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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. Сучасний етап розвитку України 

характеризується реформуванням багатьох сфер громадського життя. Країна 

стикається з проблемами, які мають тривалу історію. Однією із раніше 

табуйованих тем, відкритих зараз для широкого публічного обговорення, є 

інститут проституції. Ставлення до цієї проблеми розділило людей на 

прихильників та противників легалізації. У 2006 р. заняття проституцією 

декриміналізовано. В 2015 р. у Верховній Раді України зареєстровано проект 

закону «Про регулювання проституції та діяльності секс-закладів». Проте він 

відкликаний через протест частини суспільства.  

Прихильники інституалізації проституції вказують на повій, як жертв 

гендерної нерівності, породженої патріархальним суспільством, та позбавлених 

будь-яких прав, які потребують захисту. Антагоністи, навпаки, наголошують на 

віктимності жінок, які через свою поведінку самі винні в негативному ставленні 

до них. Проте питання інституту проституції є набагато ширшим та стосується 

гендерних відносин.  

Україна вже мала такий досвід. У ХІХ ст., через неможливість викорінення 

явища, влада Російської імперії легалізувала проституцію, перетворивши її на 

повноцінний соціальний інститут, що включав правові засади, контролюючі 

органи, заклади, осіб, які надавали інтимні послуги, та споживачів. 

Дослідження взаємовідносин жінок та чоловіків у ретроспективі має дві 

суттєві вади. Переважна більшість дослідників чоловічої статі будували свої 

розвідки на теоріях біологічного есенціалізму, визнаючи відмінності між 

статями не соціально-сконструйованими, а природними, разом з тим, 

зменшуючи роль жінок в історії. Гендерні студії, навпаки, зосередилися на 

постаті жінки та різноманітних проявах і механізмах їх дискримінації, в тому 

числі і проституції. Це призвело до конструювання образу жіночої статі, як 

одвічно безпорадної жертви історичних подій. Проте неправильно 

представляти жінок пасивними об’єктами історії, адже вони одночасно могли 

бути жертвами і дієвими суб’єктами. 

Одним із варіантів специфікації гендерних студій є звернення до 

дослідження проституції, інституалізація якої в містах Південної України є 

вдалою моделлю для реконструкції явища. Крім того, це дає можливість 

визначити проблемні місця у вивченні соціальної та гендерної ситуації України. 

До того ж наявні публікації, присвячені окремим сюжетам з історії проституції, 

не дають цілісної картини становлення та розвитку інституту в ХІХ – початку 

ХХ ст.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами й темами. 

Дисертація виконана відповідно до планів держбюджетної науково-дослідної 

теми Запорізького національного університету «Актуальні проблеми історії 

південноукраїнського регіону XIX – першої третини XX ст.» (№ державної 

реєстрації 0114U002655). 

Об’єктом дослідження є інститут проституції на території Південної 

України часів Російської імперії.  



Предметом дослідження є механізми, форми, масштаби існування 

інституту проституції на території Південної України в 1843–1914 рр.  

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період легального 

існування інституту проституції в містах Південної України з 1843 р. до серпня 

1914 р. Нижня межа пов'язана із запровадженням системи регламентації 

проституції на теренах Російської імперії та створенням спеціальних органів 

контролю – лікарсько-поліцейських комітетів. Верхня – зумовлена початком 

Першої світової війни, введенням військового стану на території трьох 

південноукраїнських губерній, внаслідок чого закрито легальні будинки 

розпусти, розформовано органи контролю над проституцією, яка знову стала 

нелегальною. 

Територіальні межі дослідження охоплюють міста регіону Південної 

України в кордонах Катеринославської, Таврійської та Херсонської губерній у 

ХІХ – на початку ХХ ст. (за виключенням Ростовського повіту та 

Таганрозького градоначальства). Мова йде про територію сучасних 

Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, 

Одеської, Херсонської, південної частини Луганської областей та Автономної 

Республіки Крим. 

Мета роботи: дослідження історії інституту проституції в містах 

Південної України в період його існування впродовж 1843 – 1914 рр. 

Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких дослідницьких 

завдань: 

– проаналізувати історіографію і джерельну базу та обґрунтувати 

методологічні засади дослідження; 

– з’ясувати причини, передумови та теорії походження міської проституції; 

– охарактеризувати соціальний тип повій, власниць будинків розпусти, 

звідників та клієнтів; 

– розглянути особливості становлення інституту проституції від 1843 р.; 

– дослідити ефективність адміністративного та санітарного контролю в містах 

Південної України; 

– простежити вплив інституту проституції на буденне життя міст регіону; 

– виявити особливості розміщення легальних та таємних будинків розпусти в 

містах Південної України та особливості локалізації місць роботи повій-

одиначок. 

Наукова новизна дослідження зумовлена постановкою і розробкою 

проблеми, яку досі не було виокремлено як предмет комплексного наукового 

дослідження. Введено до наукового обігу значний масив нових джерел, що 

дозволило автору створити комплексну працю, в якій всебічно досліджено 

інститут проституції в містах Південної України другої половини ХІХ ст. – 

початку ХХ ст. 

У ході дослідження одержано результати, які мають наукову новизну, а 

саме: 

Вперше: 

– визначено специфіку впливу інституту проституції на повсякденне життя 

міст Південної України, який породжував конфлікти в суспільстві;  



– встановлено особливості в розташуванні будинків розпусти, які, у свою 

чергу, впливали на розвиток чи деградацію окремих частин міст 

досліджуваного регіону; 

– виявлено особливості інституту проституції в національному та релігійному 

аспекті. Визначено категорії населення, які користувалися послугами повій. 

Поглиблено: 

– усвідомлення причин, які змушували жінок займатися проституцією, зокрема 

в містах Південної України; 

– характеристику основних учасників проституції (повії, власниці будинків 

розпусти, торговці жінками, клієнти).  

Набуло подальшого розвитку: 

– дослідження позиції південноукраїнських органів влади відносно 

проституції. Вона сприймалася, як необхідне зло, що треба терпіти;  

– аналіз регулювання інституту проституції всеросійськими та місцевими 

органами влади, виявлено закономірності та розбіжності.  

Практичне значення роботи полягає в тому, що викладений у роботі 

емпіричний матеріал, теоретичні інтерпретації та їх результати можуть бути 

використані при створенні узагальнюючих досліджень із соціальної історії, 

регіональної історії, історії України. Окрім того, матеріали дисертації також 

сприятимуть удосконаленню підручників і навчальних посібників та курсів 

лекцій із гуманітарних дисциплін для закладів вищої освіти. 

