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дів імператриці Марії Федорівни. Термін навчання складав 7–8 років, вік вихованок – 6–18 років. 
Навчальний курс в Смольному інституті прирівнювався до курсу жіночих гімназій. Проте, в дру-
гій половині XIX ст. за обсягом і характером навчання він поступався останнім, і лише в 1905–
1907 роках його програми були прирівняні до навчальних програм Маріїнських жіночих гімназій. 
Влітку 1917 р. вихованки інституту були переведені до інших навчальних закладів, приміщення 
інституту було захоплене більшовиками, де вони влаштували свою головну резиденцію. 

13. Ольденбурзький Петро Григорович (1812–1881) – принц, генерал, член Державної Ради, почесний 
опікун Санкт-Петербурзької опікунської ради, головний начальник жіночих навчальних закладів 
Відомства імператриці Марії Федорівни, попечитель Імператорського училища правознавства, 
Санкт-Петербурзького комерційного училища, Імператорського Олександрівського ліцею. 

14. Ушинський Костянтин Дмитрович (1824–1870) – відомий педагог. Протягом 1859–1862 років був ін-
спектором Смольного інституту шляхетних дівчат, паралельно виконував обов’язки редактора “Жур-
нала Министерства народного просвещения”. В Смольному інституті К. Ушинський провів низку ре-
форм; увів до навчального плану більше число годин для викладання російської мови, географії, історії, 
природознавства, відкрив 2–річний педагогічний клас тощо. Однак, більшість цих реформ було лікві-
довано після того, як К. Ушинський пішов з інституту. Народився в Новгороді-Сіверському. 

15. Насправді – лише 3 роки (з 1859 до 1862 р.) (див.: коментар № 14). 
16. Дестуніс Гаврило Спиридонович (1818–1895) – грек за походженням (син історика Спирідона Юрі-

йовича Дестуніса). Випускник історико-філологічного факультету Санкт-Петербурзького універси-
тету. Доктор, професор грецької словесності. Паралельно виконував обов’язки драгомана (перекла-
дача) при Міністерстві іноземних справ. Серед його праць виділяються: “Историческое сказание 
инока Комнина и инока Прокла о разных деспотах эпирских” (СПб., 1858); “Материалы для рассмо-
трения вопроса о следах словянства в нынешнем греческом языке” (СПб., 1858–1860). Також видав 
працю свого батька “Византийские историки” (СПб., 1860), до якої написав вступ і посилання. 

 
 

Максим  ПОТАПЕНКО  
(Ніжин) 

 
Газета “Нhжинецъ” у 1917 році 

(до історії періодичних видань Ніжинщини) 
 
Одним з маловідомих і цілком недосліджених періодичних видань м. Ніжина є що-

тижнева сільськогосподарська, культурно-просвітницька та громадсько-економічна 
газета “Нhжинец”. Єдина згадка про неї газету вміщена у енциклопедичному довід-
нику “Чернігівщина”, де вказувалось, що газета виходила протягом 1914–1916 років 
[1], хоча насправді видання продовжило існування й у 1917 р. Пропонований матеріал 
є описом виявлених номерів газети за вказаний і, швидше за все, останній рік видання. 
Віднайдені примірники “Нhжинца” від № 4 до № 8, а також здвоєні № 9-10 та № 15–
16 зберігаються у Науковій бібліотеці Центрального державного історичного архіву 
України в м. Києві (пошук за алфавітним каталогом загального журнального фонду). 
Цей єдиний вцілілий комплект підшивки цієї газети був свого часу передплачений 
і отриманий Київською земською повітовою управою. 
Принагідно зауважимо, що газета “Нhжинец” є однією з небагатьох, що видавалися 

