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В статті висвітлюється процес утворення та діяльності дворянського пансіону при
Маріїнській жіночій гімназії в Катеринославі та роль у цьому М.П. Урусова, який стояв на чолі
дворянства Катеринославської губернії (1908 – 1917).
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В статье освещается процесс создания и деятельности дворянского пансиона при
Мариинской женской гимназии в Екатеринославе и роль в этом Н.П. Урусова, который стоял
во главе дворянства Екатеринославской губернии (1908 - 1917).
Ключевые слова: дворянство, дворянское образование, гимназия, Екатеринослав,
дворянский пансион.
This article introduces a process of creation and activity nobles pansion at Maryinska high school
for ladies in Katerinoslav and prince N.P. Urusov’s role in this process, which was a marshal of the
nobility in Katerinoslav province (1908 - 1917).
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Історичний розвиток кожного міста тісно
пов’язаний з історією певних закладів у
ньому, які, нерідко, ставали певними
«візитівками» свого часу і по праву могли
носити б звання «містоутворюючих». В
дореволюційному Катеринославі можна
виділити достатню кількість таких
інституцій, або підприємств, але в даній
статті увагу буде приділено виключно
Маріїнській жіночій гімназії, точніше одному
з епізодів її історії – створенню при ній
дворянського пансіону. Окрім суто наукової
актуальності данного дослідження, не менш
важливою є постановка питання і про її
практичну складову. Це обумовлено тим, що
у контексті новітніх процесів з реформування
існуючої системи освіти, досвід учбових
закладів минулого має бути вивчений і, за
можливості, врахований у них.
Щодо ступеню дослідженності цієї
проблеми, то дуже тяжко зробити

однозначний висновок. Так, питання історії
гімназії неодноразово привертали увагу
науковців, хоча здебільшого вони
розглядалися або у контексті життєпису її
директора – О.Я. Риндовської, або загальних
досліджень
присвячених
освіті
катеринославщини [1; 5; 10; 3; 4; 6]. В той же
час, процес створення пансіону при
зазначеній гімназії, залишився не
висвітленим. Виключенням є лише стаття
дніпропетровського краєзнавця В.
Старостіна, розміщена в мережі Інтернет на
сайті громадської організації «Інститут
Україніки» [7].
Історія пансіону бере свій початок 23
січня 1911 р., коли чергове губернське
дворянське зібрання затвердило необхідність
створення при Маріїнській жіночій гімназії
гуртожитку для дворянських дітей, які
виховувалися у закладі. Ініціатором цього
виступив
тодішній
губернський
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предводитель дворянства – князь Микола
Петрович Урусов [8; с. 14 – 15]. Самому
Урусову, разом з Попечительською радою
гімназії, було доручено владнати питання з
приміщенням під пансіон. З цією метою було
асигновано залишок від капіталу на
«Притулок-пансіон» і капіталу Г.П.
Алєксєєва [8; с. 15]. Також майбутній заклад
отримав і свою назву – «Дворянський
пансіон у пам’ять царювання Романових».
Рішення щодо створення пансіону не
можна розглядати у відриві від іншої
ініціативи Урусова, яку він, у вигляді
подання, представив на розгляд дворянства
на тому ж таки зібранні. Ним передбачалася
відміна всестановості навчання в гімназії і
позаконкурсний вступ дітей дворянських
сімей до неї [9; с. 4; 8, с. 17]. Це було
обумовлено тим, що заклад був заснований
і утримувався виключно коштом дворянства,
а навчалися у ньому діти різних станів. Якщо
на час створення гімназії і перших десятиріч
її історії така ситуація була обгрунтована
відсутністю подібного роду закладів у
губернії, то станом на 1911 р. у місті вже
нараховувалося декілька повних жіночих
гімназій, що і давало змогу переглянути
умови навчання у Маріїнській гімназії [9; с. 4
– 5].
Згідно подання Урусова, віднині
прийняття до гімназії дітей інших станів
православного віросповідання було можливе
лише у випадку незаміщення всіх вакантних
місць нащадками дворян [9, с. 5]. На вимогу
цього подання зібранням було прийнято
рішення клопотати перед міністерством про
внесення змін до загального положення про
жіночі гімназії і надання Маріїїнській гімназії
«особых прав и преимуществ» [8; с. 15].
Окремо передбачалося, що М.П. Урусов,
як губернський предводитель дворянства,
автоматично
ставав
головою
попечительської ради гімназії, яка могла на
власний розсуд встановлювати плату за
навчання. Також, саме рада могла звільняти
співробітників гімназії і пансіону, через
відповідне подання попечителю округу. Таж
таки рада, разом з попечителем, наділялися

і правом контролю над навчальним і
виховним процесом. Затверджено було і
положення щодо відміни всестановості
гімназії [9, с. 5]. Окрім посади голови
попечительської ради, Микола Петрович був
головою
правління
Товариства
вспомощенствованія нужденним ученицям
Катеринославської Маріїнської жіночої
гімназії.
