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смертю сестри обривається жива струна, що зв’язувала життя композитора з 
Кам’янкою. Востаннє Петро Ілліч приїздив до Кам’янки 1893 року, незадовго 
до своєї смерті. 
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ПОЛЬСЬКА ПАНСІОННА ЖІНОЧА ОСВІТА 
НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ НАПРИКІНЦІ ХІХ СТ.  

 
У середині ХІХ ст. наріжним питанням жіночого руху став доступ жінок 

до освіти. Досягнення рівного з чоловіками права на отримання освіти 
відкривало шлях для працевлаштування, а отже було актуальним у більшості 
європейських країн [1]. У Російської імперії в 70-х рр. ХІХ ст. було проведено 
освітню реформу, спрямовану на розширення мережі середніх навчальних 
закладів для дівчат. З цього часу в Наддніпрянщині зростає кількість гімназій, 
прогімназій, народних училищ. Однак, польське населення правобережних 
українських губерній шукало можливість надати дівчатам освіту в недержавних 
закладах. 

Після розгрому польського повстання 1863-1864 рр. перед російським 
урядом постала проблема русифікації регіону, населеного здебільшого 
українцями і поляками. Засобом русифікації стали навчальні заклади, в яких 
викладання відбувалось російською мовою, а серед предметів були російська 
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історія та географія, мова та література. Польські навчальні заклади були 
заборонені, так як і викладання польської [2].  

Для польських хлопців, яким диплом про закінчення гімназії був потрібен 
для вступу в університети, альтернативи навчанню в російських навчальних 
закладах не було. Одночасно, польські дівчата, для яких доступ в університети 
Російської імперії був все одно закритий, робили ставку на приватне  
навчання. 

У ХІХ ст. в Росії були поширені приватні пансіони для дівчат. Та після 
реформування освіти в 1870-х рр. їх кількість зменшилась, у зв’язку з поши-
ренням гімназій та прогімназій. Поляки правобережних губерній, бажаючи 
уберегти дівчат від русифікаційних впливів, намагалися віддати їх до 
польських пансіонів, що діяли таємно [3]. Про ці нелегальні центри жіночої 
освіти можна дізнатися з матеріалів жандармів, які за доносами здійснювали їх 
викриття. Аналіз цих документів дозволить зрозуміти, яким було навчання та 
життя дівчат у пансіонах, якість освіти в них. 

Джерелами для відповіді на поставлені вище запитання можуть бути 
документи декількох викритих поліцією приватних пансіонів:  

Л. Пшесмицької (с. Зелений Ріг Уманського повіту на Поділлі, розкритий 
1886 р.), Ц. Кожемяки (Умань, 1886 р.), М. Глассек (м. Купель на Волині, 1887 р.) 
[4, арк. 34-53; 5, арк. 34-36, 80-86]. І хоча може видатись, що на підставі трьох 
навчальних закладів важко зробити узагальнення, варто зауважити, що їх було 
звичайно більше. Про них говорять автори мемуарів, які проживали на 
правобережжі і навчались, або ж знали про функціонування пансіонів [6, s. 1–2; 
7, s. 123]. Навіть державних навчальних жіночих закладів було ненабагато 
більше в регіоні: у 1897 р. на Поділлі існувало 9 жіночих гімназій, на Волині – 
11 [8, с. 69]. 

Усі викриті навчальні заклади були перевірені та обшукані поліцією після 
доносів, що поступили в жандармерію. Як було встановлено, в них навчалося  
8–25 дівчат, 10–7 років, здебільшого католицького віросповідання.  

Взагалі, приватні навчальні заклади не були відірвані від державних, 
знаходячись під контролем як чиновників з Міністерства народної просвіти, так 
і православної церкви. З 1838 р. приватні пансіони поділялися на дві групи і 
відповідали першорозрядні – гімназіям, другорозрядні – училищам. Навчання у 
першорозрядних пансіонах складалося, найчастіше з трьох класів [9]. Обов’яз-
ковими предметами були Закон Божий, російська мова і словесність, іноземні 
мови – французька, німецька, загальна історія та географія, арифметика, 
чистописання, малювання, музика, співи, танці та рукоділля. 

Так як польські жіночі пансіони були таємними, то їх нелегальний статус 
дозволяв їм сформувати власну програму навчання. Однак, авторитет такого 
навчального закладу залежав від якості навчання і виховання, тому за основу 
обиралась навчальна програма жіночих гімназій. 

