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Abstract: In the paper we follow the history of the establishment of the first state 

high school for girls of noble origin in Russia – the Institute of Smolni in his first 

period – during the reign of Empress Ekaterina II /1764 – 1796/. We analyzed the 

conditions and the reasons for creation of the school as they are described in the 

founding documents. An attempt has been made to analyze and to prove the thesis 

that the school was an utopic experiment outlining the contradiction between 

European Enlightenment values as stated in the educational conception of the 

Institute and the real economic, political and cultural conditions in absolutist Russia 

by that time. 
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Изследванията върху историята на първото руско държавно 

училище за благородни девици – Смолни институт, до края на 19. век 

са оскъдни1 (Лихачева, 1899, 5)2. Първата и водеща изследователка на 

историята на женското образование в Русия в дореволюционния 

период, и в частност на първото в Русия средно женско учебно 

заведение, е Елена Осиповна Лихачева /1836 – 1904/. Нейният 

четиритомен фундаментален труд “Материалы для истории женского 

                                                           
1 Статията е част от изследване, извършено в рамките на проект Knowledge 

Exchange and Academic Cultures in the Humanities. Europe and the Black Sea 

Region, late 18th – 21st Centuries – KEAC-BSR. Проектът е подкрепен от 

European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme с договор 

№734645. 
2 Изключение прави книгата на Василий Лядов «Исторический очерк 

столетней жизни Императорского Воспитательного Общества благородных 

девиц и С.-Петербургского Александровского училища», СПб., 1864. Самият 

той е бил учител по география във Възпитателното общество за благородни 

девици. 



188 

 

образование в России /1086 – 1880/“ излиза през 1895 г. и е първото 

научно изследване върху проблема. Обхваща огромен исторически 

период – от 1086 до 880 година, близо 9 века, като е изградено изцяло 

върху архивни документи, с които се проследява всекидневието в 

училището почти по дни. Друг изследовател на руското образование от 

този висок ранг е Николай Черепнин, който също има за обект на 

изследване първото в Русия държавно средно училище за благородни 

девици. Издава три тома с обем от 2082 страници, като последният том 

е само с архивни документи. Проследява и анализира историята на 

училището от неговото създаване до 1914 година (Черепнин, 1915). 

 

Предисторията на реформите на Екатерина в образованието 

В края на царуването на Елисавета и в Русия се появяват 

образовани хора, които се стремят към просвета и знаят чужди езици. 

Богатите дворяни наемат гувернантки и учители/ки от Европа и 

започват да дават добро домашно образование на своите деца или ги 

изпращат в частни пансиони. Тези образовани хора са проникнати от 

съзнание за необходимостта от просвещение на руския народ и това 

съзнание се изразява даже в законодателен акт, с който е учреден 

първият университет в Москва през 1755 г. В Указа на Елисавета 

директно е казано: „Нашето желание и воля е в произвеждането на 

народно благополучие, но всяко добро идва от просветения разум... И 

за да не ходят децата ни в чужбина...“. (Черепнин, 1915, т. 3, 96) 

Независимо от това, през 40-те години на 18. век, когато 

Екатерина идва в Русия /1744 г./, руското общество е равнодушно към 

въпросите, занимаващи образованите хора на Запад. Болшинството се 

отнасят враждебно даже към науката. „Младите хора, изпратени още 

при Петър да се учат в чужбина, се връщаха със знания, но повечето 

от тях бяха усвоили само външния блясък на европейското 

образование. Връщайки се, внасяха в руския живот нов елемент – 

светска пустота, самомнение, презрително отношение към всичко 

руско. Тези пороци проникваха както при мъжете, така и при 

жените.“ (Милюков, 1897, 136) 

Екатерина пристига в Русия като годеница – 15-годишна 

девойка – и тъй като е възпитавана като коронована особа, пристига с 

много високо образование и бидейки велика княгиня дълго, прекарва 

времето си изцяло в самообразование и четене на водещите философи и 

педагози на Европейското просвещение, с част от които е и в тесни 

епистоларни контакти (Лихачева, 1899, 95). Познава много добре 

зародилия се в Европа в епохата на Възраждането възпитателен идеал, 

който изхожда от уважението на правата и свободите на личността и 

отстранява от педагогиката всичко, което носи характер на насилие и 

принуда. Като се прекланя пред природата и естествеността, този идеал 

ограничава задачите на възпитанието до наблюдение и грижа за всички 
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самобитни, оригинални склонности на всеки възпитаник. В новата 

концепция за възпитанието няма вяра в природните качества на децата 

и в наследствеността. Новият идеал не гледа на детето като на празна 

дъска, на която можеш да пишеш всичко, което искаш, а охотно 

сравнява душата му с мек восък, от който можеш да постигнеш 

различни форми. Опитният педагог от този материал трябва само да 

направи правилна обработка.  