Через півтора роки, 6 вересня 1912 р.,
Урусов
доповідав
губернському
дворянському зібранню, що початково
планувалося організувати пансіон на
території вже існуючої гімназії.
Посилаючись на економію грошей,
дворянство планувало звести будівлю
пансіонату у дворі гімназії, або надбудувати
третій поверх до її існуючої будівлі. Однак
залучені Урусовим інженери дійшли
висновку, що фундамент гімназії не
розрахований на надбудову, а двір виявився
замалим для будівництва. Після цього,
Микола Петрович розпочав пошук будинку,
який можна було б придбати і переобладнати
для цих цілей. У травні 1912 р. ним було
придбано дворове місце з будівлями за 43 500
руб. Ділянка розташовувалася поблизу
гімназії, на вул. Казанській, і за площею була
близько однієї десятини [8, с. 15]. Для
вшанування колишньої господарки ділянки,
пані Міллєр, навіть було створено стипендію
імені її батька О.П. Андрєєва.
Намагаючись прискорити процес
відкриття пансіону, вже у липні 1912 р. було
розпочато роботи по переобладнанню
будівель і капітальній перебудові
розташованого на ділянці флігеля з
відповідним переплануванням внутрішніх
приміщень. До жовтня того ж року роботи з
переобладнання та ремонту було завершено.
На них було витрачено 11 648 руб., а ще 1 568
руб. 24 коп. на закупівлю меблів. Наприкінці
жовтня було призначено і завідуючу
пансіоном разом з помічницею [8, с. 16].
Відкрито пансіон було 12 листопада 1912
р. під остаточною назвою «Дворянський
пансіон у пам’ять 300-річчя царювання
Романових», на що було отримано дозвіл
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Підводячи підсумок, можна
зазначити, що незважаючи на престиж
закладу і міста, на який працював новий
пансіон, все ж головною причною його
створення була складна особистість
ініціатора цього проекту – М.П. Урусова. Так,
очоливши 1908 р. губернське дворянство, він
систематично посилював власний вплив на
громадські і політичні процеси в губернії,
контролюючи, а подекуди і керуючи ними.
Саме в рік відкриття пансіону, Урусова було
обрано до Державної ради від дворянства,
чому, безумовно, сприяла вдала реалізація
означеного проекту і встановлення повного
контролю дворянства за базовим освітнім
закладом. Хоча, заради справедливості, слід
відзначити і позитивні сторони таких рішень
для освіти губернії. Вони пов’язані зі
збільшенням фінансування гімназії і
пансіону, ріст якісного складу персоналу і
вихованок, тощо. Але, зважаючи на
подальші політичні події, прогнозувати
конкретні результати досить важко. Після
Лютневої, а потім і Жовтневої, революцій
пансіон ще продовжував працювати, але в
1920-х роках він припинив своє існування,
як у 1918 р. перервалося життя і його
натхненника.
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імператора. Така ж приставка до назви
з’являлася і у Маріїнської жіночої гімназії
[8, с. 16].
Одразу ж до нього було прийнято 6
вихованок, 5 з яких на безкоштовній основі.
У 1913 році їх кількість вже становила 19 (14
- безкоштовних), а до 1916 року – 42, з яких
25 на платній основі. На початку власної
діяльності місячна плата у пансіоні
становила 30 руб., а з 1916 р. була збільшена
до 40 руб. в місяць. Пансіон утримувався
виключно за рахунок катеринославського
дворянства, яке витрачало на це 6 000 руб.
щорічно [2, с. 4].
Утримання однієї вихованки протягом
одного півріччя становило менше 140 руб.
Сам пансіон задумувався виключно як
дворянський, але виховувалися в ньому і
діти інших станів. На 1916 р. з 66 вихованок,
які в ньому перебували та вже завершили
своє виховання, – 34 належали до дворян, 22
доньки особистих дворян, священників та
службовців, а 10 – інших станів [2, с. 4].
В 1914 р. пансіонат був значно
збільшений, завдяки новому збудованому
корпусу у два поверхи. Його архітектором
виступив О.Л. Красносельський [7]. Також
на потреби вихованок були передані
одноповерховий будинок і сад, які
розміщувалися поряд з новобудом. У новому
корпусі розмістилися пансіонат з парадним
вестибюлем, сходами, рекреаційною залою,
спальними і загальними кімнатами
вихованок. Всі ж обслуговуючі і
адміністративні приміщення було
перенесено до старої будівлі [7]. Там же
знаходилася і обідня зала.
На дворянському зібранні, яке відбулося
9 жовтня 1916 р., Урусов висловлював
сподівання, що за сприятливих умов буде
можливим улаштування при пансіоні
власної лікарні, але це так і залишилося
планами. Його заслуги були відмічені
обранням його пожиттєвим попечителем
пансіону і виражені у словах дворянина С.В.
Бахірєва: «Пансион – это любимое детище
нашего предводителя» [2, с. 4].
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