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Здобутки ніжинських гоголезнавців 
 

У статті на конкретному фактичному матеріалі розкрито основні етапи 
розвитку наукового гоголезнавства у Ніжинській вищій школі, починаючи 
із перших статей І. Кулжинського, О. Лавровського, І. Сребницького, 
М. Сперанського, П. Заболотського.  
Особливе місце у статті приділяється відродженню наукового гоголе-
знавства у Ніжинському педагогічному інституті ім. М. В. Гоголя у 1979 р., 
який став етапним і дав поштовх для широкого та глибокого вивчення 
спадщини письменника. Саме це яскраве напрацювання ніжинців дало мож-
ливість відкрити в Ніжині Гоголезнавчий центр – єдиний в Україні. В стат-
ті також аналізуються напрацювання вчених-гоголезнавців на сучасному 
етапі.  
Ключові слова: Ніжинська вища школа, гоголезнавство, Гоголезнавчий 
центр.  

 
 
Початок ніжинського гоголезнавства відноситься до середини 

ХІХ ст., коли у 1854 р. в журналі "Москвитянин" [1] колишній вчитель 
М. Гоголя з латинської мови, а в той час інспектор Юридичного ліцею 
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кн. Безбородька І. Г. Кулжинський опублікував статтю "Спогади вчи-
теля", у якій стверджував, що в Гімназії вищих наук кн. Безбородька 
"Гоголь був талантом, непізнаний школою". Але це не завжди відпо-
відало дійсності, бо юнак на час навчання проявляв себе в 
театральній і літературній справі, хоча у навчанні це був середньої 
підготовки студент.  

Значна частина випускників-ніжинців брала участь у підготовці 
статей для збірників "Ліцей кн. Безбородька" (1859) [2], а згодом 
"Гімназія вищих наук і Ліцей князя Безбородька" (1881) [3] під 
керівництвом Миколи Гербеля. Він опублікував також велику статтю 
"Н. Я. Прокопович и отношение его к Н. В. Гоголю" [4].  

У 1879 р. професор, перший директор Історико-філологічного 
інституту кн. Безбородька М. О. Лавровський написав дослідження 
"Гимназия высших наук кн. Безбородко" [5], в якому широко висвіт-
лив навчання М. Гоголя в ній. Стаття була основана на архівних 
матеріалах, які зберігалися у Ніжині. А у 1881 р. М. О. Лавровський 
опублікував статтю "К биографии Гоголя", в якій зосередив увагу на 
проблемі малої батьківщини, домашньому простонародному сере-
довищі та гімназійному житті і їх ролі у формуванні особистості 
М. Гоголя. Праці академіка М. О. Лавровського можна вважати 
початком ніжинського наукового осмислення М. Гоголя як майбут-
нього відомого письменника.  

Наступний етап появи робіт на гоголівську тематику був пов’я-
заний з відкриттям пам’ятника М. Гоголю у Ніжині у 1881 р. У зв’язку 
з цим з’явилися книги "Чертвертое сентября 1881 года в Нежине 
(открытие памятника Н. В. Гоголю)", І. Сребницького "Гоголь, как 
национальный русский поэт-художник" (К., 1881), а також 
М. О.  Лавровського "Гимназия высших наук и Лицей князя Безбо-
родко" (СПб., 1881).  

Після цього до спадщини Гоголя вчені Ніжина повернулися у 
1902 р. у зв’язку з 50-річчям від дня смерті письменника та у 1909 р. – 
100-річчям від дня його народження. У цей час були опубліковані 
статті М. Сперанського, І. Сребницького, І. Іванова, П. Заболоцького 
[7], які в основному торкалися життя М. Гоголя ніжинського періоду 
та його оточення.  

Статті вчених Історико-філологічного інституту кн. Безбородька 
давали можливість відкрити для широкої аудиторії життя Гоголя в 
Ніжині і визначити місце та роль в ньому Гімназії вищих наук.  

Освоєння спадщини М. Гоголя у 30–50-х рр. ХХ ст. було по-
в’язане також з ювілейними датами письменника. Саме цим подіям і 
присвячувалися статті М. Даденкова, В. Пухтинського, М. Кругляка, 
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Г. Васильківського, Ю. Савченка, А. Стогнута, І. Кононенка. У порів-
нянні з попереднім періодом вчені цього часу більше звертали увагу 
на "Справу про вільнодумство" та оцінку її з тогочасних політичних 
позицій, а також на міжлітературні зв’язки творчості Гоголя.  

