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БЛАГОДШНА ДМЛЫПСТЬ ОСВГГЯН КШВСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО 
ОКРУГУ В РОКИ ПЕРШ01СВ1Т0В01В1ЙНИ

Розглянут о формы благодгйно! допом оги освтхян К ш вського навчалыюгх 
округу, визначет  прояви власно! т щ ат и ви  трудовых колективгв / напрямю 
тструктивных документ'ш вищих управлт съких органгв у  сферг допомог\ 
фронту.

К лю чов! слова: благодш на допом ога, освгтяни, допом ога фронту, П ерт  
свипова вгйна, испытал!, Кш всъкий навчалъний округ.

До серпня 1914 р. людство нйсоли не знало бты по! вшни 1 страшншюп 
горя нею породженого. Масштаби Велико! вшни 1914-1918 рр. зачитали кожи; 
родину, кожна людина, знаючи чи пщозрюючи про тяжи умови перебуванн. 
солдата на фроип, прагнула йому допомогти, звеселити його фронтов! будап 
вселити в1ру в серце про те, що вш на вшш не один, про нього знають 
намагаються дбати.

У Росшськш тмперн, т зокрема в й украУнських губернтях, панували дави 
традици благодшницько! дальность В роки Першо! свётовоУ вшни до не 
долучалися дуже багато установ та оргашзацш, пщприемств 1 окремих мож 
новладщв. Досить значна увагу у науковш лттератур1 присвячена благодшни 
д 1яльност1 Червоного хреста, Союзу земств та мют, великих пщприемщв, ; 
меншш мтр1 висвгглено роль освггян у наданш допомоги фронту. Загалот 
дослщження благодшностт е одшею з важливих тем украУнськоУ та зарубгжнс 
тсторюграфн, науково-популярних нариств1. Деякт аспекта благодтйно! Д1яль 
ностх висвгглюеться також в юторичних працях, присвячених проблемами 61 
женства (Л. Жванко, Т. Лазанська), громадськоУ активное^ й дтяльност! тнтел! 
генцп (I. Коляда), дтяльносп громадських об’еднань та окремих меценат! 
(О. Дошк), сощального служшня духовенства (Г. Степаненко, А. Стародуб) т 
1Н2. Для подальшого розширення наукових знань у сфер! благодшност1 варт 
виокремлювати аспекта доброчинно! дтяльност! окремих сощальних верств 
зокрема освггян.

Заклада освгги й установи управления ними, не маючи значних фшансови 
кошттв, намагалися у першу черту зтбрати й передата на фронт р1зш прояв] 
дитячо! творчостт, присвяти солдатам, дртбш подарунки вщ учшвсько! молод 
оргашзувати фшансову допомогу батыпв. Проте, допомога фронту не обмежу 
валася лише символ1чними подарунками. Прикладом активно! благодшноУ, чи я 
сьогодш кажуть волонтерськоУ, допомоги армп Росшсько! 1мпери були про 
ведеш заходи та прийшгп ртшення осв1тянами Кшвського навчального округ 
(включав КиУвську, Волинську, Подтльську, Чершпвську, Полтавську губернн).
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АнтрОПОЛОПЧНИЙ ВИМ1Р вшни

У лютому 1915 р, кертвництвом Кшвського навчального округу було скла- 
дено список найнеобхщшших речей, яю слщ з1брати для вщправки на фронт у 
якост! великодшх подарунюв. Цей список включав перелж 20 найменувань: вщ 
льодяниюв до тактичних л1хтар1В 1 годинниюв. До добровольного збору таких 
товаров мали долучитися вс1 навчальш заклади округу. Акщя пройшла досить 
усшшно о лише за одним оз документов ми можемо судити про и масштабшсть та 
ефективнють. Так, початковий навчальний заклад м. Шполи зобрав по 50 оди- 
ниць сорочок, кальсонов, онуч, носових хустинок; 50 брусков мила; 72 упаковки 
тютюну тощо3.