Особистий внесок здобувача. Сформульовані в дисертації наукові 

положення, висновки та пропозиції належать здобувачу та є його науковим 

доробком. Дисертаційна робота є самостійно виконаною працею, у якій 

викладене авторське бачення та вирішення поставленої наукової проблеми. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дослідження 

відображені в доповідях та повідомленнях, зроблених на всеукраїнських і 

міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, а саме: 

Всеукраїнські наукові конференції «Історія Степової України XVII – 

XX століття» (м. Запоріжжя, 1-2 червня 2012 р.; 16-17 травня 2014 р.; 15-

16 травня 2015 р.; 13-14 травня 2016 р.; 19-20 травня 2017 р.); Міжнародна 

наукова конференція «Херсонщина у контексті соціокультурної історії 

України» (м. Херсон, 26 вересня 2014 р.); Всеукраїнська наукова конференція 

«Шості Новицькі читання» (м. Запоріжжя, 17 жовтня 2014 р.); Всеукраїнська 

наукова конференція «Сьомі Новицькі читання» (м. Запоріжжя, 8-9 жовтня 

2015 р.); XXXIII Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених «Історія 

повсякденності у локальному вимірі» (м. Харків, 11 грудня 2015 р.); 

Всеукраїнська наукова конференція «Восьмі Новицькі читання» (м. Запоріжжя, 

21 жовтня 2016 р.); Міжнародна наукова конференція «Соціальні, політичні та 

культурні процеси на території Центральної і Східної Європи в історичній 

перспективі» (м. Пінськ, Білорусь, 21-22 жовтня 2016 р.); Всеукраїнська 

наукова конференція «Запорізькі єврейські читання» (30-31 березня 2017 р.); 

«Дев’яті Новицькі читання» (м. Запоріжжя, 19 жовтня 2017 р). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 7 статей, у т.ч. 2 у 

зарубіжних виданнях, 5 – у фахових виданнях України, та одна монографія. 



Структура дисертаційного дослідження зумовлена його метою та 

науковими завданнями. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та літератури (358 позицій), переліку 

умовних скорочень та додатків (17 позицій). Загальний обсяг рукопису 

становить 238 сторінок, основна частина – 182 сторінки. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, теоретична і практична 

значущість роботи; розкрито її зв’язок із науковими програмами і темами; 

визначено об’єкт, предмет, мету й завдання; окреслено хронологічні та 

територіальні межі; обґрунтовано наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів. 

Перший розділ «Історіографія, джерельна база та методи дослідження» 

поділяється на три підрозділи. У підрозділі 1.1. «Історія наукового вивчення 

проблеми» розглянуто історіографію питання та з’ясовано, що інститут 

проституції в містах Південної України не був об’єктом комплексного 

дослідження. 

В історіографії проблеми виокремлено такі предметно-тематичні блоки: 

роботи, в яких досліджували інститут проституції в Російській імперії, розвідки 

з історії Південної України, де побіжно згадується проституція, регіонологічні 

розвідки з історії інституту проституції.  

До першого блоку відносяться роботи, в яких досліджували різні аспекти 

інституту проституції в Російській імперії. Першою відомою працею, в якій 

розглядалася історія проституції в Російській імперії, була монографія 

американського дослідника В. Сангера «Історія проституції» (1858 р.)
1
. У ній 

подана історія проституції від стародавніх часів і до середини ХІХ ст., окремий 

розділ присвячено Російській імперії. У 1871 р. вийшла монографія дослідника 

М. Кузнєцова «Проституція і сифіліс в Росії. Історико-статистичне 

дослідження»
2
, в якій розглядалося місце жінки в суспільстві, моральні норми, 

зародження та становлення інституту проституції. У праці Д. Бородіна 

«Проституція та алкоголізм» (1910 р.) розглянуто історію проституції та її стан 

розвитку на період дослідження
3
.  

У 1920-х рр. в Радянському Союзі відбувається спрощення досліджень. 

Для праць, виданих у цей період, характерна єдність у визначенні причин появи 

в Російській імперії проституції. Вона виступає як соціальне зло, створене 

неправильною економічною системою (А. Каров, В. Броннер)
4
. Уже у 1930-

                                                           
1 Sanger W. History of Prostitution: Its Extent, Causes, and Effects Throughout the World / W. 

Sanger. – New York : Harper & brothers, Publishers, 1858. – 685 p. 
2
 Кузнецов М.И. Проституция и сифилис в России. Историко-статистические исследования /  

М.И. Кузнецов. – СПб. : Тип. В.С. Балишева, 1871. – 348 с. 
3
 Бородин Д.Н. Алкоголизм и проституция / Д.Н. Бородин. – СПб. : Санкт-Петербургская 

коммерческая типо-литография, 1910. – 172 с. 
4
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ті рр. науковий інтерес до питання проституції зникає. Лише в  

1970-ті рр. з’являються наукові публікації з морально-етичної, правової або 

медичної спрямованості, що відображали проблему проституції в СРСР 

(Ю. Александров)
5
. У другій половині 1980-х рр., у зв’язку зі змінами в 

політичному курсі Радянського Союзу, початком перебудови та 

проголошенням політики гласності, збільшується інтерес до проблем 

проституції та зростає кількість наукових розвідок (Г. Бордюгов, 

А. Меликсетян)
6
.  

У другій половині ХХ ст. у науковому середовищі набуває популярності 

«нова соціальна історія». Представники цього напряму концентрували свою 

увагу на соціальних структурах та процесах, не залишаючи поза увагою і 

проституцію. Окремо зауважимо інтерес американських дослідників до історії 

проституції в Російській імперії, який виник у 1970-х роках під час політики 

зниження агресивного протистояння між країнами соціалістичного та 

капіталістичного таборів, яку називали «розрядка». Американські історики 

отримали право працювати в архівах та бібліотеках СРСР. Упродовж наступних 

двох десятиліть вийшла друком велика кількість праць, присвячених різним 

аспектам проституції. Серед них відзначимо дослідження Л. Бернштейн, 

Б. Енгель, Л. Енгельштейн, Р. Стайтса
 7
. 

У 1990-х рр. на пострадянському просторі збільшується інтерес до 

регіональної історії проституції. Серед авторів цього напрямку відзначимо 

таких дослідників: А. Бикова, Т. Вароніч, Н. Зоткіна, Н. Лєбіна, С. Малишева, 

Г. Нагаєва, Й. Сікорська-Кулеша
8
.  
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Крім того, зроблена спроба написання загальної історії проституції в 

Російській імперії О. Ільюховим
9
. Н. Мартиненко розглянуто регламентацію та 

співпрацю між державними органами в питанні контролю проституції
10

.  

