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Відомості про музичну освіту киян на сторінках газети «Жизнь и искусство» 
(1893-1898) як джерело дослідження розвитку музичного середовища 

міста
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Авторське резюме
У статті розглядається значення використання періодичної преси як історичного джерела на при-

кладі київської газети «Жизнь и искусство». Звертається увага на перспективи використання газети для 
дослідження музичного життя міста у кінці ХІХ ст. на прикладі такого важливого аспекту, як музична 
освіта. Охарактеризовано історичний контекст, в якому відбувався розвиток музичної освіти міста і зна-
чення, яке надавалося музичній грамотності освіченими мешканцями міста. З’ясовано, що більшість 
об’яв стосувалася світської музичної освіти. Проаналізовано зміст 16 випусків газети, встановлено ас-
пекти музичної освіти, які вона висвітлювала: інформація про музичні школи, музичні училища, музич-
ні курси, приватні уроки музики, а також  про ціни на навчання, предмети викладання, викладацький 
склад у музичних навчальних закладах та концерти, які ініціювалися музичними школами та училища-
ми. Охарактеризовано місце музичних навчальних закладів у музично-концертному житті Києва кінця 
ХІХ ст. Звернуто увагу на перспективи використання матеріалів газети «Жизнь и искусство» для дослі-
дження ставлення киян до музичної освіти, музикантів-педагогів та характеру відносин у самому музич-
но-викладацькому середовищі.

For information about music education Kiev to the newspaper «Life and Art» 
(1893-1898) as a source of musical research environment of the city

O.S.	MUSIIACHENKO
Borys	Grinchenko	Kyiv	university,	Kyiv,	Ukraine

Abstract
The importance of using the periodical press as a historical source on the example of the Kiev newspaper 

«Life and Art» is researching in the article. It is paid the attention to the prospects of using the newspaper to 
the study of musical life of the city at the end of the XIX century on the example of such an important aspect 
of a musical education. It have been characterized the value of the urban environment for the development of 
art, for the consolidation of creative and intellectual potential of the country’s population, and emphasized 
the role of art education in the intellectual life. It is examined the one of the most important components of the 
then arts education - music literacy, which included the ability to play on the musical instrument, singing, fa-
miliarity with musical theory, awareness with news of world and national musical life. It is characterized the 
historical context in which the development of the musical education of the city was passing. It is drawn the 
attention to the importance of the music literacy of educated residents of the city and the demand that arised 
in connection with this to musical education. It is studied that most of the advertisements in the newspaper 
«Life and Art» were dedicated to a secular musical education, while the advertisements about the  Orthodox 
church music were very rare. It is analyzed the content of 16 issues of the newspaper «Life and Art» and set 
the aspects of musical education, which it covered: the information about musical schools, musical colleges, 
musical courses, private musical lessons; the prices for training and teaching subjects; the teaching staff of 
the musical schools, and concerts, which were initiated by musical schools and colleges. It is studied the an-
nouncements of musical institutions about the conditions of entering and training. It is analyzed the infor-
mation of the advertisements about private musical lessons, the number of which in the newspaper is quite 
considerably. It is characterized the place of musical institutions in the musical and concert life of Kyiv at the 
end of the XIX century. It is paid the attention to the prospects of the use of materials of the newspaper «Life 
and Art» for the study the relationships of Kyiviets to the musical education, the musicians and teachers, the 
character of the relationships of musical and teaching environment.
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Постановка проблеми. Актуальність теми 
зумовлена тим, що досліджуваний період - кі-
нець ХІХ ст. є досить знаковим в історії та 
культурі України. Як один із центрів культур-
ного життя Російської імперії, Київ консолі-
дував інтелектуальний та творчий потенціал, 
створював специфічні умови та середовище для 
розвитку мистецтва, яке формувало різнобічно 
розвинених мешканців міста. 

Одним із найяскравіших проявів мистець-
кого життя в Україні традиційно була музика. 
Активне музичне життя Києва кінця ХІХ ст. 
це підтверджує. Проявом цього був не лише 
значний розвиток професійної музики, а й роз-
ширення кола її шанувальників серед жителів 
Києва. Це стало можливим завдяки збільшен-
ню кількості театрів, концертних залів, музич-
них шкіл та приватних вчителів музики, ін-
формація про що поширювалася за допомогою 
засобів масової інформації. Серед інтелігенції 
високий рівень музичної грамотності, гра на 
музичних інструментах та спів вважалися нор-
мою, а це, в свою чергу, підживлювалося ши-
роким спектром вибору музичної освіти. 