Педагопчний персонал навчальних заклад!в Кшвського округу щомосяця 
постшно робив вщрахування оз власного жалування, окремо викладачо уновер- 
ситету о пмназш влаштовували публочш лекцй, доходи з яких ошли на допомогу 
жертвам вшни.

У Росойськой омперй 20 тисяч освотян було мобшозовано на фронта Першо! 
свггово! вшни. Тшьки з початкових мппстерських 1 земських училищ Кшвського 
навчального округу водправилися на фронт 318 ос1б. 6 серпня 1914 р. при Управ- 
лонн1 цього навчального округу було засновано «Компет з надання допомоги 
пораненим та с ом’ям вшськовослужбовц1в». Наприкоощо року Комотет, який 
подолявся на декшька комосш, складався з 200 членов на чоло з окружним шс- 
пектором А. Шперовським. Першочерговим завданням цього товариства стало 
влаштування в Киев! лазарету для поранених воУшв на 100 чол. Вже 28 серпня 
лжувальний заклад став до ладу завдяки значним пожертвуванням не тшьки 
почесних попечител1в, а й сторонних приватних ос1б, як1 щиро сп1вчували 
д1яльност1 Ком1тету. Одночасно з кишським лазаретом в1н також утримував 
палату на 10 Л1Жок у госгатал! мш1стерства народно! освгги у Петроград!. Всього 
ж у 1914 р. на потреби, пов’язаш з в!Йною, цим Ком1тетом було витрачено 
98 тис. руб., у той час як на його рахунок надшшло пожертвувань на суму 
201 тис. руб. (у тому числ1 вщ навчальних заклад1в округу ус!Х р1вн1в —  
58 185 руб.). До Великодня 1915 р. це благодгане товариство орган1зувало також 
збтр 1 вщправку подарунюв в1д навчальних заклад1в округу до Д1Ючо! армн —  
плеть вагонов подарунюв, яю були розподшен1 м1ж трьома полками4.

Кер1вництво м1нютерства осв1ти мало подбата також про додатковх можлив1 
вар1анти лжування та оздоровления поранених вош1в, колишн1х осв1тян 1 не 
тшьки. Частково цю проблему намагалися вир1шити через передачу водомчих 
санаторй'в пщ лнеувальш заклади, але !х обмежена кшьюсть змусила п1ти далт. 
Для тимчасового лйсування поранених вош1в планувалося видшити прим1щення 
навчальних заклад1в розташованих у рекреацшних зонах. Нимало г1мназш г 
училищ округу, насамперед у Киев1, надали сво! прим!щення для бошш запасу 
пщ час Ух мобшзацн до армн та розм!щення лазаретов.

Уже з перших дшв военних дш на фронт1 до Киева почали надходити 
ешелони з пораненими солдатами й оф1церами, яких розмццували в щойно 
вщкритих лазаретах, у першу черту, у примирениях навчальних заклад1в мюта. 
Зокрема у будинку 2-! чолов1чо! пмназн по Б1бжовському бульвару, 18 було 
розташовано лазарет Кшвського губернського земства на 200 л1жок, в училищ!
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омено. К. Ушинського по вул. Фундуклсовськой, 53 (тепер вул. Б. Хмельницького) —  
лазарет службовцов Киовського навчального округу на 50 лшок. В училтцоомеш  
М. Терещенка по вул. Великой Подвальной, 38 розмютилися лазарет омено М. Те- 
рещенка на 300 чол. 1 3-й етапний Георповський госпоталь омено В. 1 Н. Му- 
равйових-Апостолов на 120 чол., яко перебували под особистою опокою омпе- 
ратрицо Олександри Федорович. Щоб зручноше було транспортувати поранених 1 
хворих, вы трамвайного кшьця на Львовськой площо до будинку з лазаретами 
проклали окрему трамвайну колою5.

