 

неодноразово започатковувало міцну дружбу309. 

                                                             
304 Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского университета 

Св. Владимира. Университет Св. Владимира в царствование Императора Николая 

Павловича. C. 489-490; Bobrowski T. Pamiętniki Tadeusza Bobrowskiego. T.1. S. 

281. 
305 Hendrychowski E. Wspomnienie z Kijowa 1858-1862. S. 102; Jeż T. [Milkowski Z.] 

Od kolebli przez życie: wspomnienia (1830-1873). T.1. S. 240; Lasocki W. 

Wspomnienia z mojego życia. T 1. S. 190; Sowiński L. Wspomnienia szkolne i 

uniwersyteckie. S. 254 
306 Колдуни ‒ білоруська, польська та литовська національна страва, рід 

невеличких вареників з начинкою з сирого м'яса (волового, баранячого) з 

додаванням лою та приправ. 
307 Виходець з території Королівства Польського. 
308 [Burzyński T.] Wspomnienia z czasów młodości. S. 126-127. 
309 Sowiński L. Wspomnienia szkolne i uniwersyteckie. S. 234-235. 
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Присутність значної кількості студентів-поляків позначалася і на міський 

гастрономічній культурі. Про це свідчить фрагмент спогадів М. Старицького. Він 

згадує: «Нарешті, в кухмістерській нам запропонували «яя садзоне» 310  і 

«легуміне»311, ‒ страви про які ми поняття не мали. Лисенко зітхав, що заїхали в 

Польщу, і що, мабуть, доведеться слухати лекції на польській мові»312. Хоча й 

поляки були найбільш політично активними серед студентів університету, з кінця 

1850-х рр. почав оформлюватися українофільський рух серед вихованців 

Університету св. Володимира. Важливим атрибутом окремішності українських 

студентів були їжа та напої, які мали символічне значення 313 . М. Старицький 

також згадував про їжу на вечорницях українофілів: «Частування на цих вечорах 

організовувалося у складчину, і всі страви й напої були національні»314. 

У 1863 р. у журналі Міністерства народної освіти була надрукована невелика 

стаття про побут студентів Університету св. Володимира. У ній зазначалося, що 

на початку 1860-х рр. харчування у столовниць обходилося студентам в 4-6 рублів 

на місяць, взимку ціна могла зростати. У середньому студент мусив витрачати 8 

рублів в місяць на харчування, 4 рублі на «стіл» і ще 4 на чай і хліб або булку до 

нього. Також у журнальному повідомленні зазначалося, що серед студентства 

Університету св. Володимира був дуже великий рівень бідності 315 . Водночас 

матеріали статті показують, що впродовж 30 років вартість життя в Києві значно 

зросла, а студентські прибутки – ні, що й сприяло збільшенню кількості вбогих 

студентів. 

                                                             
310 Смажені яйця. 
311 Різновид солодощів. 
312 Старицький, М. Із спогадів про М. Лисенка. З іменем Святого Володимира : 

Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. 

/ [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. Кн. 2. Київ: Заповіт, 1994. C. 175. 
313 Єкельчик С. Українофіли: світ українських патріотів другої половини ХІХ 

століття. Київ: КІС, 2010. С. 38-39. 
314 Старицький, М. Із спогадів про М. Лисенка. C. 178-179. 
315 Быт киевских студентов. Журнал министерства народного просвещения. 1863. 

№ 4. Отд. VI. С. 32. 
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Підсумовуючи, зазначимо, що на характер харчування студентів впливало те, 

до якої категорії вони належали. Студенти, які перебували на державному 

забезпечені, мали чіткий режим харчування, який був частиною загальної системи 

дисципліни. Якість харчування вихованців університету не завжди була 

задовільною, однак вирізнялася стабільністю. Серед іншого виділялося лікарняне 

меню, яке враховувало особливості стану хворого, а от карцерне меню було для 

всіх однакове ‒ хліб і вода. Більш різноманітним було харчування своєкоштних 

студентів. Заможні вихованці університету мали змогу придбати якісні та поживні 

харчі. Натомість значна частина своєкоштних студентів мала матеріальні 

труднощі, внаслідок чого їм не завжди вдавалося мати достатню кількість їжі. 

Важливим елементом життя студентської корпорації були спільні зібрання і 

колективні застілля, які сприяли згуртуванню молоді, що стало особливо помітно 

з другої половини 1850-х рр. У другій половині 1850-х рр. зник поділ між 

казеннокоштними і своєкоштними студентами і особливості харчування студентів 

стали подібними для всіх вихованців університету. 

3.2 Одяг316 

Одяг належить до ключових та необхідних елементів повсякденного життя. У 

світі матеріальних речей, який оточує людину, одяг має з нею найтісніший 

зв’язок. Вбрання є своєрідним маркером, завдяки якому ми можемо отримати 

різноманітну інформацію про людину. Наприклад, про стать, професію, 

соціальний статус, економічне становище, ідеологічні переконання, естетичні 

вподобання, ідентичність та багато ін.317. 

У цій частині нашого дослідження ми пропонуємо детально висвітлити 

специфіку вбрання студентства Університету св. Володимира як форменого, так і 

повсякденного. Розпочнемо із загального огляду специфіки студентського одягу в 

                                                             
316 В основі підрозділу лежить публікація: Самчук Т. Одяг студентів Університету 

св. Володимира (1834-1863). Український історичний збірник. 2019. Вип. 21. С. 8-

23. 
317 Ruane C. The Empire's New Clothes: A History of the Russian Fashion Industry, 

1700-1917. Yale University Press, 2009. P. 2. 
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університетах імперії Романових. В університетах Російської імперії студентська 

форма вперше з’являється наприкінці XVIII ст., в Московському університеті. З 

початку ХІХ ст. для мундирів міністерства народної освіти був введений єдиний 

темно-синій колір. Протягом 1804-1809 рр. було видано низку постанов, які 

визначили вигляд мундирів для університетів та навчальних округів. Кожен 

навчальний округ отримав своє поєднання кольору коміра, обшлагів 318  та 

металічну емблему (рос. ‒ «металлический прибор»), а також свій особливий 

візерунок мундирного шиття. Для студентів, як правило, призначалися такі ж 

мундири, як для чиновників і викладачів, але без шиття Обшлаг ‒ відворот на 

рукаві чоловічого одягу. Найчастіше термін застосовується для опису військової 

форми. Обшлаг ‒ відворот на рукаві чоловічого одягу. Найчастіше термін 

застосовується для опису військової форми319. 

Головним елементом форми був однобортний кафтан із темно-синього сукна 

зі стоячим коміром. Камзол і нижня частина костюму були білими. Студенти 

також носили трикутний капелюх: такий, як і в обер-офіцерських чинів. Кожен 

університет мав власний колір обшлагів, комірів та підкладки кафтану 

(Дертпський та Харківський університети ‒ чорний оксамитовий, Московський ‒ 

малиновий, Віленський ‒ «сафирный» (яскраво-синій), Казанський ‒ темно-

синій). Гудзики були двох видів: гладкі жовті (позолочені) або білі (сріблясті). 

Студентським взуттям були короткі чоботи подібні до гусарських. Обов’язковим 

атрибутом студентської форми була шпага без темляка320. 

                                                             
318  Обшлаг ‒ відворот на рукаві чоловічого одягу. Найчастіше термін 

застосовується для опису військової форми. 
319  Попов С. «Мундир был необходим для актов университета…» о мундирах 

студентов и учащихся в первой половине ХІХ века. Старый цейхгауз. 2010. № 2. 

С. 10. 
320 Темляк ‒ петля з ременя або стрічки з китицею на ефесі холодної зброї. Попов 

С. «Мундир был необходим для актов университета…» о мундирах студентов и 

учащихся в первой половине ХІХ века. Старый цейхгауз. 2010. № 2. С. 10-11; 

Посохов С. И. Форменная одежда студентов императорских российских 

университетов. Universitates. 2000. № 2. С. 37. 
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У середині 1820-х рр. вихованці університетів рідко дотримувалися 

призначеної форми. Студенти-аристократи у своєму одязі намагалися 

дотримуватися модних віянь. З 1826 р. вимоги до студентської форми значно 

посилилися. З цього часу вона стала обов’язковою, а недотримання форми 

вважалося серйозним порушенням. Студенти всюди мусили носити тільки форму, 

цивільний одяг заборонявся 321 . Загалом студентська форма була своєрідним 

заходом обмеження студентського корпоративного руху та сприяла досягненню 

одноманітності в їх зовнішньому вигляді, стираючи індивідуальність322. 

У 1834 р. було затверджене положення про цивільні мундири, яким усі 

студенти навчальних закладів, підвідомчих Міністерству народної освіти, 

зобов’язувалися мати мундир з темно-зеленого сукна із золотими чи срібними 

петельками з галуна 323  та жовтими (позолоченими) ґудзиками з державним 

гербом. На форму для одного студента призначалося 24 ґудзики 324 . Взимку 

верхнім одягом була шинель із сірого сукна, яка мала сірий або синій комір. 

Форма мала напіввійськовий характер, а правильне її носіння мало привчати 

студентів до дисципліни325. 

Вищеназвана форма була затверджена і для Університету св. Володимира. У 

вересні 1834 р. Рада Університету св. Володимира прийняла уточнююче рішення 

щодо студентської форми. Повна парадна форма включала вищезгаданий темно-

зелений мундир, до якого додавалися трикутний капелюх і шпага без темляка. 

                                                             
321  Посохов С. И. Форменная одежда студентов императорских российских 

университетов. С. 38. 
322  Вишленкова Е. А., Галиуллина Р. Х., Ильина К. А. Русские профессора: 

университетская корпоративность или профессиональная солидарность. Москва: 

Новое литературное обозрение, 2012. С. 111. 
323 Галун ‒ шовкова або шерстяна тасьма, вишита сріблом або золотом. 
324 О смете на содержание к.к. студентов в 1848 году. ДАК. Ф. 16. Оп. 384. Спр. 

243. Арк. 6. 
325  Колесник В., Короткий В., Чигирик І. Студенти Університету Святого 

Володимира: академічний статус. 1834–1917 роки. С. 20; Шемета Ю. Побутові 

умови повсякденного життя студентів Університету Св. Володимира (1834-1858 

рр.). Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей. 2012. № 29. 

С. 85. 
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Щоденна форма включала мундирний сюртук темно-зеленого кольору та кашкет з 

околишем темно-синього кольору. Були чітко визначені дні, коли студенти 

повинні носити повну парадну форму. У 1834 р. цими днями були: у січні – Новий 

рік та Богоявлення Господнє; у квітні – три дні Пасхи, тезоіменитство 

імператриці, день народження престолонаслідника; у червні – день народження 

імператора; у липні – день народження імператриці та день св. Володимира; у 

серпні – день коронації та день Олександра Невського; 14 вересня – Воздвиження 

Чесного Хреста; 1 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці; 19 листопада – вступ 

на престол імператора; 6 грудня – тезоіменитство імператора, 25, 26, 27 – Різдво 

Христове326. Всього 19 днів, однак, їх кількість могла бути більшою, наприклад за 

рахунок візитів осіб імператорської родини. 

Окремі елементи студентської форми набували символічного значення: 

наприклад, шпага чи трикутний капелюх. Колишній студент загадував, що, 

будучи абітурієнтом, йому здавалося, що тільки завдяки студентській шпазі та 

трикутному капелюхові він отримає право називатися справжнім 

громадянином327 . Вище керівництво міністерства народної освіти вважало, що 

носіння шпаги сприятиме утвердження поняття «честі мундиру». Шпага вирізняла 

студента від учнів середніх навчальних закладів і мала слугувати ще одним 

засобом збереження благопристойної поведінки згідно затверджених правил328. 

Однак, носіння шпаги в університетах Російської імперії не набуло такого 

символічного значення як в німецьких вищих навчальних закладах329. 

Одним з елементів студентської форми була зачіска та постава. Існували 

спеціальні правила, які вказували, як має виглядати студент. Стосовно зачіски у 

правилах зазначалося: «чтобы вообще волоса был стрижены единообразно и 

                                                             
326 В какие дни могут носить шпаги Студенты Университета св. Владимира. ДАК. 

Ф. 16. Оп. 276. Спр. 343. Арк. 1. 
327 Записки об университетской жизни (1860-1864). Киевлянин. 1864. № 10. С. 1. 
328  Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 2. 

Царствование Императора Николая I. Отд. 1. 1825-1839. Изд. 2-ое. СПб.: Тип. 

В. С. Балашева, 1875. С. 1246-1247. 
329 Посохов І. Студентство університетів Російської імперії XIX – початку XX ст.: 

становлення та еволюція субкультури. С. 82. 
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непременно так чтобы спереди на лбу и на висках были не длиннее вершка (4,4 

см.), а округ ушей и на затылках гладко выстрижены не закрывая ни ушей ни 

воротник и приглажены справа на лево»330. Для вироблення правильної постави та 

благородних манер для студентів передбачалися спеціальні уроки танців, 

фехтування та верхової їзди331. 

Збереглися декілька неатрибутованих портретів першої половини ХІХ ст., 

які, на думку В. Рубан, зображують студентів Університету св. Володимира 1830-

х рр. 332 . Одяг молодих людей зображених на портретах нагадує студентську 

форму. Зокрема, один з них одягнений у шинель з сірим комірцем, а інший –  в 

темно-зелений мундир з жовтими ґудзиками, що дозволяє з великою імовірністю 

стверджувати, що на портретах зображені студенти перших років існування 

університету в Києві. 

У 1837 р. Міністерство народної освіти Російської імперії розробило 

спеціальне деталізоване положення про форму студентів університетів та 

визначило порядок її носіння. Положення доповнювало та уточнювало наявні 

правила, зокрема, це стосувалося носіння шпаги та трикутного капелюха, які 

тепер призначалося носити на всі без винятку святкові дні, на будь-якому 

публічному заході (також в театрі та на гуляннях). Кашкети могли 

використовуватися лише для «домашнього вжитку». Одним із нововведень у 

формі були білі літні штани333. 

                                                             
330 О форме стрижки волос воспитанников учебных заведений киевского учебного 

округа. ЦДІАК України. Ф. 707. Оп. 3. Спр. 462. Арк. 2 зв. 
331  Вишленкова Е. А., Галиуллина Р. Х., Ильина К. А. Русские профессора: 

университетская корпоративность или профессиональная солидарность. Москва: 

Новое литературное обозрение, 2012. С. 111. Самчук Т. Викладання фехтування в 

Університеті Св. Володимира (1834-1849 рр.). Український історичний збірник. 

2014. № 17. С. 76-77. 
332 Рубан В. В. Український портретний живопис першої половини ХІХ століття. 

Київ: «Наукова думка», 1984. С. 116, 131, 134. 
333 Попов С. «… И в театре, и в собрании появились студентские мундиры» О 

мундирах студентов и учащихся в первой половине ХІХ века. Старый цейхгауз. 

2010. № 3. С. 13; ДАК. Ф. 16. Оп. 469. Спр. 275. Арк. 6-6 зв. 
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Нагляд за дотриманням студентської форми здійснював Інспектор студентів 

та його помічники. Головним критерієм в оцінці зовнішнього вигляду студентів в 

Миколаївські часи були «единообразие и опрятность». Успішність у навчанні 

відходила на другий план. Постійний контроль за дотриманням форми з боку 

університетської інспекції посилювався завдяки ритуалу огляду студентів 

особисто Миколою І, особливо активно в 1830-ті рр. Головним критерієм 

імператора в оцінці якості роботи університету був зовнішній вигляд студентів334. 

У перші роки функціонування Університету св. Володимира навіть за найдрібніші 

порушення форми (за розстібнутий гачок або не застібнутий ґудзик) студентів 

суворо карали, іноді навіть виключали з університету335. 

Студент був зобов’язаний носити форму не лише в університеті, а й поза 

ним, Якщо вихованець університету порушував це правило –  на нього чекали 

санкції: наприклад, ув’язнення в карцері. Навіть перебування поза межами Києва 

не звільняло студента від форми: на будь-якому публічному заході він мусив її 

носити336. Траплялися ситуації, коли студента могли покарати за недотримання 

форми навіть в іншому місті. Так, наприклад, один із вихованців Університету 

св. Володимира був посаджений до карцеру на 3 дні за те, що перебуваючи в 

Одесі, в день народження імператриці з’явився на гуляннях не в парадній 

формі337. 

Уже на початку 1840-х рр. попечитель Київського навчального округу 

неодноразово помічав, що студенти порушували норми студентської форми. 

Зокрема, вони носили панталони різних кольорів, строкаті жилети, партикулярні 

шинелі і короткі плащі. Студенти ходили по вулицях в розстебнутих сюртуках, а 

                                                             
334  Вишленкова Е. А., Галиуллина Р. Х., Ильина К. А. Русские профессора: 

университетская корпоративность или профессиональная солидарность. Москва: 

Новое литературное обозрение, 2012. С. 112. 
335  Колесник В., Короткий В., Чигирик І. Студенти Університету Святого 

Володимира: академічний статус. 1834–1917 роки. С. 20-21. 
336  Шемета Ю. Побутові умови повсякденного життя студентів Університету 

Св. Володимира (1834-1858 рр.). С. 85. 
337 Кругляк М. Життя та побут студентства підросійської України другої половини 

ХІХ – початку ХХ ст. С. 172. 
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у святкові дні носили кашкети замість трикутного капелюха. За порушення форми 

існувала система покарань. Якщо студент вперше був помічений у недотриманні 

форми його ув’язнювали на один день в карцер на хліб і воду, друге порушення ‒ 

2 дні карцеру, третє ‒ 3 дні карцеру і т. д. Після третього порушення студента 

записували до спеціальної «чорної книжки», що могло бути достатньою 

підставою для виключення порушника з університету338. 

У середині 1840-х рр. адміністрація університету  видала уточнююче 

розпорядження щодо студентської форми. За розпорядженням, форма поділася на 

два види: повну і напівформу. До складу першої входили: трикутний капелюх, 

темно-зелений сукняний мундир з блакитним коміром та двома петлицями з 

галуна нашитими на ньому, чорна краватка, білі рукавички, зимові темно-зелені і 

літні (бажано білі, але дозволялися і темно-зелені) панталони і, звичайно ж, шпага 

без темляка. Напівформа складалася з темно-зеленого кашкета з блакитним 

околишем, темно-зеленого сюртука з блакитним коміром і чорною підкладкою та 

чорних рукавичок. Решта форми залишалася такою ж, як і при мундирі. Взимку 

верхнім одягом студентів були шинель, шуба або пальто, на якому дозволялося 

носити хутряний комір339. 

На початку 1850-х рр. кількість днів, у які студенти були зобов’язані носити 

повну форму, дещо зросла. Раніше згадувалося, що в 1834 р. таких днів було 19. 

Станом на 1853 р. студенти були зобов’язані носити повну форму 26 днів на рік. З 

них 15 днів студенти мусили бути вдягнені в повну форму весь день, в інші 11 

днів ‒ лише до 14 години. Додатковими днями, коли студенти носили повну 

форму, були дні візитів членів імператорської сім’ї, урочисті акти університету та 

інших навчальних закладів, храмове свято в університетській церкві, прийоми у 

генерал-губернатора, попечителя та візит до будь-якого військового керівництва. 

Під час офіційних візитів до помічника попечителя, ректора та інспектора 

                                                             
338  О форме для студентов и о снабжении казеннокоштных воспитанников 

Университета нужными для сего вещами. ДАК. Ф. 16. Оп. 469. Спр. 275. Арк. 21-

21 зв., 31-32. 
339 Кругляк М. Життя та побут студентства підросійської України другої половини 

ХІХ – початку ХХ ст. С. 170-171. 
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студентам також доводилося вдягати повну форму. При будь-якій вимозі 

університетської адміністрації студент був зобов’язаний з’являтися на 

різноманітних заходах у парадній формі. Напівформу вихованець університету 

міг одягати під час візитів у особистих справах до ректора та інспектора 

студентів, на лекції, в звичайні дні в церкву, на гуляннях і в театр. Студентам 

дозволялося перебувати на лекціях із розстібнутим мундиром, але лише за умови, 

якщо в аудиторії не буде вищого керівництва340. 

У 1851 р. інспектор студентів Університету св. Володимира рапортував про 

головні порушення студентської форми. До таких він зараховував випущений з-

під краватки комір сорочки, занадто довге волосся, бакенбарди, вуса та бороду. Та 

найбільше обурення інспектора викликала зміна вигляду та розмірів форменого 

кашкету, який зверху і знизу мав однаковий діаметр, що порушувало 

встановлений зразок. Інспектор встановлював умову, якщо протягом двох тижнів 

кашкети не будуть змінені добровільно, він особисто шукатиме порушників і 

силоміць замінюватиме їх кашкети на формені із стягненням з винного 1 руб. 30 

коп.341 

22 липня 1856 р. у доповнення до попередніх нормативних документів 

російський імператор видав указ, відповідно до якого студентам вищих 

навчальних закладів дозволялося носити у звичайні дні при сюртуках картузи 

замість трикутних капелюхів. Капелюхи і шпаги вони мали право одягати у 

святкові дні й при мундирних напівкафтанах. Деталізованіші положення щодо 

форми студентського одягу були викладені у «Правилах для студентів 

Університету Св. Володимира 1857 р.»342. 

У другій половині 1850-х рр. студенти все менше й менше дотримувалися 

приписів форми. «Кожен вдягався так, як йому подобалося, ‒ згадував Томаш 

Бужинський, ‒ хтось носив свитку, хтось порвані чоботи і спадаючу на чоло 

                                                             
340 ДАК. Ф. 16. Оп. 469. Спр. 275. Арк. 48-49; 53. 
341 Там само. Арк. 112-113 зв. 
342  Колесник В., Короткий В., Чигирик І. Студенти Університету Святого 

Володимира: академічний статус. 1834–1917 роки. С. 21. 
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чуприну, хтось тужурку, хтось чумарку, а хтось віцмундир». Під час візиту 

Олександра ІІ в Університет св. Володимира (1857 р.), лише незначна частина 

студентів мала форму. Відповідно студенти у формі займали перші ряди, а позаду 

розташовувалися всі інші вихованці університету у різноманітному одязі343. 

У 1860 р. указом імператора студентам було надано право не носити мундир 

за межами університету, якщо партикулярний одяг виявиться для них зручнішим. 

Указ Олександра ІІ від 1861 р. щодо змін у загальноросійському 

університетському Статуті, взагалі відмінив обов’язкове носіння студентами 

форменого одягу. Головним аргументом було те, що постійне її носіння 

зміцнювало студентський корпоративний дух, наслідком чого були непорядні дії 

студентів344. Також указ імператора заборонив вихованцям університетів носити 

національний одяг 345 . Хоча ж насправді ця заборона постійно порушувалася. 

Студенти продовжували вбиратися в національні костюми або ж виражати в одязі 

свою політичну позицію, як студенти-поляки, які одягали траурні костюми як 

символ жалоби за жертвами варшавських протестів 1861 р.346. 

Загалом всі студенти носили форму, однак існували суттєві відмінності між 

набором одягу казеннокоштних та своєкоштних студентів. Казеннокоштні 

студенти Університету св. Володимира забезпечувалися повним комплектом 

одягу за державний рахунок. Різні елементи форми мали свій термін 

використання: мундир з жилетом і брюками видавалися на 2 роки, кашкет, сюртук 

з жилетом і брюками, дві пари літніх брюк (темного кольору і білі) і такі самі 

жилети ‒ на 1 рік, шинель, 4 пари чобіт і одна пара калош, трикутний капелюх, 

                                                             
343  [Burzyński T.] Wspomnienia z czasów młodości. S. 122, 129; Император 

Александр второй в Киеве 1857 году (воспоминания студента Университета 

святого Владимира). С. 299-302. 
344 Иванов А. Е. Студенческая корпорация России конца ХІХ – начала ХХ века: 

Опыт культурной и политической самоорганизации. С. 24. 
345  Колесник В., Короткий В., Чигирик І. Студенти Університету Святого 

Володимира: академічний статус. 1834–1917 роки. С. 21; Remy J. Higher education 

and national identity: Polish student activism in Russia 1832-1863. P. 301-302. 
346 О подчинении Гг. студентов полицейским постановлениям и надзору полиции 

и соблюдении формы. ДАК. Ф. 16. Оп. 368. Спр. 26. Арк. 26-29. 
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шпага, шкіряна портупея, темляк ‒ на 4 роки. Раз на рік видавали 2 пари підтяжок 

для брюк, 1 підгалстучник, 4 сорочки, 3 підштанників, 6 пар нитяних шкарпеток, 

2 рушники (розміром 106 на 44 см) на 1 рік, також передбачався нічний халат 

для дортуарів347. 

Зазвичай одяг для казеннокоштних шив спеціально найнятий кравець, з яким 

укладався контракт348, за яким майстер знімав мірки із трьох студентів високого, 

середнього і низького зросту. Всі інші отримували одяг за одним із трьох зразків. 

Той зі студентів, хто покидав ряди казеннокоштних, мусив здати весь «казенний» 

одяг. У разі смерті студента частина одягу йшла на поховання, решта поверталася 

для потреб інших вихованців університету349. Наприклад, коли в 1852 р. помер 

студент Федір Лозницький, для його поховання були використані мундир, штани, 

сорочка, підштаники та пара шкарпеток, інше вбрання повернулося на баланс 

інституту казеннокоштних студентів350. 

Чистоту та належний вигляд студентського одягу забезпечували спеціально 

найняті пралі 351 . Вони прали та зашивали розірваний або пошкоджений одяг 

казеннокоштних студентів. Випрана, виполоскана та зашита білизна доставлялася 

в університет в п’ятницю або суботу, щоб студенти могли її змінити після 

суботньої лазні. Сорочки, підштаники і шкарпетки студенти змінювали двічі на 

тиждень (деякі речі 1 раз на тиждень). За свою роботу у 1834 р. праля отримувала 

15 руб. на рік за прання білизни одного студента, дрова та воду надавав 

університет. У 1836 р. ці ж послуги коштували 20 рублів, а в 1845 р. ‒ всього 5 

руб. Ймовірно, зниження ціни можна пояснити наявністю пральні в одному з 
                                                             
347 ДАК. Ф. 16. Оп. 384. Спр. 243. Арк. 8-8 зв.; Шемета Ю. З історії гігієни та 

побуту студентів Університету св. Володимира (1834-1858). Соціальна історія: 

Науковий збірник. 2011. №7. С. 31. 
348  Переписка с правлением университета о покупке съестных припасов для 

казеннокоштных студентов; ведомости о ценах на продукты питания в г. Киеве в 

1836 году. ДАК. Ф.16. Оп. 465. Спр. 2825. Арк. 127-128. 
349  Шемета Ю. Побутові умови повсякденного життя студентів Університету 

Св. Володимира (1834-1858 рр.). С. 85. 
350 О деньгах на погребение студента Лозницкого. ДАК. Ф.16. Оп. 389. Спр. 336. 

Арк. 7-7 зв. 
351 ДАК. Ф.16. Оп. 465. Спр. 2825. Арк. 81-82. 
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флігелів поруч з головним корпусом університету. Чищенням студентського 

одягу та ваксуванням взуття займалися спеціально найняті лакеї. Для цих потреб 

закуповувалися спеціальні щітки та вакса352. 

Своєкоштні студенти самостійно вирішували питання форми. Найчастіше 

вони замовляли її пошиття у міських кравців. Л. Совінський згадує одного з таких 

майстрів, який отримав від студентів прізвисько «Наполеон» 353 . Студент 

О. Петров згадував, що візит до одного з таких кравців: «совершенно опорожнил 

мой и без того товий кошелек» 354 . Окремі спритні студенти самі займалися 

пошиттям та ремонтом мундирів, такий підробіток дозволяв отримати необхідні 

кошти для незаможних вихованців університету. Найбідніші студенти вдавалися 

до простих маніпуляцій, замінюючи червоний комір гімназійного мундиру на 

університетський блакитний, а білі ґудзики з гербом губернії на жовті з 

державним гербом і отримували готовий університетський мундир355. Cвоєкоштні 

студенти були змушенні самостійно слідкувати за станом форми і при потребі 

прати та ремонтувати її. Часом студенти опинялися у досить складній ситуації, 

коли їх одяг і взуття зовсім зношувалися, а купити нові не було можливості. Тоді 

доводилося всіма можливими способами підтримувати хоча б відносно 

прийнятний стан одягу356. 

Не зважаючи на різноманітні проблеми із вбранням вихованців університету, 

студентський мундир був ознакою престижу і предметом гордості. На 

студентську форму переносилися значення військової, зокрема про «честь 

мундиру», яке прививалося владою, зокрема київським генерал-губернатором 

                                                             
352 Шемета Ю. З історії гігієни та побуту студентів Університету св. Володимира 

(1834-1858). С. 31-32. 
353 Sowiński L. Wspomnienia szkolne i uniwersyteckie. S. 4. 
354 Петров А. Из далекого пришлого (Воспоминания о Кирилло-Мефодиевском 

обществе). Звенья. 1935. № 5. С. 316. 
355 Wiercieński H. Pamiętniki. S. 105. 
356 Андрияшев А. Ф. Воспоминания старого педагога. Русская старина. 1911. №3. 

С. 578. 
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Д. Бібіковим357. Дотримання «честі мундиру» сприяло формування студентської 

корпорації, її згуртуванню в захисті власних інтересів358.  

Носіння форми було своєрідним символом отримання нового, більш 

престижного статусу. Л. Совінський згадує свої враження після першого 

примірювання студентської форми: «вдягнувся з ніг до голови в шати мужності 

моєї і з прискореним серцебиттям став перед дзеркалом… Ні!... кидаю перо, бо не 

можу описати тієї миті. Орел, який перший раз здіймається понад хмари, повинен 

відчувати щось подібне»359. Інші автори спогадів неодноразово підкреслюють, що 

у київському міському середовищі та серед дрібного дворянства Наддніпрянщини 

студентський мундир був символом престижу360. Студент, який після чотирьох 

років навчання не складав підсумкового іспиту, не мав права носити надалі 

студентську форму. Якщо ж він хотів скласти іспити в наступному році, то міг це 

зробити вбравшись у звичайний одяг. Носити форму було заборонено361. 

Окрім форменого одягу, своєкоштні студенти носили й інше вбрання. 

Загальний набір одягу був подібний до того, який видавався казеннокоштним 

студентам, однак він був різноманітніший за вибором тканини та кольоровою 

гамою. З верхнього одягу у студентів були шуби, куфайки, сюртуки, фланелеві 

куртки. Серед іншого одягу були сорочки з різної тканини (голландського сукна, 

ситцю), суконні та шерстяні жилети, всілякі панталони та брюки з різних тканин 

(фланелеві, полотняні, трикові) та відмінних кольорів. Траплялося, що студенти у 

своєму гардеробі мали фраки. Звичними елементами гардеробу були підштаники 

та шкарпетки. З взуття згадуються чоботи та черевики362. У себе на квартирах 

                                                             
357 Wspomnienia z uniwersytetu kijowskiego. Wiek. 1864. №16. S. 2. 
358 Кругляк М. Життя та побут студентства підросійської України другої половини 

ХІХ – початку ХХ ст. C. 172; Посохов І. Студентство університетів Російської 

імперії XIX – початку XX ст.: становлення та еволюція субкультури. C. 82. 
359 Sowiński L. Wspomnienia szkolne i uniwersyteckie. S. 227. 
360 Hendrychowski E. Wspomnienie z Kijowa 1858-1862. S. 106; Ромер Ф. Київський 

університет в 1855-1860-ті роки. C. 24. 
361 Pamiętniki Zygmunta Kotiużynskiego 1826-1894. S. 14. 
362 ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 1. Арк. 240; Дело об описи имущества оставшегося 

после смерти студента Флориана Савицкого. ДАК. Ф. 16. Оп. 368. Спр. 33. Арк. 2-
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студенти носили домашні халати і капці 363 . На численних фото 1850-60-х рр. 

зафіксовано різноманітний одяг, який студенти носили в цей час364, загалом його 

набір збігається з вище описаним. 

Студенти стежили за модними тенденціями в одязі. Ю. Роллє згадує свого 

сусіда по кімнаті, який завжди привозив з собою велику кількість різноманітного 

«модного» одягу, іноді комічного вигляду365. «Модний» вигляд включав стильну 

зачіску, вузькі панталони і білі рукавички366. Заможні студенти могли виділятися 

навіть у формі, шитими золотом петлицями, позолоченими шпагами і 

ґудзиками367. Б. Познанський згадує, що студентів-франтів називали тифлевцями, 

через те, що вони носили студентські сюртуки з товстого дорогого сукна (тифлю) 

з буфами (пишними складками) на плечах, високо підігнаною талією та довгими 

полами368. Варто відзначити, що заможні студенти завжди становили незначну 

частину вихованців Університету св. Володимира. 

На противагу студентам-аристократам виступали студенти-бідняки з 

загорілими обличчями, скуйовдженим волоссям, у потертих сюртуках, у старих 

шапках і без рукавичок369. Одяг ставав причиною соціальної напруги та ворожнечі 

між студентами. Зокрема, це проявилося у стриманому стилі одягу студентів-

                                                                                                                                                                                                                

2 зв.; О смерти Г.г. студентов. ДАК. Ф. 16. Оп. 368. Спр. 23(1860). 8-8 зв.; смерти 

к.к. студента Ивана Пурижко. ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 220. Арк. 10-13; Об 

имуществе умершего бывшего студента Марка Бельцера. ДАК. Ф. 16. Оп. 478. 

Спр. 259. Арк. 4-5. 
363 Lasocki W. Wspomnienia z mojego życia. T 1. S. 217. 
364 Lasocki W. Wspomnienia z mojego życia. T 1. 451 s.; Син України: Володимир 

Боніфатійович Антонович. У 3-х томах. Т.1. 448 c. 
365 Kilka obrazków z akademickiego życia przez J.W. Rolle. Gazeta codzienna. 1857. 

№ 70. S. 3. 
366  Бахтин М. Воспоминания из университетской жизни (конца пятидесятых 

годов) Записки покойного киевского студента. Киевлянин. 1876. №85. С. 2. 
367 Андрияшев А. Ф. Воспоминания старого педагога. Русская старина. 1911. № 4. 

С. 99; О форме для студентов и о снабжении казеннокоштных воспитанников 

Университета нужными для сего вещами. ДАК. Ф. 16. Оп. 469. Спр. 275. Арк. 154-

154 зв. 
368 Познанский Б. Воспоминания. С. 2. 
369  Бахтин М. Воспоминания из университетской жизни (конца пятидесятых 

годов) Записки покойного киевского студента. Киевлянин. 1876. №85. С. 2. 



123 

 

пуристів370. Траплялися навіть крайнощі, коли деякі з вихованців університету 

спеціально вдягалися у порваний одяг, чоботи і ходили в засалених фуражах, на 

противагу елегантним студентам-аристократам371. 

В одязі також відобразився процес становлення національної свідомості у 

студентському середовищі. Особливо яскраво це проявилося наприкінці 1850-х – 

початку 1860-х рр. Показовим прикладом звернення до традиційного українського 

одягу стало хлопоманство. Студенти-хлопомани вдягалися у вишиванки, свитки, 

шапки, робили селянські зачіски «в кружок». Вони прагнули долучитися до 

культури простого народу, на противагу дворянській зверхності щодо 

українського селянства372. 

Польські студенти також почали вбиратися у національні костюми, цю 

традицію підхопили й інші студенти, зокрема студенти-росіяни одягали 

косоворотки, а українці ‒ темно-коричневі чумарки, сірі шаровари, а на свята 

суконні жупани, оксамитові темно-сині шаровари і шовкові пояси373. С. Єкельчик 

відзначає, що для українофільського руху національний одяг мав виключну 

важливість і був символом української ідентичності374. 

У 1863 р. середньостатистичний студент витрачав на ремонт одягу, взуття та 

купівлю нових необхідних елементів гардеробу приблизно 25 рублів на рік, на 

прання одягу витрачалося 60 коп. щомісяця, що становило помітну частину 

студентського бюджету, який тоді становив приблизно 200 рублів на рік375. 

Наприкінці 1850-х – на початку 1860-х рр. студенти майже перестали носити 

форму. Мундир був замінений на звичайний партикулярний костюм. Доволі часто 
                                                             
370  Пуристи ‒ група студентів Університету св. Володимира 1850-х рр., які 

обстоювали ідею моральної чистоти та скромності у поведінці. 
371 Записки об университетской жизни (1860-1864). Киевлянин. 1864. № 3. С. 1. 
372  Окаринський В. Формування українолюбного напрямку в середовищі 

нонконформістських течій в українсько-польському соціокультурному просторі 

(до кінця 1850-х). Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. 

Серія: Історія, міжнародні відносини. 2012. № 9. С. 50-51. 
373 Старицький, М. Із спогадів про М. Лисенка. C. 175. 
374 Єкельчик С. Українофіли:  світ українських патріотів другої половини ХІХ 

століття. Київ: КІС, 2010. С. 26-27. 
375 Быт киевских студентов. С. 32. 
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студенти вдягали різні національні костюми чи використовували елементи 

народного вбрання. Зрештою, одяг став проявом світоглядних орієнтирів та 

політичної позиції студентства Університету св. Володимира. 

Отже, що від початку існування університетів студенти вирізнялися своїм 

одягом серед решти суспільства. Таке вирізнення не було лише зовнішньою 

ознакою, воно включало набагато глибший сенс і було важливим елементом 

ідентичності університетської корпорації. Одяг студентів університетів Російської 

імперії також слугував своєрідним маркером, який виділяв «університетських 

людей» та був ознакою престижу. Разом з тим, носіння напіввійськової форми 

мало на меті дисциплінувати студентів та підкорити їх чітким правилам. Однак 

саме однакова форма сприяла згуртуванню студентської корпорації. З початку 

1850-х рр. в студентському вбранні дедалі більше почала виявлятися національна, 

соціальна, корпоративна ідентичності. У результаті, одяг ставав проявом 

ціннісних орієнтирів студентів та їх життєвої позиції. 

3.3 Речі повсякденного вжитку376 

Існують різні варіанти класифікації речей повсякденного вжитку. Ми 

скористаємось підходом, який запропонував російський дослідник В. Лелеко. 

Згідно з його підходом, визначальним є місце розташування речей в 

повсякденному просторі. Відповідно, до першої групи відносяться речі, які 

людина носить на собі та з собою (одяг та аксесуари). До другої групи 

зараховуються речі, які розташовані у просторі житла (меблі, елементи інтер’єру, 

посуд, побутове приладдя). Третя група включає речі, які знаходяться поза 

межами житла (транспорт, інтер’єр магазинів, навчальних приміщень і т.д.)377. 

Головну увагу в цьому підрозділі дослідження ми звернемо на другу категорію 

                                                             
376 Детально тема висвітлена у публікації: Самчук Т. Речі повсякденного вжитку 

студентів Університету св. Володимира доби Шевченка. Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Будинку-музею Тараса 

Шевченка. К.: Друкарський двір Олега Федорова, 2018. С. 294-302 
377 Лелеко В.Д. Пространство повседневности в европейской культуре; Санкт-

Петербургский гос. ун-т культуры и искусств. СПб., 2002. С. 129. 



125 

 

повсякденних речей, оскільки специфіка студентського одягу вже розглянута. З 

іншого боку, речі, які знаходилися поза житлом (згідно запропонованої 

класифікації – третя група), не мали визначального впливу на студентське 

повсякдення, тому не вважаємо за потрібне акцентувати особливу увагу на цій 

групі речей. 

Розпочнемо з огляду меблів, які використовували студенти. Казеннокоштні 

студенти забезпечувалися стандартним набором меблів. Кожен студент мав ліжко 

та табурет (покритий світлим або чорним лаком). Для ліжок казеннокоштних та 

вихованців закладу для незаможних студентів виготовлялися спеціальні бляшані 

таблички, де золотими літерами були написані їх прізвища 378 . Один стіл 

призначався для двох студентів. У столі було дві шухляди на замку: по одній для 

кожного. Один комод використовували аж четверо вихованці Університету 

св. Володимира, кожному призначалася одна шухляда на замку. Серед 

студентських меблів також були спеціальні ящики для паперу, дошки для 

розрізання паперу, пульпети 379 , ящики для плювання. Всі меблі зазвичай 

виготовлялися з ясена покривалися фарбою та полірувалися 380 . У спільному 

користуванні студентів були спеціальні шафи для одягу, білизни, окрема шафа 

для дрібних речей, а також рукомийники та нічники 381 . Для ліжка, крісел та 

стільців видавалися спеціальні чохли. Також казеннокоштні студенти 

забезпечувалися всією необхідною постільною білизною: матрацами, подушками 

(звичайними та обтягнутими шкірою), байковими ковдрами, півковдрами, 

підодіяльниками, парусиновими простирадлами і наволочками382. 

                                                             
378 О составлении сметы для первоначального обзаведения имеющих поступить в 

сем году в Институт студентов. ДАК. Ф. 16. Оп. 373. Спр. 63. Арк. 53. 
379 Дерев'яні підставки для книг, зошитів або нот. 
380 О починке мебели принадлежащей Институту К.К. студентов. ДАК. Оп. 478. 

Спр. 166. Арк.. 4-5, 7, 14. 
381 Шемета, Ю. Побутові умови повсякденного життя студентів Університету 

Св. Володимира (1834-1858 рр.). С. 85. 
382 Дело о найме дома у помещика Березовского для помещения заведения 

недостаточных студентов. ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 196. Арк. 34; Шемета, Ю. З 

історії гігієни та побуту студентів Університету св. Володимира (1834-1858). С. 
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Набір меблів своєкоштних студентів був доволі простим. Він зазвичай 

складався з ліжка, столу, комода, одного або декількох стільців. Міщани, які 

здавали в оренду студентам кімнати найчастіше купували меблі на «толкучем 

рынке», як правило, найгіршої якості, оскільки серед орендодавців сформувалося 

дивне поняття, що студентам не личить мати чисті та відремонтовані меблі383. 

Заможні студенти могли дозволити різноманітніший асортимент меблів. Окрім 

вище переліченого мінімуму, вони мали, наприклад, великі лаковані шафи та 

килими на підлозі. Доволі часто серед описів студентських речей зустрічаються 

скрині, очевидно їх часто використовували для зберігання речей384. 

Постільна білизна, як правило, враховувалася у вартість квартирування, 

однак зважаючи на часті випадки недобросовісності орендодавців, а часом 

бідність студентів, багатьом не вдавалося отримати належні меблі та постільну 

білизну. Своєкоштні студенти могли мати власну постільну білизну385. Зокрема, 

серед переліку студентських речей знаходимо інформацію про матраци, подушки, 

ковдри (фланелеві і пікейні), простирадла, наволочки, які належали студентам386. 

