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У статті розкриваються особливості танцювальної культури Києва за 
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Багата та різнопланова танцювальна культура Києва початку ХХ ст. ще 

тільки чекає на вивчення та реконструкцію тих особливостей, які дозволять 

проявити локальне на тлі універсальних тенденцій властивих даному періоду 

європейської танцювальної культури. 

Серед ймовірних способів реконструкції міської танцювальної культури 

можна зазначити наступні: звернення до танцювальних посібників, 

різножанрових літературних текстів, нотних видань танцювальної музики, 

каталогів книжкових магазинів тощо. Не менш важливим та інформаційно 

насиченим джерелом реконструкції танцювальної культури постають рекламні 

тексти та замітки газетної періодики. Вони містять специфічну інформацію, 

однією з характерних рис якої є занурення у широке коло контекстних явищ, які 

розкривають найменші деталі локальних проявів міської танцювальної культури у 

її взаємозв’язках із культурно-мистецьким середовищем міста. 

Метою даної статті є представлення танцювальної культури Києва через 

аналіз текстів газети «Кієвлянін» на прикладі деяких номерів за 1912-й рік
1
. 

                                                           

1
 Цей рік був обраний внаслідок дослідження каталогів відомої київської фірми «Леон Ідзіковський» за 1912-й та 

1915-й роки. Відомо, що одним із різновидів її діяльності було розповсюдження танцювальної літератури. Було 

розглянуто 46 номерів газети. 
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Газета «Кієвлянін» – одна з найбільш впливових газет Києва кінця ХІХ – 

першої третини ХХ ст. Вона була заснована за ініціативою Київського генерал-

губернатора М. Аннєнкова та історика, професора Київського університету 

В. Шульгіна [10, 130]
2
. 

За своїм спрямуванням «Кієвлянін» був суспільно-політичним та 

літературним виданням. Він відкрито пропагував антиукраїнські
3
 і антисемітські 

настрої. Ідеологічна площина видання базувалася на думці про нероздільність 

Російської імперії, а відповідно релевантності єдиного російського народу. 

Втім, подібна ідеологічна спрямованість газети, не відкидає значення її 

впливу на соціально-культурний контекст Києва. Видання було достатньо 

розповсюдженим, мало великі тиражі і широкий тематичний спектр, що 

окреслював різні життєві сфери. Тож, популярність «Кієвляніна» була відчутною, 

і видання не варто ігнорувати, зокрема, вдаючись до реконструкції тих чи інших 

культурних реалій доби. 

В «Кієвлянині» за 1912-й рік танцювальна культура представлена достатньо 

широко і різноманітно. Зокрема, це рекламні оголошення про майбутні вечори, 

замітки та реакції на закордонні інциденти, сповіщення про набори учнів у різні 

школи. Через ці тексти можемо зрозуміти хто, де, в який спосіб проводив вечори і 

як киянами здобувалася танцювальна освіта на початку ХХ ст. 

Серед основних форм танцювальних вечорів, представлених в оголошеннях 

різного характеру, показовими є такі: бал-маскарад, вечори дитячі та для 

дорослих, студентські (військові) та благодійні танцювальні вечори. Наявна і 

«змішана» форма, де танці вказувалися як продовження вечору після спектаклів, 

концертів, зборів тощо. 

                                                           

2
 Історію появи газети, її особливості та специфіку спрямування розглянуто у наступних роботах Г. Іоффе 

«Василий Витальевич Шульгин» [8], О. Котов «Виталий Шульгин и первые годы “Киевлянина”» [10], В. Любченко 

«Киевлянин» [11], В. Шульгін «Последний очевидец» [14]. 
3
 Ось один із типових прикладів пояснення подібної позиції: «“Самобытный украинский народ” есть фикция, 

придуманная известным кружком политических теоретиков, а не реальный факт, ясно сознаваемый народными 

массами и широкими кругами образованного общества» [1, 1]. 
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Бали-маскаради властиві новорічним святам. Їх організаторами виступали 