В Русия още през 18. век са известни основните съчинения за 

новото възпитание. “Златната врата на езиците“ на Коменски се 

използвала още в началото на века в частните пансиони. Фенелоновото 

„За възпитанието на девойките“ и „Мисли за възпитанието“ на Джон 

Лок са преведени на руски. Императрицата черпи от тях цели страници 

за възпитанието на внуците си. (Милюков, 1897, 287) 

Под влияние на педагозите и философите на Запада Екатерина 

мечтае да промени руските хора чрез възпитание. Възпитанието на 

децата според нея трябва да се води в закрити училища, далече от 

семействата им – това е необходимото условие за създаване на „нова 

порода хора“. Децата трябва да се изолират от цялото влияние на 

обкръжаващия ги живот и изцяло да се предоставят на педагога. Това 

пренасяне на възпитанието от семейството в училището трябва изцяло 

да промени неговите прийоми и цели. „Древноруското семейство 

възпитава своите членове по определени от векове изработени 

шаблони. В основата му лежат предписанията на религията. 

Религията предоставя за избор два типа възпитание: суров тип 

възпитание – библейско и любовен тип възпитание – евангелско. На 

теория се препоръчва втория тип, но на практика почти винаги се 

провежда първият тип. На старите наши паметници пише: „Не щади 

желязото, счупвай ребрата, не се смей и играй с децата“. По времето 

на Екатерина на този библейски педагогически идеал се 

противопоставя нов хуманен идеал. Целта на Екатерина е чрез 

възпитание в затворени и изолирани училища да се създаде ново 

поколение хора, които ще пренесат новите ценности върху своите 

деца и така всъщност чрез „новото училище“ тя иска да създаде 

„ново семейство, нови бащи и майки.“ (Милюков, 1897, 288) 

Документално начало на реформите  

Ставайки императрица, Екатерина започва да реализира тези си 

идеи и да провежда реформи в областта на образованието, които са 

обект на анализи от много историци и педагози. (Рождественский, 

1909; Федотова, 2013; Стародупцев, Петригина, 2009 и др.), но не в 

съветско време, а преди и след промените през 1991 г. 

В началото на своето царуване Екатерина, увлечена от 

просветителските идеи на Западното просвещение, замисля да измени 

самото предназначение на училището. Предишното училище само учи, 

новото училище трябва и да възпитава. Изразявайки се с думите на 
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Бецки: „“Главното намерение“ на Екатерина в това време клони към 

това не да даде на народа наука и изкуство, а да възпита в сърцето 

„добронавие“. Така за първи път в Русия пред училището се поставя 

задачата да възпитава, като се има предвид, че дотогава 

възпитанието е приоритет изключително на семейството.“ 

(Рождественский, 1909, 89) 

Императрицата в тясно сътрудничество с Иван Иванович Бецки 

разработват съвместно педагогическа концепция на предстоящите 

реформи в образованието. Тя е формулирана в „Генерално учредяване 

на възпитанието на юношите от двата пола“. Документът е подписан от 

Екатерина на 12 май 1764 г. В концепцията на първо място във 

възпитанието се поставя хуманността в общуването с децата. Бецки 

счита, че само с възпитание не е възможно да се достигне целта, 

указана от Императрицата в „манифеста“ – грижа за бедните и 

умножаване на „полезните за обществото граждани“. Генералният план 

предвижда и да се учат питомците още от 5-годишна възраст. В него се 

излагат общите принципи на образование, изведени от идеите на 

Европейското Просвещение. Крайната цел е възпитаването да създава 

„нова порода хора“ и „бъдещи граждани“. Това може да стане само при 

пълна изолация на децата, започвайки от 5 години, и с помощта на нови 

методи на обучение. Съдържанието на образованието е необходимо да 

има общообразователен характер и да пробужда у децата интерес към 

знанията. Самите знания трябва да развиват ума, душата и тялото на 

ученика, но преди всичко – да му внушат високо чувство за нравствен 

дълг пред държавата, в лицето на Императрицата, обществото и 

другите хора.  