Казеннокоштні студенти мали необхідний мінімум меблів для організації 

власного побуту – адміністрація університету враховувала їх навчальні та 

побутові потреби. З іншого боку своєкоштні студенти здебільшого мали 

скромніше умеблювання житла, яке не завжди відповідало їх потребам. Загалом, 

набір студентських меблів підпорядковувався утилітарним вимогам специфіки їх 

зайнятості, тобто меблі мали підходити для навчання та відпочинку після нього. 

                                                                                                                                                                                                                

31; Коляденко Е. В. Быт и досуг студентов медицинского факультета 

Университета Святого Владимира. Український журнал дерматології, венерології, 

косметології. № 3 (42). 2011. С. 120. 
383 Бахтин М. Воспоминания из университетской жизни (конца пятидесятых 

годов) Записки покойного киевского студента. Киевлянин. 1876. №87. С. 1-2. 
384 ДАК. Ф. 16. Оп. 368. Спр. 33. Арк. 2-2 зв., 8, Wiercieński H. Pamiętniki. S. 217; 

Kilka obrazków z akademickiego życia przez J.W. Rolle. Gazeta codzienna. 1857. № 

70. S. 3. 
385 Wiercieński H. Pamiętniki. S. 105. 
386 ДАК. Ф. 16. Оп. 368. Спр. 23(1860). Арк. 8-8 зв.; ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 259. 

Арк. 4-5 
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Важливими речами повсякденного вжитку були предмети гігієни. 

Казеннокоштні студенти отримували повний комплект: гребінець, щітку для 

волосся, зубну щітка, 2 рушники та 4 носові хустинки. Для вихованців 

університету постійно купували мило для миття рук 387 . Своєкоштні студенти 

користувалися звичними на той час предметами гігієни. В описах речей 

своєкоштних студентів є інформація про рукомийники, мильниці, гребінці, носові 

хустинки, рушники, бритви388. У спогадах студентів знаходимо згадки про те, що 

студенти користувалися восковою помадою для вусів та одеколоном389. На загал, 

студентство вирізнялося вищим рівнем культури гігієни, аніж населення Києва. У 

першу чергу казеннокоштні студенти отримували повний набір гігієнічних 

аксесуарів та мусили ними регулярно користуватися – через контроль та чітку 

регламентацію їх життя. Набір предметів гігієни своєкоштних студентів, 

очевидно, не мав такої комплексності та значно варіювався від мінімальної 

кількості необхідних речей до наявності предметів розкоші. 

Варто відзначити, що помітне місце у переліку побутових речей студентів 

займав посуд. Казеннокоштні студенти забезпечувалися повним набором посуду 

за рахунок держави. Найчастіше вони використовували глибокі та мілкі фаянсові 

тарілки (з однієї з московських та Київської-Межигірської фабрик), дещо пізніше 

студенти почали користувалися олов’яними тарілками. Рідкі страви до 

студентського столу подавалися у спеціальних фаянсових супницях з кришками 

та підставками. Для подачі соусів для студентської трапези використовувалися 

соусники. Їжі до столу виносили на спеціальних великих тарелях та підносах. Зі 

скляного посуду студенти користувалися графинами для води, склянками, 

сільницями. На балансі інституту казеннокоштних студентів було 40 графинів та 

                                                             
387 Шемета Ю. Побутові умови повсякденного життя студентів Університету 

Св. Володимира (1834-1858 рр.). С. 85. 
388 ДАК. Ф. 16. Оп. 368. Спр. 33. Арк. 2-2 зв.; ДАК. Ф. 16. Оп. 368. Спр. 23(1860). 

8-8 зв.; ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 220. Арк. 10-13; ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 259. 

Арк. 4-5. 
389 Sowiński L. Wspomnienia szkolne i uniwersyteckie. S. 295; Lasocki W. 

Wspomnienia z mojego życia. T 1. S. 217. 
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104 склянки. Серед звітів економа казеннокоштних студентів часто можна знайти 

згадки про розбитий посуд, очевидно, що найчастіше був пошкодженим 

фаянсовий та скляний посуд390. 

Варто зазначити, що на Київській-Межигірській фабриці виготовлялися 

різного роду фаянсові вироби. З одного боку, це були одиничні товари високої 

художньої якості та майстерності, з іншого боку ‒ посуд масового вжитку 391 . 

Завдяки фото з виставки Межигірського фаянсу від 1925 р. можемо побачити, 

посуд щоденного вжитку першої третини ХІХ ст. 392 , найімовірніше подібним 

посудом користувалися казеннокоштні студенти Університету св. Володимира. 

Згідно з розпорядком харчування казеннокоштні студенти двічі на день пили 

чай, для цього було передбачено спеціальний посуд. Зокрема, протягом 1841-1857 

рр. для казеннокоштних вихованців купили 7 мідних самоварів. В інституті також 

було 2 мідних чайники, а в закладі для незаможних студентів ‒ 4 фаянсові 

чайники. Для заварювання чаю використовували срібні та фаянсові ситечка, а 

цукор для чаю зберігався у бляшаних цукорницях. Очевидно, що чай пили із 

фаянсових кружок з кришками, які зазначаються серед посуду для студентів393. 

Казеннокоштні студенти також забезпечувалися столовими приборами. До їх 

числа входили срібні ножі, виделки та розливні, соусні, столові і чайні ложки, 

якими студенти забезпечувалися з перших років існування університету 394 . 

Столові прибори виготовляли зі срібла 84-ї проби (у метричній системі відповідає 

                                                             
390 Дело по содержанию недостаточных студентов. ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 32. 

Арк. 118; Шемета Ю. Кухонне і столове повсякдення Інституту 

казеннокоштенних студентів Імператорського університету Св. Володимира 

(1834–1858 рр.). С. 107-108. 
391 Шинкаренко Д. Фаянс Межигір’я. Художня культура. Актуальні проблеми. 

2008. Вип. 5. C. 35-36. 
392 Школьна О. Колекція межигірського художнього фаянсу із Всеукраїнського 

історичного музею імені Т. Г. Шевченка за матеріалами виставки 1925 року. 

Науковий вісник Національного музею історії України. 2017. № 2. C. 156, 162. 
393 Шемета Ю. Кухонне і столове повсякдення Інституту казеннокоштенних 

студентів Імператорського університету Св. Володимира (1834–1858 рр.). С. 107-

108. 
394О постройте вещей для казеннокоштных студентов. ДАК. Ф.16. Оп. 478. Спр. 8. 

Арк. 41. 
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825-й пробі). На розливних, столових і чайних ложках був вигравіруваний 

університетський герб395. Використання університетської символіки на столових 

приборах яскравий приклад того, що світ матеріальних речей студентства 

піддавався символічному маркування і навіть на побутовому рівні визначав 

винятковість та окремішність спільноти вихованців університету. 

Кухонні столи в інституті казеннокоштних студентів та в закладі для 

незаможних студентів покривалися полотняними скатертинами, які сягали 20 

аршинів (14,2 м.) у довжину. Під час прийому їжі студенти користувалися 

серветками. Окремі столи накривалися клейонкою, зокрема в будинку 

незаможних студентів такий стіл призначався для чаювання396. 

Оглянувши набір посуду казеннокоштних студентів, можна стверджувати, 

що він підібраний у відповідності до прийнятих норм у середовищі дворянства. 

Студентам прививалися норми і правила поведінки за столом згідно зі 

стандартами тогочасної суспільної еліти. Відповідно, навіть на рівні використання 

повсякденних речей, здійснювалося своєрідне виховання студентства. 

Дещо інша ситуація щодо повсякденного посуду склалася у своєкоштних 

студентів. Значна частина із них харчувалися у столовниць чи у власників їх 

житла, відповідно вони користувалися посудом, який надавали київські міщани, 

можемо припустити, що він був низької якості. Окрім цього, серед опису 

студентських речей знаходимо перелік різного посуду як столового, так і 

кухонного. Серед кухонного посуду згадуються невеликі мідні каструлі, самовари 

та порцеляновий чайник. У свою чергу столовий посуд був доволі різноманітним. 

У списках перелічуються порцелянові тарілки, скляні стакани та стопки з 

позолоченими краями, штофи з білого скла, графини. Так як студенти доволі 

часто пили чай, одним з обов’язкових атрибутів їх посуду були чайниці (скляні та 

металеві), цукорниці. Серед іншого посуду для напоїв зустрічаємо кавники та 

молочники. Також згадується значна кількість столових приборів: столові, чайні 

                                                             
395 Шемета Ю. Кухонне і столове повсякдення Інституту казеннокоштенних 

студентів Імператорського університету Св. Володимира (1834–1858 рр.). С. 108. 
396 ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 32. Арк. 118. 
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ложки, виделки та ножі, доволі часто срібні, позолочені розливні ложки, 

спеціальні ножі та молотки для рубки цукру. Звичним для студентів було 

користувався підносами. Студентський стіл не залишався без скатертини та 

серветок, але ці елементи були характерними для побуту більш заможних 

вихованців Університету св. Володимира397. 

Оскільки головним видом діяльності студентів було навчання, для цього їм 

було потрібне різноманітне письмове приладдя. У 1840 р. кожному 

казеннокоштному студенту на рік видавали 10 дестей (десть – 24 аркуші) білого 

голландського паперу, 20 дестей синього паперу, 100 пер (10 пер на місяць), 3 

олівці і чорнильницю з чорнилом. Також студенти безкоштовно отримували 

книги, карти, матеріали для малювання та креслення 398 . У 1853 р. список 

письмового приладдя несуттєво змінився. Тепер видавали лише 5 дестей білого 

паперу і 20 дестей сірого, замість синього паперу, решта списку залишалася 

такою ж 399 . Більш розгорнуту інформацію щодо письмового приладдя 

казеннокоштних студентів Університету св. Володимира можна знайти у 

публікації Ю. Шемети на цю тему400. 

Складніше перелічити письмове приладдя своєкоштних студентів, оскільки 

дуже мало інформації збереглося про цей аспект їх побуту. Можна знайти лише 

поодинокі згадки про скляні чорнильниці з чавунними підставками, олівці та 

                                                             
397 ДАК. Ф. 16. Оп. 368. Спр. 33. Арк. 2-2 зв.; ДАК. Ф. 16. Оп. 368. Спр. 23(1860). 

8-8 зв.; ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 220. Арк. 10-13; ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 259. 

Арк. 4-5; Lasocki W. Wspomnienia z mojego życia. T 1. S. 217. 
398 Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского университета 

Св. Владимира. Университет Св. Владимира в царствование Императора Николая 

Павловича. С. 636. 
399 Смета на содержание казеннокоштных студентов и пансионеров университета 

на 1853 г. и переписка с ректором университета об утверждении сметы. ДАК. 

Ф.16. Оп. 465, Спр. 2960. Арк. 3-4, 46 зв-47. 
400 Шемета Ю. Символи студентського навчання Університету св. Володимира: 

перо, папір, чорнило (1834-1858). Вісник Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Історія.2015. № 4 (127). С. 49-52. 
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згортки паперу 401 . Очевидно, що своєкоштні студенти також мали звичний 

письмовий набір, який включав папір, пера, чорнильниці, чорнило та олівці. 

Такий мінімум був необхідний для щоденних потреб навчання в університеті. 

Звичайно, якість письмових матеріалів могла значно відрізнятися і залежала від 

рівня заможності студента. 

Серед інших побутових речей багато зі студентів мали валізи різного виду та 

розміру, оскільки їм доводилося відносно часто подорожувати. Для зберігання та 

транспортування найважливіших речей часто використовували шкіряні сумки. Ті 

зі студентів, які палили, користувалися попільничками, наприклад, скляними в 

мідній оправі402.  

Таким чином, аналіз набору повсякденних речей студентів Університету 

св. Володимира періоду другої половини 1830-х ‒ початку 1860-х рр. засвідчує, 

що матеріальний побут як казеннокоштних, так і своєкоштних вихованців 

університету загалом був подібним та зумовлювався специфікою їх діяльності. 

Водночас, набір речей казеннокоштних студентів відрізнявся комплексністю та 

системністю і відповідав стандартам тогочасної еліти суспільства. Така установка 

була закладена Миколою І, який був ініціатором створення зі студентів 

дисциплінованих слуг престолу з поставою та манерами. Імператор вважав, що 

шляхом долучення студентів до світу матеріальних речей та культури дворянства 

вони будуть облагороджуватися і зазнаватимуть позитивного впливу культури 

суспільної еліти. З іншого боку, помітний слід у світі матеріальних речей 

своєкоштних студентів залишила міська побутова культура. Відповідно, 

поєднання всіх названих факторів сприяло формуванню особливої студентської 

побутової культури. 

 

 

                                                             
401 ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 259. Арк. 4-5; ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 220.Арк. 10-

13. 
402 Wiercieński H. Pamiętniki. S. 105. 
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3.4 Житло та умови проживання 

Житлове забезпечення є однією з базових потреб людини. Стандарти умов 

проживання впливають як на фізичний, так і на психічний стан здоров’я особи. 

Окрім цього, стандарти житлових умов, з одного боку, є однією зі складових 

соціального розуміння добробуту, заможності,та убогості, злиденності – з 

іншого403. 

Варто зауважити, що помешкання та побут студентства завжди вирізнялися 

низкою характерних особливостей. Ще з часів Середньовіччя студентство 

відзначалося специфічними умовами проживання, однак вони значно різнилися в 

залежності від історичного періоду та регіональних особливостей. 

Ми зосередимо свою увагу виключно на розгляді особливостей помешкань та 

побуту студентів Університету св. Володимира, розпочинаючи з інституту 

казеннокоштних (к.к.) та закладу для незаможних («недостаточных») студентів, а 

далі перейдемо до висвітлення подробиць проживання своєкоштних вихованців 

університету. На наше переконання, загальний огляд потрібний для висвітлення 

особливих соціокультурних умов Києва, які мали вплив на університет загалом та 

на студентську корпорацію зокрема. Водночас не варто випускати з уваги те, що і 

самі студенти долучилися до модернізації міста та вплинули на соціокультурні 

процеси в ньому. 

Для вихованців, які знаходилися на державному утримані були передбачені 

спеціальні будинки для спільного проживання, свого роду гуртожитки. Першою 

будівлею Інститут казеннокоштних студентів був будинок Корта. У ньому від 

вересня 1834 р. до жовтня 1836 р. розташовувався гуртожиток для 

                                                             
403 Підрозділ базується на статті: Самчук Т. Помешкання та побутові умови життя 

студентів Університету св. Володимира (1834-1863 рр.). Місто: історія, 

культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій / Інститут історії України 

НАН України, Історичний факультет Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка; редкол.: Мирослав Борисенко (гол. ред.), Тетяна 

Водотика (шеф-редактор). Київ, 2017. № 2 (4). С. 117-135. 
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казеннокоштних студентів404. У цьому ж будинку протягом зазначеного періоду 

також розміщувалися навчальні аудиторії та кабінети з колекціями університету. 

Будинок Корта був найбільшим серед всіх орендованих університетом 

приміщень. Лише на другому поверсі розташовувалося 13 кімнат. Нижній поверх 

займали 12 кімнат. За прийнятою в той час традицією стіни кімнат будинку мали 

різні кольори, які чергувалися (рожевий, зелений, блакитний). Інтер’єр був 

характерним для заможного міського будинку пер. пол. ХІХ ст., лише частково 

змінений та підпорядкований навчальним потребам 405 . Зі зростанням кількості 

студентів та загальним розширенням університету Інститут казеннокоштних 

студентів був перенесений до іншої орендованої садиби. 

У жовтні 1836 р. Інститут казеннокоштних студентів перемістився до садиби 

Самойловича. На її території розташовувалися головний двоповерховий 

мурований будинок, який виходив на червону лінію вулиці Кловської (сучасна 

вул. Липська), дерев’яний флігель виходив до вулиці Бєгічевської (згодом 

перейменованої на Інститутську). Ще один мурований флігель розташовувався у 

глибині двору. На території садиби також розміщувалися нежитлові господарські 

споруди та невеликий сад. Про будинок Самойловича М. Чалий згадував: 

«Состояние института в этот период имело за собой то преимущество, что он по 

окружному виду и по внутренниму устройству не имел казенного характера, 

каким обыкновенно отличаются закрытые заведения»406. 

У головному будинку для студентів було відведено 6 кімнат на другому 

поверсі і 5 на першому. Також у будинку знаходилися бібліотека інституту, 

буфет, їдальня і гардероб. У флігелі поруч з головним будинком розташовувалася 

квартира економа, канцелярія інспектора студентів, студентська кухня та 

пекарня 407 . Протягом 1836-1842 рр. на одну кімнату припадало 3-5 студентів. 

                                                             
404 ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 28. Арк. 46 зв. 
405  О найме дома у отставного артиллерии капитана Корта для помещения 

Университета св. Владимира. ДАК. Ф. 16. Оп. 370. Спр. 12. Арк. 138-139. 
406 Чалий М. Спогади із життя університету 40-х років ХІХ ст. С. 203. 
407 Приложение к отчету университета за 1842 год. ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 57. 

Арк. 87-90. 
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Згідно з кресленням будинку Самойловича 408  на одного студента припадало 

приблизно 8-10 м2 простору. 

Внутрішнє оздоблення будинку було доволі простим. Стелі в будинку 

Самойловича білилися крейдою. Стіни верхнього поверху були перлового (білого 

з сизим відтінком) кольору. Підлога, парадні сходи були пофарбовані вохрою на 

олійній основі. Двері та одвірок мали білий колір409.  

Восени 1841 р. в Університеті св. Володимира був відкритий медичний 

факультет. Для розташування медичного факультету університетська 

адміністрація підібрала трьохповерховий будинок полковника Фреймана, який 

розташовувався на Лютеранській вулиці неподалік Хрещатика 410 . На першому 

поверсі будинку розташовувалися Інститут казеннокоштних студентів медичного 

факультету, буфет та умивальня, всього 5 кімнат. Медичний факультет 

Університету cв. Володимира недовго розміщувався в будинку Фреймана. Вже 1 

липня 1842 р. він був переміщений до новозбудованого університетського 

корпусу411. Однак не всі студенти переселилися в головну будівлю університету. 

Для студентів медичного факультету, які мали практичні заняття в військовому 

госпіталі, винаймався спеціальний дерев’яний будинок на Печерську у колезької 

радниці Саар за 400 руб. сріблом в рік 412 . Будинок знаходився неподалік 

                                                             
408 ДАК. Ф. 16. Оп. 370. Спр. 18. Арк. 25.  
409  О переводе казеннокоштных студентов во время летних вакаций в дом 

подполковника Самойловича, и о составлении сметы нужных в оном починкам. 

ДАК. Ф. 16. Оп. 372. Спр. 25. Арк. 20-21. 
410 На счет открытия в начале 1841-42 академического года 1-го медицинского 

курса, равно о приискании и найм для сего помещения и командирования в г. 

Вильно профессоров Гофмана и Караваева для принятия принадлежностей 

тамошней медико-хирургической академии. ДАК. Ф. 16. Оп. 377. Спр. 11. Арк. 1-2 

зв., 9. 
411 ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 57. 90-90 зв. 
412 ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 119. Арк. 196. 
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госпітальних будівель. Його оренда тривала до серпня 1858 р. і була припинена у 

зв’язку з ліквідацією Інституту казеннокоштних студентів413. 

У 1842 р. з переходом університету до власної будівлі, казеннокоштні 

студенти були поселені на четвертому поверсі. З правого боку корпусу (північна 

частина приміщення) розміщувалися кімнати словесників, юристів і математиків, 

з лівого боку (південна частина приміщення) мешкали студенти-медики 414 . 

Окремо для студентів з проблемами дихальних шляхів були влаштовані кімнати 

на другому поверсі корпусу. У перші роки після побудови приміщення 

студентські кімнати були доволі вологими та некомфортними, що позначалося на 

стані здоров’я студентів. Кількість студентів, які мешкали у кімнатах коливалася 

від 4 до 8415. За повідомленням інспектора студентів у 1850 р. студентські кімнати 

розташовувалися на 1-му, 2-му та 4-му поверхах головної будівлі університету. 

Загалом студенти проживали у 39 кімнатах416.  

Заклад для незаможних студентів (рос. – «заведение для недостаточных 

студентов») мав свої особливості облаштування студентського житла. Від кінця 

1837 р. до квітня 1839 р. він розташовувався у будинку В. Гербеля на 

вул. Олександрівській. Сьогодні приблизно на цьому ж місці розташовуються 

будівлі гуманітарних інститутів НАН України за адресою вулиця М. 

Грушевського, 4417. Будинок був двоповерховим та мурованим, з декоративним 

оформленням у класичному стилі. Його фасад на другому поверсі прикрашав 

                                                             
413  Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского университета 

Св. Владимира. Университет Св. Владимира в царствование Императора Николая 

Павловича. С. 640, 661. 
414 Чалий М. Спогади із життя університету ХІХ ст. С. 203; Романович-

Славатинський, О. Із спогадів про Київський університет та його викладачів у 

1843-1854 роках. С. 173. 
415 Солтановський А. Із спогадів про університетське життя 40-х років ХІХ ст. 

С. 191; Романович-Славатинський О. Із спогадів про Київський університет та 

його викладачів у 1843-1854 роках. С. 179. 
416 Бойчак М.П. История Киевского военного госпиталя. Киев: Пресса Украины, 

2005. С. 33. 
417Кальницкий М. Гимназии и гимназисты. К.: Сидоренко В. Б., 2014. С. 64; ДАК. 

Ф. 16. Оп. 465. Спр. 28. Арк. 226. 
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портик із шести корінфських колон 418 . Окрім мурованого двоповерхового 

будинку, винаймалися дерев’яний флігель та декілька господарських будівель, які 

знаходилися на території садиби. Для нагляду за студентами в будинку із 

вихованцями університету мав знаходитися один із помічників інспектора 

студентів419. 

З осені 1840 р. до літа 1842 р. заклад для незаможних студентів 

розташовувався в садибі поміщика П. Хоєцького поруч з Кловським палацом. 

Головний будинок садиби був двоповерховим та дерев’яним. Студентські кімнати 

займали весь верхній поверх (8 кімнат) і ще 5 кімнат на нижньому. Студенти 

жили по 2-3 в кімнаті 420 . Також на нижньому поверсі мешкав помічник 

інспектора, який постійно наглядав за студентами. У дерев’яному флігелі, що 

розташовувався у глибині садиби містилися: гардероб, буфет та їдальня для 

студентів. Спеціально для потреб студентів була споруджена дерев’яна кухня421. 

Згодом заклад для «недостаточных студентов» перемістився в будинки поруч 

з головним університетським корпусом. Спочатку зовсім на короткий період з 1 

серпня до 1 жовтня 1843 р. для незаможних студентів був орендований будинок 

купця Фадєєва. Будинок знаходився неподалік від університетського корпусу в 

Либідській частині міста. За два місяці оренди університет заплатив 200 руб. 

сріблом422. Очевидно, короткочасна оренда будинку Фадєєва була вимушеною 

мірою. Згодом термін оренди будинку купця Фадєєва продовжили ще на рік423.  

З жовтня 1846 р. незаможні студенти оселилися в будинку Петрова, який 

розташовувався на розі вул. Єлизаветинської (суч. вул. Пушкінська) та 

Університетського бульвару (суч. бул. Т. Шевченка). За оренду будинку Петрова 

                                                             
418Ернст Ф. Київ. Провідник. К., 1930. С. 407-408 
419 ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 28. Арк. 226. 
420Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского университета 

Св. Владимира. Университет Св. Владимира в царствование Императора Николая 

Павловича. Киев: Тип. Имп. ун-та Св. Владимира. С. 669. 
421 ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 57. Арк. 87-90 зв. 
422 О найме дома купца Фадеева под помещение недостаточных студентов 

университета. ДАК. Ф. 16. Оп. 379. Спр. 189. Арк. 13-14. 
423 ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 32. Арк. 23. 
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адміністрація університету платила 425 руб. сріблом. Загалом головний будинок 

та садиба Петрова були придатними для розташування закладу для незаможних 

студентів. Студенти мешкали в двохповерховому критому залізом будинку, на 

нижньому поверсі якого налічувалося 9 кімнат, а на верхньому 8. Для інших 

потреб закладу в садибі були мурований флігель на 6 кімнат з дерев’яною 

прибудовою ще на 5 кімнат. Також на території садиби була окрема будівля кухні 

на 2 кімнати і для господарських потреб дерев’яних сарай424. 

О. Андріяшев згадував про стан закладу для незаможних студентів у другій 

половині 1840-х. рр. Він писав: «Вблизи университета был нанят прекрасный 

каменный двухэтажный дом, принадлежавший тогда Петрову, в котором на одном 

этаже помещались спальни и столовые, а вверху комнаты для занятий, 

прекрасные светлые комнаты» 425 . Однак звіт інспектора студентів від грудня 

1848 р. свідчив, що стан житлових умов у будинку Петрова все ж був 

незадовільним. Кімнати були неприбраними, у деяких місцях була відбита 

штукатурка. У пічок були відсутні дверці, а через великі тріщини дим потрапляв у 

житлові приміщення, до того ж не всі пічки опалювалися, через що у приміщенні 

було холодно. В умивальній кімнаті постійно протікали діжки з водою, через що 

підлога завжди була мокрою і брудною, а інші кімнати наповнювалися 

вологою426. 

Очевидно, що незадовільний стан будинку Петрова став причиною 

переміщення незаможних студентів. У 1849 р. студенти переселилися до будинку 

Березовського, який розташовувався на розі вулиць Володимирської та 

Шулявської (суч. вул. Л. Толстого) 427 . На фасаді будівлі була прикріплена 

спеціальна табличка з написом: «Общая квартира Студентов Университета Св. 

                                                             
424 Там само. Арк. 121-126 зв.  
425 Андрияшев А. Ф. Воспоминания старого педагога. Русская старина. № 3. 1911. 

С. 578. 
426Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского университета 

Св. Владимира. Университет Св. Владимира в царствование Императора Николая 

Павловича. С. 666. 
427 ДАКО. Ф. 1542. Оп. 1. Спр. 192. Арк. 17. 
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Владимира» 428 . Будинок був двоповерховим, на верхньому поверсі 

розташовувалося 11 кімнат, в яких жили студенти429. Також в будинку мешкав 

інспектор студентів. О. Романович-Славатинський згадував: «Для студенческой 

бедноты это было благодетельное учреждение […]; за шесть рублей в месяц мы 

имели прекрасное помещение, стол вместе с казеннокоштными студентами, 

вечерний и утренний чай в самом штрафгаузе»430. У свою чергу, Л. Совінський 

описуючи заклад для незаможних студентів зазначав, що в ньому панувала 

дружня атмосфера взаємодопомоги, а побутові умови закладу були задовільними 

для життя та навчання найбідніших вихованців університету 431 . Будинок 

Березовського слугував прихистком для незаможних студентів до завершення 

існування закладу, який проіснував до 1 листопада 1860 р.432. 

Приміщення, в яких мешкали казеннокоштні студенти, пансіонери та 

вихованці закладу для незаможних студентів, не були спеціально збудовані для 

потреб групового проживання студентів. За своїм призначенням та плануванням 

вони відповідали вимогам міського помешкання середнього рівня заможності. 

Адміністрація університету доклала зусиль, щоб організація внутрішньої 

просторової структури студентського житла була спрямована на створення 

цілісної системи, в якій вихованці університету могли почувати себе комфортно 

як для навчання, так і для відпочинку. При цьому важливим залишалося питання 

контролю над студентами, здійснювати який у таких будинках було легше. 

Варто також відзначити, що мешканцями гуртожитків були як студенти-

поляки (римо-католики), так і вихованці університету українського та російського 

                                                             
428 ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 196. Арк. 27. 
429 Ремонтным исправлениям производившихся в сем году в Институте Кк. 

Студентов и заведении общей квартиры недостаточных студентов. ДАК. Ф. 16. 

Оп. 368. Спр. 32. Арк. 2. 
430 Романович-Славатинский О. Із спогадів про Київський університет та його 

викладачів у 1843-1854 роках. С. 174. 
431Sowiński L. Wspomnienia szkolne i uniwersyteckie. S. 261. 
432Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского университета 

Св. Владимира. Университет Св. Владимира в царствование Императора Николая 

Павловича. C. 666, 673. 
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походження (православні). Поруч з тим фактом, що поляки становили найбільшу 

групу студентів в Університеті св. Володимира, Й. Ремі зазначає, що вони були 

більш організованими та мали між собою тісний взаємозв’язок. Студенти-поляки 

часто домінували та визначали стиль життя в студентських гуртожитках. Також 

їм була більш притаманна тенденція до ізоляції від студентів інших 

національностей 433 . Водночас житловий побут студентів-поляків не вирізнявся 

серед решти студентства Університету св. Володимира. Я. Табіш зазначає, що в 

своїй більшості вони були незаможними та зазвичай підлаштовувалися до 

наявних умов. Прошарок студентів-багатіїв був зовсім незначний і не мав 

серйозного впливу на решту вихованців університету, тим більше, розгульний 

стиль життя заможних франтів піддавався осуду з боку студентського загалу434. 

Далі пропонуємо висвітлити специфіку житлово-побутових умов 

казеннокоштних та незаможних студентів. Розпочнемо з розгляду специфіки 

опалення студентських будинків. Перші орендовані університетські будинки 

(Корта, Самойловича, Гербеля, Хоєцького, Петрова, Березовського), в яких 

мешкали студенти, головним чином, опалювалися так званими голландськими 

пічками 435 , рідше камінами. Наприклад, у будинку Самойловича для обігріву 

використовувалося 16 голландських пічок 436 . У будинку Корта поруч з 

                                                             
433 Remy J. Higher education and national identity: Polish student activism in Russia 

1832-1863. P. 89-90. 
434 Tabiś J. Polacy na uniwersytecie kijowskim 1834-1863. S. 31, 37-39. 
435Голландська пічка ‒ облицьована кахлями прямокутна пічка для обігріву кімнат 

з вертикальними димооборотами, за рахунок такої конструкції здійснюється 

висока віддача теплової енергії. Голландська пічка, як правило, має ширину 

близько 1 метра, глибину - до 2 і висоту - до 2,5 метрів. Маючі порівняно невеликі 

розміри, голландська пічка використовувалася для обігріву міських будинків і 

приміщень до поширення централізованого опалення в XVIII - 

початку XX століть. Плужников В. И. Термины российского архитектурного 

наследия. Словарь-глоссарий. М.: «Искусство, 1995. C. 46-47. 
436 Шемета Ю. Приміщення університету Св. Володимира на початку його 

існування: опис будинку З. С. Самойловича (1837 р.). Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. 2010. Вип. 101. C. 

53-54. 
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голландськими пічками також були каміни 437 . Голландські пічки були доволі 

зручними та економними, одна пічка такого типу могла обігрівати декілька 

кімнат. 

Опалювальний сезон тривав 5-6 «зимових місяців» ‒ від 1 жовтня до 1 квітня. 

Для обігріву приміщення найчастіше використовували вільхові та березові 

дрова 438 . Розпилюванням дров та опаленням університетських приміщень 

займалася спеціальна прислуга. Звичною була ситуація, коли пічки топилися один 

раз щоденно у той же самий час протягом однієї-двох годин, однак у часи 

найміцніших морозів застосовували дворазове опалювання (протягом двох годин 

зранку і протягом однієї ‒ ввечері). Завдяки такому типу опалення в усіх кімнатах 

будинку вдавалося підтримувати стабільну комфортну температуру439. 

Для обігріву головного корпусу університету використовувалися голландські 

пічки, духові пічки та каміни. Духові пічки розташовувалися в підвальному 

приміщенні, звідки тепле повітря піднімалося нагору по спеціальним трубам440. 

На поверхах використовувалися голландські печі та каміни. Для обігріву 

інституту казеннокоштних студентів використовували 41 пічку. Наприкінці 1850-

х рр. у головному корпусі, флігелях та «штрафгаузі» (будинок Березовського) 

налічувалося 170 голландських, 33 варисті, 22 духові, 13 пічок «особливого 

призначення» (для медичних потреб) та 15 камінів. У 1858 р. на опалення 

головного корпусу витрачалося 147 сажнів (313 м.) три полінних, або 110 сажнів 

(234 м.) одно полінних триаршинних дров 441  на суму 1522 руб. 81 коп. Ще 

                                                             
437 ДАК. Ф. 16. Оп. 370. Спр. 12. Арк. 138-139. 
438 Шемета Ю. Побутові умови повсякденного життя студентів Університету 

Св. Володимира (1834-1858 рр.). C. 85, 88. 
439Szewczyk J. Piece Wschodniej Europy jako fenomen architektoniczny i kulturowy : 

na podstawie dawnej literatury anglojęzycznej. Białystok, 2012. S. 86. 
440Киселев И. А. Архитектурные детали в русском зодчестве XVIII‒XIX веков. 

Справочник архитектора-реставратора. URL: http://art-con.ru/node/1103 (дата 

звернення 10.08. 2018). 
441 Складною мірою для дров була полінниця, вона становила 1 сажень (213 см.) в 

довжину і 1 сажень у висоту, ширина полінниці визначалася одним, двома або 

трьома полінами 3 чверті кожне (чверть ≈18 см.). Дрова. Толковий словарь живого 

великорусского языка. В 4 тт. Т. 1: А-З. М.: ОДМА-ПРЕСС. 2001. C. 450. 
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будівельним комітетом для зведення приміщень Університету св. Володимира 

була визначена бажана температура повітря в коридорах, на сходах та житлових 

приміщеннях. Норма становила +13-16 С442. 

Орендовані для студентів будинки освітлювалися переважно свічками та 

олійними світильниками443. Як правило, використовувалися свічки з яловичого 

або свинячого жиру, які мали неприємний запах і давали багато кіптяви. Згодом 

почали закуповувати стеаринові свічки, які давали більш яскраве світло і менше 

кіптяви. Кількість свічок розраховувалася в залежності від кількості студентів, 

часу занять і пори року. На основі аналізу архівних документів Ю. Шемета 

встановила, що станом на 1847-48 навчальний рік на кожен день у період з 1 

вересня по 15 лютого передбачалося 159 сальних свічок (по одній для кожного 

студента – 138, 4 для ватер клозетів, 2 в умивальню, 6 у їдальню, 8 для нічників і 1 

на кухню). Зі збільшенням світлового дня потреба у штучному освітленні 

зменшувалася, тому з 15 лютого до 1 травня для освітлення потрібно було 78 

свічок щоденно, з 1 травня по 10 червня ‒ 70 свічок на кожен день, з 10 червня по 

22 липня ‒ 15, а з 22 липня по 1 вересня ‒ 70 свічок444. 

Існував особливий режим освітлення університетських приміщень. 

Студентам дозволялося працювати з штучним світлом до 22, у виключних 

випадках до 23 години. Бібліотека освітлювалася з 17 до 21 години. Коридори 

головного корпусу освітлювалися за допомогою одноріжкових настінних олійних 

ламп, а в аудиторіях використовували настінні та настельні олійні лампи. За 

освітленням студентських кімнат та інших університетських приміщень 

слідкувала спеціально найнята прислуга, рідше цирульники та лакеї445. 

                                                             
442Шемета Ю. Побутові умови повсякденного життя студентів Університету 

Св. Володимира (1834-1858 рр.). C. 87-88. 
443Общие сведения о студентах Университета св. Владимира. ЦДІАК України . Ф. 

707. Оп. 6. Спр. 272. 48 Арк. Арк. 2 
444Шемета Ю. М. Освітлення в Імператорському Університеті Св. Володимира 

(1830-ті ‒ початок 1860-х рр.). Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». 

2014. Вип. 86. C. 32. 
445Там само. С. 33-34. 
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Вихованці закладу для незаможних студентів отримували щоденно по 

сальній свічці за державний рахунок, які використовували для роботи в темну 

пору дня. Часто студенти зі «штрафгауза» ділилися свічками з менш заможними 

своєкоштними студентами 446 . Коридори будинку для незаможних студентів 

освітлювалися за допомогою 3-х олійних стельових ламп та 3-х бляшаних 

нічників447. 

На початку 1840-х рр. кімнати казеннокоштних студентів освітлювалися за 

допомогою сальних свічок, які згодом були замінені настінні олійні лампи, по 

одній на двох студентів. Лампи давали дуже мало світла, на що студенти 

неодноразово звертали увагу адміністрації університету, однак остання не 

приймала якихось рішень. Тоді студенти вдалися до радикальних дій. Почали  

ламати щовечора декілька ламп, ціна ремонту яких значно перевищувала вартість 

свічок. Адміністрація університету була змушена піти на поступки і повернути 

для освітлення сальні свічки448. 

Одним з найважливіших компонентів щоденного життя студентів було 

забезпечення водою, яка була необхідна для харчування та гігієнічних потреб. 

Поруч з будинками, в яких проживали студенти були криниці, зокрема у садибі 

Корта та Самойловича та ін., однак води з криниць було недостатньо для 

щоденних потреб студентів. Адміністрація університету забезпечувала додаткове 

постачання річкової води. Доставка води для кухні здійснювалася двічі або тричі 

на день449. На початку 1840-х рр. для господарських потреб університету щодня 

використовувалося: 35 відер ‒ для умивання студентів, 16 ‒ для приготування 

                                                             
446 Sowiński L. Wspomnienia szkolne i uniwersyteckie. S. 261. 
447Шемета Ю. М. Освітлення в Імператорському Університеті Св. Володимира 

(1830-ті ‒ початок 1860-х рр.). С. 33. 
448 Воспоминая М. Чалого. Киевская старина. 1889. № 12. С. 497-498. 
449 Об издержках на содержание домов нанятых для помещения Университета и 

принадлежностей оного. ДАК. Ф. 16. Оп. 370. Спр. 46. Арк.86. 
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чаю, 20 ‒ для пральні, решта ‒ для інших господарських потреб, загалом близько 

200 відер води450. 

Для різноманітних потреб університету поруч з головним корпусом було 

викопано чотири колодязі, які були частиною університетського водогону, 

облаштованого протягом 1843-1846 рр. Вже через декілька років виявилося, що 

колодязі практично неможливо використовувати. У 1847 р. економ зазначав: 

«вода из университетских колодцев по дурному запаху и нечистоте негодна не 

только для питья но даже для умывания казеннокоштных студентов»451. Надалі 

ситуація не покращувалася в 1851 р. економ писав, що рівень води в колодязях 

зменшився до критичного рівня, а сама вода була «мутною, белою и притом с 

песком» 452 . Судячи з повідомлень економа, найчастіше проблеми з 

водопостачання університету були взимку. Єдиним виходом з такої ситуації було 

найняти водовоза, який би доставляв для потреб університету чисту воду. Це і 

було зроблено, наприклад, у 1851 р. водовоз щодня доставляв в університет 3 

діжки об’ємом по 30 відер, також в обов’язки водовоза входило виносити воду на 

4 поверх університету453. Отож для першочергових потреб (пиття, приготування 

їжі та чаю) воду привозили з урочища Паньківщина, неподалік університетської 

будівлі.  

Приміщення для справлення природних потреб мали назву «відхожі місця», 

«ретирадники» або «нужники». Ю. Шемета зазначає, що у будинку Корта в 

1834 р. було облаштовано два відхожих місця. Такі приміщення розташовувалося 

неподалік сходів, відділялося дерев’яною перегородкою, обшивалося дошками, 

обмазувалося глиною і білилося, для випорожнень призначався аршинний ящик 

розрахований на 3 місця. Періодично ящик з нечистотами виносили та очищали. 

                                                             
450Шемета Ю. З історії гігієни та побуту студентів Університету св. Володимира 

(1834-1858). С. 33. 
451 Дело об исправлении Институтской бани. ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 171. Арк. 1 
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Подібне відхоже місце було влаштоване в будинку Самойловича в коридорі 

першого поверху 454 . Очевидно, поруч з іншими університетськими будинками 

були влаштовані туалети поза межами будівель у вигляді невеликих дерев’яних 

будиночків над вигрібною ямою, що було звичним для Києва цього періоду. 

Оскільки після переміщення до університетського корпусу не одразу вдалося 

влаштувати водопровід і каналізацію, туалети було обладнано за старим 

принципом. На студентській частині університетської будівлі було щонайменше 

два відхожих місця. Незважаючи на різноманітні санітарні засоби, уникнути 

смороду від клозетів не вдавалося 455 . У деяких інших будівлях студенти 

користувалися урильниками, зокрема серед майна студентської лікарні 

зазначається 10 фаянсових урильників456. 

З 1843 р. в головному корпусі університету почалося встановлення 

ватерклозетів, яке здійснював купець Джаксон із Москви457. Планувалося зробити 

48 чавунних або мідних ватерклозетів з внутрішньою оббивкою приміщення 

свинцем, з мідними кранами, свинцевими трубами, зі спеціальними дубовими 

сидіннями, сосновими перегородками, всі дерев’яні деталі покривалися лаком458. 

Очевидно з середини 1840-х рр. ватерклозети вже працювали, однак постійна 

нестача води в колодязях поруч з будівлею університету перешкоджала 

нормальній роботі системи. Крім того, після початку роботи ватерклозетів почали 

розмиватися схили ботанічного саду, що призвело до обвалу землі. На початку 

1844 р. університетський архітектор О. Беретті ініціював перепланування системи 

водовідведення, для уникнення подальших обвалів 459 . У 1850-х рр. також 

проводилися систематичні ремонтні роботи відхожих місць та каналізації загалом. 

                                                             
454 Шемета Ю. З історії гігієни та побуту студентів Університету св. Володимира 

(1834-1858). С. 34. 
455Там само. С. 35. 
456 ДАК. Ф. 16. Оп. 379. Спр. 98. Арк. 19 зв. 
457  Дело строительного комитета для возведення зданий Императорского 

университета св. Владимира. ДАК. Ф. 241. Оп. 2. Спр. 245. Арк. 158. 
458 Шемета Ю. З історії гігієни та побуту студентів Університету св. Володимира 

(1834-1858). С. 35. 
459 ДАК. Ф. 241. Оп. 2. Спр. 245. Арк. 143-143 зв. 
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Приміщення дезінфікувалися, фарбувалися, окремі елементи каналізаційної 

системи вилуджувалися460. 

Для щоденних гігієнічних потреб студентів існували окремі умивальні 

кімнати, де вихованці університету щоденно здійснювали часткове омовіння тіла 

та миття рук перед споживанням їжі. Такі приміщення були в будинку Корта, 

Самойловича та на четвертому поверсі головного корпусу університету. Для 

повного омовіння студентів спочатку винаймалася лазня на березі Дніпра. З 

1842 р. власна університетська лазня розташовувалася в одному з флігелів 

поблизу головного корпусу. Вона складалася з 4 кімнат. В одній з кімнат 

розташовувалася піч з казаном, в наступних двох (банних) вздовж стін стояли 

лавки, і остання мильна кімната, в яку по спеціальній мідній трубі подавалася 

вода для остаточного омовіння. Університетська лазня доволі швидко виходила з 

ладу. Вже у 1847 р. економ звертався до Ректора з проханням термінового 

ремонту лазні, оскільки в стелі та у віконних рамах були великі щілини і в ній 

було холодно. Крім того ремонту потребували труби, крани і банна піч. Зазвичай 

адміністрація університету сприяла швидкому ремонту лазні461. Серед документів 

правління університету неодноразово знаходимо інформацію про ремонт 

студентської лазні в 1850-х рр462. Також студенти користувалися ваннами, але 

виключно з лікувальною метою463. Зазвичай студенти відвідували баню двічі на 

місяць, однак адміністрація прагнула запровадити щотижневі купання для 

студентів з метою покращення чистоти та здоров’я студентів464.  