Безперечно, ці явища досить переплетені 
між собою і на пожвавлення музичного жит-
тя Києва можна подивитися і з іншого боку: 
результатом підвищення попиту серед киян 
на музичну продукцію стає розширення мере-
жі театрів, концертних залів, музичних шкіл 
тощо. 

Змістовним джерелом дослідження історії 
музичного середовища Києва даного періоду 
є періодична преса, яка містить інформацію і 
про цікаві аспекти, пов’язані з повсякденням 
киян, зокрема дає уявлення про пропоновані 
широкому загалу можливості музичної осві-
ти. Аналіз періодичних видань дає можливість 

відтворити те інформаційне середовище, в яко-
му жили тогочасні кияни. 

Періодика Києва містить достатньо інфор-
мації, пов’язаної із музикою, музичною освітою 
та музичним середовищем загалом. Аналіз ін-
формації про музичну освіту та музичне середо-
вище міста, розміщеної у 16 випусках київської 
газети «Жизнь и искусство» за 1893-1898 роки, 
дає змогу оглянути певні грані музичної освіти 
міста.

Мета дослідження: проаналізувати зміст 
київської газети мистецького спрямування 
«Жизнь и искусство» за 1893-1898 роки і ви-
значити аспекти музичної освіти Києва, які 
можна відтворити за допомогою цього видання.

Аналіз досліджень та публікацій. Дослід-
жувана тема, музична освіта киян кінця ХІХ 
ст. на сторінках газети «Жизнь и искусство» 
знаходиться на перетині багатьох дисциплін, 
але найбільший обсяг інформації, суміжної із 
темою дослідження, припадає на історію, дже-
релознавство та історію педагогіки. 

Вітчизняні та іноземні дослідники наголо-
шують на важливості вивчення газет як істо-
ричного джерела. Так, у підрозділі «Періодич-
на преса як історичне джерело» п’ятого розділу 
«Писемні джерела» колективної монографії 
«Історичне джерелознавство» Б.І.Корольов  
звертає увагу на те, що періодична преса є до-
сить важливим джерелом дослідження нової та 
новітньої історії: «… у джерельній базі нової та 
новітньої історії України провідне місце займа-
ють періодичні видання, основними різнови-
дами яких є газети і журнали. Їх специфічною 
рисою, як джерела, є комплексний, синтетич-
ний характер: у них представлено багато форм 
інформації (документальна, поточно-хроноло-
гічна, особового характеру тощо). Періодична 
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Авторское резюме 
В статье рассмотрено значение использования периодической печати как исторического источника 

на примере киевской газеты «Жизнь и искусство». Обращено внимание на перспективы использования 
газеты для исследования музыкальной жизни города в конце XIX в. на примере такого важного аспекта 
как музыкальное образование. Охарактеризован исторический контекст, в котором происходило разви-
тие музыкального образования города и значение, которое придавалось музыкальной грамотности обра-
зованными жителями города. Выяснено, что большинство объявлений касались светского музыкального 
образования. Проанализировано содержание 16 выпусков газеты, установлено аспекты музыкального 
образования, которые она освещала: информация о музыкальных школах, музыкальных училищах, 
музыкальных курсах, частных уроках музыки, а также о ценах за обучение, предметах преподавания, 
преподавательском составе в музыкальных учебных заведениях и концертах, которые инициировались 
музыкальными школами и училищами. Охарактеризовано место музыкальных учебных заведений в му-
зыкально-концертной жизни Киева конца XIX в. Обращено внимание на перспективы использования 
материалов газеты «Жизнь и искусство» для исследования отношения киевлян к музыкальному обра-
зованию, музыкантам-педагогам и характеру отношений в самой музыкально-преподавательской среде.

Сведения о музыкальном образовании киевлян на страницах газеты 
«Жизнь и искусство» (1893-1898) как источник исследования развития 

музыкальной среды города 
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преса характеризується також оперативністю 
подання інформації про події, безпосередністю 
відображення останніх, що підвищує її дже-
рельну цінність» [24, с. 403].