Київське російське купецьке зібрання та Київське комерційне зібрання. З 

оголошень дізнаємося, що у Київському купецькому зібранні бал-маскарад 

розпочинався о 21.00 годині, а на вечір залучалося два оркестри. Окрім того, 

неодмінно зазначалися побажання щодо дрес-коду гостей: «Чоловіків просять 

бути в чорних, але не піджачних костюмах» [2, 1], [3, 1]. Також дізнаємося, що 

ціна за вхід складала 2 руб. 10 коп., а гості, які мали річні квитки, мали сплатити 

10 коп. до благодійного збору. Останній бал припадав на 6 січня. 

 

Рис.1. №1 (1 січня) 1912 р. 

В інші дні у Київському купецькому зібранні о 19.00 годині відбувалися 

дитячі вечори, де також танцям акомпанували два оркестри. Ціна на ці події для 

дорослих складала 1 руб. 10 коп., а для дітей 55 коп., постійні гості з річними 

квитками сплачували таку ж саму фіксовану суму (10 коп.) благодійного збору. 

 

Рис.2 №4 (4 січня) 1912 р. 

В оголошеннях Київського комерційного зібрання уточнювали, що танці 

відбуваються при двох оркестрах військової музики. Ціна за вхід була гендерно 

розділеною: для чоловіків вона становила 1 руб. 60 коп., для жінок – 1 руб. 

10 коп., а благодійний збір був відсутнім. 
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Рис.3 №5 (5 січня) 1912 р. 

Після таких вечорів можна було зустріти оголошення про пошук загубленої 

або помилково забраної речі, наприклад таке: «6-го січня на маскараді у 

Купецькому зібранні помилково замінена муфта. Уклінно прошу повернути назад 

до Купецького зібрання» [4, 6]. 

 

Рис.4 №8 (8 січня) 1912 р. 

Прикладом студентського танцювального вечора є вечір на користь 

Піклувального Товариства Володимирського Київського кадетського корпусу. У 

цьому випадку вказується, що квитки іменні та придбати їх можна в 

спеціалізованих місцях (магазинах, корпусах), а для юнкерів – тільки у корпусі та 

військовому училищі. Розпочинався такий вечір о 21.00 годині і продовжувався 

до 2.00 години ночі. Щодо одягу, то вказували, що військові мають бути в 

мундирах або сюртуках з погонами, цивільні – в чорній парі. Ціна квитка вже з 

благодійним збором становила 1 руб. 10 коп., для юнкерів – 55 коп. Окрім того, 

зазначалося, що в їдальні корпусу буде відкрито зону ресторану, а останній вагон 

трамвая відійде від корпусу о 3.00 годині ночі. Це свідчення привертає увагу, 

адже воно є показовим прикладом того, який поважний статус мали подібні 

вечори і як міська влада турбувалася про відвідувачів таких заходів, скеровуючи 

міські ресурси для забезпечення комфорту відвідувачів. 
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Рис.5 №3 (3 січня) 1912 р. 

Іншим видом оголошень були такі, де згадувалися танці як завершення 

іншої події. Можна припустити, що такими чином організатори намагалися 

залучити більшу авдиторію слухачів та гостей на свій вечір. У таких оголошеннях 

виділити конкретну ціну саме за танці важко, адже сплачувалась єдина сума за 

весь захід. Час початку таких вечорів різниться. В деяких оголошеннях окремо 

відзначають диригентів, які будуть диригувати танцями, а також вказують на інші 

родзинки вечора, що ймовірно викликатимуть цікавість гостей. 

 

Рис.6 №4 (4 січня) 1912 р. 

Окрім того, у «Кієвлянині» публікували і звітні огляди вечорів, що 

відбулися. Ці тексти розміщувалися наприкінці рубрики «Реклама та 

оголошення» або у «Місцевих звістках». Одним з прикладів є огляд вечора у 

гімназії. У ньому йшлося про те, коли та де відбувся вечір, описувалося убрання 

зали. Вказується з яких відділів складався вечір (музичний та танці), що 
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виконувалося та скільки тривала подія. Також відмічали відомих присутніх 

людей. 