Новий етап осмислення життя і творчості М. Гоголя вченими Ніж-
ина розпочався у 70-х рр. ХХ ст. Минуло рівно 40 років, як 17-го квітня 
1979 р. в Ніжині було проведено Всесоюзну конференцію "Гоголь і 
сучасність" з ініціативи автора цих рядків, тоді завідувача кафедри 
російської і зарубіжної літератури, та за підтримки на той час нового 
ректора інституту Ф. С. Арвата, яка присвячувалась 170-річчю від дня 
народження М. Гоголя. Для участі у конференції були розіслані 
запрошення в усі університети та педагогічні інститути Радянського 
Союзу. Інтерес вчених виявився особливий, бо після 1959 р. подібних 
конференцій, присвячених М. Гоголю, не проводилося в країні.  

У ніжинській конференції взяли участь понад 150 вчених Радян-
ського Союзу, які представляли виші багатьох союзних та автоном-
них республік, зокрема П. Г. Пустовойт, В. А. Воропаєв (Москва), 
Б. О. Корман (Іжевськ), І. В. Карташова (Калінін, нині Твер), 
Є. О. Константиновська (Куйбишев, нині Самара), О. А. Смірнов 
(Москва), П. П. Охріменко (Суми), Л. М. Вердомацький (Вітебськ), 
Л. М. Прашкович і Л. В. Карабанова (Мозир), Н. І. Зайцев (Донецьк), 
Н. М. Факовська (Одеса), Т. Ф. Ніязова (Самарканд), Т. А. Грамзіна 
(Йошкар-Ола), І. І. Девицький (Джамбул), Г. Б. Окунь (Ташкент), 
А. М. Альмамедов (Баку), Н. Д. Тамарченко (Кемерово), В. М. Осокін 
(Москва), С. П. Петрова (Якутськ), В. А. Зубков (Перм), Н. П. Трофи-
мова (Бельци) та багато інших. Ця важлива літературна подія 
знайшла відгук у наукових періодичних виданнях [8].  

 Саме з цього часу і відродилося гоголезнавство у Ніжині. Члени 
кафедри російської та зарубіжної літератури тодішнього педагогіч-
ного інституту почали займатися вивченням спадщини письменника. 
Зміцнилися зв’язки з Інститутом літератури АН України, завідувачкою 
відділу російської літератури членкинею-кориспонденкою АН України 
Н. Є. Крутиковою, кафедрою російської літератури Київського 
університету, відділом літератури ХІХ ст. Інституту російської 
літератури (Пушкінський Дім) АН СРСР, вченими Московського 
університету та Інституту світової літератури ім. М. Горького.  

Протягом 80-х рр. з нашої ініціативи були запрошені для читання 
спецкурсів з творчості Гоголя відомі вчені Ленінграда – професори 
Б. А. Єгоров, В. Е. Вацуро, Москви – Ю. В. Манн, Києва – Н. Є. Кру-
тикова, І. Я. Заславський та інші.  

У цей час зверталася увага на підготовку і випуск наукових 
збірників, проведення нових наукових конференцій. Помітними за-
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лишилися збірники "Гоголь и современность: наследие писателя в 
движении эпох" (К., 1985), "Наследие Гоголя и современность" (К., 
1989), "Гоголь і світова література" (К., 1994) та ін. Членами кафедри 
був підготовлений за нашою редакцією посібник "Н. В. Гоголь в школе" 
(К., 1988), а також вийшла наша книга "Изучение пьесы Н. Гоголя "Ре-
визор" в школе" (1987), бібліографічні покажчики "Н. В. Гоголь и лите-
ратура народов СССР" (автори Г. В. Самойленко і Є. М. Михальський 
(1984)) високо оцінена Ленінградським вченим В. Баскаковим [9], 
"Н. В. Гоголь и Нежин. Нежинская гимназия высших наук князя Без-
бородко, начало творчества" (укладачі Н. М. Жаркевич, Є. М. Ми-
хальський, П. В. Михед, Г. В. Самойленко (1987)). Більшість викла-
дачів нашої кафедри та кафедри російської мови опублікували свої 
статті у кафедральних гоголезнавчих наукових збірниках.  

До дослідження творчої спадщини Гоголя були залучені молоді 
науковці, які захистили кандидатські дисертації: О. К. Супронюк 
"М. В. Гоголь і його ніжинське оточення" (1990), Т. І. Агаєва (нині Тве-
рітінова) "Гоголівський міф про Петербург в контексті російської лі-
тератури 30–40-х рр. ХІХ ст." (1993), В. О. Сидоренко "Художній час 
як текстоутворююча категорія (на матеріалі "Петербурзьких повістей" 
М. В. Гоголя)", О. В. Шинкаренко (Банзерук) "Вторинна номінація в 
художній мові (на матеріалі творчості М. В. Гоголя)" (1997).  