Прибиранням помешкань казеннокоштних студентів та вихованців закладу 

для незаможних студентів займалася спеціально найнята для цього прислуга. 

Загалом при орендованих будівлях університету в 1840 р. працювало 26 

                                                             
460 ДАК. Ф. 16. Оп. 368. Спр. 32. Арк. 5. 
461 ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 171. Арк. 51. 
462 О производстве исправлений в бане института казеннокоштных студентов. 

ДАК. Ф. 16. Оп. 393. Спр. 113. Арк. 7 зв.  
463 Шемета Ю. З історії гігієни та побуту студентів Університету св. Володимира 

(1834-1858). С. 33. 
464 ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 171. Арк. 4а. 
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служників (сторожі, швейцари, гардеробники, прибиральники)465. У 1848 р. число 

служників при інституті казеннокоштних студентів зросло до 35 осіб. Серед них 

12 лакеїв на 130 казеннокошних студентів. Лакеї займалися прибиранням 

студентських кімнат, чистили одяг та взуття студентів, застеляли постелі, носили 

воду і прислужували «при столе». Через два роки кількість лакеїв збільшилася до 

15 466 . Окрема прислуга передбачалася для студентів, які практикувалися у 

військовому госпіталі. Так, в 1850 р. для 13 студентів було призначено два лакеї, 

згодом залишився лише один 467 . В основному прислугою при інституті 

казеннокоштних студентів працювали відставні солдати, унтер офіцери, меншою 

мірою незаможні міщани та селяни468. 

Інакша ситуація з вирішення «квартирного питання» склалася у своєкоштних 

студентів Університету св. Володимира 469 . На відміну від пансіонерів, 

казеннокоштних чи «недостаточных» студентів, вони самостійно займалися 

пошуком житла. До того ж вони були обмежені університетськими правилами. 

Наприклад, студентам заборонялося селитися в будинках, де розташовувалися 

трактири, ресторани, заїжджі двори або збиралися люди, які викликали підозру. 

На інспектора студентів та його помічників покладалися обов’язки слідкувати за 

квартирами студенів і у випадку порушень зазначених правил, студент був 

змушений змінити житло470. 

                                                             
465 О составлении сметы на содержание в 1840 году университетских домов и на 

выдачу жалованья служителям. ДАК. Ф. 16. Оп. 375. Спр. 146. Арк. 59-60 зв. 
466 ДАК. Ф. 16. Оп. 384. Спр. 243. Арк. 9 зв. 
467 Бойчак М. П. История Киевского военного госпиталя. С. 33. 
468 Сметы расходов по Университету вообще как в г. Киеве так в г. Кременце по 

Ботаническому Саду с приложением штата Университета Св. Владимира. ДАК. Ф. 

16. Оп. 469. Спр. 572. Арк. 158-161. 
469Ця категорія була найбільшою у кількісному співвідношенні у 1838 своєкоштні 

студенти становили 64 %, у 1845 ‒ 61 %, а в 1855 ‒ 76 % від студентського загалу. 

Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского университета 

Св. Владимира. Университет Св. Владимира в царствование Императора Николая 

Павловича. С. 634, 669, Приложение VII, XL. 
470 Инструкции инспектору студентов Императорского университета 

Св. Владимира 1835 г. З іменем Святого Володимира: Київський університет у 
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Згідно правил, своєкоштні студенти у своєму домашньому побуті повинні 

були дотримуватися розпорядку дня казеннокоштних студентів, тобто їм було 

заборонено покидати квартиру після 10 вечора, у разі необхідності перебувати 

поза межами квартири студент мав звернутися до інспектора по особливий дозвіл. 

При зміні квартири студент мусив повідомити про це інспектора та зазначити 

свою нову адресу та подробиці квартирування. Студентів заохочували селитися 

компактно в благополучних районах міста, щоб уникнути згубного впливу 

підозрілих та неблагонадійних людей471. 

Житлові умови своєкоштних студентів дуже відрізнялися. Дехто взагалі міг 

не мати постійного помешкання і вів кочовий спосіб від одних друзів до інших, 

влітку місцем для ночівлі для таких студентів слугувала альтанка в Царському 

саду472 . Найбагатші студенти могли винаймати квартири на декілька кімнат у 

центрі міста з прислугою473. 

Протягом 1834-1842 рр. студенти та викладачі оселялися поблизу 

орендованих Університетом св. Володимира будинків на Липках та Печерському 

форштадті 474 . Студенти мешкали на Графському провулку (суч. вул. 

Лютеранська), на вулицях Микільській (суч. вул. І. Мазепи) та Еспланадній (суч. 

вул. М. Омеляновича-Павленка). Однак незаможне студентство селилося у 

Проваллі, яке відділяло Липки від Печерська. У Проваллі нараховувалося 

декілька десятків невеликих будиночків з городами та садами, які тягнулися аж до 

дніпровських схилів. У таких будинках групи студентів винаймали квартири з 

обідом, чаєм і пранням одягу в середньому за 25 рублів асигнаціями на місяць. Як 

                                                                                                                                                                                                                

документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн; Кн. 1. Короткий В., 

Ульяновський В. (упоряд.). Київ: Заповіт, 1994. С. 119. 
471Правила для студентів і слухачів імператорського Університету Святого 

Володимира 25 серпня 1834 р. Університет Святого Володимира: студентське 

життя 1834-1917: зб. документів. В. Ф. Колесник, В. А. Короткий, І. І. Чигирик 

(упоряд.); К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014. С. 

31; О форме для студентов и о снабжении казеннокоштных воспитанников 

Университета нужными для сего вещами. ДАК. Ф. 16. Оп. 469. Спр. 275. Арк. 2 зв. 
472Шульгин В. Я. История университета Св. Владимира. С. 187. 
473 Pamiętniki Zygmynta Kotiużyńskiego 1826-1894. С. 12. 
474 Dubiecki М. Młodzież polska na Uniwersyticie Kijowskim przed r. 1863. С. 39. 
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правило, таке житло було малопридатним для життя, студентам надокучали 

кровососні комахи, а часом вихованців університету обкрадали. Через короткий 

проміжок часу студенти були змушені переселятися до своїх колег, які мали 

кращі житлові умови. Наприклад, на вул. Микільську, де, наприклад, троє 

студентів мешкали в двох маленьких кімнати, за «стол и квартиру» кожен платив 

по 2 руб. 83 коп. сріблом475. 

Декотрі зі студентів, головним чином поляки, у перші роки існування 

університету мешкали у приватних пансіонах на Липках та Печерську. Одним з 

таких закладів був пансіон шляхтича Боровського. Після викриття польського 

таємного товариства серед студентів у 1837 р. університетська адміністрація 

почала дуже ретельно стежити за помешканням своєкоштних студентів, особливо 

студентів-поляків, в окремих випадках забороняючи поселятися в приватних 

пансіонах476. 

Студенти також проживали у професорів Університету св. Володимира. 

Наприклад, є згадки, що польські студенти мешкали на квартирі у 

Ю. Коженьовського та інших викладачів поляків 477 . У 1840-х рр. професори 

О. Новицький, О. Федотов-Чеховський, М. Дяченко, О. Ставровський і 

К. Митюков також пропонували заможним студентам поселитися в їх квартирах. 

Як правило таке квартирування сприяло успішному навчанню студентів та 

відмінному складанню іспитів478. 

Доволі частим вирішенням «квартирного питання» для студентів було 

репетиторство. Від перших років існування університету студенти викладали для 

                                                             
475 Воспоминания М. Чалого. Киевская старина. 1889. № 9. С. 719; № 10. С. 129, 

133. 
476 Tabiś J. Polacy na uniwersytecie kijowskim 1834-1863. S. 49. 
477Драч О. Студенство Університету Св. Володимира доби Шевченка: 

соціокультурний портрет. Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ-ХХІ 

століть: Шевченкознавчий дискурс. Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції 29 травня 2014 року м. Київ, 2014. С. 14. 
478 Pamiętniki Tadeusza Bobrowskiego. T.1. S. 274; Романович-Славатинский О. Із 

спогадів про Київський університет та його викладачів у 1843-1854 роках. C. 161 
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дітей киян, мешкаючи в будинку батьків своїх учнів479. Траплялося, що студенти 

виїжджали з міста на гувернерство до садиб дворянства в сільській місцевості, 

окрім харчування, даху над головою вони також отримували непоганий 

заробіток480. 

З побудовою головного корпусу Університету св. Володимира 

університетське життя разом з викладачами та студентами перемістилося ближче 

до головної будівлі. У процесі розбудови Київської фортеці значна частина 

будинків на Печерську була зруйнована, а їх мешканцям було запропоновано 

переселитися до нової Либідської 481  частини міста. Новий район міста почала 

швидко забудовуватися протягом 1830-50-х рр. В. Лясоцький називав цю частину 

Києва найновішою та найскромнішою482. 

У цій частині міста головним чином селилися ремісники, відставні 

чиновники і військові невисоких звань, вони і здавали квартири для студентів та 

слухачів університету. Через велику концентрацію помешкань професорів та 

студентів у цьому районі міста він отримав назву «Латинського кварталу» на 

зразок паризького. Улюбленими вулицями проживання студентів були Велика 

Васильківська, Жандармська (суч. вул. Саксаганського), Мала Васильківська (суч. 

вул. Шота Руставелі), Еспланадна, Кузнєчна (суч. вул. Антоновича) вулиці. 

Практично в кожному домі чи дворі на цих вулицях мешкали студенти в 

1850-х рр.483. До «Латинського кварталу» також входило урочище Паньківщина з 

вулицями Тарасівською, Микільсько-Ботанічною та Паньківською484. Найдешевші 

                                                             
479Воспоминания М. Чалого. Киевская старина. 1889. № 10. С. 123; Wiercieński H. 

Pamiętniki. S. 119. 
480 Hendrychowski E. Wspomnienia z Kijowa 1858-1862. S. 102; Wiercieński H. 

Pamiętniki. S. 119. 
481Також часто вживається назва «Новое строение» 
482 Lasocki W. Wspomnienia z mojego życia. Т.1. S. 150. 
483 Бахтин М. Воспоминания из университетской жизни (конца пятидесятых 

годов) Записки покойного киевского студента. Киевлянин. 1876. № 87. С. 1 
484Воспоминания И. В. Е. от детства до смерти (1841-1869). Русская старина. 

1917. № 4-6. С. 185-186. 
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квартири знаходилися подалі від головного корпусу на так званих «хуторах 

відчаю» на Солдатській слобідці (район суч. вул. Златоустівської)485. 

Процес пошуку житла був доволі простим. Мешканці Києва, які здавали в 

найм житло приклеювали або до вікна, або до воріт оголошення, в якому 

повідомлялось про можливість орендувати помешкання 486 . Далі шляхом 

переговорів можна було домовитися про умови проживання та ціну. Інколи 

студенти приєднувалися до знайомих по навчанню з гімназії. У такому разі 

студенти селилися поруч, утворюючи невеликі групи. Так, Ю. Роллє згадував, як 

він в 1840-х рр. ще з трьома студентами медичного факультету жили у трьох 

невеличких кімнатах дерев’яного будинку неподалік університету, разом з 

іншими студентами, що мешкали поруч, утворювали дружні компанії487. 

Деякі родини дворян Правобережжя переселялися до Києва на період 

навчання дітей, зрозуміло, що побутові умови таких студентів були більш 

комфортними 488 . У таких господарів студенти також охоче винаймали 

помешкання489 . Траплялося, що окремі студенти будували власні будинки, як, 

наприклад, Павло Грас, який в 1848 р. зводив своє помешкання в Либідській 

частині Києва490. 

У 1850-х рр. студенти селилися по всьому місту, однак в «Латинському 

кварталі» їх було найбільше. Після побудови анатомічного театру в 1853 р., поруч 

з ним утворився ще один центр «студентського життя». На просторі між 

анатомічним театром та вул. Підвальною (суч. вул. Ярославів вал) почали активно 

                                                             
485 Андрияшев А.Ф. Воспоминания старого педагога. Русская старина. 1911. № 3. 

С. 575. 
486Sowiński L. Wspomnienia szkolne i uniwersyteckie. S. 225. 
487Kilka obrazków z akademickiego życia przez J.W. Rolle. Gazeta codzienna. 1857. № 

70. S. 3. 
488 Там само. № 74. S. 3, Бахтин М. Воспоминания из университетской жизни 

(конца пятидесятых годов) Записки покойного киевского студента. Киевлянин. 

1876. № 113. С. 1. 
489Wiercieński H. Pamiętniki. S. 107. 
490 По прошению студ. Университета св. Владимира Павла Граса о выдаче ему 

дополнительной ссуды на постройку дома в Лыбедской части. ЦДІАК України. Ф. 

442. Оп. 81. Спр. 214. 4 Арк. 
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розселялися студенти-медики перших курсів, майже в кожному будинку на цьому 

просторі мешкали студенти491. 

Зазначимо, що Латинському кварталі і поблизу анатомічного театру будинки, 

в яких мешкали студенти, були доволі однотипними. Вони були дерев’яними, 

одноповерховими, покриті дерев’яним тесом, так звані будинки «в три вікна», 

оскільки в містах заборонялося будувати помешкання в одне і два вікна. Такі 

будинки були малими за площею та невисокими, висота стелі в середньому 

складала 2,2 м. 492. «Я остановился на Большой Васильковской улице, ‒ згадував 

про своє перше помешкання в Києві М. Бахтін, ‒ на улицу шел длинный 

деревянный забор, с настежь отворенными воротами, а во дворе, поотдаль внизу, 

стоял небольшой, ветхий домик, с высокою, почерневшею от давности и кое-где 

порошею зеленым мхом, деревянною крышею. Домик на половину уже ушел в 

землю и покосился от старости» 493. Як правило, будинок був житловою частиною 

садиби, за його фасадом розташовувалася господарська частина і доволі часто 

невеликий сад. 

Подібного роду будинки мали типове планування. Вони складалися з трьох 

кімнат: вздовж двох або трьох вікон розташовувався зал, вглиб будинку, 

відповідно, розміщувалися дві менші за розміром кімнати. Перегородки між 

кімнатами були з дощок і доволі часто не сягали стелі. Внутрішнє оздоблення 

будинків характеризувалося простотою і дешевизною494. Той же Бахтін описує 

інтер’єр такого дому: «Внутренность приземистых домиков была проста до 

крайности […] притом у всех на один лад. Комнатки маленькие, низенькие 

числом не более пяти, с темными сенцами, по величине более похожие на ящик и 

ходом со двора. Стены выкрашены в яично-желтый цвет или грязносеренький, ‒ 

смесь сажи, разболтанной в воде и мела. Пол не крашенный […] воздух ‒ 

                                                             
491Бахтин М. Воспоминания из университетской жизни (конца пятидесятых годов) 

Записки покойного киевского студента. Киевлянин. 1876. № 115. С. 1. 
492Тыдман Л. В. Изба, дом, дворец. Москва, 2000. С. 66. 
493Бахтин М. Воспоминания из университетской жизни (конца пятидесятых годов) 

Записки покойного киевского студента. Киевлянин. 1876. № 85. С. 1. 
494Тыдман Л. В. Изба, дом, дворец. С. 67. 
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затхлый, часто сырой, в сенях пахло капустой и грязной лоханью, зимой не 

редкость ‒ холод»495. Такі будинки слугували помешканням не одному поколінню 

студентів. 

Зазвичай студент оселявся в одній з кімнат такого будинку, часом селилися 

по двоє і по троє. Інколи кімнати були зовсім малі, всього декілька квадратних 

метрів496. Зовсім малі та тісні будинки студенти жартома називали «хатками на 

курячих ніжках»497. Найбідніші зі студентів селилися в комірчинах, підвалах та 

горищах, які зовсім не були пристосовані для життя. Погані умови житла та 

бідність негативно позначалася і на стані здоров’я та успішності студентів. 

Окремі мешканці Києва у власних будинках створювали невеликі 

гуртожитки. Наприклад, у будинку Вояковського в Либідській частині Києва 

мешкало аж 20 студентів, при чому різного віросповідання. Переважали католики 

(найімовірніше поляки), їх нараховувалося 16 осіб, разом з тим, ще було 3 

православних і 1 іудей. Також в інших домовласників селилися студенти різних 

релігій. Так в будинку Школинського в тому ж «Латинському кварталі» мешкали 

1 православний та 2 іудеї студенти498. 

Опис типової студентської квартири в Києві знаходимо також у художній 

літературі. Колишній студент Університету св. Володимира Антоній Петкевич 

відомий під літературним псевдонімом Адам Плуг у повісті «Oficyalista» (укр. ‒ 

«Службовець») змальовував побут студентів. Згідно повісті група вихованців 

університету мешкала на вулиці Жандармській, де вони орендували невеликий 

будинок, головна кімната якого завжди наповнена тютюновим димом і парою від 

самовару. В інтер’єрі помешкання найнеобхідніше: ліжка, столи і стільці, на яких 

були розкладені атрибути навчання: таблиці, книжки і навіть скелет. У 

художньому творі також наводиться ціна винайму житла, яка відповідає 

                                                             
495Бахтин М. Воспоминания из университетской жизни (конца пятидесятых годов) 

Записки покойного киевского студента. Киевлянин. 1876. № 87. С. 1. 
496Kilka obrazków z akademickiego życia przez J.W. Rolle. Gazeta codzienna. 1857. № 

70. S. 3. 
497Sowiński L. Wspomnienia szkolne i uniwersyteckie. S. 253. 
498 ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 808. Спр. 186. Арк. 8-8 зв. 
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київським цінам кінця 1840-х – початку 1850-х рр., тобто від 3 рублів за місяць, з 

харчування близько 5 рублів499 

Наприкінці 1850-х рр. оренда кімнати на місяць з опаленням та самоваром 

становила 3-10 рублів. Існувала градація ціни та якості житла. Найкращі кімнати 

коштували 8-10 рублів, хороші ‒ 6-7 рублів, посередні ‒ 3-5, найдешевше було 

винаймати «угол» у кімнаті за 1-1,5 рублі на місяць500. 

Найдорожчі кімнати для студентів розташовувалися у світлих, сухих і теплих 

квартирах з фарбованою підлогою та шпалерами на стінах. Благополуччя 

доповнювалося хорошими меблями та наявністю прислуги501. Опис помешкання 

заможного студента знаходимо в творі О. Грози, житло відповідає всім 

переліченим вище критеріями, лише можна додати, що ознаками хорошої 

квартири було її близьке розташування до університету, великий розмір (у 

порівнянні з найбіднішими помешканнями), чистота і хороші побутові умови502. 

У 1850-ті рр. і надалі діяла заборона студентам жити в будинках, де 

розташовувалися готелі, трактири та інші «неприличные заведения», лише у 

виключних випадках з дозволу інспектора студентів дозволялося зупинятися у 

заїжджих дворах. Також заборонялося під час періоду навчання жити поза містом. 

Адреси всіх своєкоштних студентів заносилися до спеціальної книжки, де 

фіксувалися всі зміни житла. Та й помічники інспектора студентів та педелі 

регулярно інспектували помешкання студентів, інколи двічі на день503. 

                                                             
499 Pług A. [Pietkiewicz A.] Officyalista. Powieść. T. 3. Warszawa, 1896. S. 99-100, 

138. 
500 Бахтин М. Воспоминания из университетской жизни (конца пятидесятых 

годов) Записки покойного киевского студента. Киевлянин. 1876. № 87. С. 2 
501 Там само. С. 2. 
502Groza А. Mozaika kontraktowa: pamiętnik z roku 1851. Wilno, 1857. S. 81-83. 
503Правила поведінки студентів імператорського Університету Святого 

Володимира від 8 серпня 1857 р. Університет Святого Володимира: 

студентське життя 1834-1917: зб. документів. В. Ф. Колесник, В. А. Короткий, 

І. І. Чигирик (упоряд.); К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський 

університет», 2014. С. 123; Wspomnienia z uniwersytetu kijowskiego. Wiek. 1864. № 

28. С. 1. 

https://fbc.pionier.net.pl/search/query?q=dc_title%3A%22Mozaika+kontraktowa+%3A+pami%C4%99tnik+z+roku+1851%22
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Термін квартирування студентів дуже різнився через вплив різноманітних 

чинників. Деякі зі своєкоштних вихованців Університету св. Володимира 

практично щомісяця змінювали житло 504 . Однак зазвичай помешкання 

винаймалося на півроку або ж на рік 505 . Загальною тенденцією було те, що 

студенти за період навчання (4-5 років) змінювали декілька квартир, рідко кому 

вдавалося весь термін прожити в одному місці. 

У 1863 р. й надалі звичною ситуацією було, коли студент оселявся в одній 

кімнаті міщанського будинку на «Новом строении». Доволі часто для економії 

студенти винаймали кімнату вдвох, а то й втрьох. У такому разі ціна помешкання 

зменшувалася до 2-3 рублів на місяць. Головним критерієм задовільного житла 

були його сухість та теплота. Оренда квартир вищої якості, в нових будинках 

коштувала значно більше ‒ від 10 до 20 рублів506. 

Побутові умови житла своєкоштних студентів значно різнилися, однак 

узагальнюючи можемо описати їх головні риси. У зазначений період всі без 

виключення будинки Києва мали пічне опалення, що було характерно для 

тогочасного міського побуту. Помешкання бідних студентів опалювалися 

варистими печами, які виконували одразу дві функції: приготування їжі та 

обігріву житла 507 . Головним видом опалюваних приладів були різного роду 

цегельні або кахельні пічки на дровах, голландські ‒ найбільш популярні через 

свою економність та вигідність. Камінами користувалися рідко, оскільки для їх 

опалення витрачалося багато дров, а тепла отримували менше, ніж від пічок. 

Як зазначалося раніше, умови найму студентами квартири включали плату за 

дрова, однак такі помешкання коштували дорожче. Зважаючи на бідність значної 

частини студентства та невідповідність їх житла навіть елементарним побутовим 

умовам, можемо припустити, що відчуття холоду було звичним та доволі частим 

для великого відсотка своєкоштних студентів. 

                                                             
504 Pamiętniki Tadeusza Bobrowskiego. T.1. S. 289. 
505 Lasocki W. Wspomnienia z mojego życia. Т.1. S. 182. 
506 Быт киевских студентов. С. 33. 
507 Sowiński L. Wspomnienia szkolne i uniwersyteckie. S. 254. 
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У темну пору дня студенти користуватися штучним освітленням, особливо 

взимку. Найбідніші могли використовувати лучини та примітивні олійні 

світильники, якість світла від таких джерел була доволі низькою. Більш заможні 

студенти використовували сальні свічки, згодом стеаринові. 

Потрібно зауважити, що в першій половині ХІХ ст. рівень міського 

санітарно-гігієнічного побуту в Києві був доволі низьким508. Однак така ситуація 

була загальноєвропейським явищем в той час, зміни розпочалися лише у другій 

половині ХІХ ст. Нормою було лише часткове омовіння, з використанням різного 

роду умивальників, мисок та балій. У ХІХ ст. повне купання могли здійснювати 

всього декілька разів на рік. Часті купання чи душ стали нормою для більшості 

європейців лише в ХХ ст. 509 . Очевидно, що своєкоштні студенти були 

заручниками міської санітарно-гігієнічної культури і милися доволі рідко і, 

скоріше за все, частково, оскільки лазні в Києві на той час не були дуже 

поширеним явищем510. Більшість орендованих студентами помешкань могли мати 

лише примітивні умивальники. На цей період у місті була відсутня система 

централізованого водопостачання та каналізації, тому для забезпечення водою 

будинків використовувалися колодязі або привізна вода. Для справлення 

фізіологічних потреб дорожчі квартири могли мати туалети в середині будівлі, 

однак для значної більшості звичними були дворові дерев’яні ретирадники з 

вигрібними ямами511. 

Таким чином, умови проживання студентів значно різнилися. У першу чергу, 

відрізнялися житлові умови студентів, які перебували на державному 

забезпеченні, побут яких загалом був краще влаштованим. Натомість умови 

житла своєкоштних студентів варіювався від проявів крайньої бідності до 

високоякісних та комфортних помешкань. Попри загальну розмаїтість, 

                                                             
508 Hamm M. F. Kiev. A Portrait, 1800-1917. Princeton, New Jersey: Princeton 

University Press, 1993. P. 47. 
509Ashenberg K. Historia brudu. Warszawa, 2016. С. 141. 
510Шемета Ю. З історії гігієни та побуту студентів Університету св. Володимира 

(1834-1858). С. 33. 
511 Тыдман Л. В. Изба, дом, дворец. С. 67. 
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студентське житло вирізнялися низкою характерних особливостей, які були 

продиктовані специфікою зайнятості вихованців університету і сприяли 

вирізненню групи студентства серед інших мешканців міста. Адміністрація 

університету здійснювала постійний нагляд над студентським житлом та 

намагалася контролювати розселення студентів, забороняючи проживати в 

неблагополучних та потенційно небезпечних районах міста. Зазвичай студентські 

помешкання розташовувалися поруч з університетськими будівлями, утворюючи 

компактні квартали, переважно заселені студентами та викладачами університету. 

Таким чином у місті утворювався своєрідний університетський соціокультурний 

простір. 

Отже, розгляд базових потреб студентської спільноти (харчування, 

помешкання, одяг і речі повсякденного вжитку) показує, що вихованці 

університету на рівні побуту створили власний студентський стиль життя, який їх 

вирізняв від решти соціальних груп. Загалом повсякдення студентів Університету 

св. Володимира не було одноманітним. Побут в середовищі вихованців 

університету дещо різнився, наприклад, помітно виділялося повсякденне життя 

студентів, які перебували на державному забезпеченні, яке було чітко 

регламентоване, структуроване і відзначалося кращою матеріальною 

забезпеченістю. Однак ця категорія вихованців університету завжди становила 

меншість студентської спільноти. Після 1858 р. побут вихованців університету 

став відносно однорідним для всієї спільноти. 

Загалом повсякденне життя студентів залежало від особливостей міського 

господарства і загальної побутової культури Києва. Значною мірою стиль 

студентського життя на рівні побуту формувався через взаємодію з міським 

середовищем. Зазвичай рівень побутової і санітарно-гігієнічної культури 

студентів був вищим аніж загальноміський.  

Повсякдення життя студентів підпорядковувалося специфіці їхньої 

професійної зайнятості, а різні форми побутової взаємодії сприяли згуртуванню 

студентів і виробленню корпоративної культури. Зокрема йдеться, про колективні 

застілля ритуалізованого характеру, поняття «честі мундиру», подібності світу 



157 

 

повсякденних речей і формування спільного простору проживання. Таким чином, 

особливості повсякденного життя вихованців Університету св. Володимира 

відображали характерні риси студентської субкультури навчального закладу. 
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РОЗДІЛ 4 МИСТЕЦЬКІ І ЛІТЕРАТУРНІ ЗАЦІКАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ 

УНІВЕРСИТЕТУ СВ. ВОЛОДИМИРА 

Основну частину свого часу студенти присвячували навчанню. Відвідування 

лекцій, практичних занять, візити до бібліотеки займали значний об’єм часу. Це 

був шлях професійної підготовки, проте формування особистості студентів не 

обмежувалося навчанням. Помітне місце у житті вихованців університету займали 

позанавчальні інтереси. Зокрема, на формуванні студентської субкультури 

позначалися особливості дозвілля, специфіка культурно-мистецьких інтересів 

вихованців університету. Включення до повсякденного життя міста, відвідування 

культурно-мистецьких подій сприяли соціалізації студентства, створювалося поле 

для комунікації між вихованцями університету і рештою суспільства. Таким 

чином, це був значний фактор впливу на формування особливого студентського 

стилю життя. Далі ми пропонуємо детально розглянули мистецькі і літературні 

зацікавлення студентства Університету св. Володимира як важливий компонент 

студентської субкультури. 

4.1 Мистецькі вподобання студентів Університету св. Володимира  

Заняття різними видами мистецтв позначалися на поведінці студентів, 

формах їх дозвілля. Практикування мистецтв впливало на формування 

світоглядних та ціннісних орієнтирів вихованців університету. Спільні заняття 

мистецтвами, організація студентських концертних і театральних виступів 

сприяли зміцненню корпорації студентів. Знайомство та володіння різними 

видами мистецтв свідчило про високий культурний рівень студентів.  

Мистецькі інтереси студентства не були чимось відокремленим від 

загального культурного контексту. Найпопулярнішими з мистецтв серед студентів 

були музика та образотворче мистецтво. Також серед вихованців університету 

мали поширення так звані «дворянські мистецтва»: танці, фехтування і верхова 

їзда, які формували культурну ідентичність благородної людини і були важливою 
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частиною дозвілля 512. Далі ми по черзі висвітлимо кожен з перелічених видів 

мистецтв у контексті зацікавлення ним студентів Університету св. Володимира.  

4.1.1 Музика 

Розгляд особливостей музичних вподобань студентів Університету 

св. Володимира513 неможливо здійснити без характеристики культурного життя 

Києва та регіону у другій третині ХІХ ст., яке відчутно впливало і головним 

чином формувало культурні вподобання студентства. Ще з кінця ХVIII ст. на 

терені Наддніпрянської України починає змінюватися характер музичного життя. 

У минуле відходять традиції бароко, менш впливовою стає духовна музика. 

Зростає популярність домашнього музикування, більшого розповсюдження 

набирає інструментальна камерна та симфонічна музика. Звичним тогочасним 

репертуаром були інструментальні аранжування популярних танців, нескладні 

п’єси, які можна було виконати вдома і для цього не був потрібний високий 

виконавський рівень514. 

Заможні дворяни Лівобережжя та Правобережжя створювали домашні 

оркестри за участі кріпаків та вільнонайманих музикантів, часто для керівництва 

такими оркестрами запрошували іноземних спеціалістів. Якість домашньої 

музичної освіти та у приватних пансіонах була доволі високою. Активним було 

концертне життя регіону, головні сцени здебільшого розташовувалися у садибах 

                                                             
512 Берелович В. Ржеуцкий В. Федюкин И. Европейское дворянство и эволюция 

его идеала воспитания. Идеал воспитания дворянства в Европе XVII-XIX века. М.: 

НЛО, 2018. С. 28. 
513  Більше інформації у статті: Самчук Т. Музичні зацікавлення студентів 

Університету св. Володимира (1834-1863). Актуальні проблеми вітчизняної та 

всесвітньої історії: Збірник наукових праць Рівненського державного 

гуманітарного університету. Вип. 30. Рівне: РДГУ, 2018. С. 47-52. 
514 Історія української музики. В 6 т./ АН УРСР. Ін-т мист-ва, фолькл. та етногр. 

ім. М.  Т. Рильського: Редкол.: М. М. Гордійчук (голова) та ін. К.: Наукова думка. 

1989-1991. Т.1: Від найдавніших часів до середини ХІХ ст. / Л. Б. Архімович, Т. 

П. Булат, М. М. Гордійчук та ін.: Редкол. тому: М. М. Гордійчук (відп. ред.) та ін. 

1989. С. 302, 337. 
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заможного шляхетства та у містах. На концертах виступали як місцеві виконавці, 

так і відомі західноєвропейські артисти515. 

Особливо жвавим було музичне життя Києва 1830-60-х рр. Пік його 

активності припадав на період щорічного контрактового ярмарку, тобто на другу 

половину січня. В інші пори року до міста також навідувалися відомі музиканти з 

гастролями, однак їх було відчутно менше. Доходи від концертів під час 

контрактів були значними, наприклад, в 1844 р. вони склали 3100 руб. ср.516, в 

інші місяці прибутки від концертів були набагато меншими. 

На київські контракти приїжджали видатні європейські артисти. 

Популярністю користувалися виступи відомих піаністів Л. де Меєра (1841), О. 

Дрейшока (1842), Ф. Ліста (1847), Ю. Шульгофа (1853); скрипалів М. Дмітрієва-

Свєчина (1847), Г. Венявського (1851, 1855), Ап. Контського (1851, 1853, 1855, 

1857), віолончелістів Е. Новачека (1842), Ф. Серве (1845, 1846, 1852, 1857), Л. 

Барб’є-Крістіані (1852). Найбільші ажіотажі викликали виступи співачок та 

співаків П. Мез-Мазі (1839), А. Бішоп (1841), Г. Ніссен-Саломан (1852), 

Л. Ривальської (1856), баритона Феррарі з міланського оперного театру. Також в 

Києві гастролювали й інші виконавці, зокрема інстурументаліти: флейтист А. 

Ходік (1847), кларнетист К. Троп’янський (1853), «король гітаристів» 

Соколовський, траплялися навіть виконавці на «барабанах из коих каждый имеет 

свой голос» (1858)517. Будучи частими гостями контрактового ярмарку, студенти 

                                                             
515  Будзар М. Художньо-культурна спадщина панської садиби Лівобережної 

України ХІХ ст. – початку ХХ ст.: Варіанти історичних презентацій. Київські 

історичні студії. Збірник наукових праць. 2015. № 1. С. 102; Волосатих О. Ю. 

Музична й театральна культура Поділля першої половини ХІХ ст. Часопис 

Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського: науковий 

журнал. 2011. Вип. 1. С. 102; Волосатих О. Ю. Музична й театральна культура 

маєтків Правобережної України (першої половини ХІХ ст. ). Часопис 

Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського: науковий 

журнал. 2010. Вип. 7. С. 64. 
516 Фундуклей И. Статистическое описание Киевской губернии. СПб, 1852. C.  
517 Історія української музики. В 6 т. Т.1. С. 360; Музыкальная беседа. Фейлетон. 

Киевский телеграф. 1861 год, 9 апреля. С. 2; Иконников В. С. Киев в 1654-1855. 
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також мали змогу відвідувати виступи кращих виконавців Європи та 

захоплюватися їх виконавською майстерністю. 

Репертуар концертів був різноманітним, але в ньому панували твори 

західноєвропейських композиторів. На межі 1850-60-х рр. популярністю 

користувалися твори для скрипки Беріо, Ернста, В’єтана, Баззіні, п’єси Серве 

виконували віолончелісти. Піаністи надавали перевагу творам Ліста, Шуберта, 

Шопена та Бетховена518. 

У 1840-50-х рр. в Києві сформувалося коло артистів-аматорів, з’явилися 

навіть композитори. Вечори камерної музики проводилися в будинках 

Г. Данилевського, М. Ясінського-Дорошенка та ін. Популярністю користувалися 

твори для струнного квартету. Невеликі п’єси (полонези, мазурки, обробки 

українських народних пісень) писали київські композитори А. Коципінський, Й. 

Вітвіцький, Ю. Завадський та М. Ясінський-Дорошенко. Останній навіть написав 

три балети «Тіні», «Сомнабула» та «Пан Твардовський», які з успіхом ставилися 

на київських сценах трупою М. Піона519. 

У 1850-х рр. в Києві була значна кількість викладачів музики як при 

навчальних закладах, так і звичайних приватних учителів. М. Ясінський-

Дорошенко нараховував їх близько 40. В основному це були поляки, чехи та 

німці, жодного українця чи росіянина серед викладачів музики зазначено не було. 

Звичайний приватний урок коштував приблизно 1-3 руб. Найбільш популярним 

                                                                                                                                                                                                                

Исторический очерк. С. 342-343; Шамаєва К. Музична освіта в Україні першої 

половини ХІХ століття. К., 1996. С. 55. 
518 Музыкальная беседа. Фейлетон. Киевский телеграф. 1861 год, 9 апреля. С. 2. 
519  Лапсюк В. Григорій Трохимович Данилевський (Біографічний нарис). 

Український музичний архів. Документи і матеріали з історії української 

музичної культури. Вип. 1. 1995. С. 74, 76; Загайкевич М. Марцелі Ясінський-

Дорошенко (Невідомі сторінки українського музичного життя середини ХІХ ст.). 

Український музичний архів. Документи і матеріали з історії української 

музичної культури. Вип. 1. 1995. С. 143, 146; Киева. Том второй. К.: «Наукова 

думка», 1984. С. 171-172. 
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інструментом було фортепіано, другим ‒ скрипка. Уроки вокалу були менш 

популярними, їх відвідували, здебільшого, дівчата520. 

Поступово в Києві збільшувалася кількість залів, де проводилися великі 

концерти. Найбільш відвідуваною до 1853 р. була зала Контрактового дому. З 

1856 р. концерти почали проводити в новозбудованому міському театрі. Зал був 

великим, однак з поганою акустикою для музичних виступів. Актові зали 1-ї та 2-ї 

київських гімназій, також були майданчиками для виступів артистів. Значно 

меншими були зали в приміщенні закладу мінеральних вод (200 глядачів) та зал у 

будинку шляхетського зібрання (300 глядачів)521. 

Актовий зал Університету св. Володимира також неодноразово ставав 

концертним майданчиком. Він був доволі містким, там могло розташуватися 

близько 1000 глядачів. Головним його недоліком ‒ була витягнута форма 

приміщення. Незважаючи на це, відомі музиканти охоче давали концерти в 

університеті. Так, наприклад, у 1847 р. Ф. Ліст дав два концерти в університеті. У 

тому ж році перед студентами та викладачами грав скрипаль М. Дмітрієв-Свєчин. 

У 1855 р. Ап. Контський також виступив в університетській залі. О. Романович-

Славатинський згадував: «В нашей актовой зале тогда часто устраивались 

концерты знаменитых виртуозов. Я слушал там по нескольку раз Контского, 

Серве, Гензельта и др. Там же концертировал и знаменитый Лист […]. Более 

глубокого виртуоза, как Серве, в жизни моей мне не приходилось слышать: это 

была дивная небесная музыка, и его «Романеска» звучит у меня и теперь в ушах. 

Контский же своей игрой не производил на меня глубокого впечатления. 

Типический поляк, он брал более внешними эффектами»522. 

Таким чином, університет був тісно пов’язаний з музичним життям Києва і 

доволі часто ставав його осередком. Інколи відомі гастролери долучалися до 

                                                             
520 Doroszenko J. Listy z Kijowa. Ruch muzyczny. 1858. № 27. S. 214; Doroszenko J. 

Listy z Kijowa. Ruch muzyczny. 1858. № 29. S. 227; Doroszenko J. Listy z Kijowa. 

Ruch muzyczny. 1858. № 34. S. 267. 
521 Doroszenko J. Listy z Kijowa. Ruch muzyczny. 1859. № 26. S. 225. 
522 Романович-Славатинский А. Моя жизнь и академическая деятельность 1832-

1884. Вестник Европы. 1903. № 2. С. 631-632. 
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благодійних концертів, які організовували київські музиканти та студенти 523 . 

Студентам Університету св. Володимира вдавалося налагодити приязні відносини 

з видатними музикантами, котрі приїжджали до Києва. То й же Ф. Ліст деякий час 

мешкав на квартирі в одного із заможних київських студентів524, а Ап. Контський 

у 1857 р. відвідував студентські вечірки525. 

Студенти не тільки відвідували концерти знаменитостей, а й часто самі були 

виконавцями. З 1834 р. вони мали змогу відвідувати уроки музики в університеті. 

Вихованці університету навчалися грі на фортепіано та скрипці. Студенти були 

різного рівня підготовки, деякі з них взагалі не мали попереднього досвіду гри на 

музичних інструментах. Як правило, студенти навчалися сольної гри на 

інструменті, однак вони також практикували ансамблеву гру. Досвідченіші 

студенти грали п’єси для тріо, квартетів та квінтетів. Так як гра в ансамблі 

потребувала розвинутих музичних вмінь та навичок, відповідно, деякі студенти 

Університету св. Володимира мали високий рівень виконавської майстерності.  

Уроки музики були безкоштовними та факультативними для казеннокоштних 

студентів, а своєкоштні повинні були платити 1 руб. ср. за годинне заняття або 

200 руб. ср. в рік. Графік уроків музики був мінливим, зазвичай студенти 

займалися двічі на тиждень по 1 годині кожен урок. Уроки музики не були дуже 

популярними серед студентів. Упродовж 1834-1859 рр. їх відвідувало від 3 до 17 

студентів на рік526. 

Окрім гри на інструментах, студенти отримували знання з історії музики. 

Також вчитель пояснював студентам особливості виконавства у різних стилях і 

жанрах, вчив грамотному фразуванню, веденню мелодичного малюнку. 

                                                             
523 Історія української музики. В 6 т. Т.1. С. 358; Еще несколько слов о концерте 

Н. Д. Дмитриева-Свечина. Киевские губернские ведомости. 1847. № 10. С. 105-

106. 
524 Pamiętniki Zygmunta Kotiużyńskiego 1826-1894. S. 10-11. 
525 Lasocki W. Wspomnienia z mojego życia. T 1. S. 189-190, 202-203. 
526  Дело об приобретении для Института Казеннокоштных Студентов 

музыкальных инструментов, нот и двух скрипок. ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 40. 

Арк. 19, 41; Дело о введении преподавания в Университете Св. Владимира 

искусств. ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 26. Арк. 8, 198.  
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Беззмістовна віртуозність протиставлялася вдумливому та осмисленому 

виконавству. Викладання музики в університеті було припинене у 1859 р. 

внаслідок ліквідації Інституту казеннокоштних студентів та в цілях економії527. 

З 1843 р. студенти також відвідували уроки церковного хорового співу, де 

окрім вокальних занять отримували знання з нотної грамоти. Кількість студентів 

на хорових уроках теж була незначною, наприклад, у 1852 р. їх було лише 11528. У 

1856 р. був створений церковний хор зі студентів, який репетирував регулярно 

двічі на тиждень, співаючи «одобренные и отпечатанные цервковные 

песнопения»529. 

На початку 1860-х рр. окремо від церковного постав світський студентський 

хор, організований М. Лисенком. У 1861 р. студентський хор виступив зі своїм 

першим концертом, який складався виключно з українських пісень. Згодом 

М. Лисенко домовився з адміністрацією університету дати хоровий концерт на 

користь незаможних студентів в залі університету. Цей концерт викликав інтерес 

та зацікавлення серед слухачів. Один із наступних виступів хору відбувся 11 

лютого 1862 р., коли в міському театрі відбувався спектакль на користь 

незаможних студентів університету, на закінчення вистави, зазначалося в афіші, 

студентський хор виконав 12 творів із «Сборников Южнорусских песен Галагана 

и Едлички»530. 

Додаткове світло на музичні вподобання вихованців університету може 

студентський виконавський репертуар. Він вирізнявся різноманітністю жанрів, 

стилів і творів. Частина нот потрапила до Університету св. Володимира разом з 

колекціями Кременецького ліцею, інші поступово купувалися в київських 

                                                             
527 Самчук Т. Викладання музики в Університеті Св. Володимира (1834-1859 рр.). 