Іншим є огляд хрещенського балу-маскараду. В ньому відзначалась значна 

кількість публіки, надавався опис та оцінка костюмів гостей, виокремлювалися 

групи людей, які вели себе або сором’язливо, або демонстраційно привертали до 

себе увагу. 

Ще однією складовою танцювальної культури на сторінках газети 

«Кієвлянін» є новини закордонних країн. Серед них зустрічаються повідомлення 

про страйк у Паризькій опері. Повідомлялося, що танцівники, наслідуючи 

робочих фабрик, відмовлялися виходити на сцену, поки дирекція не збільшить їм 

зарплатню. Через цей інцидент вистава почалася о 22.00 годині, коли частина 

публіки вже пішла і воліла повернути кошти за квитки [5, 3]. 

Інший випадок згадується в замітці «Американські танці», де описується 

ситуація з балу багатої американки міс Петерсон. У гостей викликало обурення 

поводження двох дам, де перша «з цигаркою в зубах відтворила самий відвертий 

любовний танець. Вона найнепристойнішим чином вішалася на свого партнера», 

тоді як інша «переслідувала їх ніби намагаючись відняти здобич у своєї 

суперниці» [7, 3]. Що це був за танець не вказується, однак можна зробити 

припущення, що мова йшла про танго, яке саме в цей час набуло популярності. 

Невелика замітка у рубриці «Суміш» під назвою «Танці краси» розповідає 

історію, яка відбулась в Німеччині. В Мюнхенському суді розглядали справу 

директора театру Роберта Ковача, імпресаріо Рютгерса і танцівниці Віллані-Вейс, 

яких звинувачували у зневазі суспільної моралі. Їх заарештували через те, що на 

одному з «вечорів краси», Віллані-Вейс танцювала перед публікою у «костюмі 

Єви». Поліція сприйняла це не як явище мистецтва, а як порнографію. Однак, 

арештантів виправдали, коли на їх захист виступили відомий художник фон 

Каульбах, який стверджував, що «німецькі жінки багато виграли б у грації, якби 

для них частіше влаштовували в театрах “вечора краси” з голими танцівницями», 

та представник товариства художників професор Петерсен, який вважав, що такі 
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вечори мають бути «доступними для широкої публіки», адже вони є «вельми 

корисними для культурного і художнього розвитку народних мас» [6, 6]. 

Значну частину рекламних оголошень «Кієвляніна» займають повідомлення 

про курси, школи з викладанням гімнастики, пластики та танців. Ці оголошення 

присутні в більшості номерів газети. Найчастіше публікувалися оголошення залу 

гімнастики лікарсько-гігієнічного і ортопедичного для дам та дітей К.В. 

Шпаковської, до якого входили танці і пластика, уроки фехтування і боксу. За 

бажанням заняття могли проводитися окремо для дам. Ціна у цих оголошеннях не 

вказувалася, натомість надавались адреса та телефон. 

 

Рис.7 №8 (8 січня) 1912 р. 

Прикметною є реклама початкового навчального закладу з дитячим 

Фребелівським
4
 садком А. І. Алєксєєвой. У цьому оголошенні одразу надавались 

відомості про методики, які використовуються при навчанні (принцип наочності) 

та предмети, які будуть викладатися (природознавство, вишивання, малювання, 

ліплення, французька та німецька мови). Зауважувалося, що особлива увага 

приділяється фізичному вихованню і пластиці (щоденна гімнастика, спів, танці). 