Затова възпитаникът трябва да постъпи в учебното заведение не 

по-късно от навършване на 10 години, защото на такава възраст децата 

не са станали още злонравни. Отпуски вкъщи се разрешават за много 

кратко, а в училище свижданията с родителите стават пред класните 

наставници. По теорията на Бецки и Екатерина децата не са зли по 

природа, а злонравието се обяснява с глупавия им жизнен опит. И за да 

се предпази поколението от този опит, началната възраст за училището 

е 4-5 години, а връзката с родителите им е ограничена. 

Узаконеното Генерално учредяване заляга в Уставите на: 

Възпитателното общество на благородните девици /2 май 1764 г./, 

Художествената академия с възпитателното училище към нея 

/октомври 1764 г./; Училището при Новодевическия манастир за 

възпитание на малолетни девойки от търговското съсловие /31 януари 

1765 г./; Генералния план на московския Възпитателен дом /13 август 

1767 г./. Една и съща система е положена във всички Устави на 

учебните заведения. Възпитанието на цялото руско юношество е 

подчинено на едни и същи правила.  
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В 10-и пункт на Учрежденията са фиксирани всички качества, 

които са задача на възпитателната система – кроткост, благопристой-

ност, учтивост, благоразумие, справедливост, искрена веселост. Не е 

нужна важност и строгост в общуването с децата. В програмите на 

всички учебни заведения се включва като предмет „Правила на 

благонравието“, но заради съсловната система тези правила са 

различни за различните възпитавани (Черепнин, 1915, т. 1, 122). 

На 5 май 1764 г. Екатерина Велика издава „Указ за създаване на 

Възпитателно общество за благородни девици“. Това е и първото в 

Русия държавно, съсловно учебно заведение за девойки. В 

новопостроения Санктпетербургски девически манастир ние 

учредихме да се възпитават до 200 благородни девици и създадохме и 

Устав за него. Заповядвам да се напечата и разнесе по всички 

губернии, провинции и градове...за да може всеки от дворяните, ако 

пожелае, да доведе дъщеря си в учреденото от нас заведение. Така, 

както е написано в Устава, за началничка вече определихме княгиня 

Анна Долгорукова, а за нейна заместничка София де Лафон. 

(Черепнин, 1915, т. 3, 27) 

Важната държавна задача за изготвяне на Устава на новото 

учебно заведение Екатерина поставя на Иван Иванович Бецки, когото 

тя добре познава и цени и който има богат опит в областта на 

Западните просвещенски идеали. Работи в Париж на дипломатическа 

работа 15 години и има възможност да се запознае с трудовете на 

енциклопедистите, просветителската философска литература и новите 

педагогически теории на Просвещението. За одобряване на Устава, 

изготвен от Бецки, императрицата назначава специална комисия от 6 

човека – държавници при двора и образовани за времето си мъже – княз 

Яков Шаховски, граф Никита Панин, граф Бурдхард Миних, княз Сер-

гей Гагарин, граф Григорий Орлов и княз Александър Голицин. На 2 

май 1764 г. Комисията одобрява Устава на Бецки и изпраща на Импера-

трицата официално писмо с одобрения Устав (Черепнин, 1915, 27). 

Новата образователна система в Русия и в частност 

Възпитателното общество за благородни девици в Смолни се въвеждат 

изключително по волята на самата Императрица и под 

непосредственото ѝ ръководство. За Екатерина четенето на книги е 

ключ към образованието и към щастието и това обяснява важното 

значение, което му се придава при възпитанието на юношите и 

девойките. Екатерина възприема възпитанието в най-общ смисъл, като 

смята, че образованието във вид на съобщения, на научни сведения е 

необходимо, но трябва да е подчинено на възпитанието и да влиза в 

него като неотменна съставна част. В тяхната съвкупност и двете имат 

като цел самия човек както във вътрешен, така и във външен план.  
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В Устава на Възпитателното Общество е отразена цялата 

система на организация на живота в училището, правилата и реда в 

него.  