С. 184. 
528 Об обучении студентов церковному пению. ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 231. Арк. 

13. 
529 О найме регента для устройства певчего хора в православной университетской 

церкви. ДАК. Ф. 16. Оп. 388. Спр. 348. Арк. 1, 9 зв. 
530 Булат Т. Філенко Т. Світ Миколи Лисенка. Національна ідентичність, музика і 

політика України ХІХ – поч. ХХ століття. Нью-Йорк: Українська Вільна Академія 

Наук у США; Київ: Майстерня книги, 2009. С. 34-35. 
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магазинах, наприклад, Ю. Завадського та А. Коципинського. Підбір репертуару 

для студентів здійснювався професійно та відповідав тогочасному європейському 

рівню музичної освіти. Спочатку студенти тренувалися, виконуючи різного роду 

вправи та етюди. Згодом вивчали різнохарактерні музичні твори, починаючи з 

невеликих п’єс, закінчуючи об’ємними варіаціями та концертами. Упродовж 

1840-50-х рр. студентський виконавський репертуар постійно оновлювався. 

З перших років існування університету студенти брали участь у 

різноманітних концертах. Наприклад, на урочистих актах університету чи інших 

офіційних урочистостях. З іншого боку вихованці університету були частими 

гостями на різного роду музичних вечорах, де часто демонстрували свої музичні 

таланти531. 

Студенти Університету cв. Володимира також неодноразово були 

учасниками та організаторами благодійних концертів. Наприклад, у лютому 1854 

р. під час одного зі студентських благодійних театральних спектаклів в антрактах 

грав оркестр, який складався з вихованців університету та місцевих аматорів. 

Також у виступі брали участь піаністи Меєр та Щепанський. У середині 1850-х 

рр. студенти університету створили музичне товариство. Керували товариством 

два студенти-поляки старших курсів Дзніковський і Ясинський. У п’ятницю вони 

організовували щотижневі концерти – для цього спеціально винаймався зал. Втім, 

товариство проіснувало недовго. Невдовзі концерти припинилися, оскільки їх 

відвідувала невелика кількість слухачів532. 

Окрім зацікавлення інструментальною класичною музикою та хоровим 

співом студенти часто виконували різні пісні. З. Мілковський згадував, що 

студенти поляки та українці залюбки збиралися разом, щоб поспівати народних 

пісень у 1840-х рр.533. На дружніх вечірках співали «місцеві студентські пісні» 

«Precz! Precz smutek wszelki» або «A więc bracia w jedno koło» авторства Юліана 

                                                             
531 Самчук Т. Викладання музики в Університеті Св. Володимира (1834-1859 рр.). 

С. 179. 
532 Lasocki W. Wspomnienia z mojego życia. T 1. S. 175. 
533 Jeż T. [Milkowski Z.] Od kolebli przez życie: wspomnienia (1830-1873). T.1. S. 

243. 
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Беліни-Кенджицького або польські «Armaty pod Stoczkiem zdobywała wiara» чи 

гімн «Boże coś Polskę». Водночас студенти співали українських пісень: «Тут гора, 

а там став», «Піднось крила орле білий», «Ой, козаче, козаче»534. Також серед 

польських студентів були популярними пісні написані Т. Падурою на українські 

мотиви, а також польські патріотичні пісні535. Студенти співали багато, часом 

вони збиралися у гурти та йшли разом на Байкову гору, Кадетський гай чи 

Ботанічний сад, де разом виконували пісні536. 

Підсумовуючи викладене зазначимо, що серед музичних зацікавлень 

студентів Університету св. Володимира домінувала інструментальна музика 

західноєвропейських композиторів. Студентство брало активну участь у 

музичному житті міста і було його важливою складовою. Та й сам університет 

став важливим місцем у культурному житті Києва, а університетський зал 

неодноразово перетворювався на концертний майданчик. Серед вихованців 

університету набули також популярності хоровий спів та виконання народних 

пісень. Важливим елементом, який впливав на формування студентської 

корпорації були спільні благодійні концерти на користь незаможних студентів. Ці 

виступи були не тільки важливою матеріальною підтримкою для найбідніших 

студентів, а й впливали на згуртування студентської спільноти та її 

самоусвідомлення. Водночас заняття музикою було однією з форм студентського 

дозвілля. 

4.1.2 Образотворче мистецтво537 

Студентство Університету св. Володимира знаходилося під впливом 

культурного життя Києва і довколишнього регіону. Це було те соціокультурне 

                                                             
534 [Burzyński T.] Wspomnienia z czasów młodości. S. 127. 
535 Wiercieński H. Pamiętniki. S. 118. 
536 Булат Т. Філенко Т. Світ Миколи Лисенка. Національна ідентичність, музика і 

політика України ХІХ – поч. ХХ століття. C. 34. 
537  Детальніше у статті: Самчук Т. Образотворче мистецтво у повсякденні 

студентів Університету св. Володимира в контексті художнього життя Києва та 

довколишнього регіону (1834-1863). Текст і образ: актуальні проблеми історії і 

мистецтва. Науковий електронний журнал. 2018. Випуск 2 (6). С. 84-97. 
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середовище, в якому у вихованців університету формувалися естетичні 

вподобання, світогляд. Для художнього життя на українських землях кін. XVIII ‒ 

першої половини ХІХ ст. був характерний стильовий синкретизм, жанрове 

різноманіття, поєднання місцевих традицій малярства зі зразками академічного 

живопису 538 . У цей період значно розширився перелік технік образотворчого 

мистецтва, поруч з традиційним живописом та гравюрою розповсюдилися офорт, 

літографія, акварель, сепія, пастель, малюнки тушшю та вугіллям539.  

У зазначений період образотворче мистецтво разом з іншими мистецтвами 

ввійшло до програм середніх та вищих навчальних закладів. Вивчення 

теоретичного і практичного аспектів малювання мало сприяти піднесенню 

загальнокультурного рівня, розвивати художній смак, навчати цінувати і 

розрізняти стилі і жанри творів образотворчого мистецтва. Адже знання творів 

мистецтва, художніх напрямків та їх особливостей засвідчувало високий освітній 

та культурний рівень людини. 

У першій половині XIX ст. також набули поширення рукописні альбоми, які 

були органічною складовою художньої культури в середовищі дворянства та 

інтелігенції540. Яскравим зразком альбомного жанру є «альбом для рисованья и 

записывания» П. Куліша, який він записував та замальовував під час своїх 

мандрівок 1840-50-х рр. Сьогодні цей альбом можна побачити в Чернігівському 

обласному історичному музеї імені В.В. Тарновського541. 

Ще з XVIII ст. у середовищі заможних дворян, які проживали на українських 

землях, стало популярним колекціонування творів мистецтва. Так, наприклад, на 

Правобережжі значні мистецькі збірки були у родини Чацьких, Ходкевичів, 

Яблоновських, Потоцьких та ін. Зазвичай такі колекції були несистематичним 

                                                             
538 Рубан В. Живопис першої половини ХІХ ст. Історія української культури Т.4 

кн. 2. Київ: Наукова думка, 2005. С. 637. 
539  Касіян В., Турченко Я., Українська дожовтнева реалістична графіка. К.: 

Видавництво академії наук УРСР, 1961. С. 54. 
540 Сторчай О. Мистецька освіта в Київському університеті (1834-1924 рр.). Київ: 

Щек, 2009. С. 60. 
541  Івашків В. Фольклористичні мандрівки Пантелеймона Куліша 1840-х років. 

Народознавчі зошити. 2011. № 2 (98). С. 202. 
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збором різнорідних творів мистецтва. У XIX ст. колекціонування поширилось у 

середовищі дрібного дворянства та інтелігенції, зазвичай воно було спрямоване не 

на зарубіжні твори мистецтва, а доволі часто колекції формувалися з робіт 

місцевих авторів542. 

У цей же період в Києві починає розвиватися приватне колекціонування. 

Власні колекції мали К. Лохвицький (збірки монет, медалей, рукописів, 

старожитностей, картин), проф. Домбровський (збірки рідкісних видань, 

рукописів), Я. Волошинський і М. Юзефович (збірки монет), С. Краузе (збірка 

гравюр), колекціонування також було поширене серед університетських 

викладачів 543 . Деякі з викладачів мали значні збірки книжок, присвячених 

питанням мистецтва, наприклад, така бібліотека була у професора архітектури 

О. Беретті544. 

Таким чином, упродовж 1830-60-х рр. на Правобережжі, Лівобережжі та в 

Києві ставав все меншим попит на ремісничі твори мистецтва цеховиків та 

кустарних майстерень, на фоні чого більшої популярності набирав світський 

живопис західноєвропейського зразка. Естетичний запит суспільної еліти, яка 

була головним замовником творів мистецтва змістився в бік академічного 

художнього стилю. Помітну роль в утверджені нових мистецьких віянь відіграла 

поява та діяльність університету в Києві. 

З перших днів свого існування Університет св. Володимира приносив нові 

практики в художню культуру міста. Зокрема, для урочистого акту відкриття 

університету 15 липня 1834 р. (за старим стилем) учителем малювання 

Б. Клембовським був намальований великий портрет князя Володимира, який 

розміщувався на фасаді будинку Корта (головній будівлі університету протягом 

                                                             
542 Suchodolka M., Jakimowicz I., Jaworska J. Rysunki z kolekcji J.I. Kraszewskiego w 

Museum narodowym w Warszawie. Warszawa, 1961. S. 11-16, 34. 
543 Иконников В. С. Киев в 1654-1855. Исторический очерк. C. 310; Сторчай О. 

Мистецька освіта в Київському університеті (1834-1924 рр.). С. 49.  
544 Мокроусова О. Київські домоволодіння архітектора Олександра Беретті (1816-

1895). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Святий Київ 

наш великий», присвяченої 170-річчю перебування Тараса Шевченка у Києві 10 

листопада 2016 р. Збірник. Київ: Друкарський двір Олега Федорова. 2018. С. 159. 
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1834-1842 рр.). Картина в поєднанні зі святковою ілюмінацією створювала 

особливий візуальний ефект, і такого роду комбінація була новинкою в 

художньому житті Києва545. 

У той же час Університет св. Володимира володів найбільшим зібранням 

творів мистецтва в місті. Колекція університету була першою публічною 

виставкою творів мистецтва в Києві. З 1836 р. всі охочі могли ознайомитися з 

університетською збіркою у спеціально визначені дні. Крім звичайних 

відвідувачів, колекція університету приваблювала осіб, які намагалися розвивати 

свої художні таланти. На базі університетської збірки творів мистецтва 

неодноразово влаштовувалися вечірні рисувальні класи. Таким чином, від свого 

заснування університет став центром художнього життя міста і впливав на 

розвиток художньої культури регіону загалом546. 

Університетська колекція творів мистецтва була сформована зі збірок 

Кременецького ліцею, Віленського університету та Уманського василіанського 

монастиря з повітовим училищем при ньому. Вона поділялася на три відділи: 

живопис, скульптура і гравірувальне мистецтво. Колекція була великою 

(наприклад, у 1838 р. було 3099 експонатів), і постійно поповнювалася. У збірці 

була широко представлена історія західноєвропейського художнього мистецтва547. 

Мандрівники, які відвідували університет, також згадують, що одним з 

елементів інтер’єру були портрети. Зокрема, актовий зал університету був 

                                                             
545 Дело правления Университета Св. Владимира об издержанных, употребленных 

при торжественном акте открытия Университета Св. Владимира. ДАК. Ф. 16. Оп. 

370. Спр. 80. 1-1 зв. 
546  Шульгин В. Я. История университета Св. Владимира. С. 205; Сторчай О. 

Мистецька освіта в Київському університеті (1834-1924 рр.). С. 19, 78. 
547 Сторчай О. Мистецька освіта в Київському університеті (1834-1924 рр.). С. 19-

27; Шульгин В. Я. История университета Св. Владимира. С. 222-223; Павлов П. 

Музей изящных искусств. Историко-статистические записки об ученых и учебно-

вспомогательных учреждениях Императорского университета св. Владимира 

(1834– 1884) / Изданы под редакцией ордин.-проф. В. С. Иконникова. Киев: В 

типографии Императорского университета Св. Владимира, 1884. С. 78. 
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прикрашений парадними портретами російських імператорів548, адже університет 

мав назву Імператорський, відповідно, живопис виконував ще й функцію 

ідеологічного виховання студентів. 

Для розвитку мистецьких здібностей студентів з 1834 р. в університеті були 

запроваджені уроки малювання. Вчителі малювання мали хорошу фахову 

підготовку. Вони враховували здібності того чи іншого студента, рівень його 

навичок, адже в гімназіях, ліцеях, училищах також викладався рисунок, ми також 

згадували, що часто при початковій домашній освіті практикувалися уроки 

малювання. Відповідно значна частина студентів мала попередній досвід у 

рисунку та живописі. У перші роки існування університету навчальною 

програмою було передбачено 2 уроки малювання на тиждень, кожен урок 2 

години. Дещо пізніше кількість годин для уроків малювання була збільшена до 

6549. Варто відзначити, що уроки малювання мали факультативний характер і їх 

відвідування не було обов’язковим. 

Кількість студентів, які відвідували уроки малювання була невеликою. 

В. Шульгин повідомляє, що протягом 1834-1840 рр. у середньому уроки 

малювання відвідувало 9 студентів550. Упродовж 1840-50-х рр. кількість студентів 

на уроках малювання не перевищувала 20 осіб. Виключення становив тільки 

1854 р., коли малювання відвідувало 26 студентів. Збільшення кількості студентів 

на уроках малювання спостерігалося на початку 1860-х рр. (1860 р. ‒ 41, 1861 р. ‒ 

53 студенти)551. 

Програма уроків була традиційною для тогочасної художньої освіти: 

спочатку студенти малювали найпростіші геометричні фігури, потім переходили 

до копіювання оригіналів (рисунків і гравюр), далі – до перемальовування зразків 

                                                             
548 Шишкина О. Заметки и воспоминания русской путешественницы по России, в 

1845 году. Т.1. СПб. 1848. С. 232. 
549 Сторчай О. Мистецька освіта в Київському університеті (1834-1924 рр.). С. 51, 

54-55. 
550 Шульгин В.Я. История университета Св. Владимира. С. 156. 
551 Сторчай О. Мистецька освіта в Київському університеті (1834-1924 рр.). С. 57, 

76. 
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античної скульптури в гіпсових зліпках. Студенти опановували техніки 

олівцевого малюнка, рисунка тушшю, масляний живопис. В цілому, викладання 

малювання в університеті відповідало академічній програмі. У програмі були 

визначені етапи, які повинен був пройти кожен студент. Ними були копіювання 

естампів, гіпсових зліпків та картин. Копіювання було необхідною умовою 

підготовки до роботи з натури. Лише найобдарованіші учні робили рисунки з 

натури. Зразками для копіювання слугували чисельні твори з університетської 

колекції західноєвропейської гравюри XV – XIX cт., живописні та графічні копії 

(пастеллю, тушшю) з Рафаеля, Леонардо да Вінчі, Рубенса та ін., академічні 

малюнки, «Рисувальна школа» Реверденa, «Пейзажна рисувальна школа» 

Більмарка, таблиці Прейслера та ін. Зазначена вище програма була основою для 

уроків малювання протягом 1834-1860 рр. З 1860 р. до 1863 р. викладання 

малювання було підпорядковане іншій програмі. У цей період враховувалися 

практичні потреби різних факультетів та інтереси студентів, така зміна призвела 

до збільшення кількості студентів на уроках малювання. Викладання рисунку й 

живопису в Університеті св. Володимира було скасоване у 1863 р.552. Згідно з 

новим університетським статутом (1863) малювання не було серед 

університетських дисциплін.  

Останній викладач малювання в Університеті св. Володимира Г. Васько так 

пояснював призначення художньої освіти в навчальному закладі: «[университет] 

не есть заведение для образования живописцев и живопись служит ему только как 

одно из средств, способствующих развитии идеи изящного»553. Цьому завданню і 

були підпорядковані уроки образотворчого мистецтва в університеті. 

Дехто зі студентів окрім уроків малювання в університеті відвідував 

«Публичную методическую школу живописи» Наполеона Буяльського, яка діяла 

в Києві протягом 1850–1858 рр. Школа брала за зразок західноєвропейську 

                                                             
552 Там само. С. 17, 55, 73, 86. 
553 Бутник-Сіверський Б. Художня школа-студія Наполеона Буяльського. Студії 

мистецтвознавчі: Архітектура. Образотворче та декоративно-прикладне 

мистецтво. Чис. 1-2 (41-42) [голов. ред. Г. Скрипник]; НАНУ, ІМФЕ ім. 

М. Т. Рильського. К. 2013. С. 132. 
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методику викладання. Навчальна програма передбачала підготовку як 

професійних художників-живописців, так і початківців. Найкращі роботи учнів 

школи продавалися. Через фінансові проблеми в 1858 р. школа була змушена 

припинити свою роботу. Наприкінці 1850-х рр. в Університеті св. Володимира 

були відкриті інші рисувальні класи, які організував художник М. Башилов. 

Курси діяли лише один рік, після чого були закриті554. 

Значною подією в художньому житті Києва була виставка робіт зарубіжних 

художників, яка відбулася у 1859 р. у стінах Університету св. Володимира. На 

виставці були представлені роботи німецьких та австрійських художників: в 

основному живопис та графіка. Це були пейзажі, жанрові картини, роботи на 

релігійну та міфологічну тематику тогочасних провідних західноєвропейських 

художників академістів, представників романтизму і бідермайєру 555 . Виставка 

стала помітною подією в культурному житті Києва та водночас підтвердила 

статус університету як центру художнього життя міста556. 

З образотворчим мистецтвом студентів пов’язували не лише уроки 

малювання чи виставки. Помітну роль в навчанні студентів відігравала наукова 

ілюстрація. Завдяки появі більш дешевих способів ілюстрування книжок, таких як 

літографія, вона стає обов’язковим компонентом навчального процесу. Особливо 

важливою наукова ілюстрація була при опануванні природничих наук. Зокрема, у 

навчальному процесі на медичному факультеті активно використовували 

анатомічні атласи або ж різноманітні ілюстрації з анатомії. Особливо прискіпливу 

увагу на якість анатомічних малюнків звертав відомий лікар-хірург М. Пирогов, 

                                                             
554  Иконников В. С. Киев в 1654-1855. Исторический очерк. С. 305-306; 

Шмагало Р. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ ‒ середини ХХ ст. 

структурування, методологія, художні позиції. Львів: Українські технології, 2005. 

С. 73. 
555 Бідемаєр ‒ художній напрям в німецькому і австрійському мистецтві в 1820-40-

х рр. 
556  Сторчай О. Виставка німецького й австрійського живопису та графіки в 

Київському університеті 1859 року. Ант. Вісник археології, мистецтва, 

культурної антропології. К.: ТОВ «Вид-во «Аспект-Поліграф», 2006. № 16-18. С. 

170 – 177. 
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який стверджував, що такого роду малюнок має відображати всі найменші деталі, 

бути максимально натуральним і повинен бути виконаний для чіткого 

практичного застосування557. 

Не менш важливими наукові ілюстрації були для студентів інших 

природничих спеціальностей, наприклад, ботаніків чи зоологів. За відсутності 

великої колекції гербаріїв, опудал чи кістяків тварин, малюнок ставав головним 

джерелом візуальної інформації. Також не варто випускати з уваги те, що для 

студентів-природничників важливо було мати хоча б елементарні навички в 

малюванні, адже воно було найпоширенішим способом візуальної фіксації на той 

час, а вдаватиcя кожен раз до послуг художника було дорого. Тобто під час 

навчання чи наукової роботи поруч з вербальною фіксацією студенти могли 

додавати власні замальовки. Наприклад, нам відомо, що для своєї магістерської 

роботи з зоології самостійно ілюстрації виготовляв К. Єльський, в майбутньому 

відомий дослідник фауни Латинської Америки558. 

Студенти долучалися до образотворчого мистецтва і в інший спосіб. 

Траплялося, що дехто з них охоче позував для художників-портретистів. 

Наприклад, нам відомо про три портрети перших вихованців університету 

Валеріана Гірша, Володимира Превлоцького та Авксентія Потаповича, які, згідно 

з повідомленням газети «Киевлянин», знаходилися в університетському 

живописному кабінеті 559 . Один зі студентів університету З. Котюжинський 

згадував, що приблизно в середині 1840-х рр. в Києві перебував художник 

Гебель 560 , який намалював декілька портретів заможних студентів 561 . Деякі з 

                                                             
557  Пирогов Н. Хирургическая анатомия артерияльных стволов, с подробным 

описанием положения и способов перевязки их. СПб.: в типографии департамента 

внешней торговли, 1854. С. 7. 
558  Kożyhowski J. Kijowski okres (1856-1863) w życiu Konstantego Jelskiego. 

Wrocław-Warszawa, 1961. S. 34. 
559 Первые три студента Университета св. Владимира. Киевлянин. 1884. № 192. С. 

2. 
560 Можемо припустити, що З. Котюжинський говорив про Карла Петера Гебеля ‒ 

австрійського художника, який працював у портретному жанрі і відвідував 

Російську імперію в середині ХІХ ст. 
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портретів колекції Національного музею історії України В. Рубан атрибутувала як 

зображення студентів 1830-х років562.  

Окрім відвідування різноманітних виставок та колекцій, позування 

художникам, відвідування уроків малювання студенти університету 

використовували твори мистецтва в інтер’єрі своїх помешкань, наприклад, 

прикрашали стіни свого житла картинами та естампами563. Окремим студентам 

вдавалося створити власну невелику колекцію творів образотворчого мистецтва. 

Популярно було мати зображення відомих письменників та поетів, портрети 

членів родини, різні пейзажі. Одним з прикладів такої колекції може слугувати 

збірка малюнків та фото В. Антоновича, вилучена слідчими в 1861 р. У переліку 

зображень знаходилися портрети Б. Хмельницького, Ю. Бема, Ш. Конарського, 

З. Красінського, Т. Зана, окремі ілюстрації із книжок, наприклад, з робіт 

А. Скальковського «История Новой Сечи или последнего коша Запорожского», 

«Наезды гайдамак на Западную Украину в XVIII столетии, 1733-1768» та навіть 

картина «Козак Мамай» ‒ «образник самородной украинской живописи»564. 

Користувалися популярністю ілюстровані альбоми та атласи, які також 

знаходимо серед переліку студентських речей. Наприклад, ілюстрований альбом 

Жака Лаббілард’єра «Атлас, для тих хто подорожує в пошуках Ла-Перес» (фр. 

«Atlas pour servir a la relation du voyage a la recherche de La Perouse»), в якому 

налічувалося 44 ілюстрації. Або ж збірка малюнків гробниці польських королів в 

Кракові, яка містила 20 малюнків та ін.565. З другої половини 1850-х рр. серед 

студентів починає набирати популярності інший тип колекціонування зображень, 

яким стало збирання фотографій, однак цей аспект заслуговує на окреме 

дослідження.  

                                                                                                                                                                                                                
561 Pamiętniki Zygmunta Kotiużyńskiego 1826-1894. S. 11. 
562 Рубан В. В. Український портретний живопис першої половини ХІХ століття. 

C. 135-137. 
563 Groza A. Mozaika kontraktowa pamiętnik z roku 1851. Wilno, 1857. S. 81. 
564 Син України: Володимир Боніфатійович Антонович. У 3-х томах. Т. 2. C. 27-

28. 
565 ДАК. Ф. 16. Оп. 368. Спр. 33. Арк. 8. 
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Отже, одразу ж після своєї появи Університет св. Володимира долучився до 

художнього життя всього регіону, відіграючи в ньому помітну роль. Однак, не 

можна заперечувати, що навчальний заклад також зазнав впливу місцевої 

художньої традиції з домінуючим впливом дворянської культури. Зокрема 

образотворче мистецтво відігравало помітну роль в житті студентів Університету 

св. Володимира. Перш за все, на художніх інтересах студентів позначався вплив 

пануючих мистецьких смаків місцевої еліти, яка надавала перевагу зразкам 

академічного мистецтва. Завдяки динамічному розвитку художнього життя в 

Києві студенти мали змогу знайомитися з різноманітними творами 

образотворчого мистецтва, як під час Київських контрактів, у приватних збірках, 

так і у великій університетській колекції. Про мистецько-естетичний розвиток 

студентів також дбала адміністрація університету, запроваджуючи факультативні 

уроки малювання. Водночас, студенти використовували навички малювання для 

професійної та наукової діяльності. Під впливом загальної тенденції студенти 

займалися колекціонуванням творів мистецтва. Знайомство студентів із творами 

образотворчого мистецтва свідчило про їх високий загальнокультурний рівень та 

приналежність до суспільної еліти. 

4.1.3 Танці 

Бальні танці були важливим елементом європейської аристократичної 

культури з початку Нового часу. Тогочасна дворянська культурна традиція 

зараховувала танці до «благодетельных телесных упражнений», які сприяли 

гармонічному розвитку особистості. Вміння танцювати вважалося цінним 

навиком і могло принести успіх не тільки на паркеті, а й у службовій кар’єрі. В 

аристократичному середовищі Російської імперії XIX ст. бальні танці також мали 

важливе значення. Вони були організуючим елементом балу, на якому 

реалізовувалося громадське (суспільне) життя дворянина. Бал був сферою, яка 

протиставлялася службі, навчанню у випадку студентів. Це було місце 

невимушеного спілкування, світського відпочинку, місцем, де грані суспільної 
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ієрархії ослаблювалися566. На балу студент міг мати більший успіх та значення 

ніж військові або чиновники високого рангу і це не вважалося порушенням 

суспільної норми. 

Важливе місце у вихованні дворян приділялося навчанню бальних танців. 

Дітей цьому мистецтву навчали з 5-6 років. Танці також були обов’язковим 

предметом у державних та приватних навчальних закладах. Навчання танцю було 

елементом традиції дворянського виховання та невід’ємною складовою світської 

культури567. 

«Танцевание придает приятность всем преимуществам, которые мы 

получаем от природы; управляет все телодвижения и утверждает тело в 

правильных положениях. Если мы родимся с некоторыми несовершенствами, то 

оно их скрывает, или по крайней мере прикрашивает, а иногда их и совсем 

истребляет»568, ‒ так описує корисність танців одна з перших у Російській імперії 

книжок-посібників для бажаючих оволодіти цим мистецтвом. 

У першій половині ХІХ ст. звичними танцями на балах були: «1.) Польской 

(полонез). 2.) Экоссез. 3.) Вальс. 4.) Котильон. 5.) Кадриль, 6.) Мазурка. 7.) 

Матредур. 8.) Краковянка. 9.) Тампет. 10.) Кадрили Французские» 569 . 

Послідовність танців під час балу забезпечувала динамічну композицію. Кожен 

танець мав свою інтонацію та темп, які визначали стиль рухів і розмов під час 

танцю. Танці в балі були організуючим стержнем. Чергування танців 

                                                             
566 Лотман Ю. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства 

(XVIII-начало ХІХ века). СПб., 1994. С. 91. 
567 Захарова О. Ю. Светские церемониалы в России XVIII – начала XX в. М.: ЗАО 

Изд-во Центрполиграф. 2001. С. 274, 276; Лотман Ю. Беседы о русской культуре. 

Быт и традиции русского дворянства (XVIII-начало ХІХ века). СПб., 1994. С. 92. 
568  Танцовальний словарь / перевод с французкого. М.: в Университетской 

типографии, у В. Окорокона, 1790. С. 4. 
569  Петровский Л. Правила для благородных общественных танцев, изданные 

учителем танцеванья при Слободско-украинской гимназии Людовиком 

Петровским. Харьков: Тип. университета, 1825. С. 52. 
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організовувало послідовності настроїв. Кожен танець передбачав пристойні для 

нього теми розмов, розмова-бесіда була важливою складовою танцю570. 

Бальна культура також міцно увійшла у традиції провінційного дворянства 

Правобережжя та Лівобережжя України. Бали влаштовувалися в маєтках знаті, 

осередками бального життя були також міста. У 1830-50-х у середовищі 

київського бомонду набули великої популярності бали та маскаради. Окрім балів 

у дворянському, купецькому клубах та царському палаці, багато танцювальних 

вечорів проводилося у приватних будинках. Сучасники стверджували, що Київ 

охопила справжня «танцомания». Тільки дворянським зібранням 

організовувалося близько 40 балів на рік, на кожному з яких було до 200 людей571. 

Представники київської аристократії вірили в особливу користь, навіть 

оздоровчий ефект, від ритмічних рухів під музику, це була своєрідна «бальна 

терапія». Ті хто вперше відвідував київські бали першої половини ХІХ ст. були 

вражені яскравість і пишністю танцювальних вечорів572. 

Студенти Університету св. Володимира одразу ж потрапили у вир київського 

світського життя. Однак значна частина вихованців університету не мала 

достатнього навику у танцях. Для покращення вміння танцювати студенти мали 

змогу навчатися танцям. Для цього був найнятий спеціальний вчитель танців, 

який безкоштовно навчав казеннокоштних студентів, а своєкоштні платили 

невелику суму за уроки. Згідно з правилами учитель мав навчати студентів 

«разным общественным употребительнейшим танцам»573. 

Уроки танців проводилися в Університеті св. Володимира упродовж 1834-

1859 рр. З 1834 р. до 1840 р. вони мали факультативний характер, їх відвідували 

казеннокоштні студенти. Заняття відбувалися двічі на тиждень, по дві години 

                                                             
570 Лотман Ю. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства 

(XVIII-начало ХІХ века). СПб., 1994. С. 96. 
571 Иконников В. С. Киев в 1654-1855. Исторический очерк. С. 336-337. 
572 Макаров А. Стиль жизни, нравы и вкусы старого Киева. Киев: Скай Хорс, 2017. 

С. 18-19. 
573  О распределении штатной суммы положенной для учителей искусств при 

Университете и об определении учителей искусств. ДАК. Ф. 16. Оп. 276. Спр. 21. 

Арк. 9. 
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кожне, в основному ввечері. У середньому 22 студенти відвідувало уроки танців 

протягом 1834-1840 рр.574. Низьку відвідуваність спричинювало те, що спочатку 

танці не були обов’язковим предметом, а кількість основних лекцій була 

значною575, тому часу на відвідування уроків танців залишалося зовсім мало. Крім 

того, переважна більшість студентів мали дворянське походження, відповідно 

вони навчалися танцям з дитинства, і у них не виникало потреби в додаткових 

уроках576.  

Про уроки танців М. Чалий згадує: «По вечерам, после занятий, институтская 

зала 577  оглашалась музыкой Малавского. Из камер выскакивали студенты и 

составлялись танцы; а в положенные дни в институт приходили учителя искусств: 

танцмейстер Дебре и гимназист Урсо и зала оглашалась то звуками, скрипки, то 

воинственными кликами вечно пьяного фехтмейстра: rompez!578 сопровождаемые 

звяканьем сабель и рапир»579. 

Загалом студенти сприймали уроки танців як вправу для підтримки хорошої 

фізичної форми або ж як веселу розвагу. «Прочие, ‒ згадує М. Чалий, ‒ 

принимали участие в танцах, потехи ради, «для моциона». Распотешить веселую 

компанию и побесить Дебре [вчителя танців. ‒ авт.] козлиными прыжками и 

обезьянними ужимками для некоторых было большим удовольствием»580. 

Після візиту Миколи І до Університету восени 1840 р., ситуація у викладанні 

танців кардинально змінилася. Імператор, незадоволений зовнішнім виглядом 

                                                             
574 Шульгин В. Я. История университета Св. Владимира. С. 126. 
575  Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского университета 

Св. Владимира. Университет Св. Владимира в царствование Императора Николая 

Павловича. С. 149. 
576  Самчук Т. Викладання танців в Університеті Св. Володимира. Актуальні 

проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць: Наукові 

записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 25. Рівне: 

О. Зень, 2014. С. 32. 
577 Інститут казеннокоштних студентів спочатку розташовувався в будинку Корта, 

згодом в будинку Самойловича. 
578 Фр. «Розходьтесь». 
579 Воспоминая М. Чалого. Киевская старина. 1889. № 12. С. 519. 
580 Там само. С. 519-520. 
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студентів, ініціював розпорядження, за яким танці стали обов’язковим предметом 

для всіх вихованців Університету св. Володимира з 1 по 3 курс. Студенти мали 4 

уроки по 1,5 години кожен. Упродовж 1841-1846 рр. уроки танців відвідувало від 

86 до 194 студентів. Уроки танців могли не відвідувати студенти 4 курсу, ті, хто 

мав тілесні вади або серйозні хвороби, а також вихованці університету, яких було 

визнано керівництвом такими, що вміють добре танцювати581. 

Введення загальних уроків танців мало позитивний вплив. У додатку до 

університетського звіту за 1842 р. зазначалося: «Успехи обучающихся в танцах, 

введенных в лучших обществах, были вполне удовлетворительны, и меры 

принятые в сем отношении начальством, оказались действительными даже 

благодетельными к наружному образованию молодых людей, не имеющих 

прежде возможности обучаться сему искусству»582. 

З 1846 р. по 1859 р. зобов’язані відвідувати уроки танців були лише студенти 

1 та 2 курсу. Імовірно, така зміна була зумовлена великою кількістю осіб на 

уроках танців, що знижувало ефективність занять. Очевидно саме тому, 

адміністрація університету скоротила термін навчання танцям. Для студентів-

початківців призначалося два уроки танців на тиждень, для тих, хто продовжував 

‒ один урок, кожне заняття по дві години. Уроки відвідувало від 121 до 570 

студентів. У 1859 р. викладання танців було остаточно припинене Університеті 

св. Володимира за наказом Міністра народної освіти583. 

Студенти мали змогу одразу ж демонструвати своє вміння вправно 

танцювати. Попечитель Київського учбового округу Є. Ф. фон Брадке 

влаштовував недільні вечори з танцями та розвагами. На вечорах збиралися 

старші випускниці приватних жіночих пансіонів, студенти і професори. Дещо 

пізніше Д. Бібіков також запрошував окремих студентів на бали. «Студенты, ‒ 

                                                             
581 ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 26. Арк. 58. 
582 ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 57. Арк. 58. 
583 Самчук Т. Викладання танців в Університеті Св. Володимира. С. 34. 
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згадував П. Селецький, ‒ составляли принадлежность всех собраний; из них было 

много хороших танцоров и любезных кавалеров»584. 

Особливо приязно студентів приймали в будинках родин, які переселилися 

до Києва на період навчання дітей у гімназії чи університеті. Такі будинки 

ставали місцем для веселого проведення часу студентами. Значною популярністю 

користувалися танці, особливо мазурка. Веселі вечори могли продовжувати до 

півночі, а іноді і за північ585. Відвідувати танцювальні вечори було престижно, 

деякі студенти прагнули долучитися до дворянського середовища через 

відвідування таких заходів, відповідно вміння танцювати ставало необхідною 

умовою для цього586. 

Головною подією київського бального життя був контрактовий ярмарок. Тоді 

в місті з’являлася велика кількість аристократичної публіки, а бали та маскаради 

проводилися частіше, ніж звичайно. Студенти Університету св. Володимира були 

частими гостями на контрактових балах587. Очевидно, давалися взнаки домашня 

підготовка та уроки в університеті. 

Таким чином, студенти розглядали танці як одну з форм дозвілля, яка 

відповідала їх дворянському походженню. З іншого боку, адміністрація 

університету трактувала танці як корисну фізичну вправу, яка повинна була 

сприяти вихованню дворянських манер і правильної постави у вихованців 

навчального закладу. Відповідно, для студентів були призначені обов’язкові 

уроки танців. Крім цього, студенти були частими гостями на різних танцювальних 

вечорах і танці стали одним із засобів їх комунікації з місцевим дворянством, а 

вміння добре танцювати могло допомогти вихованцям університету у майбутній 

кар’єрі. 

                                                             
584 Записки П. Д. Селецкого. Часть первая (1821-1846). С. 44-45. 
585 Kilka obrazków z akademickiego życia przez J.W. Rolle. Gazeta codzienna. 1857. 

№ 74. S. 3-4. 
586 Ромер Ф. Київський університет в 1855-1860-ті роки. C. 23-24. 
587  Ułaszyn H. Kontrakty kijowskie: szkic historyczno-obyczajowy, 1798-1898. 

Petersburg: nakł. księgarni K. Grendyszyńskiego, 1900. S. 57. 
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4.1.4 Фехтування 

У академічну традицію університетів Російської імперії шпага і фехтування 

прийшли як рудимент одягу та традицій середньовічних європейських студентів з 

одного боку і як елемент дворянської культури з іншого. Шпага стала своєрідним 

символом благородства людей науки 588 . Символічне значення мала традиція 

роздачі шпаг, яка відбувалася публічно і символізувала новий статус студента, 

який засвідчувався перед усією публікою. Під час урочистого відкриття 

Університету св. Володимира 15 липня 1834 р., першим трьом студентам були 

вручені шпаги генерал-фельдмаршалом Ф. Остен-Сакеном. Цей символічний акт 

засвідчив всій громадськості новий статус студентів і тим самим підвищував 

соціальний престиж студентства. 

Загалом, шпага сприймалася як декоративний елемент. Самі студенти 

називали її «безвредной шпаженкой», яка не могла бути засобом самозахисту589. 

Шпага при студентській формі мала символічний, а не прикладний характер. 

Фехтування не мало значної практичної цінності, як мистецтва самооборони. У 

ХІХ ст. воно втрачало свою минулу популярність. Фехтування зберігало своє 

практичне значення лише для військових, дворянство все менше і менше уваги 

приділяло власному вдосконаленню у володінні холодною зброєю. У XIX ст. 

фехтування розглядалося радше як мистецтво спрямоване на фізичне 

вдосконалення, особливо потрібне для тих, хто навчається і веде «сидячий» 

спосіб життя. 

Яскравою ілюстрацією, що підтверджує призначення фехтувального 

мистецтва, є фрагмент передмови до книжки «Руководство к изучению правил 

фехтования на рапирах и эспадронах». Там наголошується: «Весьма естественно, 

что умственное образование нужно соединять с физическими, ибо польза от 

умственного развития может быть прочною только в здоровом теле. Сидячая 

                                                             
588 Кулакова И. Мундир российского студента (по материалам XVIII века). Теория 

моды: Одежда. Тело. Культура. Международный журнал. Осень (№ 9). 2008. 

URL: http://visantrop.rsuh.ru/article.html?id=346518 (дата звернення 28.10. 2018). 
589 Чалий М. Спогади із життя університету 40-х років ХІХ ст. С. 204. 
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жизнь и умственные напряжения изнуряют и истощают физические силы, для 

поддержания коих необходимы моцион или гимнастические упражнения; но как 

человеку посвятившему себя умственным занятиям драгоценнее всего время, то в 

этом отношении наиболее удовлетворяет необходимости фехтовальное искусство 

[…]. Одним словом, фехтовальное искусство, выправляя и развивая стан 

человека, наделяет его грациею в приемах, делая его вполне развязным и 

ловким»590. 

Статутом Університету св. Володимира були передбачені уроки фехтування. 

Необхідність навчання студентів фехтуванню було продиктоване декількома 

причинами: необхідністю фізичного вдосконалення та виробленню навиків 

носіння шпаги, що передбачалося студентською формою591. Були визначені дні 

обов’язкового носіння шпаги як атрибута студентського мундиру. (див. Підрозділ 

2.2). 

Протягом 1834-1840 рр., уроки фехтування в університеті мали 

факультативний характер. Вони відбувалися ввечері, двічі на тиждень, по дві 

години кожне заняття, після основних лекцій. Казеннокоштні студенти навчалися 

безкоштовно, своєкоштні повинні були платити 50 руб. асигнаціями на рік, на 

уроці могли бути присутніми не більше 6 студентів 592 . За повідомленням В. 

Шульгина, щорічна кількість бажаючих оволодіти фехтувальним мистецтвом 

становила 12 осіб593. Загальна завантаженість студентів навчальними предметами 

та добровільний вибір фехтування як університетської дисципліни обумовили 

відмову більшості студентів від нього протягом 1834-1840 рр. 

Візит імператора Миколи I до Університету св. Володимира восени 1840 р. 

визначив подальшу долю фехтування як навчальної дисципліни. За вимогою 

імператора університетська адміністрація запровадила обов’язкове викладання 

                                                             
590  Сивербрик Е. Руководство к изучению правил фехтования на рапирах и 

эспадронах. СПб: издатель А.К. Бленжини, 1880. C. 9-10. 
591 ДАК. Ф. 16. Оп. 276. Спр. 343. Арк. 1-1 зв. 
592 ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 26. Арк. 22. 
593 Шульгин В. Я. История университета Св. Владимира. С. 156. 
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фехтування для студентів. Внаслідок «недостатка наружного образования в 

некоторых студентах Университета Св. Владимира»594. 

Протягом 1840-1849 рр. для студентів було передбачено вісім годин 

фехтувальних занять на тиждень, чотири години для казеннокоштних і стільки ж 

для своєкоштних. Уроки фехтування відбувалися у вечірні години з 18 до 21. 

Заняття з фехтування повинні були відвідувати всі студенти, казеннокоштні з 

першого по третій курс, своєкоштні з першого по другий включно. Уникнути 

уроків фехтування можна було, якщо студент мав проблеми зі здоров’ям або 

фізичні вади. Після впровадження загального викладання фехтування кількість 

студентів на уроках фехтування збільшилася у 7 разів: з 19 до 136. 

Кінцевою датою викладання фехтування в Університеті св. Володимира 

вважаємо 5 липня 1849 р. Київський генерал-губернатор наказав припинити уроки 

фехтування в Університеті св. Володимира, оскільки вони не приносили, на його 

думку, користі, а найм вчителя фехтування вважався даремним витрачанням 

коштів595. 

Архівні матеріали дозволяють реконструювати особливості студентських 

уроків фехтування. Найчастіше на уроках фехтування застосовувалася рапіра, 

вістря якої обмотувалася замшею, щоб уникнути поранень. Іншим різновидом 

зброї була шабля або еспадрон. Доволі часто під час навчальних тренувань 

студенти використовували спеціальні дерев’яні шаблі. Також студенти мали 

спеціальне захисне спорядження: маски, нагрудники, рукавиці. 

Фехтування мало більше значення, аніж просто одна з навчальних дисциплін 

в університеті. У спогадах П. Селецького знаходимо розповідь про роль 

фехтування у студентському середовищі кінця 1830-х початку 1840-х років. 