У низці історичних досліджень через ви-
вчення періодичних видань висвітлюється іс-
торія Києва кінця ХІХ – початку ХХ ст. Але 
основна увага цих праць спрямована на до-
слідження суспільно-політичного життя міс-
та. Зокрема, праці І. В. Крупського «Преса як 
джерело досліджень національно-визвольних 
змагань за українську державу (друга полови-
на ХІХ – перша чверть ХХ ст.» [25], Т. В. Ан-
тонченко «Періодична преса Києва як джерело 
вивчення суспільно-політичної історії України 
(1905-1914)» [1], Р. О. Загорулька «Газети Ки-
єва 1905-1914 рр. як джерело вивчення україн-
ського питання» [22]. 

Нарисам музичного життя Києва кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. присвячено монографію 
українського музикознавця, доктора мисте-
цтвознавства, професора О. С. Зінькевич «Кон-
церт и парк на крутояре… Киев музыкальный 
ХІХ –  начала ХХ ст.» [23]. Досліджуючи му-
зичне життя міста, авторка часто звертається  
до таких газет, як «Киевлянин» та «Киевское 
слово» і відзначає: «Читая киевские газеты 
столетней давности, приходишь к мысли, что 
Киев был населен исключительно оперомана-
ми» [23, с.72].   

Історії музичної  освіти та музичної педаго-
гіки також присвячено ряд досліджень: «Роз-
виток професійної вокальної освіти в Україні 
(кінець XIX - початок XX ст.)» Ю. В. Грищен-
ко [5], «Київська школа виконавства на трубі: 
історичні та методичні аспекти» Т. В.  Посва-
люк [27], «Становлення і розвиток музично-
естетичного виховання в гімназіях України»  
Т. А. Грищенко [4], «Розвиток мистецької осві-
ти у навчальних закладах України (др. пол. 
ХІХ – поч. ХХ ст.» В. О. Смікал [28]. 

Ґрунтовне дослідження О.В.Михайличенка 
«Музично-педагогічна діяльність українських 
композиторів і виконавців другої половини 
ХІХ – початку ХХ ст.: історичні нариси» при-
свячене окремим діячам, пов’язаним з музич-
ною освітою. 

Однак перспективи використання газет як 
історичного джерела в дослідженні музичної 
освіти та музичного середовища Києва кінця 
ХІХ ст. ще не стали об’єктом окремих науко-
вих досліджень.

Виклад основного матеріалу. Друга полови-
на ХІХ ст. – якісно новий період у музичному 
житті Києва, яке, розвиваючись на ґрунті дав-
ніх музичних традицій, змінювалося під впли-
вом зовнішніх факторів: урбанізації, реформ, 
науково-технічного прогресу, європейських 
тенденцій, пожвавлення комунікацій тощо. 
Наприкінці XIX ст. помітно зросла кількість 
періодичних видань [24, с.406]. 

У цей час у Києві видавалися й окремі мис-
тецькі видання. Серед них досить помітною 
була щоденна літературна, політична та худож-
ня газета «Жизнь и искусство», яка збирала на 
своїх сторінках інформацію про різноманітні 
події мистецького життя міста. На цей же час 
припадає поява значної кількості музичних 
нав чальних закладів і «професіоналізація во-
кальної та загальної музичної освіти» [5, с.13], 
а також – певне відокремлення світської му-
зичної освіти від духовної.  

Повідомлення газети «Жизнь и искусство» 
дозволили скласти уявлення переважно про 
розвиток світської музичної освіти у Києві. Зо-
крема, такими були об’яви про музичні освітні 
заклади та приватні уроки музики. 

Газета коштувала порівняно недорого й 
була розрахована на широке коло читачів: як 
шанувальників мистецтва, так і просто охочих 
до новин. Варто зазначити, що поруч із інфор-
мацією про події мистецького життя Києва у 
газеті були присутні і кримінальна статисти-
ка, новини науки та політики або розважальні 
фейлетони.  

Серед об’яв про музичну освіту найчасті-
ше друкувалася інформація про прийом до та-
ких навчальних закладів: Музичного училища 
Російського музичного товариства та Музич-
но-драматичного училища М. К. Лєсневич-Но-
сової, музичних шкіл М. А. Тутковського та  
С. М. Блюменфельда, музичних курсів  
З. І. Худякової, музично-педагогічних курсів  
М. В. Борщевської. 

Із об’яв можна було дізнатися про ціни за 
навчання, предмети викладання, адреси, іно-
ді – про викладацький склад та умови вступу. 
Так, навчання у Музичному училищі Росій-
ського музичного товариства коштувало в рік: 
за гру на обраному інструменті чи спів соло з 
теорією композиції – 125 руб., по класу співу 
соло професора К. Еверарді з теорією компози-
ції – 150 руб. Обмежень за ознаками статі не 
було, а от особи «иудейского происхождения» 
мали також надавати дозвіл на право прожи-
вання в Києві [6, с.1]. 