Не са случайно подбрани правилата за вътрешния ред и 

учебните предмети, които изучават момичетата. Уставът е подчинен на 

целите, общи за цялото юношество, защото Екатерина определено 

смята, че жените нямат никакво специално предназначение в живота и 

цялото тяхно възпитание може да се насочи към това от тях да излязат 

добри хора, които са полезни за себе си и обществото, да му служат 

като украшения и заедно с това те самите да бъдат и щастливи. За да 

станат добри хора, в Устава се предвижда на първо място да спазват 

законите Божии. Уставът строго регламентира религиозното 

образование на момичетата. При всичката му хуманност нарушаването 

на правилата по време на молитва и служба се санкционирали. /гл. 2, 

абзац 4/. Тук се отнасят и светските добродетели, които трябва да се 

възпитават в девиците – послушание, взаимна учтивост, кроткост, 

въздържание, равенство в благонравното поведение, чистота, склонност 

към добро сърце, великодушие /чл. 2, аб. 2/. 

Управлението на възпитателното общество по Устав /гл. 1, 

раздел 1/ се възлага на Съвет на попечителите – четири знатни особи, 

сенатори или други, назначени от самата Императрица. Назначава се и 

Началничка, която е главно и пълновластно лице по отношение 

възпитанието и обучението на момичетата и отговорна за цялото 

домакинство. В помощ на началничката се определя нейна помощница, 

която отговаря за работата на учителките и надзирателките /така 

наречените класни дами/. Надзирателките са четири – по една за всеки 

клас. Обучението се поверява на 12 учителки, а монахините трябва да 

учат най-малките на грамотност. Учителките и надзирателките 

трябвало да бъдат постоянно с децата. 

Всеки от четирите възрастови класа на новото учебно заведение 

е под наблюдението на особена надзирателка, която отблизо ръководи 

възпитанието на девойките и съдейства на учителките в обучението. 

„Надзирателката трябва непрестанно да бъде сред възпитаниците 

си, да се грижи за възпитанието на техния характер, за техния успех, 

поведение, „чистота и учтивост“, за дрехите и бельото на 

възпитаниците и за това дали имат прилична и благородна осанка, 

прилично ли се хранят...с други думи, дали постъпват като благородни 

и добре възпитани девици.“ (Черепнин, 1915, т. 3, 53) 

Според Устава учителките трябва не само да учат 

възпитаниците, но неотлъчно да се намират при тях от сутрин до вечер 

и да се занимават и с тяхното възпитание. Обучението на малките 

момичета по грамотност се възлага на монахините. По Устав броят на 

възпитаниците се определя на 200, като за всеки прием се допускани по 

50 девици на прием, на възраст между 5 и 6 години. Приемът се 
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провежда веднъж на 3 години. Курсът на възпитание и обучение трае 

12 години, четири класа по 3 години за всеки. Родителите трябва да 

подпишат декларация, че няма да ги прибират по-рано от срока на 

завършване на учебното заведение.  

В Устава е предвидено внимателно да се определя степента на 

способностите и успеха на всяка възпитаничка, да се съобразяват при 

преподаването със степента на умствено развитие на възпитаниците 

„да не затрупват с излишни понятия още неразвития им разум“, 

внимателно да изследват във всеки конкретен случай причините за 

недостатъчната им успешност и разумно и внимателно да се вземат 

мерки за отстраняване на тези причини. (Черепнин, 1915, 61) 

Уставът предвижда за успеха и прилежанието на всяка 

възпитаничка началничката да провежда изпити, едни в присъствието 

само на класа, а други – пред всички възпитаници, при това в устава се 

предвижда началничката често да вика при себе си най-добрите 

възпитаници и пряко да ги напътства и ръководи. 

В Устава е отделено много място на въпросите на религиозното, 

нравственото и физическото възпитание, като на първо място е 

религиозното възпитание. Ежедневно сутрин и вечер трябва да се 

извършва молитва, като в неделя и празничните дни възпитаниците 

трябва да посещават църковната служба и да присъстват на нея с „дух и 

сърце“. За малки „престъпления“ /разсейване, говорене/ по време на 

молитвите се налагат строги мъмрения на провинените в присъствието 

на целия клас, за да може „срамът на една да служи на другите за 

въздържане от подобни постъпки“.  