Селецький зазначає: «Между нами, как истиными буршами, в большом ходу было 

фехтованье. Учил нас драться на рапирах плененный в двенадцатом году француз 

                                                             
594 ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 26. Арк. 1-1 зв. 
595 Там само. Арк. 179-179 зв. 
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Базанкур596; в этом упражнении я сделал большие успехи, и не раз из состязания с 

учителем выходил победителем. Вместо шпаг никуда негодных, присвоенных 

студенческой форме, мы завели длинные шпаги, с отпущенными клинками, и 

никогда с ними не расставались, исключая лекций» 597 . Незважаючи на це, 

фехтування не набуло того великого символічного значення для студентського 

загалу Університету св. Володимира, як, наприклад, в німецьких університетах.  

Отже, зацікавлення студентів мистецтвом фехтування було зумовлене 

декількома факторами. По-перше, фехтування було елементом традиції 

університетської освіти, сформованої під впливом дворянської культури, по-

друге, носіння шпаги при студентській формі вимагало, хоча б елементарного 

вміння поводитися з холодною зброєю. Для самих студентів фехтування було 

свого роду фізичною вправою, розвагою, яка була для них бажаною зміною 

діяльності при великому лекційному навантаженні. Зі свого боку адміністрація 

університету вбачала в уроках фехтування засіб вироблення у студентів 

правильної постави та засіб зміцнення фізичного здоров’я. Захоплення 

фехтування не набуло широкого розмаху серед студентів Університету 

св. Володимира. Після припинення викладання фехтування як навчального 

предмету інтерес з боку студентів був дуже слабкий. Фехтування знову з’явиться 

сфері зацікавлень студентів Університету св. Володимира на початку ХХ ст., але 

цього разу як один із видів спорту. 

4.1.5 Верхова їзда 

У першій половині XIX ст. верхова їзда зберігала важливе практичне 

значення для окремих соціальних груп (військових, поліції) у Російській імперії. 

Вона також залишалась важливою складовою аристократичної культури. 

                                                             
596 У документах Унівреситету св. Володимира не згадується прізвище Базанкура, 

як учителя фехтування, імовірно студенти користувалися його приватними 

уроками. 
597 Записки П. Д. Селецкого. Часть первая (1821-1846). С. 49. 
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Майстерне керування конем вважалося елементом престижу та привілейованості. 

Кінні прогулянки також були своєрідною формою відпочинку і дозвілля. 

«Насколько верховая езда есть удовольствие полезное как в чисто-

гигиеническом смысле, так и в моральном, действуя прекрасно на легкие, 

нервную и мышечную системы организма, верховая езда развивает лихость, 

смелость, самостоятельность и находчивость», ‒ так описує головні позитивні 

ефекти від верхової їзди «Книга о лошади» К. Врангеля598. Загалом, кінна їзда 

вважалася корисною формою активного відпочинку, яка зміцнює фізичне 

здоров’я. 

З 1835 р. студенти Університету св. Володимира мали змогу відвідувати 

уроки верхової їзди. Вони відбувалися у спеціально побудованому для цього 

манежі на території Першої київської гімназії. Умови навчання були 

сприятливими. Манеж для уроків верхової їзди завжди був в належному стані, 

коні утримувалися у чистоті та отримували достатнє харчування, весь необхідний 

реманент для верхової їзди (сідла, попони, вуздечки, трензелі, підгрудники, бокові 

ремені, корди, шпанц-рейтори і капкани) зберігалися у зразковому стані. З 1846 р. 

уроки верхової їзди для студентів Університету св. Володимира почали 

відбуватися у приватному манежі вчителя кінної їзди Євстафія Станіслава 

Ольшанського, де і відбувалися до 1863 р. 

У перші роки функціонування Університету св. Володимира уроки верхової 

їзди відвідувала незначна кількість студентів. В. Шульгин зазначає, що в період 

1834-1839 рр. в середньому 15 студентів відвідували уроки кінної їзди 599 . 

Наприклад, у 1837 р. уроки верхової їзди відвідувало лише 12 студентів. Уроки 

відбувалися або зранку до основних лекцій (з 6 ранку) або в обідні години (з 13 

або з 15) шість днів на тиждень, всі дні крім неділі, урок тривав 2 години. На 

                                                             
598 Врангель К. Книга о лошади. Т.1.Под. ред. С. П. Урусова. СПб.: издание Ф. В. 

Щепанского, 1886. С. 232. 
599 Шульгин В. Я. История университета Св. Владимира. C. 156. 
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одному уроці одночасно могло перебувати 3-5 студентів600. Заняття не були дуже 

популярними. У 1843 р., 1845 р. їх відвідувало лише 15 студентів, у 1850 р.‒ 19 

студентів, у 1852 р. ‒ 23 студенти, 1856 р. ‒ 20., 1857 р. ‒ 25, 1859 р. ‒ 18 

студентів601. 

Казеннокоштні студенти навчалися верховій їзді безкоштовно, а своєкоштні 

студенти мусили платити за уроки. Якщо уроки відбувалися на конях вчителя 

кінної їзди то ціна становила 2 р. 50 коп. асигнаціями, якщо студентів було більше 

чотирьох на уроці, ціна знижувалася до 2 р. асигнаціями. Ті зі студентів, хто 

відвідували уроки верхової їзди з власними кіньми платили 1 руб. асигнаціями602. 

За свідченням різноманітних комісій, які перевіряли якість викладання 

верхової їзди, студенти мали хороші успіхи603. Декотрі зі студентів утримували 

коней спеціально для уроків верховою їзди604, але це могли дозволити собі тільки 

заможні вихованці університету. 

У другій половині 1850-х рр. уроки верхової їзди відвідували лише 

казеннокоштні студенти медичного факультету, це пояснювалося суто 

практичною причиною. Значна частина студентів-медиків після закінчення 

університету була змушена працювати військовими лікарями, тому навички 

верхової їзди були їм вкрай необхідними у майбутній професійній діяльності. 

Про рівень майстерності верхової їзди, якої досягли студенти, повідомляє 

фрагмент спогадів Вацлава Лясоцького. Там читаємо, що у квітні 1857 р., коли 

частина студентів була заарештована у справі полковника Брінкена (Деталі див. 

Розділ 2), один із вихованців університету, а саме Володимир Мілович, зважився 

на відчайдушний крок. Він, верхи на коні, увірвася до кортежу жандармів і 

                                                             
600 Дело о обучении Студентов фехтованию. ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 2. 126 Арк. 

13. 
601 Самчук Т. Викладання верхової їзди в Університеті Св. Володимира (1835-1863 

рр.). Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. За заг. ред. Ломаковича А. М., Бенери В. 

Є. Кременць: ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2015. Вип. 5. С. 39-48. 
602 ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 26. Арк. 23. 
603 ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 57. Арк. 59. 
604 Bobrowski T. Pamiętniki Tadeusza Bobrowskiego. T.1. S. 293. 
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повідомив ув’язненому студентові Г. Сонгайлу важливу для нього інформацію. За 

Міловичем була організована погоня, але він успішно позбавився переслідувачів, 

майстерно керуючи конем605. 

Вміння їздити верхи студенти використовували не тільки для власного 

дозвілля чи практичних потреб. Під час Польського повстання 1863 р. київські 

студенти та гімназисти сформували невеликий кінний повстанський загін. За 

офіційною статистикою, 21 студент входив до складу кінного загону. Одразу ж на 

околицях Києва загін був розгромлений, частина студентів загинула, а решта 

отримала різні види покарання606. 

Отож, кінна їзда сприймалася як своєрідний засіб фізичного вдосконалення 

та загартування студентів. Для частини студентства верхова їзда була однією з 

форм аристократичного дозвілля. Для інших вона мала суто практичне значення, 

наприклад, для студентів-медиків, які вступали на військову службу. Декотрі зі 

студентів намагалися використати своє вміння їздити верхи для досягнення 

політичних цілей, які зазнали цілковитої поразки. 

                                                             
605 Lasocki W. Wspomnienia z mojego życia. T 1. S. 139. 
606 Нариси з історії Університету святого Володимира. С. 73; Авсеєнко В. Уривки 

із спогадів про університет кінця 50-х – початку 60-х ХІХ ст. З іменем Святого 

Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах 

сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. Кн. 1. Київ: Заповіт, 

1994. C. 268-269. 
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4.2 Літературні зацікавлення студентів Університету св. Володимира 

Протягом багатьох століть книжки були одним із головних джерел знань. З 

одного боку вони ставали основою професійної підготовки, з іншого боку читання 

сприяло розвитку світогляду, загальній освіченості. Серед окремих суспільних 

груп (дворянство, інтелігенція) читання набрало значного поширення і 

популярності, стало культурною потребою. Для частини воно було формою 

дозвілля, для інших важливою основою формування цінностей та ідеалів.  

Ще з гімназичних років більшість студентів була призвичаєна до постійної 

роботи з книжками. Специфіка навчання в університеті зобов’язувала вихованців 

університету стабільно багато читати. У залежності від обраного напрямку 

навчання їм доводилося опрацьовувати спеціалізовану літературу, робота над 

якою надавала їм професійної компетенції. Водночас студенти цікавилися 

популярною поезією, художньою літературою, публіцистикою і драматичними 

творами. Читання різного роду книжок впливало на формування художнього 

смаку студентів, їх світоглядних та ціннісних орієнтирів. 

Студенти мали декілька шляхів доступу до різноманітної літератури. Перш за 

все, Університет св. Володимира мав велику книгозбірню, основу якої становили 

книжки ліквідованого Кременецького ліцею 607 . Однак, студентам було доволі 

складно отримати доступ до бажаних книжок з університетської бібліотеки. 

Наприклад, щоб отримати книжку студент мусив заручитися підтримкою одного з 

професорів або інспектора студентів 608 . Спеціально для казеннокоштних 

вихованців університету була заснована окрема бібліотека, яка складалася 

головним чином з навчальної літератури. Деякі зі студентів створювали невеликі 

                                                             
607  Шмидт А. Кременецький ліцей як зразок просвітницької моделі школи на 

території України у першій половині ХІХ століття. Переклад з польської Микола 

Стронський. Кременець, 2012. С. 182. 
608 Об изменении правил для выдачи книг из Университетской библиотеки. ДАК. 

Ф. 16. Оп. 381. Спр. 128. Арк. 1 зв. 
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власні збірки, які включали як необхідну навчальну, так і різного роду художню 

літературу609.  

Ще з кінця 1830-х рр. студенти-поляки заснували таємну бібліотеку, 

діяльності якої керували брати Гедройці. У бібліотеці знаходилися заборонені 

цензурою польські книжки еміграційних видавництв, які доставлялися в Київ 

нелегально610. Традиція облаштовувати нелегальні бібліотеки буде зберігатися й 

надалі, оскільки згадки про них ми зустрічаємо у студентських спогадах 1840-50-

х рр.611. 

Наприкінці 1850-х рр. була відкрита університетська лекторія при бібліотеці. 

Зазвичай студенти та слухачі університету читали в лекторії журнали, твори 

художньої літератури, деякі історичні праці російською, польською та 

французькою мовами612. 

Навесні 1861 р. Радою університету були затвердженні правила для 

приватної студентської бібліотеки. Створення такої бібліотеки було необхідністю 

для студентів, яким був потрібний доступ до книжок. Окрім самої бібліотеки 

також був заснований лекторій, де можна було читати періодику. Бібліотека 

керувалися студентами, однак була підзвітною університетській адміністрації613. 

Як згадував один з колишніх випускників така бібліотека була необхідністю614. 

Окрім університетських бібліотек, студенти могли користуватися послугами 

книжкового ринку та приватними колекціями. У першій половині ХІХ ст. 

книжковий ринок в регіоні був розвинений слабо, переважала нестаціонарна 

                                                             
609 ДАК. Ф. 16. Оп. 368. Спр. 33. Арк. 2-2 зв., 8. 
610 Tabiś J. Polacy na uniwersytecie kijowskim 1834-1863. S. 52-53. 
611 Jeż T. [Milkowski Z.] Od kolebli przez życie: wspomnienia (1830-1873). T.1. S. 

121; [Święcicki P.] Na gruzach. S. 159; Zawadynski T. Ze wspomnień uniwersyteckich. 

S. 1; Шульгин В. Югозападный край в последнее двадцатипятилетие (1838-1863). 

C. 50. 
612  Савенко И. Г. Библиотека Университета св. Владимира. Историко-

статистические записки об учебных и учебно-вспомагательных учреждениях 

Университета св. Владимира. К., 1884. С. 322. 
613 О правилах для студенческой библиотеки. ДАК. Ф. 16. Оп. 300. Спр. 54. Арк. 3 

зв. – 4 зв. 
614 Записки об университетской жизни (1860-1864). Киевлянин. 1864. № 19. С. 1. 
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торгівля книжками. Вони коштували дорого і були малодоступними. Наприклад, 

у Подільській губернії в сер. ХІХ ст. книжки можна було купити здебільшого на 

ярмарках в мандрівних книгарів. Т. Кароєва наводить приклад одного з таких 

торговців. Ним був Й. Лех з Вінниці, який пропонував покупцям 746 назв 

найменувань книжок, з який 635 польською мовою, 107 французькою і лише 4 

російською. Здебільшого це була художня, навчальна та дитяча література615. 

З 1840-х рр. в Російській імперії почався процес комерціалізації 

книговидавничої справи. Серед видавців варто виділити О. Смірдіна, котрий 

здійснив низку видавничих проектів, які сприяли широкому поширення творів 

російських письменників. Одним з його проектів було видання серії «Полное 

собрание сочинений русских авторов», розрахованої на широкого читача. Один 

том із серії коштував 1 руб. ср. Всього впродовж 1846-1856 рр. вдалося видати 70 

томів творів 35 авторів616. 

Київський книжковий ринок надавав студентам можливість придбати різного 

роду книжки. У першій половині 1830-х рр. в місті торгували паризькі 

книготорговці Лекуєнт та Доре та Лендар, які продавали французькі книжки617. 

Особливо активною книготоргівля була під час контрактового ярмарку. 

Наприклад у 1847 р. книжок і нот на ярмарку було продано на 18 200 руб. ср.618, у 

наступному 1848 р. ‒ на 12 400 руб. ср.619, а в 1849 р. ‒ на 10 000 руб. ср.620. В 

описах київських контрактів зазначалося, що на ярмарку чи не найбільшого 

                                                             
615 Кароєва Т. Р. Розвиток книжкової культури як чинник модернізації суспільства 

в українських губерніях другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Дис. ... докт. іст. 

наук / Міністерство освіти і науки України; Вінницький державний педагогічний 

університет ім. М. Коцюбинського. К., 2016. С. 149, 172. 
616 Смирнов-Сокольский Н. Книжная лавка А. Ф. Смирдина. М., 1957. С. 62, 65. 
617 Гуржій І. О., Гуржій О. І. Купецтво Києва та Київщини XVII–XIX ст. Київ: 

Інститут історії України НАН України, 2013. С. 176. 
618  Крещенская ярмарка в Киеве в 1847 году. Киевские губернские ведомости. 

Отдел второй. Часть неоффициальная 1847. № 14. С. 2. 
619 Крещенская ярмарка в Киеве в 1848 году. Там само. 1848. № 14. С. 2. 
620 Крещенская ярмарка в Киеве в 1849 году. Там само. 1849. № 10. С. 79. 
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поширення отримала російська література, з легкістю можна було придбати твори 

Пушкіна чи Жуковського621. 

З часом в Києві розвинулася місцева видавнича справа. Виданням книжок 

займалися університетська типографія, типографія Вальнера, Гаммершмідта та 

Глюксберга, в якій здебільшого друкувалися польські книжки. З кінця 1830-х рр. 

у Києві значно пожвавилася торгівля книжками, був заснований магазин 

іноземних книжок Ю. Завадського. Російськомовну літературу в основному 

продавали брати Літови. Вони слідкували за книжковим ринком та закуповували 

для своєї книгарні нові видання, які виходили друком в Москві чи Санкт-

Петербурзі 622 . На загал у 1856 р у Києві було 5 книжкових магазинів (2 з 

іноземною та 3 з російською літературою)623. 

Деякі функції бібліотек в 1830-50-ті рр. виконували вище названі книжкові 

магазини, зустрічаються згадки про кабінети для читання та абонементи при 

таких крамницях. Зазвичай київські готелі також мали свої збірки книжок. Серед 

яких можна було зустріти як популярні видання російською мовою, так і значну 

кількість французької та й загалом зарубіжної літератури. Популярними авторами 

були Е. Сю, Ж. Санд, Ч. Діккенс, В. Скотт та ін.624. 

З часом була заснована постійна бібліотека в місті. Так, у 1843 р. Павло 

Должиков заснував першу бібліотеку в Києві, яка мала назву «Кабинет для чтения 

русских и французких книг» або ж просто «Аптека для души». Бібліотечний фонд 

П. Должикова налічував 10 тис. томів. При бібліотеці функціонували читальний 

зал, букіністична крамниця, кабінет старожитностей, нумізматична виставка. 

Книгозбірня та читальний зал при ній розташовувалися у приватних будинках на 

Подолі. У бібліотеці можна було взяти на абонемент чи почитати на місці 

                                                             
621 Єршов В. Польська мемуаристична література Правобережної України доби 

романтизму. Житомир: Полісся, 2010. С. 121. 
622 Библиографическое известие. Киевские губернские ведомости. 1845. № 20. С. 

166-167; Маслов С. І. П. П. Должиков та його бібліотека «Аптека для души».  

Рукописна та книжкова спадщина України. 2002. Вип. 7. С. 153. 
623 Иконников В. С. Киев в 1654-1855. Исторический очерк. С. 306-307. 
624 Маслов С. І. П. П. Должиков та його бібліотека «Аптека для души». С. 154. 
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популярні в той час книжки російською, польською чи французькою мовами за 1 

руб. 50 коп. на місяць. Також там можна було ознайомитися з головними 

російськомовними газетами та журналами, а за окрему плату – замовляти 

французькі та німецькі газети. Окрім книжок російською та французькою мовами, 

в бібліотеці можна було знайти видання польською та українською мовами. 

Здебільшого фонд бібліотеки складався з художньої літератури, як зазначав сам 

П. Должиков «… чтения легкого и приятного, а не научного». Власник бібліотеки 

дозволяв безкоштовно користуватися книжками незаможним молодим людям, 

якщо вони були потрібні для їх навчання625. 

Отож, у студентів був доступ до різноманітної літератури. Але оскільки наша 

ціль висвітлити літературні зацікавлення студентів – ми пропонуємо розділити їх 

за кількома напрямками (поезія, художня література, публіцистика і драматичні 

твори й театральне мистецтво загалом) і почергово висвітлити інтереси 

вихованців університету у різних жанрах літературної творчості. 

4.2.1 Поезія626 

На студентських літературних зацікавленнях зазначеного періоду позначився 

вплив ідей романтизму. Головними були: конфлікт між особистістю та 

суспільством, бунт проти буденності, свобода в широкому розумінні: від 

суспільно-політичної до творчої. Романтизм викликав пробудження інтересу до 

фольклору, міфологічних сюжетів та сприяв активізації національних рухів. 

Кредо романтизму складали: чуттєво-інтуїтивна складова пізнання, натхнення, 

уява, оригінальність, спонтанність, право на дисгармонію і «гру 

протилежностей», концепція геніальності, яка відносилась до творів мистецтва та 

                                                             
625 Маслов С. І. П. П. Должиков та його бібліотека «Аптека для души». С. 154, 

175; Частные извещения. Киевские губернские ведомости. 1845. № 45. С. 375-376. 
626 Підрозділ базується на статті: Самчук Т. Літературні зацікавлення студентів 

Університету св. Володимира: поезія (1834-1863). Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. 2019. № 2 (141). 

С. 38-45.  
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особи творця. Особливого значення в добу романтизму набула поезія. 

Підкреслювалася універсальність романтичної поезії, яка, подібно до епосу, була 

своєрідним дзеркалом, яке могло відобразити весь навколишній світ та епоху627. 

Також на студентів мав значний вплив феномен українсько-польського 

культурного та літературного пограниччя, де утворився особливий локальний тип 

культурного симбіозу628, який яскраво проявився в добу романтизму. Окрім садиб 

освіченого шляхетства своєрідними вузловими точками феномену були деякі 

міста регіону, в яких також концентрувалося як культурне, так і літературне 

життя регіону. 

Київ займав особливе місце у польсько-українському культурному 

пограниччі. У першу чергу, місто має урбаністичний образ у польській, 

українській та російській літературах629. У ньому жили та творили представники 

різних літературних традицій. Це сприяло взаємопроникненню, взаємозбагачення 

культури і літератури української та польської насамперед630. 

До культурної українсько-польської взаємодії на пограниччі додавався 

російський фактор, зокрема, йдеться про активні дії імперського уряду на шляху 

інтеграції Правобережжя до сфери російського культурного впливу. Відповідно, 

на новостворений Університет св. Володимира була покладена важлива місія, 

русифікації регіону і зменшення в ньому польського впливу. Як зазначав 

тогочасний міністр освіти С. Уваров завдання російської влади полягало у тому, 

                                                             
627 История всемирной литературы в девяти томах. Т.6. Москва: «Наука», 1989. С. 

22-24, 69; Witkowska A., Przybylski R. Romantyzm. Warszawa: Wydawnictwo 

naukowe PWN, 1997. S. 210. 
628 Сухомлинов О. М. Культурні пограниччя : Новий погляд на стару проблему: 

монографія. Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. C. 37-38. 
629  Єршов В. Київський урбаністичний простір у польськомовній літературі 

Правобережжя доби романтизму. Українська полоністика: проблеми, школи, 

сильветки. 2010. С. 540-543; Bilenky S. Battle of Visions. How was Kiev seen in the 

1780s ‒ 1840s? URL: http://sites.utoronto.ca/tsq/13/bilenky13.shtml (дата звернення 

07.11.2018). 
630 Вервес Г. Отзвуки польського романтизма на Украине в первой половине ХIX 

века. Польский романтизм и восточнославянские литературы. Москва: «Наука». 

1973. С. 190. 
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щоб: «подавить дух отдельной польской национальности и слить его с общим 

русским духом»631. 

Такий підхід був зумовлений тим, що польська культура мала міцні позиції в 

інтелектуальному житті Правобережжя у ХІХ ст. Відповідно, популярною була і 

польська поезія. Окрім читання, декламування, заучування на пам’ять польських 

поетів-романтиків (А. Міцкевича, Ю. Словацього, З. Красінського) у середовищі 

польського шляхетства популярно було писати власні вірші. Наприклад, поезії на 

честь ювілею, шлюбу, дня народження тощо. Разом із цим міцні позиції займала 

любовна лірика. Популярністю користувалися рукописні альбоми, в які 

записувалися різні поезії, починаючи від сатиричних, закінчуючи 

патріотичними632. 

Якщо на Правобережжі домінувала польська поезія, то на Лівобережжі 

читали здебільшого вірші російських та українських авторів. Випускник 

Університету св. Володимира М. Чалий згадував: «[…] в 30-х годах почти вся 

наша, так называемая, изящная литература приняла стихотворческое направление, 

что все, выходившие тогда периодические издания, не говоря об альманахах, даже 

газеты были переполнены стихотворениями разных наименований […]»633.  

Зауважимо, що окрім популярних російських поетів поширення в регіоні 

набрали альманахи українських романтиків та збірники народних пісень, 

читачами яких був так званий середній стан: дворяни-поміщики, інтелігенція та 

звісно ж студентство634. 

                                                             
631  Цит. за: Біленький С. Заснування Київського університету: спадковість, 

переривчастість, імперська сваволя. Схід-Захід: Історико-культурологічний 

збірник. Випуск 7. Спеціальне видання: Університети та нації в Російській імперії. 

Харків; Київ: Критика, 2005. С. 205. 
632  Epsztein T. Z piórem i paletą. Zainteresowania intelektualne i artystyczne 

ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w II poł. XIX w. Warszawa, 2005. S. 192, 198-199, 

210. 
633 Воспоминая М. Чалого. Киевская старина. 1889. № 12. С. 527. 
634 Гундорова Т. Шевченко і його читачі на тлі рецептивної історії української 

літератури. Україна модерна. Історія та культура читання. 2015. Вип. 22. С. 61-

62. 
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Для багатьох молодих поетів перший досвід написання віршів починався з 

гімназійних років. Згаданий вище М. Чалий зазначав: «Каждый недоучившийся 

юноша, ознакомившись с механизмом стихосложения по книжке Пенинского, 

начинал писать стихи, воображая себя поэтом» 635 . Необхідно зазначити, що в 

1830-40-х рр. до гімназійної програми було включено значну кількість уроків 

російської словесності, на яких гімназисти знайомилися також з російською 

поезією. Ядром поетичного канону, який складав гімназійну програму, була 

«золота доба» російської літератури, пушкінська епоха636. 

Доволі часто в університетські часи студенти намагалися розвинути свої 

поетичні таланти. Однак в середовищі вихованців Університету св. Володимира 

не було єдності щодо поетичних вподобань. Як вже зазначалось, студенти-поляки 

здебільшого віддавали перевагу польській поезії, а студенти з Лівобережжя 

читали та писали російськомовні та україномовні твори. 

Навчання в університеті також передбачало вивчення поезії. На лекціях 

російської словесності студенти Університету св. Володимира знайомилися з 

поетичними творами здебільшого російських поетів, Тільки для студентів 2-го і 3-

го курсу 1-го відділення філософського факультету передбачалося 2 лекції з 

вивчення російської поезії637. Також студенти заохочувалися до написання віршів, 

звісно ж російською мовою. Зазвичай вони наслідували відомих авторів, окремим 

вдавалося написати оригінальні твори. 

Декотрі зі студентів подавали свої вірші, як роботи з російської словесності. 

Прикладами таких студентських робіт були твір Д. Пильчикова «Украйна» 

                                                             
635 Воспоминая М. Чалого. Киевская старина. 1889. № 12. С. 527. 
636  Вдовин А., Лейбов Р. Хрестоматийные тексты: русская поэзия и школьная 

практика ХIX столетия. Acta Slavica Estonica IV. Труды по русской и славянской 

филологии. Литературоведение, IХ. Хрестоматийные тексты: русская 

педагогическая практика XIX в. и поэтический канон. Редакторы тома А. Вдовин, 

Р. Лейбов. Тарту, 2013. С. 26. 
637  Короткий В., Біленький С. Михайло Максимович та освітні практики на 

Правобережній Україні в першій половині ХІХ століття. К.: ВЦ «Київський 

університет», 1999. C. 158-159. 
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(елегійний вірш про славне історичне минуле і тугу за старовиною) чи вірш-

панегірик на честь приїзду до Києва імператора Миколи І в 1835 р.638. 

Своїми поетичними зацікавленнями вирізнялися студенти-поляки 

Університету св. Володимира у їх середовищі популярністю користувалася 

заборонена цензурою поезія надрукована за межами Російської імперії. Студенти 

читали вірші та поеми А. Міцкевича «Пан Тадеуш», «Дзяди», «Кримські сонети». 

Окремі твори Ю. Словацького та С. Гощинського 639 . Траплялося, що уривки з 

«Пана Тадеуша» декламувалися на студентських таємних зібраннях 640 . Серед 

інших популярних поетів серед студентів також згадувався З. Красінський 641 . 

Важливо зазначити, що саме знайдені у студентів заборонені цензурою рукописи 

польських віршів та декілька друкованих книжок стали причиною викриття 

таємної організації «Співдружність польського народу», членами якого були 

вихованці університету642. 

Багато зі студентів перших років існування університету писали поезію. До 

цього їх заохочував Ю. Коженьовський ‒ викладач класичної філології 

Університету св. Володимира, а також відомий польський драматург 643. Серед 

студентів-поетів варто згадати Роберта Антонія Станіславського, який під час 

свого навчання в університеті писав вірші українською мовою стилізовані під 

фольклор. Зокрема, відомий його вірш «Козак на чужині», який був надрукований 

у польському перекладі під назвою «Leci orzeł pod niebiosy» (укр. «Летить орел 
                                                             
638  Пискорский В. Из прошлих лет Киевского университета (Заметки о 

студенческих сочинениях в 30-е годы). З іменем Cвятого Володимира : Київський 

університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. Кн. 1 / 

[упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. Київ : Заповіт, 1994. С. 158. 
639 Tabiś J. Polacy na uniwersytecie kijowskim 1834-1863. S. 61. 
640 Remy J. Higher Education and National Identity: Polish Student Activism in Russia, 

1832-1863. P. 104. 
641 Записки об университетской жизни (1860-1864). Киевлянин. 1864. № 13. С. 2. 
642 Stowarzyszenie ludu polskiego na Podolu, Wołyniu i w guberni Kijowskiej. Szymon 

Konarski. Содружество польского народа в губерниях Подольской, Волынской и 

Киевской. Шимон Конарский. C. 365-366; Tabiś J. Polacy na uniwersytecie 

kijowskim 1834-1863. S. 55. 
643  Dubiecki M. Uniwersytet kijowski [wspomnienie jubileuszowe]. Tygodnik 

powszechny. 1885. № 13. S. 197. 
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під небесами»). У ньому розповідається історія козака на чужині, якому орел 

приносить сумну звістку про смерть матері, про пияцтво батька, про сестру в 

наймах у єврейки, про брата, який став рекрутом у війську і про кохану дівчину, 

яка, забувши про козака, гуляє з іншими хлопцями 644 . Вірш настільки 

переконливо відтворював стиль народної поезії, що навіть М. Максимович 

помилково визнавав його автентичною народною піснею козацьких часів645. 

Інший вихованець Університету св. Володимира перших років 

Ян Прусіновський також писав поезію. До його збірника віршів увійшли поетичні 

твори написані впродовж 1838-1853 рр. На жаль, вірші не датовані, тому 

неможливо вказати, які твори Я. Прусіновський написав у студентські роки. На 

загал у збірнику представлені різного роду вірші-стилізації народної поезії, 

любовна лірика, а також поезії з описом повсякденного життя646. 

Невеликий поетичний спадок залишив інший студент Університету 

св. Володимира Станіслав Вінницький. Загалом було опубліковано декілька його 

поетичних творів. Дебютував поет у 1838 р. в альманасі «Rusałka», де 

надрукували його вірш «Do smutnego przyjaciela» (укр. «До сумного приятеля») та 

фрагмент поеми «Artem Popowicz» (укр. «Артем Попович»). Вірш С. Вінницького 

наповнений філософськими роздумами та пошуками сенсу буття, а от другий 

поетичний твір наближений до народної пісенності з описами природи, 

поетичним образом України, згадками про Рось та Дніпро647. Згодом, у 1842 р., ще 

декілька віршів С. Вінницького було надруковано, але, очевидно, вони не 

студентського періоду. Не зважаючи на це, поетичні твори не менш цікаві та 

наповнені образами періоду навчання в університеті. Наприклад, вірші «Ukrainka» 

(укр. «Українка»), «Zasłona» (укр. « Завіса») та невеликий фрагмент поеми «Artem 

                                                             
644 Czeczot J. Piosnki wieśniacze z nad Niemna, Dniepra i Dniestra. Wilno, 1845. S. 22-

24. 
645  Zięba Andrzej A. Stanisławski Robert Antoni URL: 

http://ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/robert-antoni-stanislawski (дата звернення 

08.03.2019). 
646 Poezyje Jana Prusinowskiego. Warszawa, 1856. 278 s. 
647 Rusałka. Część 1. Wilno, 1838. S. 6-9. 
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Popowicz» описують сум автора за Україною та Києвом, їх мальовничою 

природою 648 . Загалом, українська тематика займала одне з ключових місць у 

поезії С. Вінницького. 

Одним з найбільш відомих поетів з Університету св. Володимира перших 

років був Владислав Стшельницький. Польська дослідниця його творчості 

Е. Лієвська відносить поета до другого покоління романтиків, які виховувалися на 

поезії А. Міцкевича. Однак у випадку В. Стшельницького помітний вплив на його 

творчість також здійснили представники Української школи в польській 

літературі ‒ Ю. Б. Залеський та Т. Заборовський. На думку Е. Лієвської, перші 

вірші зі збірника поезій В. Стшельницького, виданого в Житомирі в 1860 р., 

найімовірніше були написані в Києві під час навчання в університеті649. Тільки 

два вірші «Do smutnego przyjaciela» (укр. «До сумного товариша») «Skowronek» 

(укр. «Жайворонок») мають підпис «Kijów 1838». Однак можна припустити, що 

решта поезій з першої частини збірника була також написана в студентські роки. 

Загалом можемо зарахувати до студентських 14 віршів зі збірника. У поезії 

помітні експерименти автора з тематикою і стилем. Відзначимо, що значна 

кількість віршів мають ліричний настрій («Sonety», (укр. «Сонети») «Róża» (укр. 

«Троянда»), «Królowa balu» (укр. «Королева балу»)) або ж є філософськими 

роздумами («Do smutnego przyjaciela» (укр. «До сумного приятеля»), «Tęsknota» 

(укр. «Туга»)). Окремі поезії наближені до народної пісенності («Skowronek» (укр. 

Жайворонок), «Oddalony» (укр. «Віддалений»)), а інші звертаються до теми 

античності («Grecya» (укр. «Греція»)). Також для В. Стшельницького притаманні 

вірші гумористичного характеру, наприклад «Na imeniny Emilii P...» (укр. «На 

іменини Емілії П…») 650 . Вже будучи ув’язненими в справі Ш. Конарського 651 

                                                             
648 Rusałka. Część 1. Wilno, 1838. S. 171-173. 
649 У 2013 р. у рамках проекту «Biblioteka Kaukaska» збірник віршів Владислава 

Стшельницького був оцифрований з додатком вступної статті, яку написала 

польська дослідниця творчості поета Ельжбєта Лієвська. Strzelnicki W. Poezje 

URL: http://kaukaz.upjp2.edu.pl/ksiegozbior_1/wladyslaw_strzelnicki_poezje.html 

(дата звернення 03.08.2019). 
650 Там само. 
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В. Стешельницький написав гумористичні «Więzienne toasty» (укр. «Тюремні 

тости»), з комізмом описуючи ситуацію в якій опинилися студенти. На жаль, 

відомий лише один невеликий фрагмент «A więc wiwat nasz wujaszek» (укр. «Так 

що ж слава нашому дядечку»)652. 

Деякі студентські вірші були покладені на музику і були підтримкою для 

студентів у важкі життєві хвилини. Зокрема, це стосується вихованців 

університету, які в якості покарання були вислані на військову службу на Кавказ. 

Для підбадьорення був написаний вірш «Hej koledzy, stańmy w koło!» (укр. «Гей 

колеги, станьмо в коло!»). У вірші звучить заклик відкинути жаль і смуток, бо 

надія на краще зберігається. Публікуючи вірш, С. Бущинський додав також ноти, 

так що і зараз можна відтворити пісню київських студентів кінця 1830-х рр.653. 

Особливим жанром студентської творчості була так звана гумористична 

«епікурейська» поезія. У таких віршах особливо підкреслювалися любовні 

подвиги вихованців університету 654 . Значної слави зажили вірші студента 

Рудольфа, у яких описувалися розгульне життя «київських буршів»655. Така поезія 

мала гумористичний характер і окрім бурхливого дозвілля студентів описувала 

різноманітні комічні ситуації, як, наприклад, невдалу здачу екзамену656. Іншим 

прикладом може бути покладений на музику вірш Ю. Беліни-Кенджицького 

«Precz, precz smutek wszelki» (укр. «Геть, геть всілякий смуток»), в якому звучить 

заклик до веселого студентського застілля 657 . У того ж автора знаходимо 

анакреонтичні вірші658, датовані другою половиною 1840-х рр. «Hej koledzy! Precz 

                                                                                                                                                                                                                
651 Справа таємної польської організації «Співдружність польського народу». 
652 Buszczyński S. Xawery Pietraszkiewicz. Drobny przyczynek do dziejów naszych. 

Życiorys z portretem. Kraków, 1888. S. 9. 
653 Ibid. S. 11-12. 
654 Нос С. Страничка из моих воспоминаний. Киевская старина. 1893. № 6. С. 509. 
655 Предание о Рудольфе, студенте-гуляке и поэте. Киевлянин. 1870. № 33 С. 1-2. 
656 Сон, стихотворение киевского студента конца 40-х годов. Киевская старина. 

1892. № 4. С. 128–130. 
657 Czarna książeczka. Z pamiętnika poety przepisał, uporządkował i wydał Fr. Rawita-

Gawroński. Gazeta lwowska. 1918. № 38. S. 1. 
658  Анакреонтична поезія ‒ жанр лірики сповнений життєрадісними, 

гедоністичними мотивами. 
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frasunek» (укр. «Гей колеги! Геть турботи») і «Hulaj młodzi» (укр. «Гуляй 

молодь»), на початку яких автор заохочує молодь до задоволення земними 

втіхами у веселій студентській компанії, однак такий заклик є своєрідним 

контрастом, щоб показати наскільки молодь збайдужіла до славного минулого 

Польщі. Далі у віршах панують мотиви громадянської лірики. Лунають фрази про 

надію на відродження Польщі та Конституції 3 травня, щодо російської влади 

автор взагалі налаштований антагоністично: «Z moskaliami jutro może bić się 

przyjdzie, daj to Boże» (укр. «З москалями завтра може доведеться битись, дай те 

Боже») 659 . Таким чином, з другої половини 1840-х рр. знову актуалізувалися 

політичні теми в середовищі польського студентства Університету св. 

Володимира. 

Значну увагу студенти приділяли віршам Тараса Шевченка. Колишній 

студент Університету св. Володимира, В. Рудницький згадував, що студенти з 

Лівобережжя вчили вірші Тараса Григоровича з побожністю, а декламування 

поезії Кобзаря стало неодмінним атрибутом кожної студентської урочистості660. 

Під впливом Шевченка дехто зі студентів починав писати власну поезію 

українською мовою661. Наприклад, для зустрічі з Кобзарем в 1846 р. два студенти 

Університету св. Володимира написали вірші. Цими студентами були 

Г. Андрузький та В. Олександров. У поетичному творі під назвою «Скажи мені 

батьку» Г. Андрузький звертається до Кобзаря із запитанням, коли буде щастя в 

Україні? Загалом вірш пронизаний журливими метафорами щодо долі України і 

ставиться запитання чи буде майбутнє в рідного краю чи доведеться все життя 

лише журитися за минулим?662. Вірш В. Олександрова називався «Брате-голубе 

Тарасе!». У ньому студент відзначає талант Шевченка, особливо в описі 

                                                             
659 Lasocki W. Wspomnienia z mojego życia. T 1. S. 161-163. 
660 Rudnicki Wl. Kartka z dziejów uniwersytetu kijowskiego / z pamiętników zmarlego 

kolegi przepisał dr. Antoni J. [Rolle]. Nasz kraj. 1906. T.1. № 5. S. 35. 
661 Романович-Славатинский А. Моя жизнь и академическая деятельность 1832-

1884 гг. Вестник Европы. 1903. № 1. С. 169. 
662 Листи до Тараса Шевченка 1840-1861. К.: Видавництво академії наук УРСР, 

1962. C. 56-57.  
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страждань простого народу, сам автор зізнається, що не володіє достатньою 

майстерністю, щоб відобразити все лихоліття та горе663. 

Віршами Т. Шевченка цікавилися не лише студенти-українці, а й студенти-

поляки. Декілька випускників Університету св. Володимира, а саме 

Л. Совінський, А. Гожалчинський і П. Свенціцький були активними 

популяризаторами творчості Кобзаря. Вони здійснили перші переклади низки 

творів Т. Шевченка польською мовою. Їх зацікавлення творчістю Тараса 

Григоровича почалося в студентські роки, наприклад, П. Свенціцький, 

навчаючись в університеті, під впливом поезії Кобзаря написав драму «Катерина» 

українською мовою 664 . Загалом студенти-поляки сприймали Т. Шевченка як 

народного поета, українського пророка, справжнього генія 665 . П. Свенцицький 

зазначав: «Спізнати твори Шевченкові ‒ значить спізнати характер літератури, 

характер народу українського»666. Однак деякі з творів Кобзаря не сприймалися 

позитивно польськими студентам, зокрема йдеться про поему «Гайдамаки». 

Зокрема Л. Совінський писав: «Тарас Шевченко найвище підносився натхненням 

тоді, коли забуваючи про племінну і станову ненависть, змальовував життя і 

родинні почуття простого народу» 667 . Незважаючи на труднощі сприйняття 

деяких творів Т. Шевченка, серед студентів-поляків за поетом закріпився образ 

народного генія, виразника думок народних мас. 

Поясненням популярності творчості Тараса Григоровича серед студентів 

криється у специфіці його творчого підходу. Незважаючи на те, що для 

характеристики Шевченка вживалися означення «мужицький поет», на думку 
                                                             
663 Кирило-Мефодіївське товариство. У 3 т. Т. 1. C. 291; Попов П. М. Шевченко і 

Київський університет. К.: Видавництво Київського університету, 1964. С. 21. 
664 Попов П. М. Шевченко і Київський університет. С. 35-36; Радишевський Р. 

Рецепція творчості Тараса Шевченка у Польщі ХІХ ‒  перша половина ХХ ст.. 

Київські полоністичні студії. Т. 25: Рецепція творчості Тараса Шевченка в 

Польщі. У трьох книгах. Книга перша. К.: Університет «Україна», 2015. С. 8. 
665  Совінський Л. Тарас Шевченко. Там само. С. 60; Гожалчинський А. Тарас 

Шевченко. Там само. С. 92. 
666 Свенцицький П. Із брошури «Вік ХІХ у діях літератури української». Там само. 

С. 191. 
667 Совінський Л. Тарас Шевченко «Наймичка». Вступ. Там само. С. 58. 
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Т. Гундорової він був письменником для середнього стану, який охоплював 

середнє та дрібне дворянство та людей вільних професій (інтелігенцію). До цього 

ж стану можемо зараховувати студентство, в середовищі якого поезія Кобзаря 

була достатньо відомою та популярною668. 

Творчість Т. Шевченка справила помітний вплив на згаданого вище 

Г. Андрузького. Його перу належить одна з найбільших колекцій студентських 

віршів, які збереглися у його слідчій справі, як одного із членів Кирило-

Мефодіївського товариства. Раніше вірші Г. Андрузького потрапляли до уваги 

вчених. Дослідниця радянського періоду З. Кузьміна акцентувала увагу на 

революційній складовій поезії та головним чином на віршах українською 

мовою669. Сучасний український дослідник Г. Дудченко характеризує творчість 

Г. Андрузького через призму специфіки формування національної свідомості 

української інтелігентної молоді середини ХІХ ст.670. 