Не набагато дешевшим було і навчання у 
«свободного художника» М. К. Лєсневич-Носо-
вої: річна плата становила 100 руб., але бажа-
ючі могли слухати одну теорію композиції без-
коштовно [7, с.1]. 

Об’яви про музичні школи також містили 
аналогічну інформацію: «Музыкальная школа 
Н. А. Тутковского. Крещатик, 56. Предметы 
преподавания: игра на скрипке, на фортепиа-
но, пение, теория композиции, инструментов-
ка и история музыки» [8, с.4], «Музыкальная 
школа свободного художника Н. А. Тутковско-
го открывает оперный класс под руководством 
А. А. Сантагано-Горчаковой. По классу форте-
пиано приглашен преподаватель Н. В. Лисен-
ко» [9, с.1]. А вартість навчання у музичній 
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школі М. А. Тутковського коштувало 100 руб. 
на рік, в класі співу – 120 руб. [10, с.1]. Музич-
ні ж курси З. І. Худякової коштували 90 руб. 
на рік [11, с.1].

Зі сторінок газети стає зрозуміло, що учні 
музичних шкіл іноді користувалися додат-
ковими пільгами в музичних магазинах: «В 
книжном и музыкальном магазине г. Лехели-
на, Киев, Крещатик, №20. «Grand Hotel», по-
ступили в продажу следующие музыкальные 
новости для фортепиано в две руки Bachman, 
Blumenfeld, Erichson […]. Гг. ученицам и уче-
никам музыкальных школ обычная уступка» 
[12, с.1]. «Ноты для фортепиано Н. А. Тутков-
ского. Издание музыкальной фирмы Л. Идзи-
ковского в Киеве. Учащимся скидки» [7, с.1]

Музичні школи та училища займали поміт-
не місце і в музично-концертному житті міста: 
об’яви про їх заходи («учнівські вечори») дру-
кувалися на першій сторінці часопису поряд з 
оголошеннями про виступи професійних вико-
навців у найвідоміших театрах та концертних 
залах Києва (Міському театрі, Купецькому зі-
бранні, Шато-де-Флер тощо). 

Про концерти Музичного училища га-
зета сповіщала: «В четверг, 7 марта, в зале 
Музыкального училища 6-й ученический ве-
чер. Начало в 8 час. веч.» (квитки можна 
було придбати в магазині Болеслава Корей-
во) [13, с.1]. Аналогічні заходи проводили і 
музичні школи: «В воскресенье, 10 марта, 
в зале Людвиковскаго 2-й музыкальный ве-
чер музыкальной школы Н. А. Тутковского» 
(квитки – в магазині Леона Ідзіковського) [14, 
с.1]. 

Або про школу С. М. Блюменфельда: «В 
четверг, 14-го марта, в зале Людвиковского со-
стоится 4-й музыкально-литературный вечер 
школы С. М. Блюменфельда. Начало в 8 час. 
вечера. Билеты у Л. Идзиковского и в школе» 
[15,с.1].

Крім цього, бажаючі мали змогу пройти 
літні музичні курси: «Музыкальное учили-
ще М.Лисневич-Носовой (Большая Житомир-
ская №20). Летние курсы фортепианной игры. 
1июля – 1 сентября. Месяц – 5 р.» [16,с.1]. 

Поодинокі повідомлення є також про літ-
ні курси церковного співу для вчителів: «29-
го июля закончились курсы церковного пения 
для учителей и учительниц церковно-приход-
ских школ. 28-го и 29-го июля в зале контр-
актового дома происходили окончательные 
испытания. 30-го же июля после молебствия, 
совершенного преосвященным Сергием, епис-
копом Уманским, всем слушателям и слуша-
тельницам курсов были розданы на память 
небольшие иконы. Аттестаты получили все 
слушатели курсов» [17, с.3].