Другий блок представлений розвідками, в яких проституція Південної 

України розглядається в контексті загальноросійських соціально-економічних 

процесів чи досліджень окремих міст. У 1901 р. вийшла праця О. Лернера 

«Євреї в Новоросійському краї»
11

, в якій на архівних джерелах досліджено 

історію єврейської громади регіону та окремо висвітлено її роль у продажу 

жінок за кордон. У радянський час історики не проявляли інтересу до 

дослідження проституції на території Південної України. Після отримання 

Україною незалежності виходить низка праць, присвячених історії міст 

досліджуваного регіону. У таких роботах побіжно згадується і проституція. 

Найчастіше цей аспект висвітлювався в дослідженнях з історії Одеси: 

Ф. Самойлова, Ф. Скіннера, М. Скрипника, Дж. Тенні, О. Ярещенка
12

. У 

розвідках Д. Аверіної-Лугової проституція розглядається в контексті міської 

повсякденності Криму наприкінці ХІХ ст
13

. В. Константінова подає огляд 

проституції в руслі урбанізаційних процесів у регіоні
14

.  

Останній предметно-тематичний блок представлений науковими 

розвідками, в яких досліджувався безпосередньо інститут проституції в 

Південній Україні. З розпадом СРСР до цієї теми виник інтерес істориків та 

краєзнавців. Наукові розвідки з історії інституту проституції на території 
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Південної України обмежуються низкою фахових статей. Ю. Королевською
15

 

опубліковано дослідження проституції як соціокультурного явища в міському 

просторі. І. Юрієм
16

 висвітлено організацію протидії торгівлі жінками. 

Р. Александровим
17

 написано нарис з історії проституції Одеси.  

Історіографічний аналіз літератури свідчить про те, що вивчення інституту 

проституції Південної України ведеться фрагментарно і представлений він 

здебільшого в жанрі статей. Отже, маємо мозаїку з різнопланових, із нерівним 

ступенем професійності та глибини, досліджень, які містять у собі чисельні 

лакуни. Цілісної картини історії інституту проституції в містах Південної 

України на сьогодні не створено. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» подано аналіз комплексу 

джерел дослідження. Усю сукупність документів згруповано за формально-

змістовним принципом та виокремлено декілька напрямів. Унаслідок 

проведення цілеспрямованої архівної евристики з’ясовано, що потенційна 

джерельна база розпорошена по численних фондах таких установ: обласні 

архіви (Державний архів Автономної Республіки Крим; Державний архів 

Дніпропетровської області; Державний архів Донецької області; Державний 

архів Запорізької області; Державний архів Кіровоградської області; Державний 

архів Миколаївської області; Державний архів Одеської області), центральні 

(Центральний державний історичний архів України, м. Київ; Інститут рукопису 

Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського). 

До документальних джерел відносяться законодавчі, розпорядчі, 

виконавчі, довідкові, засвідчувальні, описово-статистичні, картографічні. Вони, 

у свою чергу, поділяються на опубліковані та неопубліковані. 

Опубліковані законодавчі джерела, які регламентували діяльність 

проституції, продукувалися чи санкціонувалися верховною владою та 

представлені: законами («Повне зібрання законів Російської імперії»), 

правилами («Правила для повій», 1844 р.; «Правила для власниць будинків 

розпусти», 1844 р.), положеннями («Положення лікарсько-поліцейського 

комітету Санкт-Петербургу», 1843 р.; «Положення про організацію нагляду за 

міською проституцією в Імперії», 1903 р.), статутами («Статут про 

попередження і припинення злочинів», 1876 р.; «Судовий статут» 1864 р.), 

узаконеннями («Зібрання узаконень по поліцейській частині» 1817 р.), 

уложеннями («Уложення про покарання кримінальні та виправні» 1845 р.). Ця 

група документів дає можливість прослідкувати еволюцію державної політики 

відносно інституту проституції. 

Наступна група джерел представлена документами, які продукувалися 

місцевими органами влади та регламентували діяльність в окремих 

                                                           
15

 Королевська Ю.Ю. Проституція як соціокультурне явище в міському просторі Південної 

України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст. ) / Ю.Ю. Королевська // Одіссос. Актуальні 

проблеми історії, археології та етнології. – Одеса, 2012. – С. 197 – 198. 
16

 Юрій І.А. Організація протидії торгівлі жінками на півдні Російської імперії в ХІХ ст. / 

І.А. Юрій // Актуальні проблеми політики. – 2013. – № 49. – С. 315 – 321. 
17

 Александров Р. Улицы нестрогих дев / Ростислав Александров. – Одесса : Optimum, 2015. 

– 314 с. 



адміністративно-територіальних одиницях (розпорядчі та засвідчувальні). 

Розпорядчі документи представлені указами, ухвалами, постановами, 

розпорядженнями, наказами, рішеннями та інструкціями. У другій половині 

ХІХ – на початку ХХ ст. органами державної влади і місцевого самоврядування 

приділялась увага систематизації й оприлюдненню матеріалів, що висвітлювали 

їхню діяльність. Місцевими органами влади щорічно видавалися збірки 

проектів, обговорень та ухвалених рішень на засіданнях міських дум («Ізвєстія 

Одеської міської думи», «Ізвєстія Сімферопольської міської думи») та земських 

зборів: як повітових, так і губернських.  

Крім того, представницькими органами влади видавалися систематичні 

зводи постанов («Систематичний звід постанов Таврійського губернського 

земського зібрання», «Систематичний звід постанов Сімферопольської міської 

думи», «Систематичний звід постанов Перекопського повітового земського 

зібрання Таврійської губернії», «Лікарсько-санітарна хроніка Таврійської 

губернії»). Такі збірки полегшують пошук постанов, ухвалених місцевими 

органами влади щодо проституції.  

Неопубліковані джерела зберігаються в архівних установах. До них 

належать постанови, накази та розпорядження про закриття або відкриття 

будинків розпусти в містах Південної України, їх перенесення, посилення, або 

послаблення контролю за повіями, про проведення перевірок у закладах 

розпусти.  

До засвідчувальних належать медичні білети, які видавала місцева влада. В 

них вказувалися дані повії та результати регулярних медичних обстежень. Ці 

документи підтверджували право жінки займатися проституцією, проте з часом 

стали головним ідентифікуючим документом. Вони також називалися 

«жовтими білетами» через колір паперу, на якому друкувалися.  

Важливою групою джерел є виконавчі документи, продуковані органами 

міського самоврядування (доповідні, протокольні, обліково-статистичні, 

реєстраційні). До доповідних відносяться звіти про стан венеричної 

захворюваності, діяльність лікарсько-поліцейських комітетів, нелегальну 

проституцію, функціонування будинків розпусти. До протоколів – документи 

роботи спеціальних комісій із питань перевірки стану будинків розпусти, їх 

закриття, боротьби з венеричними хворобами, про порушення, вчинені повіями. 