Ми ж пропонуємо комплексно розглянути його поетичний доробок. Загалом 

у матеріалах справи Г. Андрузького налічується 108 віршів 671, які він писав з 

початку 1846 р. до квітня 1847 р. Поезії були написані у трьох зошитах та на 

окремих аркушах 672 . Незважаючи на те, що слідчі зазначали: «стихотворения 

самого Андрузского большею частию на малороссийском наречи и только 

немногие на русском языке», підрахунок показав, що все ж віршів російською 

мовою більше ‒ їх 55 зі 108, відповідно решта 53 ‒ українською. Значно 
                                                             
668 Гундорова Т. Шевченко і його читачі на тлі рецептивної історії української 

літератури. С. 67-69. 
669  Кузьміна З. М. Шеченко і Андрузький. Збірник праць п’ятої наукової 

шевченківської конференції. К., 1957. С. 144-160. 
670 Дудченко Г.М. Національні переживання української молоді в 40-х рр. ХІХ 

(студент Київського університету св. Володимира Г. Андрузький). Література 

та культура Полісся. Проблеми історії, філології та культури в сучасних 

дослідженнях. Вип. 34. Ніжин, 2007. С. 88-94. 
671 Г. Дудченко нараховує 111 віршів (56 українською та 55 російською) у нашому 

підрахунку ми не враховували стилізації народних пісень в уривку драматичного 

твору «Кормилица» с. 442-444 і пісні з фрагменту оповідання «Зостанній 

запорожець» с. 470-472. Якщо враховувати зазначені поетичні твори то серед 

творів Г. Андрузького незначно переважатимуть україномовні вірші. 
672 Кирило-Мефодіївське товариство. У 3 т. Т. 2. С. 427-488, 499-500. 
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відрізняється стилістика і тематика поезії різними мовами. Щодо української 

поезії Г. Андрузького доволі точну характеристику дала З. Кузьміна. Дослідниця 

зазначила, що у поетичній творчості студента домінують мотиви розлуки і 

сирітства, в багатьох віршах присутній поетичний образ України. Значна увага 

присвячена історичному минулому, зокрема козацькій тематиці з певною 

ідеалізацію козацької епохи, як царства свободи і рівності. Відповідно, 

україномовним віршам Андрузького притаманний сум за минулим 

шевченківського відтінку. Під впливом радянської парадигми авторка 

акцентувала увагу на питанні соціальної справедливості та анти-

самодержавницькому характері віршів Г. Андрузького673. 

Однак тематика україномовної поезії Г. Андрузького на цьому не 

обмежується. У нього є багато любовної лірики, близької до народної пісенності. 

Так, наприклад, у віршах «Посадили вербочку», «Я, мамо, дитина маленька», 

«Візьму його за рученьку», «Не питайсь», «Се той образочок» та ін. описані 

любовні переживання молодих людей, зазвичай дівчат. Декілька інших поезій 

Г. Андрузького присвячені темі філософських роздумів над життям «Кого 

боїмось», «Думка». Окремі вірші торкаються соціальних проблем, наприклад, 

життю дівчини-покритки «Що квіточки я саджала» чи мають пантеїстичний 

характер «Глянь на боже небо» 674 . Доволі часто у ліричних віршах присутні 

образи могили та смерті. 

Серед віршів російською мовою найбільша кількість присвячена 

різноманітним філософським роздумам, таких ми нарахували близько 12. 

Наприклад, «Прощание»,«И весело, и грустно», «С зимой ли старость сравнить?», 

«Живу, не знаю как, зачем», «Пред нами два лежат пути» та ін. У зазначених 

поезіях автор переосмислює світоглядні орієнтири та цінності675. 

                                                             
673 Кузьміна З. М. Шеченко і Андрузький. С. 146. 
674 Кирило-Мефодіївське товариство У 3 т. Т. 2. С. 436-437, 440, 448, 450-451, 463, 

479-480, 486, 499-500. 
675 Там само. С. 448, 427-428, 461-463. 
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Понад 10 російськомовних віршів студента присвячені любовній тематиці. 

Серед них назвемо декілька: «Как часто ты мне говорила», «Ты добра как дитя», 

«Я не видал твоих очей», «Кто не скучал, кто не грустил?», «И грустно, и 

больно». Очевидно на молодого автора також мали вплив мотиви лірики 

сентименталізму676. 

Доволі значна кількість російськомовних віршів Г. Андрузького присвячені 

релігійній тематиці, зокрема питанню віри. За нашими підрахунками таких 

близько 10. Серед них, «Сон», «Предо мною Печерская Лавра», «Молитва», 

«Благослови труды мои». Судячи зі змісту віршів, віра в Бога займала важливе 

місце в житті молодого поета і була важливим компонентом у його світогляді.  

Декілька віршів написані на тематику навчання в інституті шляхетних дівчат 

чи прощання з ним. Ці твори Г. Андрузький присвячував своїм сестрам, а окремі з 

віршів надсилав їм як подарунки («Прощание институток с институтом», 

«Прощание с институтом», «Институтка»). Варто зазначити, що у вірші 

«Прощание институток с институтом» автор прихильно ставиться до особи царя. 

Там можемо прочитати: «Но в нем лишь царь ‒ для нас он провиденье», згодом 

Г. Андрузький буде апелювати до цього вірша, підкреслюючи свою відданість 

імператорові, щоб нівелювати антимонархічні пасажі в інших його творах677. 

У віршах Г. Андрузького російською мовою також присутня українська 

тематика. Зокрема, у низці поетичних творів прослідковується тема туги за 

Україною і бажанням якнайшвидше повернутися до рідної землі. «Прощание с 

родиной», «Я снова увижу Украйну святую», «Что вы тривожите думы 

печальные»678. 

Декілька віршів молодий поет написав про солдатів, які воюють з черкесами, 

або ж про самих черкесів. «Черкес», «Ты не хвались камрат», «Черкес угрюм, 

                                                             
676 Там само. С. 439, 450, 452, 455, 480-481. 
677 Там само. С. 441, 464, 477-478, 496. 
678 Там само. С. 439,449, 453. 
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черкес сердит». Очевидно на Г. Андрузького вплинула популярна з 1820-х рр. в 

російській літературі кавказька тематика679. 

У матеріалах справах Г. Андрузького знаходиться також дві промови, які він 

написав на вшанування пам’яті померлих студентів. Очевидно смерть студентів 

спонукала його до написання віршів, в яких переосмислюється смерть. Зокрема, у 

віршах «Над ним не плакали друзья» та «Над ней рыдаем мы, друзья» описується 

смуток за перерваним молодим життям, яке могло були сповнене звершень, але, 

на жаль, передчасно обірвалося680. 

Опис студентського життя також знайшов своє відображення у поезії 

Андрузького, але цій тематиці присвячено лише декілька віршів. Найяскравішим з 

них є твір «Долой сюртуки, бокал наливай». У ньому автор закликає відкинути 

тугу і журбу і насолоджуватися молодим студентським життям681. 

Свої теоретичні погляди щодо поезії Г. Андрузький виклав у невеликих за 

обсягом «Записках про поезію і мову». Там читаємо, що у брудному побуті 

поміщиків з картярством, вином, курінням немає духовного життя. Справжня 

поезія може бути віднайдена тільки в простому житті, в якому «святость и 

прелесть патриархальная». Відповідно, він пропонує шукати справжню духовну 

поезію в народній поетичній творчості. Автору не подобаються пануючі тенденції 

в поезії. Г. Андрузький зазначає: «утратив сознание, любовь к поэзии духовной, 

мы полюбили житейскую»682. 

Поезія була не лише розвагою та швидкоплинним захопленням студентів. 

Для деяких вихованців університету віршописання ставало головною справою в 

житті, більш значимою ніж навчання. Двох таких «поетів» першої половини 1840-

х рр. згадує М. Чалий. Упродовж першого курсу перший з них написав дві поеми: 

«Ванюша малый» і «Ванюша большой», на жаль, поеми не збереглися, але 

М. Чалий, цитуючи листування з поетом припускає, що значний вплив на поеми 

                                                             
679 Там само. С. 440, 445, 451. 
680 Там само. С. 453-454. 
681 Там само. С. 460-461. 
682 Там само. С. 428-430. 
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мала антична поезія. Щоправда юний поет отримав негативні відгуки від 

викладачів М. Максимовича та М. Костиря, розчарований творчими невдачами 

віршописець покінчив життя самогубством. Ще один студент-поет, також мав 

великі творчі амбіції, але, на жаль, збожеволів683. Інші студенти отримували кращі 

відгуки від професорів. Наприклад, таким студентом був Подгурський, який 

написав поему в віршах «Еміль і Лора», в якій порушував актуальні суспільно-

моральні проблеми. Твір відзначався легкістю викладу та майстерністю 

поетичного слова684. 

У середовищі вихованців університету також було популярно писати 

сатиричні вірші на чиновників та навіть самого імператора 685 . Здебільшого їх 

писали студенти-поляки, які окрім критики влади зверталися до теми історії 

Польщі та закликали до боротьби за її незалежність. За написання таких 

«неправильних» віршів деякі зі студентів були виключені з університету. Так, в 

1849 р. під час обшуку у квартирі студента Станіслава Окрашінського були 

знайдені його рукописи польських патріотичних віршів, за що він був 

відправлений в Оренбург служити військовим лікарем686. 

Ще одним із яскравих прикладів студентів-поетів Університету 

св. Володимира був Тадеуш Комар. Польський дослідник К. Гроньовський 

називав поезію Т. Комара революційно-демократичною, спрямованою на зміну 

суспільного устрою 687 . Й. Ремі характеризував вірші Т. Комара як наповнені 

                                                             
683 Воспоминая М. Чалого. Киевская старина. 1889. № 12. С. 530. 
684  Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского университета 

Св. Владимира. Университет Св. Владимира в царствование Императора Николая 

Павловича. С. 479-478. 
685  Марахов Г. Киевский университет в революционно-демократическом 

движении. С. 21. 
686 Remy J. Higher Education and National Identity: Polish Student Activism in Russia, 

1832-1863. P. 190-191. 
687  Groniowski K. Promblem rewolucji agrarnej w ideologii obozów burżuazyjno-

demokratycznego w Polsce w latach 1850-1864. Przegląd Historyczny. 1956. № 47. S. 

195-196. 
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войовничим соціальним радикалізмом та ідеями месіанства688. Я. Табіш відзначав 

гострі соціальні акценти та патріотичний характер поезії Т. Комара 689 . Однак 

починав молодий поет з наслідування Г. Гейне та П.-Ж. де Беранже. Перші відомі 

вірші Т. Комара були написані в середині 1850-х рр. у формі шарад та мали 

гумористичний характер, наприклад, відома його шарада про блоху і пані 

фрагмент якої цитував Ю. Роллє690. 

У 1857 р. молодий поет написав сатиричну поему «Бастиліада», яка в 

рукописному варіанті поширювалася серед студентів-поляків та користувалася 

значною популярністю. У ній в гумористичній формі описаний конфлікт між 

студентами Університету св. Володимир та полковником Брінкеном. Поема була 

написана у біблійному стилі старопольського письма. У творі широко вживані 

різноманітні метафоричні порівняння, наприклад, студенти названі кастою 

письменників (пол. ‒ kasta piśmienników), а представник медичного факультету 

кліриком Ескулапа. Твір описує деталі інциденту від початку конфлікту до 

слідства та результатів всієї пригоди. Головним мотивом поеми Т. Комара 

проходить ідея, що студенти боролися за справедливість та відновлення 

студентської честі, яку образив полковник, а їх напад на останнього був актом 

відновлення справедливості691. 

Т. Комар написав також низку поезій іншого характеру. Зокрема, у своїх 

спогадах В. Лясоцький надрукував декілька віршів поета. Наприклад, «Uczta 

szaleńców» (укр. «Свято безумців») закликає до радикальних насильницьких змін 

несправедливої ситуації, що склалася. З іншого боку, низка творів: поема 

                                                             
688 Remy J. Higher Education and National Identity: Polish Student Activism in Russia, 

1832-1863. P. 88, 258. 
689 Tabiś J. Polacy na uniwersytecie kijowskim 1834-1863. S. 82. 
690  Kartka z dziejów Uniwersytetu kijowskiego. Z pamiętników zmarlego kolegi 

przepisał Dr. Antoni J. Przegląd Polski. 1882. T. 3. S. 459. 
691  Komar T. Bastyliada : albo rzecz o barbarzyństwie Brynkienowem i onego w 

amfiteatrze mordowzięciu. Biblioteka Narodowa. Magazyn Rękopisów. Rps 9909 III z 

papierów Antoniego Józefa Rollego w zbiorach Józefa Fritza. 10 kart. Оцифрований 

варіант поеми можна знайти за адресою URL: https://polona.pl/item/bastyliada-albo-

rzecz-o-barbarzynstwie-brynkienowem-i-onego-w-amfiteatrze-

mordowzieciu,MjcwNzMwNzE/0/#info:metadata (дата звернення 22.03.2019). 



208 

 

«Wczoraj i dziś» (укр. «Вчора і сьогодні»), вірші «Dzień zaduszny» (укр. 

«Поминальний день»), «Dumka Niemnowa» (укр. «Думка Німана») звертаються до 

теми славного минулого Польщі і сумної сучасності692. В окремо надрукованій 

поемі «Mądrość polska» (укр. «Польська мудрість») автор звертається до тематики 

боротьби та жертовності заради блага Батьківщини 693 . Також у творчості Т. 

Комара знайшла місце любовна лірика, зокрема у вірші «Modlitwa do 

szesnatoletniej» (укр. «Молитва до шістнадцятирічної») відображені внутрішні 

любовні переживання молодої людини694. Один з віршів поета «Dumka jesienna» 

(укр. «Осіння думка») був покладений на музику М. Модзалевським і 

надрукований в 1875 р.695. Сам вірш вперше був опублікований у варшавському 

виданні «Tygodnik ilustrowany»696. У цьому ж виданні світ побачили й інші твори 

Т. Комара, зокрема вірш «Śpiąca» (укр. «Спляча»)697 та уривок поеми, який був 

опублікований під назвою «Pierwsza pieśń poematu» (укр. «Перша пісня 

поеми»)698. 

Своєрідним підсумком творчості Т. Комара став збірник віршів «Dumy i 

pieśni Ludomira» (укр. «Думи та пісні Людоміра»), який вийшов друком в 1865 р. 

До збірника потрапив один поетичний твір періоду навчання в університеті під 

назвою «Bratnie słowo» (укр. «Братнє слово»). У вірші автор закликає колег по 

навчанню до єднання заради збройної боротьби також у творі присутні ідеї 

месіанства. Варто також розглянути декілька поезій Т. Комара написаних в 

1858 р., які також відображають настрої та ідеї, які панували в середовищі 

київських студентів наприкінці 1850-х рр. У деяких віршах можна зустріти 

радикальні пасажі, як, наприклад, у вірші «Dumka na dzisiaj» (укр. ‒ «Думка на 

сьогодні»), де є фрази про те, що настав час гострити коси і врешті розібратися з 

                                                             
692 Lasocki W. Wspomnienia z mojego życia. T 1. S. 190-202, 251-262, 269-271. 
693 [Komar T.] Mądrość polska / napisał Ludomir. Paryż, 1861. 23 s. 
694 Lasocki W. Wspomnienia z mojego życia. T 1. S. 262-269. 
695 Modzelewski M. Komar T. Dumka jesienna. Kijów, 1875. 7 s. 
696 Dumka jesienna. Tygodnik ilustrowany. 1862. №. 121. S. 29. 
697 Spiąca. Tygodnik ilustrowany. 1862. №. 134. s. 158. 
698 Pierwsza pieśń poematu. Tygodnik ilustrowany. 1862 №. 143. S. 251-252. 
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швабським та московським сміттям. У іншому вірші «Dumka o szarej godzinie» 

(укр. «Думка в сіру годину») Т. Комар порушує тему пошуку сенсу життя і 

приходить до висновку, що він у боротьбі за звільнення польської землі, а 

героїчна смерть ‒ краща за життя. Подібні ідеї висловлені у вірші «Do siostr polek 

słowo» (укр. «Слово до сестер польок»), наприклад, автор наводить свою 

«ієрархію любові», де на першому місці Бог, а далі ‒ Вітчизна і родина, любов до 

дівчини на остатньому місці. У цьому ж вірші відобразилися аспекти політичного 

протистояння між поляками та імперською владою, зокрема зустрічаємо рядки зі 

словами, що ніколи не буде поляк москалеві братом699. Отож, творчий доробок 

Т. Комара представлений різнохарактерними та різножанровими творами, однак 

більше уваги молодий поет приділяв громадянській ліриці. 

У 1858 р. студенти Університету св. Володимира видали книжку з власними 

творами під назвою «Pisma urywkowe wierszem i prozą Józefa Prospera 

Gromadzkiego» (укр. «Уривки у віршах та прозі Юзефа Проспера Громадського»). 

Окрім прозових текстів публіцистичного характеру, у книзі було надруковано 17 

віршів авторства студентів Університету св. Володимира. Серед відомих авторів 

поезій зі збірника можемо назвати тільки Т. Комара, перу якого належать вірші 

«Do wioskowego lirnika» (укр. «До сільського лірника») та «Westchnienie w stepie» 

(укр. «Зітхання в степу»)700, останній ‒ змінений фрагмент поеми«Wczoraj i dziś», 

яку ми згадували вище. Інші поезії з книжки є філософськими роздумами про сенс 

життя, вираженням свого тужливого настрою «Do pieśni» (укр. «До пісні»), 

«Życie» (укр. «Життя»), «Szczęście» (укр. «Щастя»), «Tęsknota» (укр. «Туга») та 

ін.701. Зустрічаються ліричні, де однією з головних тем є сум за нерозділеним чи 

втраченим коханням «Dumka» (укр. «Думка»), «Tęskno, ach tęskno!» (укр. «Сумно, 

                                                             
699 Komar T. Dumy i pieśni Ludomira. Z. 1 / wyd. Tadeusz Zabużyński. Bendlikon, 

1865. S. 1-27. 
700 Zieliński A. „Pismo Zbiorowe” Młodzieży kijowskiej z r. 1858. Prace polonistyczne. 

Ser. XXVI, 1970. S. 176. 
701 Pisma urywkowe wierszem i prozą Józefa Prospera Gromadzkiego. S. 27-31, 32-35, 

36-37, 38-39, 51-53, 54-55,56, 215-216, 217-218. 
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ах, сумно»), «Sen» (укр. «Сон») 702 . Також у збірнику представлені поетичні 

пейзажі «Jesień» (укр. «Осінь»), «Ranek» (укр. «Ранок») 703 . Декілька віршів 

звертаються до теми козацького минулого. Автори прославляють козацьку волю 

та свободу, водночас виражають сум за колишньою славою, свідком якої є лише 

мовчазний степ. До таких віршів відносяться вже згаданий «Westchnienie w stepie» 

(укр. «Зітхання в степу») та «Ukrainki» (укр. «Українки»). До книжки також 

потрапив навіть один перекладений вірш Г. Гейне, підтверджуючи тезу про 

сильний вплив романтизму на поетичну творчість студентів704. 

У польськомовній пресі студентські вірші зі збірника отримали різні відгуки. 

Наприклад, відомий публіцист Тадеуш Падаліца (Зенон Фіш) високо оцінив 

поетичні таланти студентів. З іншого боку літератор Ян Добжанський зазначив, 

що вірші не мають мистецької цінності і здебільшого є наслідуванням творчості 

М. Чайковського і Б. Ю. Залеського705. 

Ми вже згадували, що деякі вірші студентів були покладені на музику. 

Одним з найбільш популярних таких віршів-пісень був «Dalej bracia w jedno koło» 

(укр. «Далі браття в одне коло») авторства М. Бонча-Томашевського. 

В. Міяковський називаю цю пісню однією з найулюбленіших серед студентів-

поляків706. 

Збереглося також декілька віршів-пісень ще одного студента Університету 

св. Володимира Анатолія Свидницького, який навчався наприкінці 1850-х рр. На 

сьогодні відомі декілька віршів, які він написав у студентські роки. Це зокрема 

поезії: «Україно, мати наша», «В полі доля стояла» та «Горлиця»707. У радянській 

                                                             
702 Ibid. S. 81-82, 83-84, 218, 219-220. 
703 Ibid. S. 79-80, 83-84. 
704 Ibid. S. 56, 151-152, 153-155. 
705 Zieliński A. „Pismo Zbiorowe” Młodzieży kijowskiej z r. 1858. S. 179. 
706 Мияковский В. «Киевская громада»: Из истории украинского общественного 

движения 60-х гг. Летопись революции. 1924. № 4. С. 129. 
707 Щодо вірша «Горлиця» припускаємо, що він написаний або ж під час навчання 

або ж одразу після залишення університету, на жаль, вірш не датований. 

Свидницький А. Твори. К.: Державне видавництво художньої літератури, 1958. C. 

475-478, 497-498. 
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історіографії підкреслювалися значимість впливу Т. Шевченка на поезії 

А. Свидницького і загострювався акцент на революційному характері віршів та 

близькості їх до народної пісенності 708 . Назагал в творчості А. Свидницького 

прослідковується вплив ідей романтизму та, зокрема, фольклору. 

Ми вже згадували, що з гімназійних майбутні студенти були знайомі з 

російською поезією. Тим більше, що російська словесність також викладалася в 

університеті. Очевидно, що студенти знали творчість російських поетів. Більше 

того, в 1860 р., вихованці університету звернулися до попечителя київського 

навчального округу з проханням провести літературний вечір на користь 

недільних шкіл. Студенти пропонували читати на заході твори російських 

письменників та поетів. Серед поетів називали імена О. Пушкіна, М. Лермонтова 

та А. Майкова709. З одного боку, можемо припустити, що студенти мали змогу 

вибрати лише дозволених цензурою поетів та їх твори, з іншого боку, 

літературний вечір мав привернути увагу київської публіки, тому, очевидно, вони 

обирали відомих та популярних поетів та їх вірші. 

Ще одним яскравим прикладом студентської творчості стали рукописні 

журнали. Одним з найбільш показових гумористичних видань початку 1860-х рр. 

була «Помийниця». Авторами журналу були студенти та випускники історико-

філологічного факультету Університету св. Володимира. Завдяки 

В. Міяковському відомо 4 номери студентського журналу. На сторінках 

«Помийниці» часто опинялися гумористичні вірші українською та російською 

мовами. Наприклад, аж у трьох номерах журналу знаходяться «Пісні п’яниці» з 

комічним описом пияцтва, як зазначено в одному з віршів: «Бо й тверезого ума // 

Вже давно у нас нема». З іншого боку в тих же «Піснях п’яниці» піднімаються 

більш серйозні теми про «святу матір Украйну», але знову ж яка наснилася під 

                                                             
708 Попов П. М. Шевченко і Київський університет. C. 64-66; Жук Н. Анатолій 

Свидницький. К. 1987. С. 30-40. 
709 Переписка с киевским губернатором и попечителем Киевского военного округа 

о разрешении студентам Киевского университета провести несколько 

литературных вечеров в пользу воскресных школ во время контрактовой ярмарки 

в г. Киеве. ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 810. Спр. 155. Арк. 7. 
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дією алкоголю710. Доволі часто у віршованій формі описувалося життя громади. 

Зокрема у віршах «Отрывок», «Дума современного громадянина», а в пролозі до 

поеми «Жиляния» згадане місце спільного проживання громадівців «притона 

жизни празной»711. В інших віршах такі теми як залицяння до дівчини «Из Гейне» 

чи навіть похорон «Некоему мужу, Лебрусом нарицаемому» теж подані в 

гумористичній формі. Загалом поезія наповнена комізмом та самоіронією, 

наприклад вірш «Современный романс» і будь-яка ситуація чи тема описувалася в 

жартівливому характері712. 

Таким чином, загальною тенденцією у поетичних зацікавленнях студентів 

Університету св. Володимира було захоплення типовою романтичною тематикою 

з пошуком сенсу буття, любовними стражданнями, особлива увага була звернена 

на український пісенний фольклор та творчість Т. Шевченка. Попри це, значне 

місце, особливо серед студентів-поляків, займала громадянська лірика, в якій 

студенти висловлювали власні політичні погляди, можна сказати, що польські 

патріотичні вірші були формою протесту вихованців університету. Своєрідним 

об’єднуючим фактором та унікальним жанром студентської творчості була 

гумористична «буршівська» поезія, зразки якої знаходимо в різних національних 

групах студентів. Насамкінець потрібно зазначити, що обраний період історії 

студентства можна визначити, як найактивніший період поетичної творчості та 

зацікавлення поезією серед вихованців університету. Надалі такий підйом 

популярності віршотворчості більше не повториться. 

4.2.2 Художня література 

Ми вже зазначали, що обов’язковим атрибутом студентського життя було 

активне читання. Окрім навчальної літератури, студенти читали багато інших 

книжок. Ми б хотіли зупинити свою увагу на студентських зацікавленнях 

художньою літературою. З одного боку, її читання було одним з видів дозвілля 

                                                             
710 Міяковський В. «Помийниця» Українська гумористична часопис 1863 р. Наше 

минуле. 1919. Ч. 1-2. С. 81-82, 96-97, 116-117. 
711 Там само. С. 85, 92,93, 113-114. 
712 Там само. С. 81, 112-114. 



213 

 

вихованців університету, з іншого ‒ читання було елементом культурної традиції 

у середовищі освіченого товариства. Важко заперечити, що література мала 

значний вплив на формування світогляду, поведінки та цінностей молодих людей. 

Отож ми окреслимо коло читання та специфіки формування студентських 

зацікавлень у художній літературі. 

Насамперед зазначимо, що у першій половині ХІХ ст. читаюча аудиторія на 

українських землях була нечисельною. Здебільшого її складали представники 

дворянства, інтелігенції, чиновництва, купецтва та міщанства. Студенти 

Університету св. Володимира, які перед усім, належали до дворянства та меншою 

мірою до інших вище перелічених суспільних прошарків, з дитинства були 

долучені до книжкової культури. З раннього віку вони починали читати книжки. 

Як правило, знайомство з ними починалося з домашньої освіти. Наприклад, у 

середовищі польського Правобережного шляхетства в 1830-40-х рр. читання 

художніх творів польської літератури було звичним явищем 713 . Загалом для 

дворянської садибної культури одним з широко розповсюджених видів дозвілля 

було домашнє читання, здебільшого художньої літератури714. 

Варто зазначити, що доступ до книжок був доволі обмеженим, наприклад, у 

пер. пол. ХІХ ст. у домі пересічного дворянина на українських землях було мало 

книжок. Зазвичай це були релігійні книжки, календарі, порадники, поодинокі 

белетристичні твори, окремі номери газет чи журналів 715 . Відомий історик 

В. Антонович згадував одну з таких бібліотек, яку запам’ятав з дитинства: «у От. 

Аб716. була не дуже численна й не дуже вибрана бібліотека книжок польських і 

французьких, котрі я прочитував дуже пильно»717. 

                                                             
713  Epsztein T. Edukacja dzieci i młodzieży w polskich rodzinach ziemiańskich na 

Wołyniu, Podolu i Ukrainie w II pol. XIX w. Warszawa, 1998. S. 36. 
714 Кароєва Т. Р. Розвиток книжкової культури як чинник модернізації суспільства 

в українських губерніях другої половини ХІХ – початку ХХ ст. С. 268. 
715  Epsztein T. Z piórem i paletą. Zainteresowania intelektualne i artystyczne 

ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w II poł. XIX w. Warszawa, 2005. S. 76-77. 
716  Оттон Абрамович ‒ власник дому, в якому винаймав помешкання В. 

Антонович. 
717 Син України: Володимир Боніфатійович Антонович. У 3-х томах. Т.1. C. 168. 



214 

 

Як зазначав тогочасний літературний оглядач, найбільш розвиненими 

жанрами літератури були поезія та белетристика, які й користувалися найбільшою 

популярністю у середовищі читацької аудиторії 718 . З 1830-х рр. домінуюча 

частина цих творів публікувалася в різноманітних журналах, які до середини 

1850-х рр. мали літературний характер 719. Смаки читачів не були постійними. 

Якщо в першій третині ХІХ ст. активно читали поезію, то з 1840-х рр. перше 

місце зайняла проза720.  

У 1830-60-х рр. значного поширення на Правобережжі отримали твори 

представників «Української школи» в польському романтизмі. Представники 

школи активно використовували у творчості теми української історії, фольклору, 

жари і стилістику української народної літератури. Так, наприклад, вже згаданий 

В. Антонович зазначав, що твори «Української школи» користувалися значною 

популярністю в середовищі середньої і дрібної польської шляхти. Він також 

згадував: «[…] найчастіше читалися повісті Чайковського721; (не знаю задля чого, 

вони тоді були заборонені цензурою); з повістей цих перший раз я почув про 

козаччину і вона мені дуже вподобалась; […] ці образи Чайковського засіли мені 

глибоко в душу й ніколи не стерлись, положивши першу підвалину 

українофільства»722. 

Поруч з регіональним літературним впливом Значний вплив на формування 

літературних інтересів молодих людей здійснювався у навчальних закладах. З 

1830-х рр., особливо на Правобережжі та й загалом в західних навчальних округах 

Російської імперії активно запроваджувалося викладання російської мови та 

                                                             
718  Грот Я. В каких изданиях наша литература особенно нуждается. Журнал 

министерства народного просвещения. 1858. Ч. 98. С. 176. 
719  Рейтблат А. И. От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической 

социологии русской литературы М.: Новое литературное обозрение, 2009. C. 38, 

41-42. 
720 История польской литературы. М., 1968. C. 369. 
721  Міхал Чайковський (Садик-паша) ‒ польський і український письменник, 

представник «української школи» польського романтизму. 
722 Син України: Володимир Боніфатійович Антонович. У 3-х томах. Т.1. C. 168-

169. 
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російської словесності 723 . У цей же час тривало формування шкільного 

літературного канону, базованого на творах російської літератури. Шкільний 

літературний канон був не лише інструментом виховання та навчання, але й 

потужним засобом закріплення текстів в колективній пам’яті ‒ разом з іншими 

засобами поза літературної селекції724. 

Окрім письменників з XVIII ст. (напр., М. Ломоносова, Г. Державіна) значне 

місце в навчальній програмі зайняли представники так званої «золотої доби» 

російської літератури. Так, до шкільного обігу ввійшли твори М. Гоголя, М. 

Лермонтова та ін.725. Одними з найбільш популярних тогочасних хрестоматій з 

російської літератури на території західних навчальних округів були «Российская 

Христоматия, или Отборные сочинения отечественных писателей в прозе и 

стихах» І. Пенинського726, Загалом в хрестоматії були представлені різні жанри в 

прозі та віршах, зазвичай це були невеликі фрагменти з творів російських 

письменників, які враховували загальний напрямок імперської ідеології. 

На той час не існувало стандартизованих підручників, тому можна було 

знайти різні хрестоматії з російської літератури. Наприклад, однією з найбільш 

розповсюджених була «Русская хрестоматия» О. Галахова, яка впродовж 1852-

1859 рр. була перевидана чотири рази 727 . Активне запровадження російської 

словесності у навчальні заклади було своєрідним засобом акультурації 

неросійського населення імперії через літературну традицію. Можна з 

                                                             
723  Сенькина А. Изящная словесность как дидактический матеріал: к истории 

русской литературной хрестоматии (первак половина ХІХ в.). Acta Slavica 

Estonica IV. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение, IХ. 

Хрестоматийные тексты: русская педагогическая практика XIX в. и 

поэтический канон. Редакторы тома А. Вдовин, Р. Лейбов. Тарту, 2013. С. 42. 
724  Вдовин А., Лейбов Р. Хрестоматийные тексты: русская поэзия и школьная 

практика ХIX столетия. С. 10. 
725  Сенькина А. Изящная словесность как дидактический матеріал: к истории 

русской литературной хрестоматии (первак половина ХІХ в.). С. 42. 
726  Zasztowt L. Kresy 1832-1864. Szkolnictwo na ziemiach litewskich dawnej 

Rzeczypospolitej. S. 259. 
727  Вдовин А., Лейбов Р. Хрестоматийные тексты: русская поэзия и школьная 

практика ХIX столетия. С. 15. 
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впевненістю сказати, що переважна більшість студентів Університету 

св. Володимира, пройшовши курс гімназії, була ознайомлена з російською 

літературою728. Окремо від навчальної програми, значна частина гімназистів з 

Правобережних губерній активно читала твори польської художньої літератури, 

які були поширені у регіоні і користувалися популярністю серед польського 

шляхетства729. 

Загалом на Правобережжі польська література мала міцні позиції. Тут 

значного поширення отримали різножанрові книжки польською мовою. Також 

Правобережжя було осередком літературної діяльності низки польських 

письменників. Вони ж виступали з різними ініціативами та видавничими 

проектами. Наприклад в Києві в кінці 1840-х – на початку 1850-х рр. вийшло 

друком декілька польськомовних альманахів. Ще одним з проектів була ідея 

видання польських книжок за зниженими цінами. Упродовж 1859-1863 рр. світ 

побачило більше 30 найменувань книжок. В основному це були твори 

письменників пов’язаних з регіоном, таких як: М. Грабовський, А. Гроза, 

Ад. Плуг, Ю. Коженьовський, А. Коженьовский, Ю.І. Крашевський730. 

Навчання в університеті також передбачало читання прозових художніх 

творів. Головна увага приділялася російській словесності. Для прикладу 

зазначимо, що наприкінці 1840-х рр. студенти вивчали твори «русских 

образцовых прозаиков» О. Марлинського (О. Бестужева), М. Гоголя, В. Сологуба. 

Окрім російських письменників, на лекціях словесності користувалися «лучшими 

монографиями иноземных журналов и самыми образцами». Серед зарубіжних 

авторів перелічувалися імена В. Скотта, Ч. Діккенса і О. Дюма. Студенти, які 

вивчали іноземні мови, мали можливість відвідувати лекції французької, 

                                                             
728 Варто відзначити, що в гімназіях вивчали не лише російську літературу, увага 

також приділялася античній класиці та західноєвропейській літературі. 
729 Tabiś J. Polacy na uniwersytecie kijowskim 1834-1863. S. 64. 
730  Єршов В. Польська література Волині доби романтизму: генологія 

мемуаристичності. Житомир: Полісся, 2008. С. 183-187, 189. 
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німецької словесності, які проводили лектори іноземних мов. На лекціях 

іноземних мов студенти вивчали окремі твори «лучших иностранных авторов»731. 

Упродовж 1834-1836 рр. в Університеті св. Володимира викладали польську 

мову та літературу. Однак в 1836-37 навчальному році викладання було 

призупинене, оскільки адміністрація університету не могла знайти 

кваліфікованого викладача, незважаючи на те, що час від часу з’являлися 

претенденти на вакантне місце 732 . Згодом, у зв’язку з виявленням польської 

підпільної студентської організації, польську мову та літературу взагалі замінили 

італійською 733 . Лише наприкінці 1850-х рр. суденти-поляки виступили з 

пропозицією відновити діяльність кафедри польської мови та літератури, однак їх 

прохання знову були відкинуті734. 

Вже згадувалося, що університетська програма передбачала значну кількість 

лекцій з російської словесності та історії російської літератури 735 . Це не 

подобалося частині студентів, особливо полякам. Деякі з них скаржилися 

адміністрації навчального закладу. Так, у грудні 1836 р. студенти 1 і 2 курсів 

фізико-математичного відділення філософського факультету звернулися до Ради 

Університету з проханням зменшити кількість лекцій російської словесності, 

оскільки у них доволі багато лекцій і практичних по спеціальності. Фрагмент 

відповіді на прохання вважаємо доцільним процитувати: «Студенты должны были 

исполнять то, что признано для них полезным их начальством и наставниками, а 

не рассуждать о том сами, а тем менее они имели право судить какой из 

                                                             
731 Обозрение преподавания наук в Императорском Университете св. Владимира в 

втором полугодии 1849-50 учебрного года. К.: в университетской типографии, 

1849. С. 7-9; Шульгин В. Я. История университета Св. Владимира. С. 132. 
732 По предложению Г. Попечителя К. учеб. окр. о приглашении Титутлярного 

советника Кургановича к участвованию в конкурсе для занятия должности 

лектора польского языка в Универ. Св. Владимира. ДАК. Ф. 16. Оп. 276. Спр. 533. 

Арк. 3-3 зв. 
733 Шульгин В. Я. История университета Св. Владимира. С. 143. 
734 [Burzyński T.] Wspomnienia z czasów młodości. S. 135-136. 
735 Макаров А. Старокиевские силуэты. К.: Скай Хорс, 2017. С. 188. 
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предметов для них полезнее другого»736. Таким чином, жодних коректив не було 

внесено. Студенти й надалі продовжували ґрунтовно вивчати твори російських 

письменників. Однак, це зовсім не означало, що в їх поза навчальному читанні 

домінувала російська література. 

У вільний час студенти самостійно обирали літературу до читання і, як 

правило, це були популярні серед читацької аудиторії книжки. Колишній студент 

Університету св. Володимира П. Селецький згадував: «Я много читал и занимался 

иностранной литературой. В то время Виктор Гюго был в ходу и романтическая 

школа имела большое влияние на наше литературное воспитание»737. Також серед 

студентів 1840-х рр. популярністю користувалися романи інших французьких 

письменників. Траплялося так, що часом художня література повністю 

замінювала навчальну 738 . Не обмежувалися коло студентського читання лише 

французькими письменниками-романтиками. Зокрема серед книжок студента 

В. Петрова також знаходимо 7 книжок-збірників «старых и новых немецких 

сочинителей»739. 

Незважаючи на дороговизну книжок, деякі студенти створювали власні 

невеликі збірки художніх творів. Серед списків речей вихованців університету 

зустрічаємо книжки французьких та польських письменників 740 . Останні 

користувалися популярністю серед студентів-поляків741. 

Іноді захоплення популярною белетристикою засуджувалося вихованцями 

університету, наприклад, студентами-пуристами. Вони критикували «бруд» 

французької літератури і закликали звертатися до серйозної і моральної 

літератури. Вони також звертали увагу на те, що книгарні наповнені 

низькоякісною епігонською літературою, яка негативно впливає на розвиток 

                                                             
736 ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 1. 313. Арк. 21-21 зв. 
737 Записки П. Д. Селецкого. Часть первая (1821-1846). С. 49. 
738 Bobrowski T. Pamiętniki Tadeusza Bobrowskiego. T.1. S. 287. 
739 Кирило-Мефодіївське товариство У 3 т. Т. 2. C. 336. 
740 ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 220. Арк. 8-8 зв. 
741 ДАК. Ф. 16. Оп. 368. Спр. 23(1860). Арк. 2-2 зв., 8. 
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суспільства, ба більше, сприяє його моральній деградації742. Зазначимо, що думка 

студентів-пуристів не була домінуючою в середовищі вихованців університету. 

Одним з джерел художньої літератури, яку читали вихованці Університету 

св. Володимира були так звані «товсті» журнали («Отечественные записки», 

«Библиотека для чтения» та ін.), в яких здебільшого друкувалися твори 

російських письменників 743 . Студенти не лише читали літературні твори, а й 

активно обговорювали прочитане. Зокрема, студенти-хлопомани не одноразово 

згадували різні фрагменти творів з «Современника», які вони читали744. 

У студентському середовищі 1850-х рр. сформувалася своєрідна етика 

читання. Багато студентів вважали своїм обов’язком знайомитися з усіма 

популярними книжковими новинками. Також студенти почали організовувати 

літературні гуртки, на яких відбувалися палкі обговорення нової літератури. Вже 

згадувалося, захоплення художньою літературою перешкоджали основним 

заняттям, а іноді могли призвести до виключення з студента з університету745. 

Ще одним з аспектів книжкової культури, до якого залучалися студенти були 

літературно-наукові вечори. В. Рудницький згадував, що такі зібрання на початку 

1860-х рр. відбувалися у помешканнях М. Грабовського, М. Юзефовича, 

О. Вериги-Даровського. Зазвичай це були дискусії на тему літератури, науки чи 

мистецтва. Окрім місцевих літераторів, професорів та освіченого дворянства, 

доволі часто зібрання відвідували гості-літератори з інших міст. Автор спогадів 

стверджував, що для молоді відвідування таких зібрань було дуже корисним. 

Окрім інформації про різноманітні літературні твори, вони вчилися 

аргументовано та послідовно висловлювати і відстоювати свою точку зору746. 

                                                             
742 Pisma urywkowe wierszem i prozą Józefa Prospera Gromadzkiego. S. 11, 22. 
743 Кирило-Мефодіївське товариство У 3 т. Т. 2. C. 506. 
744 Міяковський В. «Помийниця» Українська гумористична часопис 1863 р. С. 99-

100, 108. 
745 Ромер Ф. Київський університет в 1855-1860-ті роки. C. 25; Wroński M. Ze 

wspomnień kijowskiego puristy. Wolne polskie słowo. 1899. № 283. S. 2. 
746 Rudnicki W. Kartka z dziejów uniwersytetu kijowskiego / z pamiętników zmarlego 

kolegi przepisał dr. Antoni J. [Rolle]. Nasz kraj. 1906. T.1. №17. S. 13-15. 
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Час від часу студенти самостійно влаштовували літературні вечори. Декілька 

з таких заходів вони планували організувати взимку 1861 р. під час контрактового 

ярмарку. Головним завданням літературних вечорів був збір коштів на підтримку 

недільних шкіл. Для проведення заходу студенти звернулися з проханням до 

попечителя київського навчального округу і генерал-губернатора. У проханні 

вихованці університету перелічували прізвища письменників і поетів, твори яких 

мали звучати на літературних вечорах. Там знаходимо імена: О. Пушкіна, 

І. Тургенєва, М. Лермонтова, М. Гоголя, Д. Григоровича, О. Дружиніна, 

А. Майкова, П. Мельникова-Печерського, М. Авдєєва747. 

Одразу ж відзначимо, що до перелічених студентами письменників 

потрапили автори з російського літературного канону, зокрема до класиків з 

середини 1850-х рр. вже зараховували О. Пушкіна та М. Гоголя 748 . Твори 

вищеназваних авторів, а також І. Тургенєва, М. Лермонтова широко видавалися 

упродовж 1840-50-х рр.749 та отримали значне поширення в середовищі читаючої 

публіки750. Решта з перелічених студентами авторів ввійшли в літературний світ 

дещо пізніше від «класиків». Так, М. Авдєєв, О. Григорович, О. Дружинін та 

П. Мельников-Печерський з кінця 1840-х рр. здебільшого публікували свої твори 

лише на сторінках «товстих» літературних журналів «Библиотека для чтения», 

«Отечественные записки», «Современник» та ін., які було легко знайти в Києві751. 

Очевидно, що студенти, у виборі авторів для літературного вечора, керувалися їх 

                                                             
747 ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 810. Спр. 155. Арк. 7. 
748 Вдовин А. Понятие «русские классики» в критике 1830-50-х гг. Пушкинские 

чтения в Тарту 5: Пушкинская эпоха и русский литературный канон: К 85-летию 

Ларисы Ильиничны Вольперт. В 2 ч. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. С. 53. 
749 Гоголь Н. В. Издания произведений и писем Н. В. Гоголя: Библиография / сост. 