Читачі «Жизни и искусства» могли дізна-
тися і про альтернативні можливості отриман-
ня музичної освіти, такі як приватні уроки 
музики. (С. Волков у праці «Інституалізова-

ні соціокультурні системи» зазначає, що саме 
приватні уроки в цей період були переважною 
формою музичного навчання) [3, с.29]. На сто-
рінках газети розміщувалось досить багато 
таких об’яв (переважно, дрібним шрифтом, і 
частіше – в середині часопису, а не на першій 
сторінці): «Даю уроки музыки. Аккомпани-
рую…» [18,с.4], «Даю уроки музыки, аккомпа-
нирую для пения и всех инструментов, играю в 
четыре руки. Фундуклеевская, № 21, кв. Беля-
евой, во дворе» [18, с.4], «Опытная учительни-
ца музыки с дипломом преподает уроки форте-
пианной игры по программе консерваторий» [7, 
с.1], «Ищу уроки французского языка и уроки 
музыки в интеллигентном еврейском семей-
стве, желательно видеть до 2-х часов» [19, с.5].

Іноді об’яви дозволяють скласти уявлення і 
про самих викладачів та їх освіту: «Институт-
ка средних лет ищет в семье комнату за уроки 
фортепиано, теории музыки или французского 
языка. Обсерваторный переулок, №7. Кв. Васи-
ленко» [11, с.3], «Ученица музыкального учи-
лища желает иметь урок музыки», «Окончив-
шая институт с наградой опытная учительница 
музыки дает уроки по новой и легкой методи-
ке» [20, с.3], «Уроки пения дешево дает учени-
ца г. Ряднова» [11, с.3]. 

Євген Карлович Ряднов (справжнє прізви-
ще - Шульц) – оперний співак та педагог, який 
у 1887-1888 роках викладав у Київському му-
зичному училищі, а після цього – в Тифлісі та 
Ростові-на-Дону. Євген Карлович Ряднов був 
учнем К. Еверарді, якого ми згадували під час 
характеристики Музичного училища Росій-
ського музичного товариства. 

Камілло Еверарді (справжнє ім’я – Камілль 
Франсуа Еврар, 1825-1899) – співак та педа-
гог, закінчив Паризьку консерваторію, співав 
на різних оперних сценах Європи, виховав 
цілу плеяду співаків,  пізніше був професором 
у Санкт-Петербурзькій консерваторії (1870-
1888), в Київському музичному училищі (1890-
1897), в Московській консерваторії (з 1897 
року) [2]. 

Варто сказати, що характеристика середо-
вища київських музикантів та викладачів му-
зики кінця ХІХ ст. на сторінках преси могла б 
стати темою окремого дослідження, адже тут 
згадується досить багато як широковідомих, 
так і маловідомих педагогів, імена яких мають 
зайняти чільне місце у працях з історії та куль-
тури України. 

Інформація, викладена на сторінках газети 
«Жизнь и искусство» за 1893-1898 роки, допо-
магає скласти  уявлення про ставлення киян до 
цих музикантів та характер відносин у самому 
музично-викладацькому середовищі.

 Наприклад, у 1896 році під час хвороби  
С. М. Блюменфельда, власника музичної шко-
ли, Літературно-Артистичне товариство за-
ймалося збором коштів на його лікування: «В 
среду, 24 апреля, состоится концерт. Сбор пред-
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назначается на лечение тяжелобольного Ста-
нислава Михайловича Блюменфельда» [21, с.1]

Висновки. Підсумуємо проведений аналіз 
відомостей про музичну освіту киян, які опу-
блікувала київська мистецька газета «Жизнь 
и искусство» за 1893-1898 роки, засвідчив, що 
цей часопис є важливим джерелом досліджен-
ня музичного середовища та музичної освіти 
киян кінця ХІХ ст. 

Особливість його як джерела полягає в 
тому, що на сторінках часопису сконцентрова-
но об’яви про різні можливості музичної освіти 
для киян. Це дозволяє побачити досить комп-
лексну картину, а також відтворити ту інфор-
мацію, до якої мала доступ більшість освічених 
мешканців Києва.

Разом з тим, часопис містить переважно 

об’яви про світську музичну освіту і лише по-
одинокі – про навчання духовній музиці. 

Повідомлення ж про музичну освіту Києва 
на сторінках газети дозволяють дослідити такі 
його аспекти, як: музичні школи, музичні учи-
лища, музичні курси, приватні уроки музики, 
а також – про ціни на навчання, предмети ви-
кладання, викладацький склад у музичних 
нав чальних закладах та концерти, які ініцію-
валися музичними школами та училищами. 

Узагальнимо, дослідження змісту повідо-
млень на шпальтах газети «Жизнь и искус-
ство» за 1893-1898 роки дозволило висновува-
ти, що музичне життя Києва у кінці  ХІХ ст. 
було досить розвинутим та різноманітним, а 
музика займала доволі вагоме місце в житті 
киян. 
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