До обліково-статистичних документів відносяться переписи, де 

відображено вік, сімейний стан, соціальне становище повій, опублікованих в 

ХІІІ томі «Статистика Російської імперії», в якому представлено результати 

одноденного перепису повій Російської імперії та Перепису населення 

Російської імперії 1897 р. До реєстраційних відносяться журнали та реєстри 

повій-одиначок, повій із будинків розпусти, а також журнали засідань органів 

влади (Журнали Олександрівського повітового земського зібрання, Журнали 

Таврійського та Катеринославського губернських земських зібрань). 

Вагомими в локалізації проституції в міському просторі є картографічні 

джерела, представлені картами та планами міст Південної України. 

Важливу роль займають наукові, публіцистичні та літературні праці 

сучасників досліджуваного періоду. Роботи юристів, лікарів, письменників та 



громадських діячів, які тим чи іншим чином розглядали питання проституції, 

впливали на громадську думку. Цей напрям представлений російськими та 

закордонними розвідками. У роботах лікарів подавався короткий опис історії 

проституції та її регламентації на території досліджуваного регіону, а потім на 

основі статистичних даних подавався опис сучасного стану та методика роботи 

контролюючих органів в окремому місті або регіоні. Окремо варто відзначити 

працю А. Федорова «Нарис лікарсько-поліцейського нагляду за проституцією в 

Санкт-Петербурзі», в якій автор, зібравши в єдину таблицю, опублікував дані 

опитування 146 повій, що є важливим джерелом розуміння причин, які 

штовхали жінок до тенет проституції. Причини, що змушували жінок ставати 

повіями, цікавили велику кількість дослідників різних спеціальностей – лікарі 

(В. Тарновський та П. Тарновська), юристи (І. Канкаровіч), публіцисти 

(М. Покровська). Детальний опис проституції залишили тогочасні 

письменники. У творах Ш. Аш, Л. Андрєєва, О. Купріна, П. Мирного, 

А. Чехова, С. Юшкевіча описується повсякденне життя повій, мадам та 

маклерів, їх взаємовідносини з клієнтами та владою.  

Використання значної кількості джерел, систематизованих та 

структурованих згідно з обраною концептуальною схемою, дозволило 

комплексно дослідити інститут проституції. 

У підрозділі 1.3. «Методи дослідження та ключові поняття» 

обґрунтовано використання в дисертації методів дослідження 

(загальнонаукових, загальноісторичних і міждисциплінарних). Методологічною 

основою роботи є принципи історизму, об’єктивності, системності, всебічності 

та багатофакторності. Використання зазначених принципів досягнуто через 

залучення таких методів, як: історико-генетичний – для співставлення деяких 

аспектів розвитку проституції в ХІХ та на початку ХХ ст.; історико-

типологічний – дозволив провести класифікацію видів та типів легальної і 

нелегальної проституції, логічний – при формуванні висновків та здійсненні 

аналізу історичних фактів, порівняльно-історичний – для порівняння 

регламентації проституції в Південній Україні та інших територій Російської 

імперії, особливості появи інституту проституції та його розвитку. Також 

використано міждисциплінарні методи, притаманні іншим наукам: контент-

аналіз, статистичний та картографічний – для локалізації будинків розпусти, 

місць, де працювали та жили повії-одиначки. 

Ключовими поняттями в дисертаційному дослідженні стали 

«проституція», «інтимні послуги за гроші», «повія», «будинок розпусти», 

«будинок терпимості», «таємний притон розпусти», «мадам», «бандерша», 

«маклер», «фактор». 

Другий розділ «Структура інституту проституції на території 

Південної України» складається із чотирьох підрозділів. У 

підрозділі 2.1. «Причини, передумови та теорії походження міської 

проституції» розглянуто розвиток ідей та теорій виникнення проституції як 

соціального явища. Протягом ХІХ ст. неодноразово проводилися дослідження 

та робилися абсолютно протилежні висновки відносно мотивів, що штовхали 

жінок до тенет проституції. Такі дослідники, як Ч. Ломброзо, В. Тарновський, 



П. Тарновська дотримувалися ідеї, що частина жінок мають вроджений потяг 

до проституції. Їхні критики вказували на сильні технічні недоліки 

використання методів у дослідженнях, непристосованість статистичного 

методу до матеріалу та змішування расових ознак з випадковими і 

патологічними. Інші дослідники вважали, що економічні негаразди є головною 

причиною проституції. Проте і тут існувало декілька напрямів. Соціалісти 

(А. Бебель, О. Коллонтай) називали головною причиною проституції 

економічну систему, що існувала в капіталістичному світі та не давала гідного 

рівня життя жінкам. Феміністки (М. Покровська, Р. Депп) називали гендерну 

нерівність причиною жіночої проституції та вказували, що саме вроджений 

статевий потяг чоловіків породжує проституцію. Частина дослідників 

(Є. Дрентельн) називала основною причиною проституції саме зваблення 

(агітація подруг, факторів та власниць будинків розпусти серед жінок), а не 

суспільну розпусту чи економічні негаразди.  

Кожна означена теорія мала свої переваги та недоліки. Головним 

недоліком усіх перерахованих теорій було те, що власне проститутки поставали 

в ролі статистів, які лише підтверджували ту чи іншу теорію. Самі ж повії 

називали різні причини. Утім, їхні мотиви об’єднувала одна спільна риса – 

більшість жінок свідомо приймали рішення стати повією. Нами встановлено, 

що не бідність чи соціальні негаразди, а саме бажання порвати з ними 

слугувало причиною надання платних інтимних послуг. 

Підрозділ 2.2. «Характеристика зареєстрованої проституції» присвячено 

дослідженню повій за різноманітними ознаками. Повії поділялися на одиначок 

та тих, хто працює в будинках розпусти, легальних та таємних. У трьох 

губерніях Південної України з 1133 жінок 317 (27,98%) були одиначками, а 816 

(72,02%) повій працювали у 73 будинках розпусти. У трьох губерніях Південної 

України на один будинок розпусти припадало в середньому 11 повій. У містах 

Південної України найбільше працювало повій росіянок, українок та єврейок. 

Переважна більшість повій були православними (77,05%), другі за чисельністю 

– іудейки (17,92%). Проте релігійність характеризувалася забобонністю. Вони 

рідко згадували релігійні постулати, проте більше вірили в прикмети, які, на їх 

думку, повинні оберігати або допомагати їм у роботі.  