сільськогосподарськими товариствами українських губерній Російської імперії, відтак, 
заслуговує на особливу увагу з боку не лише дослідників-краєзнавців, але й дослідників 
історії періодики та кооперативного руху Лівобережної України. Видання газети в роки 
І Світової війни було не випадковим. 1914–1917 роки став періодом піднесення коопе-
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ративного руху, основним завданням котрого в умовах війни стала інтенсифікація сіль-
ськогосподарського виробництва для задоволення підвищених потреб суспільства, на-
самперед, армії у продовольстві. Одним із напрямів популяризації сільськогосподарсь-
ких знань і координації кооперативного руху стало видання спеціалізованої періодичної 
літератури. “Нhжинец” відігравав насправді більш широку громадську роль, задоволь-
няючи потреби широкого кола читачів, часто далеких від кооперативного сільськогос-
подарського руху. Як зазначалося у звіті помічника начальника Чернігівського губерн-
ського жандармського управління за листопад 1915 р., в усій губернії існувало лише 
2 громадські періодичні видання, і обидва видавалися в Ніжині – “Нhжинец” та “Нh-
жинская пчела”. Показово, що у цьому звіті “Нhжинец” названий журналом [2]. 
Об’єм видання дійсно дає підстави ідентифікувати його як журнал. Спочатку обсяг 

цього видання становив 16 сторінок, з 8 випуску в 1917 р. він був збільшений. Надалі 
стандартним обсягом стали 24 сторінки, спарений № 9–10 мав 20 сторінок. Відповіда-
льним редактором був голова Ніжинського сільськогосподарського товариства 
М.В. Висоцький. Видання друкувалася в міській друкарні М.Г. Горбовіцера. 
На перших шпальтах “Нhжинца” розміщувалися, здебільшого, статті на сільського-

сподарську тематику. Наприклад, у кількох номерах у 1917 р. було вміщено частина-
ми велику й ґрунтовну статтю І. Шимка про результати сільськогосподарського пере-
пису 1916 р. у Ніжинському повіті. Інші публікації розміщувалися в постійних рубри-
ках “Хроніка місцевого життя”, “По губернії”, “По Росії”, “За кордоном”, “Огляд вій-
ськових дій” тощо. Крім статей власних кореспондентів, друкувалися також передру-
ки з інших газет, зокрема, “Чернігівської земської газети”, “Південноросійської сіль-
ськогосподарської газети”, “Руських відомостей”. 
Бурхливий розвиток громадсько-політичного життя після повалення самодержавно-

го ладу суттєвим чином позначився на характері видання. Відчутнішою, зокрема, ста-
ла частка статей, що інформувала про розвиток революційного руху, а також офіційні 
розпорядження нових революційних органів влади. Також час від часу з’являлися на 
шпальтах “Нhжинца” літературні оповіді та вірші. 
Проте, все ж найбільш цікавим указане видання є з точки зору вивчення кооперати-

вного руху в Ніжині та Ніжинському повіті, оскільки містить велику кількість матері-
алів про особливості організації місцевих кооперативних товариств, їх документацію 
тощо. На особливу увагу заслуговують повідомлення про кооперативний рух у селах 
Ніжинщини. Здебільшого, такі відомості не відклалися у збірках архівних документів. 
Наприклад, у виявлених випусках “Нhжинца” вміщені звіти про діяльність існуючих 
сільських кооперативів, інформація про організацію нових кооперативів, підготовку 
до утворення Ніжинського союзу кредитних і позичково-ощадних товариств. Що за-
свідчує досить високий рівень розвитку кооперативного руху в Ніжинському повіті, – 
навесні 1917 р. за матеріалами газети “Нhжинецъ” у селах Ніжинського повіту діяли 
споживчі товариства, загальна чисельність яких станом на 1 травня досягла 72 [3]. 
Тож, з огляду на сказане, подальше вивчення цього регіонального видання передреволю-

ційної та першого року революційної доби в Україні вбачається вельми цікавим і корисним. 
У поданій нижче бібліографії публікацій із газети “Нhжинецъ” за 1917 р. орфогра-

фію та пунктуацію приведено до норм сучасної російської мови (оскільки всі номери 
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газети надруковані російським “гражданським” шрифтом). Лексику оригінальних назв 
подана за оригіналом. У квадратних дужках відновлені скорочення (загальновживані 
скорочення не розшифровувалися). 
 

Посилання 
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3. Семидесятое потребительское общество Нежинщины // Нежинец. – 1917. – 5 июня (№ 15–16). – С. 12. 

 
 

Зміст газети (журналу) “Нежинец” за 1917 р. 
 