В Устава, по отношение на нравственото възпитание, се 

предвижда да се вкоренят в тях „светски добродетели – взаимна 

учтивост, кроткост, въздържание, равенство в добронравното 

поведение, чистота и склонност към добро, като се смята, че на 

благородните особи е необходима скромност и великодушие.“ 

(Черепнин, 1915, 72) 

Грижата за физическото възпитание на момичетата в Устава се 

изразява с цял ред хигиенни мерки. Основната грижа е чистотата на 

пространството и тялото. 

В Устава се предвижда изучаването на руски и чужди езици, на 

които правилно да четат, пишат и говорят, да знаят аритметиката, 

географията, историята, стихотворство и отчасти архитектура и 

хералдика, а в художествените се настоявало да рисуват и да правят 

миниатюри. Преподавали им още „танцуване, вокална и 

инструментална музика, шиене от всякакъв род, везане и плетене“. 

Особено място в курса се отделя на изучаването на Икономия, 

дори обучението по аритметика е свързано и подчинено на идеята „да 

се държи добър порядък в домакинството. Започвайки от третата 

възраст, възпитаниците трябвало „да извършват всякаква работа“ – 
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„сами да изчисляват дневните разходи“, „сами да си шият рокли от 

дадените им материи“. 

В Устава се предвижда и практическо използване на знанията 

на възпитаниците, а така също и развитие на педагогически 

способности у момичетата. С тази цел по-големите възпитаници трябва 

по две всеки ден да помагат на учителките на малките, като бъдат техни 

помощници.  

Реално начало на реформите 

На 5 май 1764 г. е учредено с Указ учебно-възпитателното 

заведение за 200 благородни девици и разпратено съобщение за 

събирането на дворянски дъщери до всички губернии, провинции и 

градове.  

Със съжаление Елена Лихачова констатира: „Учредяването на 

общественото учебно заведение за знатни девойки не срещна 

съчувствие, особено в началото, а предизвика по-скоро изумление, 

предимно във висшите кръгове на обществото...Предубеждения в 

този смисъл съществуват и сега /1900 г./, повече от сто години от 

учредяването на това заведение. За това отношение говори и 

Ржевская в своите спомени (Институтки,1871), а Николай Черепнин 15 

години по-късно се опитва да обясни този факт. 

„Желаещите да изпратят своите дъщери във Възпитателното 

общество се оказват малко. Руското общество с малки изключения не 

съзнава необходимостта да се дава на жените сериозно образование и 

се отнася с предубеждение към новото учебно заведение, основано при 

това на съвършено необичайни за руския живот начала. Несъмнено 

допринася и това категорично изискване от родителите и роднините 

да се подпишат, че до изтичането на дванадесетгодишния срок, няма 

да ги приберат обратно по никакъв начин. Към новото учреждение 

привлича преди всичко неговият благотворителен характер и затова 

първите желаещи са от недостатъчно богатите дворянски 

семейства или на момичета от дворянски произход, останали сираци и 

отглеждани от роднини. Затруднява и изискването да се представят 

изискваните по устав доказателства за дворянски произход, има 

проблеми и с началната възраст и здравословното състояние на 

постъпващите девойки (Черепнин, 1915, 92). 

Приемът върви бавно и на 28 октомври Императрицата 

публикува за втори път Устава за откриването на Възпитателното 

общество. Чак на 9 юли 1765 г. списъкът с 50 момичета е попълнен и е 

предоставен на Императрицата. В числото на приетите са 7 титулувани 

възпитанички, но едновременно има много дъщери на чиновници, 

офицери и нисши придворни служители. На 4 август 1765 г. се състои 

тържествено освещаване на училището в присъствието на чужди 

посланици и знатни лица (Черепнин, 1915, 98). 
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Момичетата с дворянско потекло се обучават в Института 12 