На кафедрі літератури у цей час за підтримки вчених Ленін-
града, Москви, Києва визначилися основні наукові напрямки. Так, 
П. В. Михед, який 1981 р. захистив кандидатську дисертацію "Жан-
рово-стильова своєрідність романів В. Т. Нарєжного", проявляє знач-
ний інтерес до спадщини Гоголя, опублікувавши актуальні статті: 
"М. В. Гоголь і українська культура народного бароко" (1982), "Про 
джерела художнього світу М. В. Гоголя (М. В. Гоголь і В. Т. Нарєжний)" 
(1983), "Гоголь і Сільвіо Пелліко" (1985), "Про ніжинську літературну 
школу" (1988) та інші. Наші інтереси були пов’язані з Ніжинською 
вищою школою та літературно-мистецькою краєзнавчою роботою. У 
цей час вийшли книги "Нариси культури Ніжина. Ч. 1. Література" 
(1998), "Літературне життя Чернігівщини ХІІ–ХХ ст." та ін. В подаль-
шому ця тема знайде широке висвітлення, охоплюючи різні формо-
творення художньої культури Північного Лівобережжя України. Тому 
життя і творчість Гоголя поєднувалися нами з цими проблемами. 
Доцент Н. М. Жаркевич зосередила свою увагу на літературно-кри-
тичному сприйнятті "Вечорів на хуторі біля Диканьки" та становленні 
історичних поглядів Гоголя. Доцент Є. М. Михальський займався 
вивченням стилю творів Гоголя, а також початковою історією 
Гімназії вищих наук кн. Безбородька.  



 
      13 
 
Література та культура Полісся № 95. Серія "Філологічні науки" № 12

Велика підготовча робота сприяла заснуванню у Ніжині у 1996 р. 
Гоголезнавчого центру, який очолив П. В. Михед. За 40 років існуван-
ня Ніжинської гоголезнавчої наукової школи захищено докторську 
дисертацію і десятки кандидатських дисертацій аспірантів кафед-
ральної аспірантури, опубліковано сотні статей на гоголівську тема-
тику, зокрема у наукових збірниках "Література та культура Полісся", 
який виходить з 1990 р. під нашим керівництвом, де в 95 випусках на-
друковано понад 500 статей про Гоголя, 12 випусків повністю були 
присвячені творчості письменника, а у 24 випусках "Гоголезнавчих 
студій", засновником яких був 1996 р. П. В. Михед, опубліковано 
понад 280 статей відомих українських і зарубіжних гоголезнавців.  

За цей час члени кафедри опублікували ґрунтовні монографії. 
Проф. П. В. Михед видав книги "Крізь призму бароко" (2002), "Пізній 
Гоголь і бароко: українсько-російський контекст" (2002), "Слово ху-
дожнє, слово сакральне. Збірник статей" (2007), які увійшли у 
широкий науковий обіг і знайшли міжнародне визнання.  

У "Гоголезнавчих студіях", а потім окремо у 2002 р. вийшла книга 
"Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя: нежинский период  
(1820–1828)", упорядниками якої були Н. М. Жаркевич, З. В. Кирилюк, 
Ю. В. Якубіна, керівник проекту і відповідальний за випуск П. В. Михед.  