24 січня (№ 4) 
 
Ванаг А. О занятиях по домоводству (с. 1–2) 
Гавриш П.Я. К предстоящим общим собраніям в кооперативах (с. 2–5) 
Шипко И. Нежинский уезд по сел[ьско]-хоз[яйственной] переписи 1916 года (продолжение) (с. 5–6) 
Из практики и с[ельско]-х[озаяйственно] печати 

С.С. Влияние глубины пахоты на урожай зерновых хлебов. (Из результатов опытов  
полеводственного отд[еления] Харьковской обл. станции) (с. 7) 

Хроника местной жизни 
К учреждению сельско-хозяйственного Комитета в селе Володьковой-Девице (с. 8) 
Генерал-Адютант Эверт Весьма важно (с. 8–9) 
Н.К. Озаботьтесь вовремя (с. 9) 

По России 
Конференция союзных держав в Петрограде (с. 9) 
Продовольственные дела (с. 9) 
Неразрешенный кооперативный с[ъ]езд (с. 10) 
Землетрясение (с. 10) 

Из заграницы 
В Бельгии (с. 10) 
В Сербии (с. 10–11) 
В Армении (Терция) (с. 11–12) 

Обзор военных действий (с. 12–14) 
Почтовый ящик 

Учительнице г–же Желязо из Володьковой-Девицы (с. 14–15) 
Об[ъ]явления (с. 15–16) 
 

31 січня (№ 5) 
 
С.С. О тех, кто истребляет свиней (с. 1–2) 
Шипко И. Нежинский уезд по всероссийской сел[ьско]-хоз[яйственной] переписи  
(продолжение) (с. 3–4) 
Из практики и с[ельско]-х[озаяйственно] печати 

Брунст В. Нельзя ли ввести страхование свиней (с. 4–5) 
Из кооперативной печати 

О распределении прибыли (с. 5–7) 
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Хроника местной жизни 
К вопросу об организации сельских хозяйственных Комитетов в селах Нежинского уезда (с. 7) 
Общее Собрание Володьково-девицкаго О–ва Потребителей (с. 7–8) 
Просьба (с. 8) 
Задержка выпуска “Нежинца” (с. 8) 
Володькова-Девица (с. 8) 
Кукуруза для откорма свиней (с. 8) 
Перепись свиней в уезде (с. 8) 
Сдача копченых продуктов в армию (с. 8) 
В Нежинском с[ельско]-х[озяйственном] обществе (с. 8–9) 

По губернии 
Счетоводно-кооперативные курсы (с. 9) 
К разверстке хлебов в Черниговской губ. (с. 9) 

По России 
Призыв родившихся в 1898 году (с. 10) 
П.А. Прекращение пассажирского движения (официально) (с. 10) 
Борьба со спекуляцией (с. 10–11) 
Взрыв в Архангельске (с. 11) 
Докладная записка сельскохозяйственной палаты (с. 11) 
Оплата писем в армию (с. 11) 
В ожидании волостного земства (с. 11–12) 
Изменения в положении о земских учреждениях (с. 12) 

За границей 
Разрыв дипломатических сношений между Америкой и Германией (с. 13) 
Подводная война и Нейтральные державы (с. 13) 

Обзор военных действий (с. 14–15) 
Об[ъ]явления (с. 16) 
 

7 лютого (№ 6) 
 
Семенов С. Об организации Союза кооперативов Нежинского района (с. 1–3) 
Что необходимо сделать, чтобы стать учредителями Союза кооперативов Нежинского района (с. 3–4) 
Гавриш П.Я. К предстоящим общим собраниям в кооперативах (с. 4–8) 
Хроника местной жизни 

Агрономическое Совещание Нежинской Земской Управы (с. 8–9) 
Нежинское педагогическое общество (с. 9–10) 
Славянский. м. Веркиевка, Нежинского уезда (с. 10–11) 
Лосиновец. С. Лосиновка. Потребители и их грабители (с. 11) 

По губернии 
Наряд на керосин (с. 11) 
15.000.000 коробок японских спичек (с. 12) 

По России 
Приказ о пленных (с. 12) 

За границей 
Подготовка всеобщей обязательной народной повинности в Англии (с. 12–14) 

Обзор военных действий (с. 15) 
Об[ъ]явления (с. 16) 
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14 лютого (№ 7) 
 