години. Постъпват на 5-6 и излизат на 18-годишна възраст. Целият 

период се дели на 4 етапа – по 3 години във всеки. Във всяка възрастова 

степен носят дрехи с определен цвят. Най-малките ученички носят 

кафяви рокли. Живеят в спални по 9 човека и за всяка спалня отговаря 

дама. Изучават: закон Божи, руски, френски, немски и английски език, 

рисуване, танци, музика и ръкоделие. В следващата възраст /9-12 г/ 

носят сиви рокли и към предишните предмети изучават още история и 

география. В „третата възраст“ /12-15 г./ роклите стават сини. Особено 

внимание в този период се обръща на четенето на исторически и 

нравоучителни книги. Момичетата слушат и курс по опитна физика, 

словесни науки, архитектура и хералдика. Най-големите /15-18 г./ имат 

официални бели рокли, с които посещават институтските балове, 

където танцуват една с друга, а на занятия ходят в зелени рокли. В тази 

възраст имат и педагогическа практика, счетоводство, ръкоделие и 

домоводство. Във всички степени изучават и литература, танци, пеене и 

ръкоделие. Главно събитие в институтския живот са изпитите, на които 

присъстват членове на царското семейство или самият император. Най-

добрите се награждават и могат да бъдат поканени като дами в царския 

двор. Момичетата живеят изцяло в Института и общуването им с 

родителите и роднините е строго ограничено. Стават в 6 часа сутринта, 

имат по 6 или 8 часа, време за разходки и игра. 

За първа началничка още на 23 април 1764 г. е назначена 

княжна Анна Сергеевна Долгорукова. Тя е дъщеря на княз Долгоруков. 

Назначаването ѝ може да се обясни с желанието да се постави начело 

на новото учебно заведение титулувана особа, за да се повдигне 

неговият авторитет. По заповед на Императрицата за тази ѝ длъжност 

трябва да получава по 2000 рубли годишно. Началничката е и член на 

формирания към училището Учебен съвет. Членове на съвета са – 

отговорник по възпитанието Иван Иванич Бецки, сенатор П. И. Панин, 

П. Трубецкой и С. Козмин (Черепнин, 1915, 103). 

Още в началото за заместничка е определена вдовицата на 

действителния статски съветник Де Лафон, която е французойка, и след 

уволнението на Долгорукова изпълнява длъжността началничка 30 

години – до 1773 г. Самата де Лафон е специално поканена от Бецки, 

тъй като е възпитаничка на френското училище за благородни девици в 

Сен – Сир. Видимо Лафон напълно отговаря на изискванията на 

Екатерина, които тя споменава в едно от писмата си: „да не е млада, 

да не е католичка, все едно какво звание има, но по-добре да е знатна. 

Особа нетитулувана, без длъжност, независима, ще бъде за мен 

превъзходна (Лихачева, 1899, 123). 

Ето какво пише за нея в спомените си Глафира Ивановна 

Ржевская – бивша възпитаничка на първия прием във Възпитателното 

общество, която в записките си разказва с подробности за първите 
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години на живота си в Смолни и за Де Лафон: Г-жа Лафон с рядък ум 

управляваше заведението в продължение на 30 години, като утвърди в 

практиката приетата система на възпитание. Тя беше изцяло 

отдадена на работата. С далновидност наблюдаваше общите 

порядки и извършваше огромна работа в организацията на живота ни 

в заведението. Със свойствената ѝ наблюдателност тя предусещаше 

и предупреждаваше за злоупотреби. Твърдо и бдително следеше за 

това, всички лица, които трябваше да съдействат за успеха на 

нейното предприятие, добросъвестно да изпълняват своите 

задължения. Тази загриженост се виждаше и при избора на прислуга, 

която е много важна в заведение, където чистотата на нравите се 

смята за залог на всички добродетели.  