Більшість серед повій Південної України становили міщанки (54,99 %), 

другою за чисельністю групою – селянки (32,04 %). Середній вік повії 

досліджуваного регіону дорівнював 21,5 років, 21 рік для повій-одиначок і 22 

роки для повій у будинках розпусти. 84,02% жінок працювали повіями не 

більше п’яти років, опускаючись до розряду шинкових жінок, дехто, не 

витримуючи, накладав на себе руки. Меншість знаходили кохання та 

одружувалися, і лише одиниці відкривали власні будинки розпусти. 

У підрозділі 2.3. «Будинки розпусти та їхні власниці» проаналізовано 

історію існування будинків розпусти в містах Південної України. Виокремлено 

декілька етапів існування закладів у регіоні: 1 етап – створення одразу після 

легалізації в Миколаєві та Одесі; 2 етап – масове виникнення будинків розпусти 

в містах упродовж 1870–1880-х рр. пов’язане з індустріалізацією регіону та 

урбанізаційними процесами; 3 етап припадає на 1890-ті – 1913-й рр., коли з 



бурхливим розвитком міст виникла проблема в розташуванні закладів і тому в 

більшості міст розпочалися процеси перенесення закладів на околиці. 4 етап 

припадає на 1914 р., коли з початком Першої світової війни введено військовий 

стан та видано постанову про закриття всіх вертепів розпусти на території 

Південної України.  

Існували таємні та легальні будинки розпусти, які також поділялися на три 

категорії за вартістю відвідування: «дорогі», де ціна за візит становила 1-3 руб.; 

«середні», де вартість за відвідування складала 50 коп. – 2 руб. та «дешеві», до 

яких візит коштував 30 – 50 коп. Плата за візит залежала від рівня послуг, краси 

повії, її віку, одягу та обстановки закладу. Переважна більшість будинків 

розпусти функціонувала не більше п’яти років, після чого змінювався власник, 

або заклад закривався та відкривався в іншому місці. Аналіз за становою 

належністю, національним та релігійним складом власниць будинків розпусти 

дозволив виявити суттєві відмінності між тими, хто безпосередньо надавав 

сексуальні послуги і тими, хто утримував будинки розпусти. За національним 

складом монопольне становище серед власниць будинків розпусти в усіх трьох 

губерніях займали єврейки (84,93 %). Схожа ситуація існувала і в релігійному 

плані, де переважну більшість становили іудеї – 78,08% та православні – 

21,92%. Інші релігії в регіоні ніяк не були представлені. Така ситуація в 

Південній Україні породжувала в суспільстві упевненість в експлуатації 

євреями місцевого населення, особливо слов’янських жінок. Це 

підтверджується численними газетними публікаціями та скаргами городян до 

органів влади.  

Досліджено взаємовідносини власниць будинків розпусти з органами 

влади та повіями. Останніх вони сприймали виключно як товар, який повинен 

приносити прибуток, незважаючи ні на що. Ставлення до влади залежало від 

рангу та впливу; непоодинокі випадки, коли чини поліції отримували фінансову 

винагороду від «мадам». Останні інколи виступали фіктивними власниками 

закладів. 

У підрозділі 2.4. «Звідництво та втягнення до проституції» розглянуто 

механізм залучення до проституції та когорту людей, які розшукували нових 

жінок для будинків розпусти і були посередниками між повіями та власниками 

борделів. Існувала ціла індустрія, яка втягувала жінок до тенет проституції та 

їхнім продажем до будинків розпусти. Займалися цим переважно євреї. Їх 

називали маклерами, комісіонерами або факторами. Вони використовували 

різні методи, щоб переконати жінок ставати проститутками, досить часто 

обіцяючи хорошу роботу в Одесі чи Катеринославі. Крім того, відігравали 

важливу роль у продажі повій за кордон. Одеса була одним із найбільших 

центрів країни з продажу жінок, звідки їх відправляли до Константинополя – 

найбільшого міста чорноморського регіону. Цей бізнес повністю нелегальний 

та переслідувався законом. Проте через прогалини в законодавчій базі 

кримінальні справи по факту примусу до проституції порушувалися вкрай 

рідко. 

У підрозділі 2.5. «Клієнтура – соціальний психотип» проаналізовано 

основні типажі користувачів жіночої проституції. Виявлено, що, окрім 



задоволення сексуальних потреб, відвідування повій – одне із видів дозвілля. 

Візити ставали частиною корпоративної, маскулинної, дозвіллєвої культури, 

одним із важливих обрядів, які сприяли формуванню чоловічої ідентичності, а 

сам процес відвідання мав цілий ритуал.  

У другій половині ХІХ ст. відбувалося зростання на ринку інтимних 

послуг, що, в першу чергу, викликано збільшенням попиту зі сторони клієнтів. 

Вагомою причиною таких процесів ставав високий рівень міграції чоловіків із 

сіл до міст та промислових поселень у пошуках постійної або тимчасової 

роботи. Чимало таких людей залишало вдома жінок та дітей, проте значний 

відсоток серед мігрантів посідали молоді та самотні чоловіки. Саме на 

чоловіків у віці 21–30 років припадало 70% споживачів послуг проституції. 

Крім того, досить часто відвідування повій також розглядалося як ініціація 

юнака, а рішення про візити міг приймати навіть батько. Часто відвідували 

повій солдати, моряки, чиновники. Не гребувало користуватися послугами 

повій і духовенство, хоч офіційно і засуджувало проституцію як гріховну 

справу. Непоодинокими були випадки, коли клієнти закохувалися в повій, що 

часто призводило до конфліктних ситуацій. Кримінальна хроніка тогочасної 

преси Південної України рясніє замітками і статтями про нещасне кохання між 

повією та її клієнтом. 

Третій розділ «Адміністративний та санітарний контроль проституції 

на території Південної України» присвячений регламентації та контролю 

інституту проституції в південноукраїнських містах і складається із двох 

підрозділів.  

Підрозділ 3.1. «Адміністративний контроль» присвячено аналізу системи 

регламентації інституту проституції, що виникла в Російській імперії в середині 

ХІХ ст., як реакція на неможливість повного викорінення проституції. Для 

цього вироблено правила для повій та власниць будинків розпусти і відкрито 

спеціальні лікарсько-поліцейські комітети, які займалися регулюванням 

проституції. Спочатку комітети були створені в найбільших містах Російської 

імперії (Санкт-Петербурзі, Москві, Ризі та Варшаві). До початку ХХ ст. в 

жодному місті Південної України не існувало лікарсько-поліцейського 

комітету. Контроль за проституцією в містах був або відсутній взагалі, або 

нагляд за адміністративною частиною здійснювався поліцією, а санітарний – 

міським лікарем. Утім, ефективність такого нагляду ставилася під сумнів 

самою владою, адже як такого контролю не існувало.  