Для дітей старшого віку викладалась соколина гімнастика
5
. Приймалися діти 

віком 4-12 років, а на уроки музики, гімнастики, танців і пластики брали учнів 

                                                           

4
 Фрідріх Вільгельм Август Фребель (1782-1852) – німецький педагог, теоретик дошкільного виховання, творець 

поняття «дитячий садок». Ф. Фребель вважав метою виховання розвиток природних особливостей дитини, її 

саморозкриття. Дитячий сад повинен здійснювати всебічний розвиток дітей, який починається з їх фізичного 

розвитку [13, 204-205]. 
5
 Соколина або сокільська гімнастика – система гімнастики, яка виникла в Чехії в середині XIХ ст. Авторами 

сокільської гімнастики були Мирослав Тирш – професор історії та мистецтва Празького університету і доктор 

філології і великий промисловець І. Фігнер. В сокільській гімнастиці зверталася увага не на кількість повторень, як 

це було в німецькій і шведській гімнастиках, а на красу їх виконання. Всі рухи, які виглядали некрасиво, соколи 

виключали. В Україні товариства, які пропагували цю систему, вперше виникли у Галичині (Львів, 11 лютого 

1894-й рік) та Наддніпрянщині (затверджені у 1907-му році) [9Ошибка! Источник ссылки не найден.], 12]. 
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різного віку, незалежно від Дитячого садка. Це оголошення показує, що Київ 

долучався до європейських методик викладання. 

 

Рис.8 №8 (8 січня) 1912 р. 

Іншими школами танців були: 

 Школа танців С. Шкляра, в якій оплата за навчання називалася 

помірною, а термін – найкоротшим. 

 Фребелівський дитячий садок і Підготовче училище для дітей 

обох статей С.Н. Тріфонової. 

 Пансіон при Києво-Подільській жіночій гімназії 

А.С. Скоропадської – мови, урок музики, танців, підготовка дітей до 

гімназії. 

 

 

Рис.9 №90 (1 квітня) 1912 р. Рис.10 №251 (10 вересня) 1912 р. 

 

Рис.11 №236 (26 серпня) 1912 р. 

Отже, рекламні тексти та замітки про танцювальну культуру Києва, як 

очевидно з їхнього аналізу, є значною невід’ємною та постійною складовою 
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газети «Кієвлянін». На сторінках видання наявні як місцеві новини танцювальної 

культури, так і реакції на закордонні події. Найбільше розуміння про специфіку 

київської танцювальної культури отримуємо саме з оголошень та реклами про 

танцювальні вечори та школи. Окрім того, розуміємо, що кияни полюбляли 

танцювати, адже часто інші культурні події (спектаклі, концерти тощо) містили у 

собі танцювальний компонент, і не виключно, що саме танці були тим важливим 

стимулом, який сприяв відвідуванню даної події. Також бачимо, що певні вечори 

набували важливого міського значення. 

Данна стаття є лише початком вивчення особливостей київської міської 

танцювальної культури. Подальшим завданням є глибше її дослідження через 

аналіз газети «Кієвлянін» за інші роки, а також вивчення інших, зокрема, 

україномовних періодичних видань. 
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Ольга Кучер. Рекламные тексты и заметки «Киевлянина» как источник 

реконструкции танцевальной культуры Киева. Научный руководитель – кандидат 

искусствоведения, и.о. доцента F. М. Гадецкая. Национальная музыкальная академия 

Украины им. П. И. Чайковского. В статье раскрываются особенности танцевальной культуры 

Киева за 1912-й год через анализ рекламных текстов и заметок газеты «Киевлянин» – одного из 

самых влиятельных изданий города. 

Ключевые слова: Киевлянин, бал-маскарад, танцевальный вечер, танцевальные школы. 

 

Olha Kucher. Advertising texts and notes «Kiievlianina» as the source of reconstruction of 

Kyiv dance culture. Research advisor – Candidate of Art History, Acting Associate Professor 

G. M. Gadetska. National Music Academy of Ukraine named after P. I. Tchaikovsky. The article 

reveals the peculiarities of the dance culture of Kyiv in 1912 through the analysis of advertising texts 

and notes of the newspaper «Kiievlianin» – one of the most influential publications in the city. 
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