До локувальних мосцевостей, що теоретично могли прийняти поранених 
було воднесено: 1) Святошин, 2) Пуща-Водицю; 3) Дарницю; 4) Боярку; 5) Мото- 
виловку; 6) Коростиппв; 7) Славуту; 8)Клевань; 9)Шепетовку; 10) Дахшвку; 
11)Сосновку; 12)Плюти; 13)Кам’янку на Дностро; 14)Ворзель; 15)Звенкову; 
16) Острог; 17) М ежипр’я; 18) Видубицький монастир; 19)Черкаси; 20)Канов; 
21) Трипшля6.

Одночасно викладачо вищих навчальних закладгв м1ста Киева вживали 
заходи, спрямован1 на забезпечення потреб вшии. Так, 27 липня вщбулося 
терм^нове засщання ВченоУ ради университету св. Володимира пщ головуванням 
в.о. ректора Т. Флоринського. Було вирпнено в1драхувати 5% вщ жалування 
професорсько-викладацького складу на користь С1мей, члени яких перебували на 
фронт, приготувати ун1верситетську кл1н!к>' для прийому поранених воУнтв, а 
нову юншку, збудовану на Батиевш гор1, передати в розпорядження мхсцевого 
управлшня Товариства Росшського Червоного Хреста. Згодом Ф1зико-х1м1чному 
товариству, яке дтяло при университет, було доручено оргашзувати виготов- 
лення р1зних медикаментов, постачання яких 13-за кордону у зв’язку з вшною 
значно скоротилося, а то й зовс1м припинилося. Особливо вщчувався дефоцит 
хлороформу для операцш поранених вош1в, виробництво якого товариством 
невдовз1 було налагоджено7.

Робота колективу ще одного вщомого китського вшцого навчального за
кладу —  Полггехшчного шституту —  в зв’язку з початком вшни обговорю- 
валася на засщанно його Вчено'1 ради 24 липня. Було виршене питания про 
забезпечення имей студентов, мобшозованих до армоо, й про влаштування лаза
рету у примощенно онституту. Вже до 6 вересня всо одентрально корпуси онституту 
було водведено для розмощення поранених воонов, а для облаштування госпоталю 
створено з професоров онституту спецоальну комоспо8.

У моего постойно водбувалися благодойно концерта, кошти вод яких переда- 
валися на допомогу воонам о членам Ух сомей. Зокрема, згодно з поводомленням 
газета «Киевлянин» за 15 серпня, у моському театро водбувся великий концерт, 
доходи вод якого (3 тис. руб.) було передано поранении солдатам. Наприконцо 
серпня в Педагогочному музео водбувся благодойний концерт, а 6 вересня в зало 
Купеоцжого зобрання —  лотературно-музичний вечор, збор вод яких було пере
дано до моського комотету допомоги пораненим воонам9.

Багато студентов, особливо випускников медичного факультету Уновер- 
ситету св. Володимира, молодих локаров виявили бажання служити благородной 
справо допомоги хворим о пораненим воонам-споввотчизникам. Серед них був о
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майбутнш великий письменник, киянин М. Булгаков. 4 квхтня 1916 р. вш подав 
прохання на 1м’я головноуповноваженого Рос 1йського Товариства Червоного 
Хреста при армиях ГПвденно-Захщного фронту, в якому просив надати йому 
М1сце лжаря в одному з медичних заклад1в Червоного Хреста. Прохання Бул
гакова було задоволене 1 6 квггня вш був призначений молодшим лжарем 
передового загону № 60/3, розташованому в Кам’янець-Подшьському. Через два 
мгсящ його перевели в саштарний гостталь на ту ж посаду, яку вш займав до 
13 вересня 1916 р. Цього дня М. Булгаков подав рапорт з проханням звшьнити 
його вщ служби в Червоному Хрест1 в зв’язку з призовом на вшськову службу. 
(Михайло Булгаков був ратником ополчения П-го розряду). Чимало не тшьки 
студентов, а й учшв пмназхй та реальних училищ вщправлялися на фронт 
добровольцами не лише в саштарш частини, а й безпосередньо на бойов! 
позицп10.