За архівними матеріалами викритих пансіонів можна встановити 
навчальні предмети, що викладалися. У приватних пансіонах дівчат навчали 
польській, руській, французькій, німецькій мовам, музиці, малюнку, рукоділлю, 
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закону Божому. Закон Божий, як правило, викладав місцевий ксьондз, якого 
запрошували для навчання дівчат. Рукоділля, як навчальний предмет,було 
обов’язковим елементом жіночої освіти. На уроках рукоділля дівчата навчалися 
крою, шиттю, вишивці, в’язанню спицями та гачком, іноді – виготовленню 
паперових квітів, тобто створенню речей, що могли знадобитися в домашньому 
господарстві [10].  

Як бачимо, у програмі навчання відсутні точні та природничі науки, що 
підкреслювалося також і авторами особистих джерел [6, s. 8]. Фактично названі 
предмети готували дівчину до приватного, салонного життя, де б вона могла 
виявити знання мов та розважити гостей грою на музичному інструменті. Отже, 
мова йде про певний стандарт жіночої освіти – «добра пані» та берегиня 
польськості.  

Гуманітарний профіль і неповну програму навчання дівчат у польських 
жіночих пансіонах також спричинено їх нелегальністю. Якщо офіційно 
дозволені пансіони могли видавати свідоцтва на право викладання у приватних 
домах своїм випускницям, то, звичайно, про це не йшлося в таємних пансіонах. 
Відсутність таких навчальних дисциплін як історія чи географія можна 
пояснити невдоволеністю польського населення існуючими кордонами та 
тогочасною інтерпретацією історичних подій. 

Дівчата, які вступали до пансіону, повинні були мати повний набір речей – 
постільну білизну, столові прибори. Розпорядок дня учениць, як правило, був 
суворо розписаний, і, починаючи від 6 ранку у дівчат практично не було 
вільного часу. Протягом дня вони брали участь у спільних молитвах, заняттях, 
приготуваннях до наступних уроків тощо [11].  

Плата за навчання в пансіоні оговорювалась, як правило, з керівництвом. 
Вона не була сталою, а залежала від багатьох факторів. Як зауважують 
дослідники, ціни різнились від 100 до 250 рублів на місяць [9]. 

Кадровий склад таємних пансіонів не залежав від освітянського чинов-
ництва, а формувався утримувачкою пансіону. У двох з наведених прикладів до 
складу вчительок входили родички завідувачів – племінниця 

Л. Пшесмицької та донька М. Глассек. У першому пансіоні, де утриму-
валося 25 вихованок, викладало 5 вчительок, у другому, з вісьмома дівчатами 
працювало 3 викладачки. Вчительки в пансіоні Л. Пшесмицької отримували 
зарплатню 35 рублів на місяць. Враховуючи, що оплата вчительки, яку 
запрошували в заможні польські родини для домашнього виховання коливалась 
від 250 до 500 рублів на рік, а вимоги, що висували до навчання, були досить 
високими, можна вважати, що оплата викладачкам пансіону була середньою. 

Як зазначають дослідники, утримання пансіону було складною справою, 
за яку брались жінки, щоб забезпечити своє існування [11]. Думається, що цю 
тезу можна сміливо віднести до польських таємних пансіонів, адже їх 
утримувачки повинні були домовитись з місцевим поліцмейстером, який би 
«закрив очі» на поширення «польської пропаганди», сплачувати хабарі, 
постійно перебувати під загрозою викриття тощо 
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Отже, пансіонна освіта повинна була компенсувати брак польських 
жіночих начальних закладів у регіоні. Вибір пансіону, як освітнього закладу 
для дівчини, означав збереження нею національної ідентичності, але при цьому 
обмежував можливості працевлаштування в майбутньому. Фактично, таку 
освіту обирали для своїх доньок заможні верстви польського населення. 
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ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТУ ДЖОНА ДЖЕЙМСА ЮЗА 
 

В 2014 році виповнюється 200 років від дня народження Джона Джеймса 
Юза, людини, яка є засновником першого металургійного заводу кам’яно-
вугільного, залізного й рейкового виробництва на території України, а також 
міста Донецьк. Тому, на наш погляд, актуальним є визначення значення постаті 
Джона Джеймса Юза у розвитку української металургійної галузі та розбудові 
України. 

В історії України XIX ст. важливою віхою модернізаційного процесу ( у 
розумінні змін, покликаних осучаснити умови життя суспільства) став 
промисловий переворот. На українських землях (у більш завершеному вигляді 