Воропаев В. А., Тищенко И. И., Провальский С. Р. К.: Богуславкнига, 2010. С. 3-

20; Библиография текстов Лермонтова публикации, отдельные издания и 

собрания сочинений. Составили К. Д. Александров и Н. А. Кузьмина. Москва-

Лениниград, 1936. С. 15-86. 
750  Рейтблат А. И. От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической 

социологии русской литературы. С. 76. 
751  От кабинета чтения. Киевские губернские ведомости. Отдел второй. Часть 

неоффициальная. 1845. № 45. С. 375-376. 
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популярністю в середовищі київської читаючої публіки і намагалися залучити до 

участі у заході якнайбільше учасників, дбаючи водночас про відповідність авторів 

та їх творів до цензурних вимог. 

Таким чином, студентські зацікавлення художньою літературою були доволі 

різноманітними. На їх формування впливала низка факторів. Зокрема, вихованці 

університету перебували під впливом читацьких вподобань освіченого товариства 

та особливостей книжкового ринку в регіоні. Навчання в гімназіях та університеті 

позначалося на літературних інтересах студентів, з одного боку знайомлячи їх із 

світовою класикою, а з іншою активно просуваючи російський літературний 

канон, який мав бути засобом культурної асиміляції студентів. Попри це студенти 

не обмежувалися програмними творами і часто свій вільний час присвячували 

читанню, що було не лише формою дозвілля, а й засобом пошуку життєвих 

ідеалів та світоглядних орієнтирів. Студентство Університету св. Володимира 

було активною частиною міської читаючої публіки і брало участь в літературному 

житті Києва. З одного боку в якості учасників, з іншого ‒ організаторів 

літературних заходів. 

4.2.3 Публіцистика 

Здавна студентів цікавили та хвилювали актуальні проблеми суспільно-

політичного життя. Тому, окрім поезії та художньої літератури, вихованці 

Університету св. Володимира цікавилися публіцистикою. У перші роки існування 

навчального закладу особливий інтерес до суспільно-політичних питань 

проявляли студенти-поляки. У їх середовищі поширювалася заборонена цензурою 

польськомовна література. Найпопулярнішими були «Книга польського народу і 

польського пілігримства» А. Міцкевича, «Історія повстання польського народу» 

М. Мохнацького, «Три конституції Польщі» Й. Лелевеля, «Слова віруючого» 

Фелісіте Робера Ламенне, «Tableau de la revolution» Л. Мерославського, твори 
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Р. Солтика, К. Ружинського, С. Гощинського, промова під назвою «Польща, Росія 

і Європа» опублікована в Парижі в журналі «Les polonais»752.  

Також студенти читали місцеві періодичні видання. Одним з прикладів була 

польськомовна «Gwiazda» (укр. «Зірка»). Всього упродовж 1846-1849 рр. світ 

побачило 4 номери видання, перше надруковане в Санкт-Петербурзі, решта в 

Києві. Я. Табіш зазначає, що видання користувалося популярністю серед 

студентів Університету св. Володимира і не лише поляків. Так, в списку 

підписників на перший номер «Gwiazdy» було 3 студенти, серед них Опанас 

Маркович. На сторінках видання порушувалися актуальні суспільні проблеми, 

наприклад, висвітлювався процес зубожіння шляхти, питання морально-етичного 

характеру та ін. Водночас на шпальтах «Gwiazdy» друкувалася низка історичних 

нарисів. Загалом, одним із завдань видання було навернути молодь на шлях 

зацікавлення наукою та суспільно-політичними питаннями753. 

О. Романович-Славатинський зазначав, що студенти-українці та студенти-

росіяни в цей період мало цікавилися політикою. Вони майже не читали журналів 

та газет, які стосувалися важливих суспільно-політичних питань. У своїй 

більшості студенти витрачали час на веселі вечірки та буршівські бешкети 754 . 

Однак приклад студентів-учасників Кирило-Мефодіївського товариства доводить, 

що ситуація не була однозначною. У матеріалах справи І. Посяди та 

Г. Андрузького знаходимо документи, в яких студенти звертаються до розгляду 

важливих соціальних питань, наприклад, що «бедность ужасная в нашей стране» і 

підкреслюють недоліки кріпосної системи. Також студенти цікавилися історико-

                                                             
752 Remy J. Higher Education and National Identity: Polish Student Activism in Russia, 

1832-1863. P. 103; Марахов Г. Киевский университет в революционно-

демократическом движении. С. 19-20; Пантелеев Л. Из первых лет университета 

Св. Владимира. З іменем Cвятого Володимира : Київський університет у 

документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. Кн. 1 / [упоряд. В. 

Короткий, В. Ульяновський]. Київ : Заповіт, 1994. С. 127. 
753 Tabiś J. Polacy na uniwersytecie kijowskim 1834-1863. S. 66-67. 
754 Романович-Славатинский А. Моя жизнь и академическая деятельность 1832-

1884. Вестник Европы. 1903. № 2. С. 635. 
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публіцистичними статтями, які можна було знайти на сторінках тогочасних 

журналів та альманахів755. 

Студенти не лише читали пресу, а й самі створювали рукописні видання. 

Наприкінці 1853 р. з ініціативи одного зі студентів медичного факультету 

з’явилася одна з перших таких газет під назвою «Kiełbaska» (укр. «Ковбаска»). 

Малюнок для титульного аркуша для неї зробив студент-медик Гжегош 

Качковський. На малюнку був зображений будинок, в якому знаходилася 

студентська бібліотека, а з воріт господи вибігало порося, за яким гнався господар 

та прислуга. Як згадують самі студенти, малюнок відтворював реальну подію. 

Зараз важко описати зміст рукописної газети, ми маємо лише невеликі фрагменти 

гумористичних віршів, які там записувались. Очевидно, газета мала декілька, а 

можливо лише один номер756. 

Після смерті Миколи І почав швидко змінюватися характер періодичних 

видань. У газетах, журналах почало з’являтися дедалі більше публіцистичних 

статей. Широке обговорення отримали питання реформ і загалом проблем 

суспільно-політичного життя. Цей процес також позначився на вихованцях 

університету, які дедалі більше цікавилися політичним та соціальним життя і 

намагалися висловити свою позицію щодо актуальних суспільних питань. 

На фоні загальної лібералізації декотрі зі студентів почали публікувалися в 

пресі. Наприклад, невелика замітка Мар’яна Дубецького була надрукована в 

«Gazeta Warszawska» (укр. «Варшавська газета») на початку березня 1857 р. У ній 

повідомлялися подробиці з життя київських студентів. Зокрема, про те, що 

студенти покинули розваги з «пляшкою і картами» та взялися за навчання. Тут 

варто додати, що М. Дубецький був представников нечисельного руху пуристів і 

описував життя лише невеликої групи київських студентів757. 

                                                             
755 Кирило-Мефодіївське товариство У 3 т. Т. 2. С. 14-17, 506. 
756  Kartka z dziejów Uniwersytetu kijowskiego. Z pamiętników zmarlego kolegi 

przepisał Dr. Antoni J. Przegląd Polski. 1882. T. 3. S. 459-460. 
757 [Bez tytułu]. Gazeta Warszawska. 1857. № 58. S. 2. 
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У другій половині 1850-х рр. активізувався студентський рух. Вихованці 

університету почали більше цікавитись суспільно-політичним життям. Однією з 

ознак пожвавлення студентської активності став випуск нових рукописних газет. 

Один з колишніх студентів, Е. Хендриховський згадував, що студентські таємні 

газети відігравали важливу роль у житті студентства 758 . Першими спробами 

періодичного випуску газети були сатирично-гумористичні сторінки під збірною 

назвою «Z pod mostu» (укр. «З-під мосту»), які були відповіддю студентів-

пуристів на образи з боку студентів-гультяїв. Видання у гумористичній формі 

виступало проти різних студентських витівок, і засуджувало аморальну поведінку 

серед вихованців університету759.  

Наступним відомим рукописним виданням був «Bigos» (укр. «Бігос»), який 

брав за приклад один з віленських гумористичних журналів. Перший номер газети 

був випущений восени 1856 р.760. Метою її заснування було прагнення викорінити 

розгульний стиль життя зі студентського середовища. Статті «Бігоса» у 

сатиричній формі висміювали моральні вади та слабкощі студентів, часто нападів 

зазнавали студенти-паничі, студенти-франти 761 . Газета виходила не регулярно, 

протягом кількох років вийшло 4-5 номерів. Редактором «Бігоса» був Міхал 

Боньча Томашевський, а над наповненням газети працювали студенти-пуристи762. 

Трохи пізніше в 1858-59 рр. з’явилися два наступні студентські видання ‒ 

«Ulicznik» (укр. «Улічнік» або «Вуличний хлопчик») і «Publicysta» (укр. 

«Публіцист»). «Улічнік» за стилістикою наслідував тогочасну варшавську 

бульварну пресу. На думку А. Гожалчинського редактором видання був студент 

Ян Амброський. У газеті публікувалися фейлетони, вірші, театральні огляди. 

«Улічнік» мав серйозний вплив на студентів Університету св. Володимира. 
                                                             
758 Hendrychowski E. Wspomnienie z Kijowa 1858-1862. S. 103. 
759  Sowiński L. Jeden z niewielu. Wspomnienie pośmiertne o lekarzu Fortunacie 

Nowickim. Tygodnik powszechny. 1885. № 28. S. 438. 
760 Remy J. Higher Education and National Identity: Polish Student Activism in Russia, 

1832-1863. P. 254. 
761  Гожалчинский А. Г. Университетские воспоминания. Киевлянин. 1865 № 3. 

С. 1. 
762 Lasocki W. Wspomnienia z mojego życia. T 1. S. 233. 
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Окремі статті видання порушували серйозні теми, наприклад, автори 

осмислювали мету університетського навчання, засуджуючи вузькоспеціалізовану 

підготовку, натомість відстоювали ідеали універсальної освіти. З часом тексти 

«Улічніка» дедалі більше ставали політизованими, подібними до тогочасної 

польської емігрантської преси763. 

Й. Ремі зазначає, що редактором «Публіциста» був А. Мьодушевський, разом 

з ним над виданням працювали В. Антонович, Т. Рильський, А. Юр’євич, 

С. Зборовський, В. Одинєц та ін. У «Публіцисті» були представлені статті в 

основному на історичну тематику, як правило з історії Польщі, інколи траплялися 

публікації, присвячені соціальним питанням, наприклад, скасуванню кріпацтва764. 

Часто представники редакції збиралася разом для обговорення та відбору 

публікацій. На початку 1860 р. газета припинила своє існування. У другій 

половині 1859 р., через розходження в поглядах щодо трактування різних 

історичних подій, В. Антонович і Т. Рильський вийшли з редакції «Улічніка» і 

створили власну газету під назвою «Plebeusz» (укр. «Плебей»), світ побачило 

всього 3 номери цієї газети, на жаль, характер публікацій нам невідомий765. 

Наприкінці 1850-х рр. студенти вирішили видати книжку з власних творів. 

Для того, щоб гарантовано отримати дозвіл на видання збірника його цензурну 

перевірку здійснили у Вільні. У результаті на початку 1858 р. вийшли друком вже 

згадані «Pisma urywkowe wierszem i prozą Józefa Prospera Gromadzkiego» (укр. 

«Уривки у віршах та прозі Юзефа Проспера Громадського». Прибутки від 

реалізації книжки пішли на оплату навчання за кордоном одного зі студентів 

Університету св. Володимира, хоча спочатку планували заснувати дві премії у 

розмірі 100 руб. для бідної польської молоді за кращу роботу з історії, мови чи 

                                                             
763  Гожалчинский А. Г. Университетские воспоминания. Киевлянин. 1865 № 3. 

С. 1. 
764 Remy J. Higher Education and National Identity: Polish Student Activism in Russia, 

1832-1863. P. 254. 
765 Lasocki W. Wspomnienia z mojego życia. T 1. S. 234-235. 
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літератури «narodu ruskiego» (укр. «руського народу», тобто українців. ‒ авт.)766. 

Надрукована книжка включала передмову 6 прозових текстів та 17 віршів. У 

вступі, який написав Фортунат Новицький 767 , польське дворянство було 

звинувачене в егоїзмі, зверхності, прагматизмі та пасивності у громадському 

житті. Також засуджувався стиль студентського життя ‒ веселий, безтурботний, 

де присутні лише бали, вечірки та вистави. Головну причину занепаду суспільної 

моралі Ф. Новицький вбачав у впливі європейських традицій, які прийшли на 

зміну давнім польським. Піддавалися критиці і популярна салонна література, 

найчастіше французька або її польські наслідування. Автор закликав до очищення 

суспільства і повернення до традиційних цінностей. У статті Ф. Новицького 

прослідковується вплив ідей Міцкевичівського месіанізму768. 

Дві наступні статті книжки «O tem i owem» (укр. «Про це та інше»), «Słowo 

serca i przekonania o pojedynkach» (укр. «Слово серця і переконання про 

поєдинки») також засуджували аморальність суспільства, де панує обман, 

байдужість, корупція, несправедливість, прагматизм. Особлива увага зверталася 

на молодь, у житті якої, на думку авторів, панує лише алкоголь та розпуста. На 

противагу автори статей зазначали, що основою для існування людини є моральне 

життя, засноване на християнських цінностях.  

Три заключні статті студентського видання мають історико-публіцистичний 

характер. У статті «Przegląd dziejów piśmiennictwa polskiego Jana Majorkiewicza i 

Ludwika Kondratowicza» (укр. «Огляд історії польської літератури Яна 

Майоркєвіча і Людвіка Кондратовіча») аналізуються дві різні за стилем історії 

польської літератури. Автор подає доволі детальний аналіз структури та змісту 

обох книжок, вказуючи на сильні та слабкі сторони видань. Наступна стаття 

(«Uwagi nad znaczeniem prowincyonylizmów w dziejach Polski» (укр. «Примітки 

щодо важливості провінціоналізму в історії Польщі») була написана Олександром 

                                                             
766 Zieliński A. „Pismo Zbiorowe” Młodzieży kijowskiej z r. 1858. Prace polonistyczne. 

Ser. XXVI, 1970. S. 172. 
767 Remy J. Higher Education and National Identity: Polish Student Activism in Russia, 

1832-1863. P. 255. 
768 Pisma urywkowe wierszem i prozą Józefa Prospera Gromadzkiego. S. 3-25. 
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Яблоновським769. Головна ідея публікації полягала у тому, що всі етнічні групи 

колишньої Речі Посполитої, окрім поляків, нездатні на політичну незалежність та 

створення власної держави. Розвиток можливий лише через вплив Польщі. На 

думку автора, візантійський вплив мав негативний наслідок для Русі, бо віддалив 

її від Заходу. Також автор стверджував, що козаки змогли організуватися лише 

завдяки польському впливу. Стаття Яблоновського була одним з яскравих 

прикладів польської зверхності та нерозуміння національно-культурних процесів, 

які відбувалися на колишніх східних землях Речі Посполитої770. Завершує книжку 

стаття «Studya nad historyą Akademii Krakowskiej» (укр. «Студії над історією 

Краківської академії»), в якій була коротко викладена історія Ягелонського 

університету. 

Й. Ремі зазначає, що у середовищі польського студентства Університету 

св. Володимира панували ідеї гегельянізму, ідеалістичної польської філософії та 

поетичного месіанізму771, що знайшли своє вираження на сторінках студентського 

видання. Водночас студенти демонстрували обізнаність з широким колом 

польськомовної наукової та публіцистичної літератури, доволі часто забороненої 

цензурою, очевидно багато таких книжок знаходилося в таємній студентській 

бібліотеці. Однак не тільки студенти-поляки цікавилися публіцистикою. Один з 

колишніх студентів Університету св. Володимира згадував, що під час Кримської 

війни все студентство активізувалося і почало активно читати пресу та 

журнали 772 . У цей же час, студенти доволі часто читали заборонені твори 

О. Герцена, які здійснювали помітний вплив на київське студентство773. 

                                                             
769 Zieliński A. „Pismo Zbiorowe” Młodzieży kijowskiej z r. 1858. Prace polonistyczne. 

Ser. XXVI, 1970. S. 178. 
770 Remy J. Higher Education and National Identity: Polish Student Activism in Russia, 

1832-1863. P. 257. 
771 Ibid. P. 191, 257. 
772 Романович-Славатинский А. Моя жизнь и академическая деятельность 1832-

1884. Вестник Европы. 1903. № 2. С. 637. 
773 Марахов Г. Социально-политическая борьба на Украине в 50-60-е годы ХІХ 

века. С. 77. 
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На противагу польським виданням у квітні 1861 р. почав виходити ще один 

студентський рукописний журнал під назвою «Самостайне слово». Цього разу 

ініціативу від поляків перехопити студенти-громадівці. Журнал виходив лише в 

1861 р., всього побачило світ 4 номери. Г. Марахов приспускає, що до редакції 

«Самостайного слова» могли входити А. Красовський, К. Шейковський, 

А. Свидницький, А. Балабуха. Журнал мав чотири відділи, основними з яких 

були: «Від редакції» та «Дещо про недільні школи», в яких висвітлювалися 

суспільно-політичні проблеми774. Позиція видання була висловлена в декількох 

статтях. Наприклад, в статті «Про погляд польського громадянського 

співтовариства на Україну» у першому номері журналу. У статті лунали ідеї 

загальнослов’янської федерації. «Наше найкраще бажання, ‒ писалося там ‒ було 

і буде общеслов’янська братерська федерація, в котрій би всякий народ мав право 

самостійної самовправи»775. Однак в цій федерації українці повинні мати рівні 

права поруч з іншими народами, які мають визнати за українцями право на 

самовизначення. Особливо це стосувалося поляків, яких закликали відмовитися 

від претензії на українські етнічні землі 776 . В іншій статті «Стосунки між 

русинами і московитами» автора під псевдонімом Володар (імовірно В. 

Антонович) негативно оцінювала роль російського правління в Україні. Це 

стосувалося експлуатації селян поміщиками і владою. Поруч з цим автор 

прихильно ставився до російської ліберальної інтелігенції, яка визнавала за 

українцями соціальні та національні права777. 

У серпні 1861 р. з’явилася ще одна студентська рукописна газета 

«Громадниця». Її авторами була група студентів на чолі з В. Антоновичем 

                                                             
774 Катренко А. Український національний рух ХІХ століття. Частина ІІ 60-90-ті.: 

Навч. Посібник для студентів історичних факультетів. К., 1999. С. 29-30. 
775  Марахов Г. Киевский университет в революционно-демократическом 

движении. К.: Вища школа, 1984. С. 69-70. 
776 Іванова Л., Іванченко Р. Суспільно-політичний рух 60-х рр. ХІХ ст. в Україні: 

до проблеми становлення ідеології; Міжнар. ін-т лінгвістики і права. – Київ: 

[МІЛП], 2000. C. 206. 
777 Remy J. Brothers or Enemies: The Ukrainian National Movement and Russia, from 

the 1840s to the 1870s. P. 128. 
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(К. Михальчук, Б. Познанський, Т. Рильський, П. Житецький). Поява газети 

засвідчила розкол, який відбувся в польському студентському русі, розділивши 

вихованців університету на українських та польських хлопоманів, які стояли на 

відмінних ідеологічних позиціях. Саме видання мало ліберальну спрямованість і 

не мало успіху у студентському середовищі, очевидно тому, що інші студенти 

звинуватили В. Антоновича і наближених до нього у лояльності до царського 

уряду, випуск газети припинився після другого номеру 778 . В одній зі статей 

«Громадниці» «Поляки і русини в Київському університеті» О. Стоянов звертався 

до актуальної для студентів теми національних протиріч в середовищі вихованців 

університету. Зокрема він писав: «Да, студент-поляк должен быть Гражданином и 

сыном родины, ‒ да только не в Киеве, а в Варшаве» 779, таким чином, автор 

розглядав Університет св. Володимира як місце консолідації української молоді 

на благо власного народу. Відповідно, будь-які претензії поляків на територію 

Правобережжя він вважав необґрунтованими. 

У січні 1862 р. група студентів Університету св. Володимира під 

керівництвом С. Бобровського видали підпільну польськомовну газету 

«Odrodzenie» (укр. «Відродження»). Газета була надрукована в підпільній типо-

літографії в Києво-Печерській лаврі. У видавців була амбіція, щоб їх газета була 

зразком демократичного польськомовного видання для цілого регіону 

Правобережжя. Одна з ключових ідей видання ‒ відродження Польщі, про це й 

свідчить назва газети. Поява такого роду видань свідчила про активну підготовку 

групи студентів до чергового польського повстання780. 

З 1863 р. своє гумористичне видання випускали київські громадівці. Часопис 

отримав назву «Помийниця», всього вийшло чотири повні і один неповний номер. 

                                                             
778  Марахов Г. Киевский университет в революционно-демократическом 

движении. С. 71; Катренко А. Український національний рух ХІХ століття. 

Частина ІІ 60-90-ті. C. 31. 
779  Сербін Р. Повернення до України. Погляд українофілів на студентське 

служіння народові в 1861-62 роках. День. 2004. № 114. URL: 

http://incognita.day.kiev.ua/povernennya-do-ukrayini.html (дата звернення 11.04. 

2018). 
780 Общественно-политическое движение на Украине в 1856-1862 гг. C. 211-219. 



230 

 

У підзаголовку назви зазначалося «часопис соціального життя». У виданні були 

представлені різні жанри: проза, поезія, уривки драматичних творів. Поруч з 

гумористичним елементом частина статей порушувала серйозні суспільно-

політичні проблеми. Зокрема, у вступній рубриці «Временник… ракоходія 

(Кронічка усяких рухів, а особливе регресивних)» порушувались різноманітні 

актуальні для студентів-громадівців питання, а водночас і загально філософські 

теми, як протиставлення ідеалізму матеріалізмові781. У виданні також були й інші 

рубрики, як то «Новости, вести и слухи» і загалом публікувалися різні статті, які 

здебільшого стосувалися життя студентів-громадівців і були орієнтовані на вузьке 

товариське коло. 

Таким чином, зацікавленість студентів актуальними подіями суспільно-

політичного життя підштовхувало їх до читання різного роду публіцистики. На 

початковому етапі існування навчального закладу активнішими були студенти-

поляки, які спочатку читали заборонені цензурою польські видання, а згодом 

взялися за випуск власних рукописних газет. Якщо спочатку вони були 

гумористично-сатиричного характеру, то в другій половині 1850-х рр. стали 

майданчиками для висловлення політичної позиції і власного бачення суспільно-

політичних процесів. Загалом для студентських політизованих статей був 

характерний юнацький радикалізм та щира прихильність до ідеї (наприклад, 

польського месіанізму). Такого роду максималізм призвів до активних дискусій у 

студентському середовищі, зокрема до питання повстання і в результаті призвів 

до розколу студентського руху і появи організованої українофільської течії в 

середовищі вихованців Університету св. Володимира. 

4.2.4 Театр 

Одним з чільних студентських позауніверситетських інтересів були 

театральні дійства. Студенти часто виступали як у ролі глядачів, так і акторів. 

Відвідування театральних дійств було також своєрідним видом комунікації 

                                                             
781  Міяковський В. «Помийниця» Українська гумористична часопис 1863 р. 

С. 190-191. 
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студентів з рештою суспільства. У той же час, театр впливав на художній смак 

студентів і долучався до формування їх світоглядних та ціннісних орієнтирів. Для 

кожної епохи та місцевості були характерними свої особливості взаємовпливу 

студентів та театру. У даному підрозділі нашої роботи ми звернемо увагу на 

значення театру в житті студентів Університету св. Володимира782. 

Перш за все, потрібно звернути увагу на те, що на початку XIХ ст. помітно 

змінилася роль театру в суспільному житті. На зміну бароковій театральній 

традиції на сцену прийшли просвітницький реалізм, сентименталізм та 

романтизм. Театр мав значний вплив на дворянство, зокрема на побутову 

поведінку знаті. Адже він певним чином транслював моделі поведінки, які 

наслідувалися аристократією у щоденному житті. Театралізованість 

повсякденного побуту проявилась в поширенні домашніх театрів та збільшенні 

кількості аматорських спектаклів у середовищі дворян783. Серед дворян та шляхти 

Правобережжя та Лівобережжя також поширилися ці тенденції. Садиби 

заможного дворянства перетворилися на справжні культурно-мистецькі осередки. 

У маєтках відбувалися аматорські театральні постановки, участь у таких виставах 

брали як кріпаки, так і вільно наймані артисти та музиканти. Іноді самі ж 

власники садиб ставали акторами домашніх вистав784. 

У першій половині ХІХ ст. захоплення театром також поширилися в 

середовищі дрібного дворянства Правобережжя. Театральне життя цього регіону 

було доволі насиченим. На початку ХІХ ст. створюється низка постійних театрів 

(Київ, Житомир, Кам’янець-Подільський та ін.). У той же час, з’являються 

мандрівні театральні трупи, які постійно гастролюють по регіону, виступаючи як 

в приміщеннях театрів, так і на ярмарках в селищах та містечках Правобережжя. 

                                                             
782  Детальніше тема висвітлена у статті: Самчук Т. Мистецькі зацікавлення 

студентів Університету св. Володимира: Театр (1834-1863). Текст і образ: 

актуальні проблеми історії і мистецтва. Науковий електронний журнал. 2017. 

Випуск 2 (4). С. 104-114. 
783 Лотман Ю. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства 

(XVIII-начало ХІХ века). С. 183. 
784  Будзар М. Художньо-культурна спадщина панської садиби Лівобережної 

України ХІХ ст. – початку ХХ ст.: Варіанти історичних презентацій. С. 102. 
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Грань між стаціонарним і мандрівним театром була мінливою 785 . Театр став 

популярним також серед учнів гімназій регіону. Створювалися гімназійні 

аматорські театри, де акторами виступали учні навчального закладу786. 

Закономірно, що театральні виступи в основному відбувалися в містах та 

містечках. Польський дослідник театру Правобережжя Я. Коморовський налічує 

майже 60 осередків на Волині, Поділлі та Київщині, де постійно відбувалися 

театральні вистави у першій половині ХІХ ст. Інтенсивність театрального життя 

була більшою на Поділлі та Волині, Київщина відставала 787 . Центрами 

театрального життя Лівобережжя були більші міста, наприклад, Полтава, 

Чернігів, Кременчук та маєтки заможних дворян788. 

Театральний репертуар був різноманітним. Панував жанровий симбіоз. На 

Правобережжі часто ставилися комічні італійські опери, польські комедіо-опери 

(«Асмодейчик», «Касперек у щасті», «Повінь Вісли» та ін.) 789 . Не меншою 

популярністю користувалися твори місцевих театральних діячів А. Жмійовського, 

Я. Мілевського, К. Гейнча. У 1840-50-ті рр. поширилися постановки драматичних 

творів А. Фредро та Ю. Коженьовського. Основу репертуару складали 

перекладені на польську та російську мови твори західноєвропейських 

драматургів, зазвичай переклад був адаптований, а сам текст драми часто 

змінений 790 . Репертуар театральних труп Лівобережжя дещо відрізнявся. Тут 

ставили різноманітні п’єси російських драматургів. Водночас, значною 

                                                             
785 Komorowski J. Polskie życie teatralne na Podolu i Wołyniu do 1863 roku. Wrocław-
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популярністю користувалися драматичні твори Г. Квітки-Основ’яненка, І. 

Котляревського, з 1840-х рр. М. Гоголя791. 

Таким чином, регіони, з яких походила більшість студентів Університету 

св. Володимира (Правобережжя та Лівобережжя) були активно залучені до 

театрального життя. Тут доволі часто відбувалися театральні вистави, внаслідок 

чого студенти з дитинства мали змогу познайомитися з театральною культурою, 

яка впливала на формування їхніх мистецьких вподобань та сприяла культурно-

естетичному розвитку. 

Особливе місце в театральному житті регіону посідав Київ. З початку ХІХ ст. 

у місті діяв постійний театр, який став важливим елементом світського життя 

місцевого дворянства. Київський театр був інституцією, довкола якої 

формувалася і структурувалася міська публіка792. Театр був доволі прибутковим 

закладом, наприклад у 1843 р. його річний прибуток склав 18 000 руб. ср.793. Він 

був зорієнтований на місцевих аристократів, що позначалося як на формуванні 

репертуару, так і характері вистав. Смаки місцевої дворянської публіки були 

одними з головних критеріїв у діяльності театру. Важливим аспектом, на який 

варто звернути увагу є те, що на театральне життя Києва значний вплив здійснило 

відродження польського національного життя. Значні статки польських поміщиків 

дозволяли впливати на репертуар вистав, надаючи перевагу п’єсам польською 

мовою. Загалом у місті було помітним польсько-російське культурне 

протистояння, яке загострилося внаслідок імперського тиску на польські інтереси, 

зокрема на обмеження вистав польською мовою в театрі794. 

                                                             
791  Будзар М. Художньо-культурна спадщина панської садиби Лівобережної 

України ХІХ ст. – початку ХХ ст.: Варіанти історичних презентацій. С. 102. 
792 Sereda O. Imperial cultural policy and provincial politics in the Russian “South-

Western province”: The Kyiv city theater 1856-1866. Kulturpolitik und Theater. Die 

kontinentalen Imperien in Europa im Vergleich. Hg. Philipp Ther. Wien: Boehlau, 

2012. P. 238. 
793 Фундуклей И. Статистическое описание Киевской губернии. С. 376. 
794 Sereda O. Imperial cultural policy and provincial politics in the Russian “South-

Western province”: The Kyiv city theater 1856-1866. P. 245. 
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Неподалік київського міського театру у 1834 р. у парку, поблизу царського 

палацу, був побудований літній театр. Його головними відвідувачами були 

інтелігенція, купці, міщани, ремісники та цехові робітники. Аристократи-поляки 

повністю ігнорували цей театр, тому що вистави в ньому відбувалися російською 

мовою795. Студенти Університету св. Володимира мали змогу відвідувати обидва 

театри. Згодом, у 1856 р. було збудоване нове приміщення для міського театру на 

вулиці Володимирський, неподалік від будинку університету. Ця обставина ще 

більше наблизила студентів до театру. 

Упродовж 1834-1863 рр. у Київському театрі працювало декілька труп. 

Наприклад у 1834 р. працювала російсько-українська трупа антрепренера 

І. Штейна. У сезонах 1834-35 рр., 1836-37 рр., 1840-42 рр., 1843 р. на київській 

сцені виступала польсько-українсько-російська трупа Петра Рикановського; у 

сезоні 1837-38 рр. ‒ російсько-українська трупа Людвіга Млотковського; у 

1843 р., 1846 р. ‒ польсько-німецька оперна трупа під керівництвом Вільгельма 

Шмідкофа. Протягом 1852-1855 рр., гастролювала трупа Моріса Піона та 

Костянтина Федецького. З 1858 р. і до 1863 р. на сцені київського театру 

закріпилася польсько-російська трупа Теофіла Борковського796. 

Зазвичай театральний сезон в Києві тривав від початку осені до початку літа. 

У діяльності театру були враховані пости, під час яких припинялися постановки 

вистав, однак тоді глядачам пропонували інший жанр, так звані, живі фігури. 

Актори зображали різноманітні статичні пантоміми, як правило, на міфологічні 

сюжети 797 . Пік театрального життя міста припадав на Київські контракти, які 

відбувалися щорічно у другій половині січня. Під час ярмарку до Києва приїздила 

найрізноманітніша публіка, значну частину якої складали правобережні 

                                                             
795  Рибаков М. З історії київських драматичних театрів або адреси Київської 

Мельпомени. Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва. К.: Кий, 1997. 

С. 264. 
796 Sereda O. Imperial cultural policy and provincial politics in the Russian “South-

Western province”: The Kyiv city theater 1856-1866. P. 241; Николаев Н. И. 

Драматический театр в Киеве. 1803-1893. К., 1898. С. 30-31; Panteła J. Teatr polski 

w Kijowie w latach 1803-1863. Tygiel kultury. 1999. № 1-3. S. 115. 
797 Lasocki W. Wspomnienia z mojego życia. T 1. S. 223. 
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поміщики-поляки. На час контрактів відбувалася значна кількість театральних 

вистав. До Києва приїздили відомі місцеві артисти, а також зарубіжні театральні 

колективи, як, наприклад, французька драматична трупа, іспанський балет, 

декілька італійських оперних труп та ін. Великі театральні сезони мали місце в 

1837-38 рр., 1840 р., 1843 р., тоді на київській сцені виступали М. Щепкін, 

П. Мочалов, О. Мартинов та ін. Київ мав репутацію «театрального міста» з 

відчутним польським культурним впливом, який зберігався до 1863 р.798. 

Для Київського театру 1830-60-х рр. була характерна розмаїтість репертуару. 

На сцені були представлені драми, мелодрами, трагедії, трагікомедії, комедії, 

водевілі, опери, комедіо-опери, рідше пантоміми і балет. Зазвичай вистави мали 

розважальний характер у дусі романтичної традиції. Спектакль складався з двох-

трьох творів у довільній послідовності і часто різними мовами (польською, 

російською, українською). Головними в репертуарі були різноманітні переробки з 

п’єс іноземних авторів, часто французьких і німецьких. Також ставилися твори 

європейської класики (В. Шекспір, Ж-Б. Мольєр, Ф. Шіллер), п’єси польських, 

російських та українських драматургів (О. Коцебу, М. Гоголя О. Островського, 

Ю. Коженьовського, А. Фредро, І. Котляревського)799. Доволі часто одні і ті ж 

артисти виступали як співаки та драматичні актори. Спектаклі не завжди були на 

високому рівні, по-перше, репертуар часто містив твори низької якості, по-друге, 

рівень майстерності акторів не завжди був високим800. З вищенаведеного, можемо 

зробити висновок, що театральне життя Києва розглядуваного часу було доволі 

активним та насиченим: театр користувався популярністю в різних соціальних 

верств, зокрема активно долучалося до театрального життя студентство. 

                                                             
798 Иконников В. С. Киев в 1654-1855. Исторический очерк. C. 339, 343; Рибаков 

М. З історії київських драматичних театрів або адреси Київської Мельпомени. 

С. 264. 
799 Иконников В. С. Киев в 1654-1855. Исторический очерк. C. 338-339; Panteła J. 

Teatr polski w Kijowie w latach 1803-1863. S. 116. 
800 Фундуклей И. Статистическое описание Киевской губернии. C. 376; Рибаков 

М. З історії київських драматичних театрів або адреси Київської Мельпомени. 

С. 264. 
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З перших років існування університету в Києві студенти стали невід’ємною 

складовою міської театральної публіки 801 . Однак, для відвідування театру та 

інших публічних заходів студентам був необхідний дозвіл Інспектора 

студентів802. Незважаючи на певний контроль з боку адміністрації університету, 

театр сприймався студентами як обов’язкова форма культурного дозвілля, а також 

як невід’ємна частина їх «аристократичного» світського життя803. 

Показово, що у студентів були свої улюблені п’єси, актори та актриси, якими 

вони захоплювалися 804 . Колишній студент М. Чалий занотував у спогадах 

випадок, коли до Києва завітав актор П. Мочалов. Його поява викликала такий 

ажіотаж серед студентів, що вони домовилися з економом продати казенні речі 

призначені для видачі в майбутньому півріччі, щоб мати змогу купити квиток на 

спектакль за участю знаменитого актора805. Заможні студенти купували білети в 

партері, як представники міської еліти, решта студентства вдовольнялася 

найдешевшими квитками на верхніх ярусах театру806. 

З другої половини 1830-х рр. сині комірці студентської форми стали звичним 

елементом вистав київського театру. Участь студентів у театральному житті 

вносило свій відбиток, траплялося, що студенти влаштовували різні витівки в 

театрі. Популярним студентським бешкетами були здійняття надмірного галасу, 

різноманітні вигуки та раптові аплодисменти під час вистави. За такі порушення 

студентів могли відправити в карцер «на хліб і воду» 807 . Траплялося, що 

                                                             
801 Шульгин В. Я. История университета Св. Владимира. С. 175. 
802  Правила для студентів і слухачів імператорського Університету Святого 

Володимира 25 серпня 1834 р. Університет Святого Володимира: студентське 

життя 1834-1917: зб. документів. В. Ф. Колесник, В. А. Короткий, І. І. Чигирик 

(упоряд.); К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. 

С. 31. 
803 Посохов І. Студентство університетів Російської імперії XIX – початку XX ст.: 

становлення та еволюція субкультури. С. 197-198. 
804 Романович-Славатинский А. Моя жизнь и академическая деятельность 1832-

1884 гг. Вестник Европы. 1903. № 1. С. 167. 
805 Воспоминая М. Чалого. Киевская старина. 1889. № 12. С. 511. 
806 Познанский Б. Мои воспоминания. C. 21. 
807 Иконников В. С. Киев в 1654-1855. Исторический очерк. С. 232. 
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вихованці університету приходили в театр на підпитку. Наприклад, студент 

Цвєтков під час вистави «вел себя неприлично … не согласился исполнить 

требования полицейских». В результаті, студент отримав покарання ‒ 3 доби 

карцеру808. 

Студенти були не лише глядачами на виставах. Залучені до театрального 

життя з дитинства, вони не переривали свій зв’язок з театром і в студентські роки. 

Від початку існування Університету св. Володимира його студенти брали участь у 

домашньому театрі. П. Селецький згадував про аматорські домашні вистави: «Мы 

часто игривали между собой, с участием некоторых дам, драмы Гюго, трагедии 

Шекспира и другие произведения замечательных писателей. […] Меня избрали 

директором домашнего театра и я часто иполнял трагические роли»809. 

Організація домашніх вистав, які не мали на меті отримання прибутку, була 

доволі поширеним явищем. Студенти зверталися до університетської 

адміністрації за дозволами для влаштування аматорських вистав у себе в 

квартирах. Наприклад, зберігся лист вихованця університету Валер’яна 

Паувлоцького, в якому він просить дозволу на проведення домашніх театральних 

вистав під час Різдвяних свят у 1838 р. У виставах планували взяти участь 13 осіб 

(4 студенти, 4 гімназисти, 5 абітурієнтів, які готувалися до вступу в 

університет)810. 

Період особливої театральної активності студентів припав на середину 1850-

х рр. ‒ початок 1860-х. рр. Ще з початку 1850-х рр. вихованці університету почали 

організовувати виступи на користь своїх незаможних колег. Вистави були 

платними, а отриманий прибуток передавався у якості одноразової фінансової 

допомоги найбіднішим студентам. Такі вистави відбувалися в університетській 

актовій залі, як правило, в січні-лютому під час Контрактового ярмарку, що 

дозволяло зібрати більшу кількість глядачів. Відомий також репертуар 

                                                             
808 О неприличном поступке студента Цветкова в театре во время спектакля. ДАК. 

Ф. 16. Оп. 480. Спр. 11. Арк. 2, 7. 
809 Записки П. Д. Селецкого. Часть первая (1821-1846). С. 49. 
810 ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 1. Арк. 251-251 зв. 
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студентських спектаклів. Наприклад, у лютому 1854 р. студенти запропонували 

публіці дві комедії Александра Фредро польською мовою «Помста», 

«Чужоземщина» («Zemsta», «Cudzoziemszczyzna») і одну російською ‒ «Горе от 

ума» О. Грибоєдова811. 

Збереглося декілька афіш студентських спектаклів. Одна з них повідомляє, 

що 7 лютого 1854 р. рівно о 19.00 студенти ставили три п’єси. Першою була 

одноактна комедія П. Каратигіна «Дядюшка на трех ногах, или Хотел солгать, а 

сказал правду», другою ‒ триактна комедія А. Фредро «Пан Ґельдхаб» 

(«Geldhab»), на останок ‒ одноактна комедія І. Котляревського «Москаль-

чарівник». В антрактах між комедіями оркестр, який складався зі студентів та 

місцевих музикантів-аматорів грав різні популярні музичні твори. Вхід на 

студентський спектакль коштував 2 руб. ср., доволі дорого як на ті часи. За 

підрахунками В. Лясоцького прибуток від студентських спектаклів у 1854 р. склав 

доволі значну суму ‒ 6000 рублів сріблом812.  

У першій половині 1850-х рр. театр поєднував студентів поляків, росіян та 

українців у спільній студентській трупі. Звичним репертуаром студентських 

спектаклів були польські, російські, українські комедії та водевілі. Зазвичай 

впродовж Контрактового ярмарку студенти давали 3 спектаклі, кожна з груп 

студентів могла запропонувати 2 п’єси. Існувала обрана дирекція, яка займалася 

організацією вистав: пошуком необхідних акторів, особливо актрис, 

влаштуванням декорацій, веденням рахунків, щоб потім рівномірно розподілити 

отриману суму між трьома групами студентів813. 

Згодом, у другій половині 1850-х, між студентами, які були учасниками 

студентської театральної трупи, відбувся конфлікт, який перетворився на 

змагання. Студенти вирішили розділитися на дві групи і давати окремі спектаклі. 

Домінуючу частину першої студентської трупи складали поляки (католики). У 

другій групі домінували православні студенти. Перша група студентів-театралів 

                                                             
811 Lasocki W. Wspomnienia z mojego życia. T 1. S. 236-237. 
812 Ibidem. S. 239. 
813 [Burzyński T.] Wspomnienia z czasów młodości. S. 125. 
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обрала міський театр для своїх вистав. Друга група отримала університетську 

актову залу. Результатом театрального змагання стала повна перемога першої 

групи, де домінували студенти-поляки. Загалом було дано три спектаклі в 

міському театрі, прибуток склав 4000 руб. ср. 814. Колишній студент, а згодом 

професор Університету св. Володимира О. Романович-Славатинський у своїх 

спогадах стверджував, що студенти-поляки за будь-яку ціну прагнули 

перевершити вистави студентів-росіян, і це їм вдавалося 815 . Очевидно, 

пробудження польського національного руху в середовищі студентів 

Університету св. Володимира позначилося і на театральних виступах, які для 

студентів-поляків були важливим засобом демонстрації своєї світоглядної та 

політичної позиції. 

Після конфлікту студентів-театралів, спільна трупа розділилася на декілька 

окремих груп, кожна з яких самостійно готувала вистави. Зокрема, у 1859 р. до 

Інспектора студентів надходили прохання на дозвіл студентських спектаклів як 

мінімум від двох груп студентів. Перша планувала виступ у міському театрі, а 

друга ‒ в університетській актовій залі. Перша група студентів зазначала, що їх 

спектаклі включатимуть декілька п’єс польською мовою, які дозволені цензурою, 

а також оперу (саме оперу) І. Котляревського «Наталка-Полтавка». У проханні 

другої групи студентів зазначалося, що вони розігруватимуть лише 

російськомовні п’єси. Студенти, які виступала в університетській актовій залі 

також отримали додаткову фінансову підтримку з боку попечителя київського 

навчального округу, який виділив на облаштування сцени 200 руб. ср. 816 . Зі 

спогадів В. Лясоцького дізнаємось, що в 1859 р. студенти ставили польською 

мовою комедії А. Фредро «Пан Йов'яльський» («Pan Jowialski»), «Довічне 

                                                             
814 Ibidem. S. 125. 
815 Романович-Славатинский А. Моя жизнь и академическая деятельность 1832-

1884. Вестник Европы. 1903. № 2. С. 626. 
816 ДАК. Ф. 16. Оп. 480. Спр. 11. Арк. 5; По прошению студентов университета 

св. Владимира Цыбульского и Хамца о дозволении им дать два театральные 

представления в пользу недостаточных товарищей. ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 

36. Спр. 1474. Арк. 4-10. 
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ув’язнення» («Dożywocie»), російською мовою ‒ трьохактну комедію О. Сухово-

Кобиліна «Свадьба Кречинского» та українською «Наталку-Полтавку» 

І. Котляревського817. 