Слухачки КиТвських вищих жшочих курс1в та медичного вхддшення при них 
надавали допомогу пораненим 1 хворим вшськовим як сестри милосерда, займа- 
лися пошиттям бшизни для пащ еттв лазаретхв. Учениц! ж!ночих середшх 
навчальних заклад1в не тшьки шили бшизну для фронтовиюв, а й брали участь 
у рхзних зборах пожертвувань на потреби вшни.

Як певну форму благодшноУ д 1яльност1 та допомоги фронту можна ква- 
лхфхкувати залучення учнхвськоУ молод1 до збирання врожаю з шшв. Таку прак
тику почали застосовувати наприкхнщ 1916 р. —  у 1917 р. В умовах нестач1 
робочих рук на сел1 вона була досить ефективною, грунтувалася на дшеному 
бажанш допомогти продуктовим забезпеченням армн.

Авторитет 0СВ1ТЯН, 1 насамперед у сшьськш мюцевостх, влада намагалася 
використати для додаткового збору фшажлв на потреби вшни. Вчителхв зобо- 
в’язували доносите до селян шформацхю про випущеш обл1гац11 внутрхшнього 
займу, переконувати у вигодх, як1 вони отримають придбавши Ух11.

Загалом осв1тяни, учнх та студента масово долучалися до р1зних форм 
благод1йницькоУ Д1ЯЛЫ Ю СТ1, чим надавали значну допомоху армшським часта- 
нам. 1шщатава допомагати фронту йшла як знизу (вщ трудових колектавхв), так 
I з циркулярних 1нструкцш мшютерства оевхти, попечителхв навчальних округхв. 
Стол1ття по тш страшн1й В1ЙН1 наше суспшьство знову в!дчувае на собх наслщки 
вшськового протастояння, а украУнщ гинуть на пол1 бою. Значних ниш розмах1в 
набула громадська допомога армй', це серйозна П1дтримка, УУ треба й надал1 
стимулювати. Однак, як евщчить 1сторичний доевщ, жодна благодшна чи 
волонтерська д1яльн1сть неспроможна замшите злагоджений державний меха- 
н1зм заоезнечення збройних сил. Попри всю активнють благодшних оргашзацш 
у роки ПершоУ св1тово1 вшни, солдата росшськоУ армн вщчували значну потребу 
у пров1ант1, медикаментах та Ьлших необхщних речах саме через неефектавний 
державний мехашзм постачання.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ КИЕВСКОГО 
УЧЕБНОГО ОКРУГА В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Рассмотрены формы благотворительной помощи педагогов Киевского учебного 
округа, определены проявления собственной инициативы трудовых коллективов и на
правления инструктивных документов высших управленческих органов в сфере помощи 
фронту.

Ключевые слова: благотворительная помощь, педагоги, помощь фронта, Первая 
мировая война, госпитали, Киевский учебный округ.

СНАШТАВЬЕ АСТ1УШЕ8 ОГ ЕВ11САТОК8 КУГУ 8СНООЬ Ш8ТМСТ ВХЖШС
ТНЕ ГЖ8Т \УОК1Л) \УАК

ТИе /огт  о/сНагИаЫе аШ ес1иса1ог8 ’ К!е\ зскоо! сИзСгШ м>аз сопзШегесI с1е1егтгпес1 Из 
о\т  ШИаШе тат/езШНот етр1дуеез апд. (ИгесИопз §иШапсе йоситеШз о /  зетог 
тапа%етеп1 т зирроП о /  1ке$гоп1.

Кеум>огс1$: скагИу, есЗисаИоп, аззгзШпсе Ггоп{, П гз( ШогЫ УРаг, НозрИаI, зскооI (ИзМс!
Ку1У.
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