О содействии земства развитию свиноводства (с. 1–2) 
Шипко И. Нежинский уезд по всероссийской с[ельско]-х[озяйственной] переписи 1916 г. 
(продолжение) (с. 3–4) 
Гр[аф] Алексей Н. Толстой Как работает Всероссийский Земский Союз (с. 4–5) 
Хроника местной жизни 

Нежинский союз кредитных и ссудо-сберегательн[ых] товариществ (с. 5) 
Состояние счетов Нежинского О–ва Потребителей на 1 января 1917 года (таблица) (с. 6) 
Курсы по счетоводству потребительных обществ (с. 7) 
Поверка учреждений работающих на оборону (с. 7) 
Разсылка уставов кредитных кооперативов (с. 7) 
Недостаток дров (с. 8) 
Сдача копченых продуктов (с. 8) 
Выборка земством свиней для нужд армии (с. 8) 
С. Степановка (с. 8–9) 

По губернии 
Ясли-приюты в Козельском* уезде в 1916 году (с. 9–11) 
И.М (ч.з.г)** Общественная обработка земли жителей г. Городни и прилегающих к ней 
хуторян летом 1916 года (с. 11–12) 

По России 
Сахар (с. 12) 
Залежи мяса в Сибири (с. 12–13) 
Косы (с. 13) 
С[ельско]-х[озяйственные] машины (с. 13) 
Твердые цены на табак махорку заготовляемый для нужд армии (с. 13) 
Распространение разверстки на заготовки скота (с. 13) 
Продолжение перерыва пассажирского движения (с. 13) 
Возобновление заседаний Государственной Думы (с. 13) 

Днепровский В. Молись о них (стих) (с. 14) 
Дмитриева В.И. Между жизнью и смертью (рассказ бежавшего из плена). И. Жизнь в плену (с. 14–15) 
Об[ъ]явления (с. 16) 
 

22 лютого (№ 8) 
 
Шипко И. Способ повышения урожая хлебов в Нежинском уезде. По данным Носовской 
с[ельско]-х[озяйственной] опытной станции и докладу С.П. Кулжинскаго в Нежинском агро-
номическом совещании (с. 1–4) 
Семенов С. Что такое союз кредитных и ссудо-сберегат[ельных] товариществ (К предстоящему от-
крытию действий Нежинского союза кредитных и ссудо-сберегательных товариществ) (с. 4–8) 
Как вступить в число членов Нежинского союза кредитных и ссудо-сберегательных това-
риществ (с. 8–9) 
Хроника местной жизни 

Годичное собрание Пашковского сельско-хозяйств[енного] общества (с. 9) 
К вопросу об организации сельских хозяйственных комитетов (с. 10) 

                                                 
* Очевидно, мається на увазі Козелецький повіт Чернігівської губернії. 
** Тут і далі – передрук із “Чернігівської земської газети”. 
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д. Томашевка (с. 10–11) 
Славянский М. Веркиевка Нежинского уезда (с. 11–12) 
с. Смолянка (с. 12–14) 
Пашковка (с. 14) 

По губернии 
В суде (с. 15) 

По России 
Заседания Государственной Думы (с. 15) 
О том как топили спирт в реке и что из оного получилось (с. 15) 
Новая профессия (с. 15–16) 

Из кооперативной жизни 
О расценке товаров в потреб. лавке (с. 16) 

Картинки жизни (с. 16–18) 
Дмитриева В.И. Между жизнью и смертью. ІІ. До Дуная по Сербии (с. 18–21) 
Обзор военных действий (с. 21–23) 
Об[ъ]явления (с. 23–24) 
 

8 березня (№ 9–10) 
 
Падение старого строя (с. 1–2) 
Манифест об отречении от престола (с. 2–3) 
Манифест Великого Князя Михаила Александровича (с. 3) 
Временный Комитет Государственной Думы (с. 4) 
От временного правительства (с. 4–5) 
Нежинский общественный комитет Граждане города Нежина и Нежинского уезда! (с. 5–8) 
Организация новым правительством продовольствен[ой] комиссии (с. 8–9) 
Шипко И. Способ повышения урожая хлебов в Нежинском уезде. По данным Носовской 
с[ельско]-х[озяйственной] опытной станции и докладу С.П. Кулжинскаго в Нежинском агро-
номическом совещании (с. 9–11) 
Вет[еринарный] врач Энтин В.И. Йоркширы в деле быстрого размножения, выращивания и 
откорма свиней (с. 11–13) 
Из кооперативной жизни и печати 