Взимку 1860 р. студенти знову здійснили постановки декількох вистав на 

користь незаможних студентів. При чому давали вистави різні трупи вихованців 

університету. Студенти-поляки вибрали для своїх вистав міський театр, їх 

репертуар включав твори Я. Хенцінського «Шляхество душі» («Szlachectwo 

duszy»), Ю. Коженьовського «Доктор медицини», Ю.І. Крашевського «Старі 

історії» («Stare dzieje») і декілька уривків з опери С. Монюшка «Галька» 

(«Halka»). Із репертуару другої студентської трупи відомо лише, що була 

«Наталка Полтавка». Вони ставили свій спектакль в приміщенні університету. 

Спочатку планували дати дві вистави, але зрештою відбувся лише один 

спектакль. Очевидно, ця група студентів була менш успішною, оскільки їх навіть 

не вдалося повернути кредит, який їм для вистави надав попечитель М. Пирогов. 

Студенти отримали позику в розмірі 200 руб. ср., а змогли повернути лише 81 

руб. ср., решту боргу студенти повернули матеріальними речами, віддавши завісу 

та куліси818. 

Пік популярності студентського театру припав на початку 1860-х. рр. У цей 

час дещо змінився репертуар спектаклів, окрім комедій та водевілів стали 

з’являтися драми, які звертали увагу на внутрішні переживання героїв, зокрема 

набули популярності п’єси О. Островського819. Зміна репертуару стосувалися не 

лише жанрів, з початку 1860-х рр. з’явилося більше російськомовних п’єс, а 

польськомовні вистави ставилися рідше. Незважаючи на зміни в репертуарі, 

студенти стабільно отримували високі прибутки від аматорських вистав на 

                                                             
817 Lasocki W. Wspomnienia z mojego życia. T 1. S. 241. 
818 По прошению студентов университета св. Владимира, о дозволении им дать 

несколько сценических представлений в пользу несостоятельных товарищей// 

ЦДІАК України. Ф. 707. Оп. 25. Спр. 440. Арк. 17-17 зв. 
819 Резепов (последний рицарь-студент в Киевском университете). С. 1. 
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початку 1860-х. рр. Отримані за спектаклі гроші ставали важливою підтримкою 

для найбідніших вихованців Університету св. Володимира820. 

Восени 1861 р. Рада Університету св. Володимира прийняла рішення 

заборонити проведення студентських спектаклів в актовому залі університету. 

Головним аргументом ради було те, що університет ‒ це заклад науковий, 

відповідно, проводити різноманітні розважальні заходи в його стінах є 

порушенням прямого призначення установи821. Таке рішення, скоріше за все, було 

реакцією адміністрації університету на швидкий розвиток студентського руху. До 

того ж, незадовго перед рішенням ради студенти влаштували несанкціоновані 

збори, які закінчилися пошкодженням університетського майна. Отже, заборона 

студентських спектаклів була своєрідним дисциплінуючим заходом, покликаним 

спинити розвиток студентського руху. У той же час, Київський генерал-

губернатор закликав адміністрацію університету посилити контроль над 

фінансами, які отримують студенти за зіграні спектаклі822. 

Незважаючи на те, що студентам було заборонено виступати з виставами в 

університетській залі, вони продовжували ставити спектаклі на сцені міського 

театру. Ціль студентських спектаклів була та ж, що й раніше ‒ допомога бідним 

колегам. У студентському репертуарі залишалися як польськомовні, так і 

російськомовні вистави. У січні 1861 р. на сцені міського театру вихованці 

університету планували постановку двох п’єс Ю. Коженьовського: «Маєток або 

ім’я» («Majątek albo imię») та «Євреї» («Żydzi») 823 . 20 січня 1962 р. студенти 

здійснювали поставку комедій О. Островського «Бедность не порок» і М. Гоголя 

«Женитьба». У п’єсі М. Гоголя брав участь М. Лисенко, який виконував роль 

                                                             
820 Hendrychowski E. Wspomnienie z Kijowa 1858-1862. S. 102. 
821 Об отмене дозволения пользоваться университетскою залою для концертов и 

спектаклей. ДАК. Ф. 16. Оп. 300. Спр. 168. Арк. 2. 
822  О концертах и спектаклях в театре игранных студентам Университета 

св. Владимира. ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 812. Спр. 32. Арк. 2. 
823 ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 810. Спр. 155. Арк. 4. 
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Анучкіна. 11 лютого цього ж року студенти представили публіці «Наталку-

Полтавку» і три живі картини «Нищий», «Возвращение на родину», «Корчма»824. 

30 грудня 1862 р. вихованці Університету св. Володимира знову 

запропонували публіці київського міського театру декілька п’єс. Розпочався 

студентський виступ твором І. Тургєнєва «Безденежье», далі була трьохактна 

комедія О. Сухово-Кобиліна «Свадьба Кречинского», наостанок студенти 

представили п’єсу М. Салтикова-Щедріна «Обманутый подпоручик». 

Театральний оглядач «Киевского телеграфа» відзначав доволі високий рівень 

студентського спектаклю. Невдовзі студенти здійснили постановку ще одного 

спектаклю, на якому демонстрували публіці комедію в трьох діях «Бедность не 

порок» О. Островського і «Женитьбу» М. Гоголя825. 

Отже, значна частина студентів Університету св. Володимира з дитинства 

була знайома з театральним мистецтвом. Упродовж навчання в університеті 

студенти були активною частиною київської театральної публіки. Відвідування 

театру було однією з важливих форм студентського дозвілля та засобом 

підкреслити свій привілейований статус. Варто відзначити, що театр мав суттєвий 

вплив на модель поведінки студентів. Він слугував своєрідним прикладом до 

наслідування в повсякденному житті. Водночас, участь у театральних виставах 

була засобом самовираження студентів і одним із способів здобути популярність 

серед колег по навчанню та міської публіки. Не можна оминути увагою те, що 

однією з ключових ідей в організації студентської театральної трупи було 

бажання допомоги найбіднішим колегам, які отримували фінансову допомогу із 

прибутків від студентських спектаклів. Особливою згуртованістю відзначалися 

студенти поляки, які вбачали в театрі засіб поширення польської культури та 

демонстрації власної світоглядної позиції. 

Таким чином, значний вплив на студентську модель поведінки, світогляд, 

систему цінностей мали література і мистецтво. Студенти Університету 

                                                             
824 Булат Т. Філенко Т. Світ Миколи Лисенка. Національна ідентичність, музика і 

політика України ХІХ – поч. ХХ століття. С. 37. 
825 Спектакли любителей в Киеве. Киевский телеграф. 1862 год, 14 января. С. 2. 
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св. Володимира мали широке коло мистецьких і літературних зацікавлень. 

Дворянська культура з характерними для неї особливостями та вподобаннями 

була одним з ключових факторів впливу на ці вподобання вихованців 

університету. Студенти не просто копіювали зразки дворянської поведінки та 

дозвілля, на їх основі вони формували власну систему творчих інтересів, яка 

долучалася до процесу формування життєвих ідеалів вихованців університету. 

Заняття мистецтвами було важливим елементом студентського дозвілля, 

вони сприяли активнішій комунікації у студентській корпорації і водночас 

об’єднували та зміцнювали її. Окремі види так званих «дворянських мистецтв» 

(танці, фехтування, верхова їзда), окрім виду дозвілля, були також засобом 

фізичного загартування вихованців університету. Мистецько-літературна царина 

також була сферою самовираження студентів, засобом висловлення власної 

світоглядної чи політичної позиції. Водночас мистецтво слугувало засобом до 

вияву студентської благодійності. Так, вихованці університету неодноразово 

влаштовували благодійні музичні, літературні вечори і театральні вистави на 

користь незаможних колег, які потребували фінансової підтримки. 

Загалом у літературних інтересах студентів відобразилося домінування 

пануючих мистецько-ідейних напрямків, зокрема чітко прослідковується вплив 

романтизму не лише на літературні вподобання, творчість студентів, а й на їхні 

світогляд і цінності. Літературно-мистецька сфера була також полем взаємодії 

студентів з міською публікою, що сприяло соціалізації вихованців університету і 

налагоджувало комунікацію між університетською корпорацією і рештою 

суспільства. Назагал студенти демонстрували досить високий культурний рівень 

на фоні тогочасного суспільства.  
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ВИСНОВКИ 

Особливий статус студентства, унікальний стиль життя зумовив формування 

виняткової студентської культури. Попри наявність спільних ознак, притаманних 

студентській спільноті, вона не є однорідною: часто утворюються локальні 

студентські корпорації, які вирізняються характерним набором ознак. Для 

розгляду специфіки корпорації вихованців університетів виправданим є 

застосування теорії субкультур, яка дозволяє показати особливі риси студентства 

як в середовищі університету, так і на загальному суспільному фоні. Зважаючи на 

різноманіття, мінливість і постійні трансформації студентської спільноти, ми 

розглянули субкультуру вихованців одного університету в чітко визначений 

період. Це дозволило провести комплексну реконструкцію конкретної 

студентської спільноти. 

Розгляд історіографії, присвяченої студентській субкультурі Університету 

св. Володимира показав, що дореформене студентство загалом досліджене 

слабше, аніж пореформене. З одного боку, причиною цього був особливий інтерес 

дослідників до протестних студентських рухів, які набрали серйозного розмаху з 

1860-х рр., з іншого ‒ збільшення кількості студентів, їх активніша участь у 

суспільно-політичному житті суспільства кінця ХІХ – поч. ХХ ст. давала більше 

джерел для дослідників і привертала більше їхньої уваги. Назагал історіографія 

питання була розділена на декілька груп. Зокрема, були виділені ‒ 

дореволюційний, радянський періоди і період незалежності. Також були 

виокремлені блок англомовної і польськомовної літератури з теми. 

Складено репрезентативну базу джерел, яка вповні дозволяє висвітлити 

особливості життя студентської спільноти. Джерела поділені на декілька груп. 

Зокрема, виділено законодавчі акти, матеріали університетського діловодства, 

матеріали преси і джерела особистого походження. Опрацьовані джерела 

представлені як опублікованими матеріалами, так і значним об’ємом архівних 

документів.  



245 

 

Загальний аналіз джерел та літератури, присвячених студентству 

Університету св. Володимира, показав, що йому були притаманні риси 

загальноєвропейської студентської культури. Також спільнота вихованців 

університету в Києві мала низку спільних ознак із загальною субкультурою 

студентства університетів Російської імперії. Водночас специфіка персонального 

складу студентства, особливість локальних культурних впливів зумовлювала 

формування рис дещо відмінної студентської корпорації Університету 

св. Володимира з низкою характерних ознак. Перш за все, в університеті в Києві 

був один з найвищих відсотків студентів-дворян серед інших університетів 

імперії Романових і визначальну роль у корпорації навчального закладу 

означеного періоду відігравали студенти-поляки. Ці фактори значно посилювали 

вплив станової та етнорелігійної ідентичності на процес формування студентської 

корпорації Університету св. Володимира. Водночас вихованці університету 

вирізнялися високим рівнем самоорганізації і взаємодопомоги серед колег по 

навчанню, однак вони також переймалися загальносуспільними проблемами і в 

їхньому середовищі започатковувалися народницько-культурні течії 

хлопоманства та українофільства.  

З’ясовано, що від часу заснування Університету св. Володимира студенти 

одразу мали визначений правовий і академічний статуси, які встановлювалися 

чіткими правилами. Ці правила мали обмежувати і контролювати вихованців 

університету, спрямовувати їхню діяльність у потрібному для вищого керівництва 

напрямку. Студентство Університету св. Володимира не було гомогенною 

групою. У його складі були присутні представникі різних конфесій і релігій, 

різних етнічних і станових груп. Варто виділити студентів-поляків Університету 

св. Володимира, адже в зазначений період вони виділялися кількісно, становлячи 

більшу частину студентського загалу, а також відзначалися активністю. Також 

вихованці університету були поділені на казеннокоштних і своєкоштних 

студентів, специфіка життя яких дещо різнилася. Попри помітні розбіжності 

низка факторів їх нівелювала, об’єднуючи студентську спільноту. Наявність 

корпоративних цінностей, подібність повсякденного стилю життя (спільний 
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простір проживання, подібність побуту), однаковий академічний статус, спільні 

інтереси, мистецько-літературні вподобання зменшували значення станових, 

релігійних, національних відмінностей. Саме це і дозволило вихованцям 

Університету св. Володимира створити самобутню субкультуру. 

Встановлено, що упродовж досліджуваного періоду сформувалася і 

розвинулася в самобутнє соціальне явище студентська субкультура Університету 

св. Володимира. Доведено, що студентство, як і будь-яка інша субкультура, брало 

за приклад домінуючу культурну традицію, щоправда дещо її видозмінюючи і 

пристосовуючи до особливостей спільноти. Суттєвим був вплив станової 

ідентичності студентів, які приносили з собою в університет поняття, принципи, 

ідеали, які були характерні тій спільноті, з якої вони походили. Зокрема, у 

вибраний для дослідження період значним був вплив дворянської культури, однак 

не лише він визначав специфіку студентської субкультури. Причиною цьому 

також була урядова політика, яка в системі виховання і освіти брала за основний 

приклад саме дворянську культуру. Водночас дворянську молодь активно 

заохочували до вступу в університети, разом з тим обмежуючи можливості для 

інших станових груп. Попри це, дворянська культура не була єдиним чинником 

впливу. До формування студентської субкультури долучалася університетська 

академічна культура. У першу чергу на формування студентської субкультури 

впливала активна взаємодія всередині університетської корпорації, в середовищі 

вихованців університету. Варто також згадати значення міської культури, яка, 

суттєво впливала на повсякденні практики студентів. Зокрема, студенти 

взаємодіяли з міським середовищем, відвідуючи кав’ярні, кондитерські, театри, 

бали та різноманітні заходи, часто це був конфліктний досвід, який допомагав 

краще окреслити студентську корпорацію. 

Доведено, що головними ознаками студентської субкультури були наявність 

подібних групових цінностей, зокрема, спільнота вихованців університету 

вирізнялася прагненням самовираження і активною життєвою позицією. Одним з 

головних засобів самовираження студентів була мистецько-літературна творчість. 

Також студенти мали однаковий правовий статус і схожі особливості 
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матеріально-речового світу, що об’єднувало їх на рівні побутової культури. У 

процесі соціальної взаємодії вихованці університету створили самобутні форми 

колективної організації, спільні традиції та ритуалізовані форми поведінки. Також 

студентська спільнота вирізнялася високим рівнем взаємодопомоги і 

взаємопідтримки. З часом також проявилися риси колективної ідентичності з 

характерними ознаками як дотримання «честі мундиру» або ж корпоративного 

кодексу честі загалом. У той же час, однією з характеристик студентської 

субкультури була подібність дозвілля, зокрема мистецько-літературних інтересів. 

Крім того, вихованці університету були творцями особливого літературного 

жанру ‒ студентської гумористичної поезії, яка висвітлювала особливі риси життя 

студентської спільноти і фіксувала специфіку світогляду студентів. 

Незважаючи на спроби обмежити будь-які прояви корпоративної 

ідентичності у студентів Університету св. Володимира, вже з середини 1840-х рр. 

її ознаки починають чітко простежуватися. Самоідентифікація студентів часто 

базувалася на протиставленні себе іншим групам, а й іноді протиставленням 

навіть в середині академічної спільноти. Часто різні конфлікти прискорювали 

процеси об’єднання вихованців університету у захисті корпоративних чи 

особистих інтересів. Пік активності студентської корпорації означеного періоду 

припав на середину 1850-х – поч. 1860-х рр. Тоді відбувалася пришвидшена 

консолідація студентства через активну соціальну взаємодію. На це впливало, у 

першу чергу, загальна лібералізація суспільного життя після смерті Миколи І, а 

також інституційні зміни в організації студентської спільноти Університету св. 

Володимира. Так, в 1858 р. був ліквідований Інститут казеннокоштних студентів, 

а в 1860 р. ‒ заклад для незаможних студентів, що призвело до уніфікації побуту 

вихованців університету. У результаті, ці фактори посприяли самоорганізації 

студентів і мали вплив на формування їхньої колективної ідентичності. 

Обґрунтовано, що студентська спільнота вирізнялася високим культурним 

рівнем. На формування світогляду студентів помітний вплив мали література і 

мистецтво, зокрема з них вихованці університету черпали приклади для 

наслідування, в деяких випадках бачили життєві ідеали і світоглядні орієнтири. 
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Безперечний вплив на студентство Університету св. Володимира мали пануючі в 

суспільстві ідейно-художні напрямки. Так, зокрема чітко прослідковується вплив 

ідей романтизму на творчість і світогляд вихованців університету. Водночас, на 

студентську спільноту впливала специфіка культурного життя регіону і Києва під 

впливом якого знаходилися вихованці університету. 

Виявлено, що незважаючи на нетривалий час перебування студентів в 

університеті, простежується тяглість колективної ідентичності вихованців 

Університету св. Володимира. Це стало можливим завдяки об’єднуючим 

факторам і особливому стилю життя в університеті, щоправда в подальшому риси 

студентської субкультури почали змінюватися під впливом нових чинників, 

зокрема, внаслідок зміни соціального, релігійного складу студентства і загальних 

змін суспільно-політичного життя.  



249 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

Архівні джерела 

1. В какие дни могут носить шпаги Студенты Университета св. Владимира. 

Державний архів міста Києва (далі ‒ ДАК). Ф. 16. Оп. 276. Спр. 343. 1 Арк. 

2. Дело о введении преподавания в Университете Св. Владимира искусств. 

ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 26. 262 Арк. 

3. Дело о дерзком поступке студента Зиморы Адама. ДАК. Ф. 16. Оп.478. Спр. 

258. 5 Арк.  

4. Дело о найме дома у помещика Березовского для помещения заведения 

недостаточных студентов. ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 196. 94 Арк.  

5. Дело о обучении Студентов фехтованию. ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 2. 126 

Арк. 

6. Дело о происшествии случившемся на танцевальном вечере в доме 

Багреева. ДАК. Оп. 368. Спр. 29 (1859). 3 Арк.  

7. Дело об исправлении Институтской бани. ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 171. 51 

Арк. 

8. Дело об описи имущества оставшегося после смерти студента Флориана 

Савицкого. ДАК. Ф. 16. Оп. 368. Спр. 33. 22 Арк. 

9. Дело об приобретении для Института Казеннокоштных Студентов 

музыкальных инструментов, нот и двух скрипок. ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 40. 98 

Арк. 

10. Дело по содержанию недостаточных студентов. ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 

32. 220 Арк. 

11. Дело правления Университета Св. Владимира об издержках, употребленных 

при торжественном акте открытия Университета Св. Владимира. ДАК. Ф. 16. Оп. 

370. Спр. 80. 40 Арк.  

12. Дело строительного комитета для возведення зданий Императорского 

университета св. Владимира. ДАК. Ф. 241. Оп. 2. Спр. 245. 184 Арк. 

13. На счет открытия в начале 1841-42 академического года 1-го медицинского 

курса, равно о приискании и найм для сего помещения и командирования в г. 



250 

 

Вильно профессоров Гофмана и Караваева для принятия принадлежностей 

тамошней медико-хирургической академии. ДАК. Ф. 16. Оп. 377. Спр. 11. 347 

Арк. 

14. О безпорядках произведенных студентами около Киевского театра. ДАК. 

Ф.16. Оп. 364. Спр. 10. 71 Арк. 

15. О безпорядках производимых в Ботаническом саду гуляющей в нем 

публикой. ДАК. Ф. 16. Оп. 393. Спр. 204. 14 Арк. 

16. О введении в Университете преподавания Богословия студентам 

протестанстского исповедания. ДАК. Ф. 16. Оп. 301. Спр. 270. 4 Арк. 

17. О высочайшей конфирмации по делу о безпорядках произведенных 

студентами около Киевского театра. ДАК. Ф. 16. Оп. 296. Спр. 158. 125 Арк. 

18. О говении студентов на первой недели Великого поста. ДАК. Ф. 16. Оп. 301. 

Спр. 1. 4 Арк.  

19. О говении студентов на первой недели Великого поста. ДАК. Ф. 16. Оп. 302. 

Спр. 15. 4 Арк. 

20. О деньгах на погребение студента Лозницкого. ДАК. Ф.16. Оп. 389. Спр. 

336. 18 Арк. 

21. О концертах и спектаклях в театре игранных студентам Университета св. 

Владимира. Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі ‒ 

ЦДІАК України). Ф. 442. Оп. 812. Спр. 32. 11 Арк. 

22. О мерах предупреждения столкновений университетских студентов и 

полиции и др. переписка. ДАК. Ф. 16. Оп. 298. Спр. 14. 53 Арк. 

23. О найме водовоза для доставления воды для кухни Института кк. 

Студентов. ДАК. Ф. 16. Оп. 388. Спр. 22. 23 Арк. 

24. О найме дома купца Фадеева под помещение недостаточных студентов 

университета. ДАК. Ф. 16. Оп. 379. Спр. 189. 26 Арк. 

25. О найме дома подполковника Самойловича для помещения фундушевого 

конвикта, и о производстве в сем доме некоторых починок. ДАК. Ф. 16. Оп. 370. 

Спр. 18. 443 Арк. 



251 

 

26. О найме дома у отставного артиллерии капитана Корта для помещения 

Университета св. Владимира. ДАК. Ф. 16. Оп. 370. Спр. 12. 289 Арк. 

27. О найме регента для устройства певчего хора в православной 

университетской церкви. ДАК. Ф. 16. Оп. 388. Спр. 348. 17 Арк. 

28. О нанесении обид мищанином Густавом Килем казеннокоштному студенту 

Университета св. Владимира Ивану Каминскому. ДАК. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 820. 57 

Арк. 

29. О нанесении прапорщиком Исаковым раны студенту Цихоцкому. ДАК. Ф. 

16. Оп. 364. Спр. 20. 18 Арк. 

30. О нанесении студентом сего университета Волконским удара Инспектору 

студентов Тальбергу. ДАК. Ф. 16. Оп. 361. Спр. 61. 25 Арк. 

31. О напечатинии росписания Богослужения в Университетской православной 

церкви на 1850 год, и о назначении времени говения студетов. ДАК. Ф. 16. Оп. 

357. Спр. 35 (1850). 9 Арк. 

32. О неприличном поступке студента Цветкова в театре во время спектакля. 

ДАК. Ф. 16. Оп. 480. Спр. 11. 7 Арк. 

33. О образовании между студентами Университета св. Владимира тайного 

общества под названим Пуристов. ЦДІАК України. Ф. 707. Оп. 261(1858). Спр. 4. 

22 Арк. 

34. О переводе казеннокоштных студентов во время летних вакаций в дом 

подполковника Самойловича, и о составлении сметы нужных в оном починкам. 

ДАК. Ф. 16. Оп. 372. Спр. 25. 48 Арк. 

35. О передаче в ведение Правления имущества Института казеннокоштных 

студентов по случаю перевода их на частные квартиры и о продаже с публичного 

торга сего имущества. ДАК. Ф. 16. Оп. 394. Спр. 46. 240 Арк. 

36. О побоях нанесенных чиновнику Радзевичу и квартальному надзирателю 

Матковскому. ДАК. Ф. 16. Оп. 480. Спр. 24. 128 Арк. 

37. О подчинении Гг. студентов полицейским постановлениям и надзору 

полиции и соблюдении формы. ДАК. Ф. 16. Оп. 368. Спр. 26. 33 Арк.  



252 

 

38. О положении больницы университетской. ДАК. Ф. 16. Оп. 379. Спр. 98. 30 

Арк. 

39. О постройте дверей для казеннокоштных студентов. ДАК. Ф.16. Оп. 478. 

Спр. 8. 72 Арк. 

40. О починке мебели принадлежащей Институту К.К. студентов. ДАК. Ф. 16. 

Оп. 478. Спр. 166. 19 Арк.  

41. О правилах для студенческой библиотеки. ДАК. Ф. 16. Оп. 300. Спр. 54. 9 

Арк. 

42. О предостережении студентов от изъявления профессором на лекциях 

знаков одобрения или порицания. ДАК. Ф. 16. Оп. 297. Спр. 186. 14 Арк. 

43. О прекращении преподавния католического богословия. ДАК. Ф. 16. Оп. 

302. Спр. 308. 13 Арк. 

44. О преобразовании инспеции при Университете св. Владимира. ДАК. Ф. 16. 

Оп. 397. Спр. 194. 18 Арк.  

45. О принятии Брусиловским християнской веры. ДАК. Ф. 16. Оп. 286. Спр. 

187. 4 Арк. 

46. О производстве исправлений в бане института казеннокоштных студентов. 

ДАК. Ф. 16. Оп. 393. Спр. 113. 18 Арк. 

47. О распределении штатной суммы положенной для учителей искусств при 

Университете и об определении учителей искусств. ДАК. Ф. 16. Оп. 276. Спр. 21. 

109 Арк. 

48. О сделании эконому Чепурковскому выговора за нанесение им дерзости 

студенту Добрашеву. ДАК. Ф. 16. Оп. 380. Спр. 137. 2 Арк. 

49. О смерти Г.г. студентов. ДАК. Ф. 16. Оп. 368. Спр. 23(1860). 14 Арк. 

50. О смерти к.к. студента Ивана Пурижко. ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 220. 35 

Арк. 

51. О смете на содержание больницы к.к. студентов. ДАК. Ф. 16. Оп. 380. Спр. 

215. 46 Арк. 

52. О смете на содержание к.к. студентов в 1848 году. ДАК. Ф. 16. Оп. 384. Спр. 

243. 35 Арк. 



253 

 

53. О сообщении в сборную залу сведений. ДАК. Ф. 16. Оп. 368 (1859). Спр. 5. 7 

Арк. 

54. О составлении сметы для первоначального обзаведения имеющих 

поступить в сем году в Институт студентов. ДАК. Ф. 16. Оп. 373. Спр. 63. 73 Арк. 

55. О составлении сметы на содержание в 1840 году университетских домов и 

на выдачу жалованья служителям. ДАК. Ф. 16. Оп. 375. Спр. 146. Арк. 59-60 зв. 

56. О студентах арестованных по делу о беспорядках произведенных около 

Театра 14 апреля 1857 года. ДАК. Ф. 16. Оп. 393. Спр. 62. 87 Арк. 

57. О форме для студентов и о снабжении казеннокоштных воспитанников 

Университета нужными для сего вещами. ДАК. Ф. 16. Оп. 469. Спр. 275. 173 Арк. 

58. О форме стрижки волос воспитанников учебных заведений киевского 

учебного округа. ЦДІАК України. Ф. 707. Оп. 3. Спр. 462. 6 Арк. 

59. Об ассигновании на содержание казеннокоштных студентов в 1836 г.. ДАК. 

Ф. 16. Оп. 465. Спр. 1989. 301 Арк.  

60. Об издержках на содержание домов нанятых для помещения Университета 

и принадлежностей оного. ДАК. Ф. 16. Оп. 370. Спр. 46. 134 Арк. 

61. Об изменении правил для выдачи книг из Университетской библиотеки. 

ДАК. Ф. 16. Оп. 381. Спр. 128. 4 Арк. 

62. Об имуществе умершего бывшего студента Марка Бельцера. ДАК. Ф. 16. 

Оп. 478. Спр. 259. 10 Арк. 

63. Об исходатайствовании прибавки платы економу института 

казеннокшотных студентов за продовльствие казеннокоштных студентов и 

пансионеров Университета св. Владимира. ДАК. Ф. 16. Оп. 392. Спр. 247. 30 Арк. 

64. Об обучении студентов церковному пению. ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 231. 

18 Арк. 

65. Об отмене дозволения пользоваться университетскою залою для концертов 

и спектаклей. ДАК. Ф. 16. Оп. 300. Спр. 168. 3 Арк. 

66. Общие сведения о студентах Университета св. Владимира. ЦДІАК України. 

Ф. 707. Оп. 6. Спр. 272. 48 Арк. 

67. Отчет за 1835 год. ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 28. 237 Арк. 



254 

 

68. Отчет за 1854 год. ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 101. 235 Арк. 

69. Отчет за 1859 год. ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 119. 203 Арк. 

70. Отчет о состоянии и действиях Университета св. Владимира за 1845/46 

академический и 1846 граджданский год. ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 64. 95 Арк. 

71. Первичные ведомости от инспектора студентов Киевского университета. 

Інститут рукопису Національної бібліотеки Укарїни імені В. Вернадського. Ф. 8. 

Спр. 2815. 112 Арк. 

72. Переписка с киевским губернатором и попечителем Киевского военного 

округа о разрешении студентам Киевского университета провести несколько 

литературных вечеров в пользу воскресных школ во время контрактовой ярмарки 

в г. Киеве. ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 810. Спр. 155. 8 Арк. 

73. Переписка с правлением университета о покупке съестных припасов для 

казеннокоштных студентов; ведомости о ценах на продукты питания в г. Киеве в 

1836 году. ДАК. Ф.16. Оп. 465. Спр. 2825. 140 Арк. 

74. Переписка с ректором университета, попечителем Киевского учебного 

округа и др. о назначении членов экзаменационной комиссии, о представлении 

студентами поляками свидетельств, подтверждающих непричастность их к 

польскому восстанию, о начале занятий и по др. вопросам. ДАК. Ф. 16. Оп. 478. 

Спр. 1. 313 Арк. 

75. Переписки с киевским губернаором и попечителем Киевского округа об 

установлении наблюдения за студентами Киевского университета в связи с 

распространением слухов о существовании в университете нелегального 

общества «пуристов». ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 808. Спр. 186. 17 Арк.  

76. Планы усадебных участков по Владимирской улице с обозначением 

существующих и проектируемых каменных и деревянных домов. Державний 

архів Київської області (далі ‒ ДАКО). Ф. 1542. Оп. 1. Спр. 192. 23 Арк. 

77. По донесению старосты университетской римско-католической церкви 

Григория Новогребельского о беспорядках происходящих в университетской 

римско-католической церкви по случаях скопления в оной учеников 1-ой 

киевской гимназии. ДАК. Ф. 16. Оп. 357 (1840). Спр. 28. 11 Арк. 
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78. По жалобе студентов Костецкого и Закржевского о нанесении им обид 

немцами в Зеленой гостинице. ДАК. Ф. 16. Оп. 368. Спр. 24 (1858). 10 Арк. 

79. По жалобе студентов Цедровского и Непорожнего на мещанку Орлову о 

ненесении ею им обид. ДАК. Ф. 16. Оп. 368. Спр. 24 (1858). 10 Арк. 

80. По предложению Г. Попечителя К. учеб. окр. о приглашении Титутлярного 

советника Кургановича к участвованию в конкурсе для занятия должности 

лектора польского языка в Универ. Св. Владимира. ДАК. Ф. 16. Оп. 276. Спр. 533. 

5 Арк. 

81. По представлению професора Богословия Добшевича о решении студента 

(еврея) Зелика Леванды принять христианскую веру. ДАК. Ф. 16. Оп. 357. Спр. 40. 

5 Арк. 

82. По прошению студ. Университета св. Владимира Павла Граса о выдаче ему 

дополнительной ссуды на постройку дома в Лыбедской части. ЦДІАК України. Ф. 

442. Оп. 81. Спр. 214. 4 Арк. 

83. По прошению студентов университета св. Владимира Цыбульского и Хамца 

о дозволении им дать два театральные представления в пользу недостаточных 

товарищей. ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 36. Спр. 1474. 13 Арк. 

84. По прошению студентов университета св. Владимира, о дозволении им дать 

несколько сценических представлений в пользу несостоятельных товарищей. 

ЦДІАК України. Ф. 707. Оп. 25. Спр. 440. 21 Арк. 

85. По проэкту правил вспомагальной кассы для студентов. ДАК. Ф. 16. Оп. 

480. Спр. 23. 9 Арк. 

86. По студенческим делам. ДАК. Ф. 16. Оп. 478. Спр. 58. 261 Арк. 

87. Приложение к отчету университета за 1842 год. ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 

57. 168 Арк. 

88. Ремонтным исправлениям производившихся в сем году в Институте Кк. 

Студентов и заведении общей квартиры недостаточных студентов. ДАК. Ф. 16. 

Оп. 368. Спр. 32. 12 Арк. 

89. Свидетельства об исповеди студентов Киевского Университета. ДАК. Ф. 16. 

Оп. 478. Спр. 246а. 64 Арк. 
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90. Смета на содержание казеннокоштных студентов и пансионеров 

университета на 1853 г. и переписка с ректором университета об утверждении 

сметы. ДАК. Ф.16. Оп. 465, Спр. 2960. 61 Арк. 

91. Смета на содержание малоимущих студентов университета. ДАК. Ф. 16. Оп. 

465. Спр. 2950. 178 Арк. 

92. Сметы на содержание здания. ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 2207. 108 Арк. 

93. Сметы расходов по Университету вообще как в г. Киеве так в г. Кременце 

по Ботаническому Саду с приложением штата Университета Св. Владимира. ДАК. 

Ф. 16. Оп. 469. Спр. 572. 369 Арк. 

94. Komar T. Bastyliada : albo rzecz o barbarzyństwie Brynkienowem i onego w 

amfiteatrze mordowzięciu. Biblioteka Narodowa. Magazyn Rękopisów. Rps 9909 III z 

papierów Antoniego Józefa Rollego w zbiorach Józefa Fritza. 10 kart. Оцифрований 

варіант поеми можна знайти за адресою URL: https://polona.pl/item/bastyliada-albo-

rzecz-o-barbarzynstwie-brynkienowem-i-onego-w-amfiteatrze-

mordowzieciu,MjcwNzMwNzE/0/#info:metadata (дата звернення 22.03.2019). 

Опубліковані джерела 

95. Авсеєнко В. Уривки із спогадів про університет кінця 50-х – початку 60-х 

ХІХ ст. З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, 

матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. 

Ульяновський]. Кн. 1. Київ: Заповіт, 1994. C. 254-268. 

96. Академические списки императорского университета св. Владимира (1834-

1884). Киев: в типографии императорского университета св. Владимира, 1884. 200 

с. 

97. Андрияшев А. Ф. Воспоминания старого педагога. Русская старина. 1911. 

№ 3. С. 571-578, № 4. С. 95-108. 

98. Антонович В. Мемуари. Син України: Володимир Боніфатійович 

Антонович. У 3-х томах. Т.1. Київ: Заповіт, С. 157-181. 
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99. Бахтин М. Воспоминания из университетской жизни (конца пятидесятых 

годов) Записки покойного киевского студента. Киевлянин. 1876. №85. С. 1-2, № 

87. С. 1-2, № 113. С. 1-2, № 115. С. 1-2. 

100. Виндинг В. В. Сборник поставновлений и распоряжений начальства по 

Университету Св. Владимира и прочим русским университетам : в 2 ч. / 

составленный секретарем Совета Университета Св. Владимира В. В. Виндингом. 

Киев : В университетской типографии, 1872. IV, 320 с. 

101. Воспоминания И. В. Е[льницкого] от детства до смерти (1841-1869). 

Русская старина. 1917. Кн. 4-6. С. 153-190, 1918. Кн. 7-9. С. 8-52. 

102. Воспоминания М. Чалого. Киевская старина. 1889. № 9. С. 709-726, № 10. 

С. 121-142, № 12. С. 495-545. 

103. Гожалчинский А. Г. Университетские воспоминания. Киевлянин. 1865 № 3. 

С. 1-2, № 5. С. 1. 

104. Гожалчинський А. Тарас Шевченко. Київські полоністичні студії. Т. 25: 

Рецепція творчості Тараса Шевченка в Польщі. У трьох книгах. Книга перша. К.: 

Університет «Україна», 2015. С. 92-101. 

105. Гончаренко Л. Дещо про школи народні на Україні. Мета. 1863. № 4. С. 

309-328. 

106. Дельвиг А. Мои воспоминания Т. 2. М., 1913. VIII, 448 с. 

107. Драгоманов М. Автожиттєпис / Уклали І.С. Гриценко, В.А. Короткий, М.В. 

Томенко. К.: Либідь, 2009. 444 с. 

108. Драгоманов М. Народні школи на Україні серед життя і письменства в Росії. 

Geneve-Bale-Lyon: H. Georg, Libraire–editeur, 1877. 152 с. 

109. З іменем Cвятого Володимира : Київський університет у документах, 

матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. Кн. 1,2 / [упоряд. В. Короткий, В. 

Ульяновський]. Київ: Заповіт, 1994. 398 с.; іл., 453 с.; іл. 

110. Записки об университетской жизни (1860-1864). Киевлянин. 1864. № 3. С.1-

2, № 10. С. 1-2, № 12. С. 1, № 13. С. 1-2, № 19. С. 1-2, № 24. С. 1-2. 

111. Записки П. Д. Селецкого. Часть первая (1821-1846). Киев: Типография Г. Т. 

Корчак-Новицкого, 1884. 199 с. 
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112. Император Александр второй в Киеве 1857 году (воспоминания студента 

Университета святого Владимира). Русский архив. 1904. кн.3. вип. 10. С. 298-302. 

113. Инструкция инспектору студентов Императорского университета 

Св. Владимира 1835. З іменем Святого Володимира : Київський університет у 

документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, 

В. Ульяновський]. Кн. 1. Київ: Заповіт, 1994. С. 118-124. 

114. Киевский университет : документы и материалы. 1834-1984 / [ cост. В. А. 

Замлинский; ред. кол. : М. У. Белый, Л. В. Губерский, И. И. Ляшко и др. ]. Киев, 

1984. 191 с. 

115. Кирило-Мефодіївське товариство У 3 т. / АН УРСР. Археограф. комісія та 

ін.; упоряд. М. І. Бутич, І. І. Глизь, О. О. Франко; редкол.: П. С. Сохань (голов. 

ред.) та ін. К.: Наук. думка, 1990. Т. 1. 540, [2] c. : іл. 

116. Кирило-Мефодіївське товариство У 3 т. / АН УРСР. Археограф. комісія та 

ін.; упоряд. М. І. Бутич, І. І. Глизь, О. О. Франко; редкол.: П. С. Сохань (голов. 

ред.) та ін. К.: Наук. думка, 1990. Т. 2. 692, [2] c. : іл. 

117. Кістяківський О. З автобіографії. Київський університет у 50-ті роки ХІХ ст. 

З іменем святого Володимира. Кн. 1. Київ: «Заповіт», 1994. С. 211-216. 

118. Кулябка С. Н. Воспоминания о Н. И. Пирогове, 1858–1861 гг. Русская 

Старина. 1892. Т. 75, сентябрь. С. 725–737. 

119. Михальчук К. Из украинского былого. К воспоминаниям Б. С. Познанского. 

Украинская жизнь. 1914. № 8-10. С. 70-85. 

120. Міяковський В. «Помийниця» Українська гумористична часопис 1863 р. 

Наше минуле. 1919. Ч. 1-2. С. 77-122. 

121. Нос. С. Страничка из моих воспоминаний. Киевская старина. 1893. № 6. С. 

509-513. 

122. Обозрение преподавания наук в Императорском Университете 

св. Владимира в первом полугодии 1849-50 учебрного года. К.: в университетской 

типографии, 1849. 16 с. 
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123. Обозрение преподавания наук в императорском Университете 

св. Владимира во втором полугодии 1848-49 учебного года. Киев: в 

университетской типографии, 1849. 17 с.  

124. Обозрение преподавания наук и искусств в императорском Университете 

св. Владимира в первом полугодии 1857/58 учебного года. Киев: в 

университетской типографи, 1857. 17 с. 

125. Общественно-политическое движение на Украине в 1856-1862 гг. Київ: 

видавництво академії наук Української РСР, 1963. 387 с. 

126. Общественно-политическое движение на Украине в 1863-1864 гг. Київ: 

видавництво академії наук Української РСР, 1964. 551 с. 

127. Петров А. Из далекого пришлого (Воспоминания о Кирилло-Мефодиевском 

обществе). Звенья. 1935. № 5. С. 304-342.  

128. Пирогов Н. О воскресных школах. З іменем Cвятого Володимира : 

Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. 

Кн. 1 / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. Київ : Заповіт, 1994. С. 94-101. 

129. Пирогов Н. Хирургическая анатомия артерияльных стволов, с подробным 

описанием положения и способов перевязки их. СПб.: в типографии департамента 

внешней торговли, 1854. VIII, 296 с. 

130. Познанский Б. Мои воспоминания. З іменем святого Володимира. Київський 

університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. Кн. 2. 

Упор. Короткий В. А., Ульяновський В. І. К.: «Заповіт», 1994. C. 16-22. 

131. Правила для студентів і слухачів імператорського Університету Святого 

Володимира 25 серпня 1834 р.. Університет Святого Володимира: студентське 

життя 1834-1917: зб. документів. В. Ф. Колесник, В. А. Короткий, І. І. Чигирик 

(упоряд.); К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014. С. 

31. 

132. Правила іспитів для тих, хто бажає вступити на навчання до Університетів 

Російської імперії. 1837 р.. Університет Святого 

Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів] / Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів 
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України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. 

Губерського. Київ : Київський університет, 2014. С. 40-45. 

133. Правила поведінки студентів імператорського Університету Святого 

Володимира від 8 серпня 1857 р. Університет Святого Володимира: 

студентське життя 1834-1917: зб. документів. В. Ф. Колесник, В. А. Короткий, 

І. І. Чигирик (упоряд.); К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський 

університет", 2014. С. 119-129. 

134. Правила поведінки студентів імператорського Університету Святого 

Володимира 1848 р. Університет Святого Володимира: студентське життя 

1834–1917 : зб. документів / упорядники та автори вступної статті: В. Ф. 

Колесник, В. А. Короткий, І. І. Чигирик ; за ред. Л. В. Губерського. К.: 

Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. С. 75-77. 

135. Предание о Рудольфе, студенте-гуляке и поэте. Киевлянин. 1870. 32. С. 1-2, 

№ 33 С. 1-2. 

136. Ренненкампф Н. Киевская университетская старина (По поводу некотрых 

документов и писем относящихся к студенческим волнениям в университете Св. 

Владимира в 1860-62 гг.). З іменем Cвятого Володимира : Київський університет 

у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. Кн. 2 / [упоряд. В. 

Короткий, В. Ульяновський]. Київ : Заповіт, 1994. С. 69-79. 

137. Речь Н. И. Пирогова при прощании его со студентами университета 

Св. Владимира. З іменем Cвятого Володимира : Київський університет у 
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