Г-жа Лафон принадлежала към добро семейство, което, 

вследствие на религиозни раздори, е принудено да напусне Франция и 

да потърси убежище в Русия. Заселили се в Петербург, където 

продължили своята търговия с вино и открили първия в града хотел, 

който започнали да посещават знатни особи. Натрупали състояние, 

те се потрудили да дадат добро образование на своята единствена 

дъщеря, която майка ѝ родила на 50 години. Красива и богата, тя 

имала много кандидати и на 15 години се омъжила за французин, 

генерал-майор на руска служба. Тя била нещастна в брака си и цялото 

свое състояние и спокойствие принесла в полза на съпруга си, който 

полудял и я заплашвал неведнъж да я убие с двете ѝ дъщери. Изпадайки 

в припадъци, той искал от нея и децата да приемат католическата 

вяра, към която той самият не принадлежал, но считал, че за тях е 

необходима, за да получат наследство от неговите родители, които 

се намирали във Франция. Той непременно искал да се върне в родината 

си. Жена му го завела зад граница на лечение, за което похарчила 

последните си средства. Нищо не помогнало и той умрял и г-жа 

Лафон с двете си деца остава в крайна нужда, без помощи в чужда 

страна. Тя искала да се върне в Русия, за да събере парите, които 

баща ѝ е дал на няколко лица в заем и се обърнала за помощ към нашия 

посланик в Париж. Тук се запознал с нея г-н Бецки и започнал да 

разчита на нея като на човек, способен да изпълни замисления от него 

план. 

Връщайки се в Русия, г-жа Лафон продължила да се вижда със 

своите предишни другари и познати и се намирала в добро общество, 

обичана и уважавана от всички. Особено към нея се привързал г-н 

Бецки. Той ценил общуването с тази жена, извлякла толкова полза от 

своето нещастие, при това умна, весела и заслужила общото 

уважение със своето примерно поведение. Нейните познания му били 

нужни за неговия любим предмет и той често се съветвал с нея. Така 

че тя вече напълно била подготвена, когато ѝ било поръчано да 

подготви заведението и тя трябвало да изпълни дълбоко замисления 
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план. На нейните ръце паднала цялата работа. Отначало, намирайки 

се в заведението в качеството на заместничка, на всяка стъпка 

срещала противодействие от главната началничка. След като си 

подала оставката, Лафон я наследила. Под нейно ръководство 

заведението напълно процъфтявало. Можело само да се уподоби на 

Сен Сирското учреждение във Франция.3 За да се внуши по-голямо 

доверие в това ново учреждение, начело поставили знатна особа, 

наградили я с портрет на императрицата с цел да му придадат още 

по-голяма тежест. Но този избор удовлетворил само тези, които се 

прехласват пред външността и не се грижат за същността на 

работата. Разумните хора, сложили на сърцето си учреждението и 

неговата обществена полза, ясно видели превъзходството на г-жа 

Лафон и считали, че няма нужда от знатен произход. И тя напълно 

достойно била възнаградена за своите услуги с портрет на 

императрицата, заедно с орден Св. Екатерина. Умряла е в бедност4 и 

нищо не е оставила на своите дъщери. Общото уважение към нейното 

лично достойнство я награждавало за недостатъчните отличия, от 

които се стремели да я лишават с помощта на интриги. Преди да 

разкажа как ми е скъпа на мен лично, бях длъжна да разкажа колко я 

ценяха всички. Тя беше предмет на моята първа привързаност. Никой 

впоследствие не можа да ми я замени. Тя ми беше като майка, 

ръководителка, приятел и беше покровителка и благодетелка моя. Да 

я обичам, почитам и уважавам за мене беше необходимост.“ 

(Ржевская, 2008, 40–43) 

Няма подробно да се спираме на начина на организация на 

всекидневието на девойките в училището, тъй като те в детайли са 

описани в историографската литература до 1917 година и отразени в 

киното5. 

На 31 януари 1765 г. е обявен Указ за прием към Новодевичия 

манастир Смолни и на малолетни девойки от недворянското градско 

съсловие. Това училище също е под управлението на Началничката и 

Правителственицата и за него също се грижи Съветът на попечителите. 

За първия прием са допуснати 60 девойки, а пълният комплект трябва 

                                                           
3 За първи път спомените ѝ са публикувани на френски в „Руский архив“/1871, 

кн.1, Вып.1, с.87/. Това са единствените запазени и съхранени спомени от 

първите години на училището. Цитирането им е по „Институтки. 