Распределение прибылей кооперативами в Финляндии (с. 13–14) 
Хроника местной жизни 

Новые назначения (с. 14) 
Уничтожения полиции (с. 14) 
Распоряжение нового правительства о заготовках для армии (с. 15) 
С. Заньки (с. 15–16) 
С. Безугловка (с. 16) 
Крестьянин Д.Ф. М. Макиевка (с. 17–18) 
Обязательное постановление (с. 18) 

Дмитриева В.И. Между жизнью и смертью. ІІІ. Через Дунай (с. 18–20) 
Об[ъ]явления (с. 20) 
 

5 червня (№ 15–16) 
 
Об[ъ]явление о займе свободы (с. 1) 
Накануне нового государственного строя (продолжение) (с. 2–4) 
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Распоряжение губернским комиссарам (с. 4–5) 
Самчевски П. На свято Тарасове (стих) (с. 5–6) 
Раузов Сер[гей]. Организация хат-читален (с. 6–11) 
Хроника местной жизни 

Циркуляр черниговского губернского комиссара (с. 11–12) 
Семидесятое потребительское общество Нежинщины (с. 12) 
Нежинское Земское Собрание (с. 12–13) 
Кооперативное совещание (с. 13–15) 
Кооперативный комитет (с. 15–16) 

По России 
Ч.З.Г. Лига аграрных реформ (с. 16–17) 
Ч.З.Г. Украинский национальный совет (с. 17) 

Яблоновский Александр (Р.С.) Чувство действительности (с. 18–21) 
Отдел помощи военнопленным при Главном Комитете Всероссийского Земского Союза (с. 21–23) 
Тихомиров Н. Склад политической и социалистической литературы при агрономическом отде-
ле Нежинской Земской Управы (с. 23) 
Об[ъ]явления (с. 24) 
 
 

Олександр  СИДОРОВИЧ  
(Ніжин) 

 
Ніжинське ощадно-позичкове товариство у 1895–1914 роках 

(за архівними матеріалами) 
 
У 90–х роках ХІХ ст. в Російській імперії починається новий етап у розвитку коопе-

ративного руху. Бурхливий розвиток кооперації знайшов своє відображення як у кіль-
кісних, так і в якісних показниках. Зростає кількість товариств, урізноманітнюються 
форми їх діяльності. Важливе значення має затвердження імперським урядом низки 
нормативних актів щодо розвитку кооперації, в т.ч. й кредитної. Так, у червні 1895 р. 
з ініціативи Санкт-Петербурзького відділення Комітету в справах сільських ощадно-
позичкових і промислових товариств вийшло “Положення про установи дрібного кре-
диту”. Цей законодавчий акт заклав підвалини розвитку системи дрібного кредиту 
в Російській імперії. В 1904 р. для контролю за використанням кредитів на розвиток 
кооперації та інструкторської допомоги кооперативним установам при Державному 
Банку було створене Управління у справах дрібного кредиту [1]. 
Потреба в грошах, у доступному кредиті наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. вияви-

лася надзвичайно гострою. Першочергово гроші необхідні були дрібним товаровиро-
бникам: селянам для купівлі додаткової землі, реманенту, добрив тощо; міщанам-
ремісникам для купівлі сировини; торгівцям і крамарям для поповнення обігових ко-
штів. Окрім того, у розвитку кредитної кооперації була зацікавлена і держава, й орга-
ни місцевого самоврядування, які вбачали в кредитній кооперації засіб розширення 
внутрішнього ринку, а також бази оподаткування. Наприклад, у 1896 р. з ініціативи 
чернігівського губернатора на губернських міських зборах розглядалося питання про 
участь земства у відкритті кооперативів. Наступного року більшість повітових земств 
висловилося за організацію ощадно-позичкових товариств як найбільш пристосованих 
до умов губернії установ дрібного кредиту [2]. В цілому кредитна кооперація розви-
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До статті М. Пота-
пенка “Газета “Нh-
жинецъ” у 1917 році 
(до історії періодич-
них видань Ніжин-
щини) (с. 166–172) 
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