Перший лікарсько-поліцейський комітет у Південній Україні почав діяти в 

Катеринославі в 1901 р. Лікарсько-поліцейські комітети не отримали значного 

поширення в містах Південної України. Окрім Катеринослава, вони були 

створені в Олександрівську (1903 р.), Херсоні, Севастополі (1908 р.), Євпаторії, 

Мелітополі та Сімферополі (1909 р.), Луганську та Єлисаветграді (1912 р.). 

Сімферопольський лікарсько-поліцейський комітет, окрім центрального 

губернського наглядового органу, безпосередньо відповідав за контроль 

проституції в Бахчисараї та Карасубазарі. Комітети, в першу чергу, 

підпорядковувалися поліції, виключенням був Олександрівськ, де лікарсько-

поліцейський комітет знаходився у віданні міського громадського управління. 



Така система функціонувала тільки в чотирьох містах Російської імперії. 

Важливим аспектом контролю проституції стало маркування повій у вигляді 

реєстрації та видачі медичного білета. Спершу введення «жовтого білета» несло 

виключно прагматичні цілі, необхідні для того, щоб клієнт та лікар мали повне 

уявлення про стан здоров’я повії. Проте поступово білет ставав головним 

ідентифікаційним документом, який видавався жінці замість паспорта, коли 

вона ставала повією. Ця система часто призводила до корупції, обмеження 

жінок в їхніх правах та неможливості в майбутньому позбутися статусу повії. 

Крім того, поліція досить часто зловживала своєю владою та реєструвала 

повіями жінок, які не займалися проституцією. Регулярність та розміри такого 

способу реєстрації повій були настільки великими, що 28 квітня 1910 р. МВС 

надіслало циркуляр губернаторам із поясненням, що підпорядковувати жінок 

лікарсько-поліцейському нагляду можливо лише в добровільному порядку з 

їхньої згоди. 

Важливим аспектом у роботі лікарсько-поліцейського комітету було 

врегулювання конфліктів між власницями будинків розпусти та їхніми 

працівницями. Суперечки виникали досить часто з різних причин: погане 

ставлення, насильне утримання в закладі, неповернення речей та грошей у разі 

залишення закладу. 

У підрозділі 3.2. «Санітарний контроль» проаналізовано діяльність влади 

у боротьбі з розповсюдженням венеричних хвороб, особливо сифілісу. 

Найбільшу небезпеку в цьому аспекті, на думку можновладців, становила 

проституція. Така позиція засновувалася на дослідженнях європейських лікарів, 

таких як: Жан Альфред Фурньє, Шарль Моріак, Альфред Блашко, які 

вказували, що у 80% випадків розповсюдження венеричних хвороб винні повії. 

Тому для вирішення проблеми введено реєстрацію всіх повій, проведення 

регулярних медичних оглядів та примусового лікування. Проведення 

медоглядів працівниць інтимної сфери стало одним зі стовпів санітарного 

контролю. Лікарі для обстеження повій призначалися міською управою або 

земством. Положеннями, якими регулювалося існування органів нагляду, не 

обумовлювалася стать лікаря. У випадках виявлення венеричної хвороби у повії 

з будинку розпусти, під час проведення медогляду, лікування проводилося за 

рахунок власниці закладу. Така політика призводила до того, що інфіковану 

жінку намагалися укрити, або приховати на її тілі виразки. Часто «мадам» 

відмовлялися платити за лікування проституток. Зазвичай їх лікували в 

земській лікарні в жіночому, венеричному або сифілітичному відділенні. Проте 

в другій половині ХІХ ст. не в усіх повітах існували спеціальні відділення, в 

таких випадках направляли до губернських центрів. Крім того, досить часто не 

вистачало достатньої кількості ліжок та окремих приміщень.  

Зазначені заходи не приносили великої ефективності в боротьбі з 

венеричними хворобами, адже не стосувалися клієнтів. Їх обов’язковий огляд 

був радше виключенням.  

Четвертий розділ «Локалізація проституції в міському просторі на 

території Південної України», який присвячений розташуванню будинків 



розпусти та місць роботи повій у міському просторі, складається із трьох 

підрозділів.  

У підрозділі 4.1. «Особливості розміщення легальних будинків 

терпимості» досліджено причини, які впливали на відкриття закладів втіхи в 

містах Південної України. Влада при наданні дозволу на відкриття будинків 

розпусти особливу увагу приділяла майбутньому місцю розташування. 

Найчастіше влада надавала дозволи на розміщення борделів у бідних та 

густозаселених частинах міст. В обраних частинах міст влада обмежувала 

діяльність борделів декількома вулицями, і це часто призводило до того, що 

будинки терпимості розташовувалися в сусідніх будівлях або один навпроти 

одного, таким чином створюючи осередки розпусти. Власниці борделів при 

виборі місця розташування, в першу чергу, керувались економічним чинником, 

тому звертали увагу на віддаленість закладів від основних місць роботи 

клієнтів. У цьому аспекті вони намагалися їх відкривати якомога ближче до 

ринків, промислових підприємств, портів та військових частин. У містах, де 

існували військові частини (Єлисаветград, Катеринослав, Миколаїв), 

скупчувалися вертепи втіхи, шинки з кімнатами для розваг та повії, які 

надавали свої послуги «за рогом». Також постійно відвідували повій моряки, 

тому в Одесі та Миколаєві борделі намагалися розташовувати якомога ближче 

до порту. Ще одна особливість у розміщенні будинків розпусти – близькість до 

шинків, адже основна клієнтура обох закладів складалася з одних і тих самих 

людей.  

Важливою проблемою в розташуванні закладів розпусти ставало їхнє 

розміщення поблизу громадських та культових споруд. Адже, згідно з 

«Положенням про організацію нагляду за міською проституцією в Імперії», 

будинки розпусти можна було відкривати на відстані 150 сажнів (320 м) від 

церков, училищ та шкіл. Хоча в містах Південної України ці обмеження досить 

часто порушувалися і заклади знаходилися лише в декількох метрах від шкіл чи 

релігійних установ. Особливо гостро існувала проблема в маленьких містах, 

таких як Мелітополь чи Олександрівськ, де було важко віднайти відповідне 

місце розташування. Адже досить часто виступали проти такого сусідства 

городяни. Таким чином, розташування будинків розпусти в містах Південної 

України було компромісом між інтересами власниць борделів та городян. Втім, 

кінцеве рішення у відкритті закладів виносила місцева влада, котра часто 

ігнорувала інтереси обох сторін та керувалася власними, головним з яких – 

легкість контролю над будинками терпимості. 