Воспоминания воспитанниц интитутов благородных девиц“, М. „Новое 

литературное обозрение,“ 2008, с. 40- 43. В бележките към публикувания текст 

на Глафира Ржевская има ремарка „Училището в Сен Сир, което завършва и 

София де Лафон, послужва като образец за Смолни институт и след това и за 

другите женски институти в Русия“. 
4 След смъртта на София де Лафон в Петербург правят улица на нейно име - 

София де Лафон - Лафонская, която след 1952 г. е сменена. 
5 Сериен филм „Институт благородных девиц“ – 169 серии. 
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да се състои от 240. Идеята на Екатерина да възпитава и обучава към 

манастира Смолни дъщери на търговци и занаятчии и за тази цел да 

направи за тях училище не е странна, ако се припомни, че 

Императрицата си поставя задача да превъзпита целия свой народ, да 

създаде нова порода бащи и майки. Освен това, ако се вземе под 

внимание презрението, с което руското общество се отнася тогава към 

науката, учените и учителите, ще се разбере, че възможността да се 

учи, и при това в обществено заведение, не се оказва привилегия, а 

напротив – за това се считат предназначени момичетата от нисшите 

слоеве на обществото, които ще се подготвят за учителки.  

Професорът по история и правознание в Московския 

университет, Дилтей, през 1766 г. дори предлага на Империатрицата 

проект да учреди особено „робско“ училище за образование на учители 

от крепостните (Лихачова, 1899, 241). 

Нарушавайки частично принципа за съсловност, Екатерина и 

Бецки вероятно преследват и някои имперски цели, но това училище не 

е обект на нашето изследване. 

Първият държавен съсловен институт за момичета в Смолни 

става модел за откриване по-късно и на още институти за дворянки. 

Само в Петербург те са 10, в Москва – 4, а останалите 16 са из цяла 

Русия. 

През 80-те години на 18. век Императрицата охладнява към 

идеята за нова порода хора и даже на близкия до сърцето ѝ Смолни 

започва да гледа по друг начин. Отстранява Бецки от управлението на 

Института, когато комисия констатира ниско ниво на преподаване. 

Възпитателните цели са заменени с образователни, обучението става 

водеща цел. 

Всичко за времето на Императрицата в Обществото получават 

възпитание 1316 момичета. При 11 приема и 7 випуска /от 1764 до 

1794/ завършват курса 850 момичета, 440 с благороднически произход 

и 410 – с буржоазен (Лихачева, 1899, 171). 

Като прави обобщение на изследвания период в историята на 

женското образование в Русия, Елена Лихачова заключава: „Каквито и 

да са недостатъците на това образование в до реформаторския 

период, т.е. до 1856 г., то има не малко значение в Руското 

просвещение. Институтите в известна степен изпълняват 

предначертаната им от Императрица Екатерина мисия: да 

съдействат за смекчаване нравите на руското общество и да внесат 

някаква култура в руския живот. Те доставят на руските училища нов 

тип учителки и облекчават осъществяването на реформите на 

женското образование. С учредяването през 1856 г. на открити 

женски учебни заведения започва нова епоха: дотогава образованието 

е достъпно само за малък брой момичета и то предимно от 
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дворянското съсловие. Сега вече то става достъпно за много 

момичета и от всички съсловия по цяла Русия.“ (Лихачова, 1899, 151). 

Тук не можем да се съгласим с авторката, тъй като моделът, 

който се налага след 1856 г. – затворено, съсловно средно образование 

за момичета, едва ли може да се приеме, че е „епоха“, доколкото тази 

отвореност не засягала децата на крепостното население, което по това 

време е 90% от населението. 

 

Заключение 

От позицията на нашето време, Императорското възпитателно 

общество в Смолни институт би могло да се разглежда като един 

утопичен експеримент, напълно неприемлив за тогавашното руско 

общество и култура. С много драстични промени Смолни институт и 

другите 30 института, създадени в Русия по подобие на Смолни, 

продължават да съществуват и до революцията през 1917 година. Сами 

по себе си тези училища налагат един нов модел на женско образование 

– недемократично, затворено по своя характер, изолирано от реалните 

проблеми на живота, утилитарно и съсловно. Напълно централизирани 

и под държавна власт, те не допускат участието на семействата и 

обществото в тях, както и момичета от ниските съсловия.  

Във всеки случай Смолни и другите институти за благородни 

девици изчерпват успешните опити на Екатерина да възпита „нова 

порода хора“. 

Но така или иначе от тези Институти излизат много от „новите 

жени“ на 60-те години на 19. век – образовани, владеещи чужди езици, 

познаващи западната литература и култура, инициативни и дейни, 

които стават инициаторки на основаването на женското движение в 

Русия, една от задачите на което е борбата за право на жените на висше 

образование и право на интелектуален труд (Pashova, Vodenicharov, 

2019). 
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