Підрозділ 4.2. «Специфіка розміщення таємних будинків розпусти» 

присвячено дослідженню особливостей розташування нелегальних будинків 

втіхи в містах Південної України. Діяльність цих закладів та їх розміщення не 

регламентувала влада. Крім того, існували населені пункти, де не 

функціонувало жодного легального будинку розпусти. Кількість таємних 

притонів залежала від кількості виявлених та закритих за рік. У 1901 р. в 

Катеринославі викрито діяльність тридцяти п’яти таємних будинків розпусти, в 

той же час у місті працювало сім легальних закладів. Досить часто викриття 

таємних притонів проходило безрезультатно. Одна з причин – отримання 



нижніми чинами поліції фінансової винагороди від власників таємних притонів 

та, як наслідок, володіння інформацією про можливі дії поліції. У випадку, 

якщо під вивіскою готелю викривався нелегальний бордель, власник заявляв, 

що жінки просто винаймають кімнати і йому немає діла, чим вони займаються. 

Власники таємних борделів відкривали їх, орієнтуючись, насамперед, на 

фінансові можливості клієнта. Непоодинокі випадки, коли таємні притони 

розташовувалися неподалік від легальних, іноді навіть у сусідніх будинках, 

також часто розташовувалися поряд з громадськими спорудами. Працювали 

притони розпусти часто під вивіскою інших закладів, наприклад готелів, 

мебльованих кімнат та шинків. 

У підрозділі 4.3. «Локалізація життя та роботи повій-одиначок» 

проаналізовано міський простір, де працювали легальні і таємні повії-одиначки. 

Головним обмеженням для них була заборона зміни місця проживання без 

дозволу поліції. Утім, не всі реєстрові повії вважали за потрібне повідомляти 

контролюючі органи про зміну місця проживання в межах міста, адже самі 

відповідальні особи ставилися до цього, як до чергової забаганки керівництва. 

Іншим обмеженням була заборона проживати більше ніж двом повіям в одній 

квартирі. У великих містах Південної України інколи влада вводила обмеження 

на проживання повій-одиначок в окремих районах. В Одесі наприкінці ХІХ ст. 

повіям було заборонено жити в центральній частині міста в межах Бульварної 

дільниці. В Олександрівську заборонялося проживання повій у мебльованих 

кімнатах. Однак самі жінки ігнорували ці заборони. Варто також зазначити, що 

вищенаведені обмеження ніяк не стосувалися елітних повій та утриманок, місце 

проживання яких влада знала, проте не робила жодних кроків по відношенню 

до них, аргументуючи тим, що вони не створюють клопіт та, зазвичай, мають 

постійних клієнтів. На відміну від борделів і таємних притонів одиначки 

пропонували свої послуги усюди. Втім, існувало декілька місць їхнього 

скупчення. Найчастіше це були центральні частини міст. У невеликих містах – 

головна вулиця. В Олександрівську – Соборна. У великих містах, як правило, 

існувало декілька вулиць на яких, в очікуванні клієнтів, прогулювалися повії. У 

Миколаєві це були вулиці Соборна та Адміральська; в Катеринославі – 

Катерининський проспект та вулиця Харківська. Інколи такі годоніми 

відображалися в сленгу. Термін «дівчина з Пушкінської» і сьогодні 

використовується в Сімферополі для позначення повії. Часто продавали своє 

тіло біля церков та соборів. Іншим місцем активного пошуку клієнтів ставали 

громадські сади, сквери та парки. 

Частина жінок не розшукувала клієнтів на вулиці, а очікувала на власних 

квартирах, де і надавала послуги. Зазвичай вони відносилися до середньої та 

вищої категорії. Нерідко повії працювали в шинках, трактирах та пивних. 

У висновках відображено основні результати дисертації. 

1. Проаналізовано історію вивчення проблеми та встановлено відсутність 

цілісної картини інституту проституції в містах Південної України. Залучені 

джерела дозволили здійснити ґрунтовний аналіз становлення та розвитку 

інституту проституції в Південній Україні в 1843 – 1914 рр.  



2. З’ясовано причини та передумови, що породжували міську 

проституцію в Південній Україні. Процеси урбанізації та індустріалізації 

регіону, що відбувалися в другій половині ХІХ ст. – початку ХХ ст. звільняли 

жінок від впливу патріархальної громади та надавали їм право обирати 

професію повії. Тому саме свідомий вибір жінки слугував причиною того, що 

вона ставала повією. 

3. Охарактеризовано соціальний тип учасників проституції та виявлено 

особливості, притаманні Південній Україні. Найчастіше проституцією 

займалися росіянки, українки, єврейки, а от утримували будинки розпусти 

найчастіше саме єврейки. «Мадам» були активними особами, які відстоювали 

свої права в юридичному та економічному плані перед владою і конкурентами, 

але нерідко виступали фіктивними власниками. Міста Південної України, 

будучи фронтиром і частиною чорноморського регіону, відігравали важливу 

роль у внутрішній та міжнародній нелегальній торгівлі «білими рабинями». 

Клієнти повій не лише задовольняли сексуальні потреби, а і свої маскулінні 

прояви. В той же час візити також розглядалися як один з видів дозвілля, який 

супроводжувався певним ритуалом. 

4. Інституалізація та регламентація проституції почалася у 1840-х рр. з 

великих міст імперії, де були створені перші органи контролю. Перший 

лікарсько-поліцейський комітет створено в Катеринославі в 1901 р., після чого 

вони виникли в повітових та губернських центрах, Одесі та Миколаєві. Орган 

контролю в Олександрівську створено за унікальною системою; схожі комітети 

діяли лише в чотирьох містах імперії. 

5. Адміністративний та санітарний контроль ґрунтувався на обов’язковій 

реєстрації всіх повій та проведенні регулярних медичних оглядів. Ця система 

повинна була взяти під контроль «розпусних жінок», але через корупцію, 

погане ведення списків повій та встановлення оплати за лікування, не було 

встановлено повного контролю, до того ж велика кількість жінок намагалася 

уникати медоглядів та самого лікування. 

6. Простежено вплив на повсякденне життя міст Південної України 

інституту проституції. Він позначився на формуванні та розвитку окремих 

частин міст. Відкриття будинку розпусти негативно впливало на статусність 

району міста, породжувало конфлікти: відвідувачі борделів завдавали шкоду 

сусідам, а розкута поведінка повій негативно відображалася на неповнолітніх. 

Крім того, проституція обмежувала права жінок у містах, адже в певних 

частинах міст будь-яка жінка у вечірній час вважалася повією. Приміщення 

закритих вертепів розпусти не користувалися попитом та впливали на 

собівартість сусідніх будівель.  

7. Розташування будинків розпусти в містах Південної України було 

компромісом між інтересами власниць борделів та городян. Проте місцева 

влада часто ігнорувала інтереси обох сторін та керувалася власними. Одним з 

них було бажання легкості контролю над будинками терпимості, що часто 

призводило до їх гуртування в одному місці та утворення осередків розпусти. 

Нерідко заклади розміщувалися в бідних та густозаселених частинах міст, 



неподалік від місць роботи клієнтів. Неодноразово ігнорувалися інтереси 

релігійних громад.  

Упродовж сімдесяти одного року невід'ємною частиною міст Південної 

України був інститут проституції, яка впливала на їх розвиток, культуру та 

ментальність городян. І хоча інститут розвивався в загальноросійському 

контексті, проте мав особливості, характерні виключно Південній Україні, 

зокрема: національний, релігійний склад, важлива роль у міжнародній торгівлі 

та запізніле створення органів контролю.  

Перспективи подальшого дослідження полягають у поглибленому 

вивченні проституції на території Південної України на початку ХХ ст., 

особливо під час Першої світової війни та її взаємозв’язок з іншими 

соціальними інституціями.  
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АНОТАЦІЯ  

Барков І.В. Інститут проституції в містах Південної України в 1843–

1914 рр. – На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01. – історія України – Запорізький національний 

університет. – Запоріжжя, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню історії проституції в містах 

Південної України в період її легального існування в 1843 – 1914 рр. 

Розглянуто історіографію питання та з’ясовано, що зазначена проблематика не 

була об’єктом комплексного дослідження. Виявлені причини, які впливали на 

зародження проституції в містах. Охарактеризовано соціальний тип повій, 

власниць будинків розпусти, звідників та клієнтів. Проаналізовано період 

легалізації проституції та особливості його становлення в Південній Україні. 

Досліджено ефективність адміністративного та санітарного контролю в містах 

регіону. Простежено тенденції в ставленні до інституту проституції 

всеросійських та місцевих органів влади, виявлено закономірності та 

розбіжності. Визначено специфіку впливу інституту проституції на 

повсякденне життя міст Південної України. Установлено особливості в 

розташуванні будинків розпусти, які, в свою чергу, впливали на розвиток чи 

деградацію окремих частин міст.  

Ключові слова: Південна Україна, проституція, будинок розпусти, 

лікарсько-поліцейський комітет, венеричні хвороби, повія, поліція, 

регламентація, місто.  
 

АННОТАЦИЯ 

Барков И.В. Институт проституции в городах Южной Украины в 

1843–1914 гг. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.01. – история Украины – Запорожский национальный 

университет. – Запорожье, 2018. 

Диссертационная работа посвящена исследованию истории проституции в 

городах Южной Украины в период легального существования в 1843–1914 гг. 

Рассмотрена историография вопроса и выяснено, что указанная проблематика 

региона не была объектом комплексного исследования. Выявлены причины, 

которые влияли на зарождение проституции в городах. Охарактеризованы 

социальный тип проституток, владелиц публичных домов, сутенеров и 

клиентов. Проанализирован период легализации проституции и особенности 

его становления в Южной Украине. Исследована эффективность 

административного и санитарного контроля в городах региона. Прослежены 

тенденции в отношении к институту проституции всероссийских и местных 

органов власти, выявлены закономерности и различия. Определена специфика 



влияния института проституции на повседневную жизнь городов Южной 

Украины. Установлены особенности в расположении публичных домов, 

которые, в свою очередь, влияли на развитие или деградацию отдельных частей 

городов. 

Ключевые слова: Южная Украина, проституция, дом терпимости, 

врачебно-полицейский комитет, венерические болезни, проститутка, полиция, 

регламентация, город. 
 

SUMMARY 

Barkov I.V. Institute of prostitution in the cities of Southern Ukraine in 

1843–1914. – Manuscript. 
Dissertation for the degree of historical sciences, specialty 07.00.01. – History 

of Ukraine – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 2018. 
The thesis work is devoted to the study of the history of prostitution in the cities of 
Southern Ukraine during the period of its legal existence in 1843 – 1914. The 
historiography of the issue was reviewed and it was clarified that the mentioned 
problems of the region under investigation have not been the object of a 
comprehensive study. Based on a thorough analysis of the ideas and theories of the 
emergence of prostitution and the reasons that forced women to engage in 
prostitution, the advantages and disadvantages of each theory were revealed. It was 
revealed that it was not poverty or social problems, but the desire to break off with 
them was the reason for providing paid sexual services. The social type of prostitutes, 
owners of brothels, pimps and clients were characterized. It was revealed that the 
majority among prostitutes were Russians, Ukrainian and Jewish. At the same time, 
the predominant majority among the owners of brothels were Jewish women. Single 
prostitutes and brothels as per the cost of visit were divided into three categories 
(expensive, medium and cheap). It was found out that there was a whole industry 
dealing with the involvement of women in prostitution networks and their sale to 
houses of debauchery. Mainly Jewish people were engaged in that. The categories of 
the population that used the services of prostitutes were defined. It was revealed that 
in addition to satisfying sexual needs, the hike to a prostitute acted as one of the 
leisure activities and was a part of the corporate, masculine, leisure culture, one of the 
important rituals that contributed to the formation of male identity. The period of 
prostitution legalization and features of its formation in Southern Ukraine have been 
analyzed. By the beginning of the twentieth century there was no medical and police 
committee in any city of Southern Ukraine. There was no control over prostitution in 
the cities in general, or control over an administrative part was carried out by police 
and sanitary control was carried out by the city doctor. The efficiency of 
administrative and sanitary control in the cities of the region has been investigated. 
An important aspect of the control of prostitution was the marking of prostitutes in 
the form of registration and issuing the medical ticket, which gradually became the 
main identification document that was issued to a woman instead of a passport when 
she became a prostitute. Such a system led to corruption and restrictions on women's 
rights. The efficiency of the work of the authorities in monitoring the sexually 
transmitted diseases of prostitutes, conducting regular medical examinations and 
medical treatment was investigated. All the cities of Southern Ukraine were 



characterized by common problems: unwillingness of prostitutes to undergo medical 
examinations, lack of personnel and places in hospitals. Specific influence of the 
institution of prostitution on the everyday life of the cities of Southern Ukraine was 
determined, which was expressed in the formation and development of separate parts 
of the cities. The opening of the brothel adversely affected the status of the city 
district and  generated the conflicts: the visitors of brothels harmed the neighbors, and 
the uninhibited behavior of prostitutes adversely affected the minors. Specific 
features in the location of brothels were determined, which in turn influenced the 
development or degradation of certain parts of the cities in the region under 
investigation. Quite often the authorities granted permission to open the houses of 
tolerance opposite each other, thus forming the pockets of debauchery. 

Key words: Southern Ukraine, prostitution, brothel, medical-police 
committees, venereal diseases, prostitute, police, regulation, city. 
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