Слід назвати також книги доцентів Н. М. Жаркевич "О Гоголе 
(Н. В. Гоголь глазами ХХ века)" (2009), К. П. Ісаєнко "Микола Гоголь і 
Пантелеймон Куліш: два українських світи" (2015), Ю. В. Якубіної 
"Гоголь і Гімназія вищих наук: біографічний та ейдологічний виміри" 
(2012), а також цикл статей з цієї проблематики. Проф. Г. В. Самой-
ленко опублікував низку монографічних праць, зокрема "Нежинская 
филологическая школа. 1820–1990" (1993), "Нежин – город юности 
Гоголя" (2002), "Николай Гоголь и Нежин" (2008) [10], "Творча спад-
щина Гоголя на перетині епох" (2009), "Гоголь в ХХ веке. Европа, 
Средняя Азия, Закавказье: тематико-библиографический указатель" 
(2009), "Хроника написания второго тома "Мертвых душ" Н. Гоголя" 
(2012), "Нежинский список второго тома "Мертвых душ" (2012), 
"Повість Миколи Гоголя "Тарас Бульба" в українському текстологіч-
ному, соціологічному та мистецькому вимірах" (2018). Цим працям 
ніжинських гоголезнавців присвячено багато рецензій у періодиці 
України та інших країн. А дослідження проф. Михеда П. В. та 
Самойленка Г. В. були відзначені державними, міжнародними та 
літературно-мистецькими преміями. Нині підготовлено до друку 
нашу роботу "Гоголь і Україна. Енциклопедія", у якій розміщено понад 
850 статей про життя і творчість Гоголя та про тих, хто був пов’язаний 
з письменником та його творами.  
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Крім вказаних вище монографій, слід відзначити велику роботу 
працівників Гоголезнавчого центру, які підготували до 200-річчя від 
дня народження Гоголя, "Зібрання творів у 7 томах" (2009–2012 рр.), 
упорядник П. В. Михед, коментарі П. В. та Т. В. Михедів. Деякі статті 
та твори Гоголя подано у перекладах Т. В. Михед. Крім цього, слід 
назвати антологію мемуарів "Гоголь в Нежинской гимназии высших 
наук" (СПб., 2014), підготовлену П. В. Михедом та Ю. В. Якубіною. П. В. 
Михед є також упорядником у співавторстві книг, присвячених 
релігійним поглядам Гоголя та іншим проблемам його спадщини: 
"Родословие Н. В. Гоголя: статьи и материалы" (М., 2009), "Микола 
Гоголь: українська бібліографія" (К., 2009).  

У дослідженні спадщини Гоголя брали участь і члени кафедри 
російської мови, довгий час очолювану проф. Н. М. Арват, яка всебічно 
досліджувала мову творів письменника. Основні її статті увійшли до 
книги "Профессор Нинель Арват. Ученый, педагог, человек. Воспоми-
нания и публикации" (2018). На матеріалі багатьох творів М. Гоголя 
Н. М. Арват досліджувала важливу мовознавчу проблему, пов’язану 
зі структурою художнього тексту ("Шинель") і її компонентами: описом 
("Страшная месть"), художнім простором і часом ("Шинель"), естетич-
ною функцією ритму ("Майская ночь, или Утопленица"). Серед науко-
вого доробку вченого є цілий цикл праць, присвячених одному гого-
лівському тексту, наприклад "Старосветским помещикам": "Описание 
как компонент структуры текста…", "Художественное пространство в 
повести…", "Речевая структура повести…", "Сверхфразовое единст-
во в повести…", "Ритмообразующие средства в повести…" та інші.  

Н. М. Арват написала десятки статей, які охоплюють найрізно-
манітніші аспекти творчості письменника, зокрема, ритмічність і 
троїчність гоголівських текстів, структура контестномовних форм, 
своєрідність картини світу та ін. Дослідниця вважала, що ритміч-
ність – це перша характерна риса гоголівських текстів, що письмен-
ник будує свій виклад за принципом розповідь, опис, чужа мова, і ця 
ритмомелодійна організація своєю формою допомагає підтримати 
викладений зміст.  

Вивченням мови творів М. Гоголя займалися також члени 
кафедри доценти О. В. Банзерук, Н. О. Бондар, Л. І. Гетман, 
В. О. Сидоренко.  

Уже стало традицією кафедри видання тематичних збірників на-
укових статей, в яких в центрі уваги був лінгвостилістичний аспект з 
добавкою назви повістей": "Вий" Н. В. Гоголя (2009), "Тарас Бульба" 
Н. В. Гоголя" (2012), "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович 
с Иваном Никифоровичем" Н. В. Гоголя" (2015), "Сорочинський 
ярмарок" (2016), "Старосветские помещики" (2018), в яких 
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розміщувалися статті членів обох мовних кафедр – української і 
російської.  

Спадщина Гоголя була і в об’єкті членів кафедр української 
мови та літератури. Академік Ф. С. Арват досліджував переклади 
творів Гоголя українською мовою, проф. Н. І. Бойко – експресивну 
лексику та проблеми її перекладу в творах Гоголя. Інші члени 
мовної кафедри аналізували традиції Гоголя в мові творів І. Нечуя-
Левицького, Є. Гуцала, Ю. Збанацького, а також окремі аспекти 
мови творів Гоголя.  

Проф. кафедри української літератури О. Г. Ковальчук опублі-
кував монографію "Гоголь: буття і страх" (2002), яка високо оцінена 
науковою громадськістю.  

Таким чином, на сьогодні ми можемо з впевненістю говорити 
про існування Ніжинської гоголезнавчої наукової школи, учасники 
якої постійно і всебічно займаються вивченням спадщини М. В. Го-
голя, ім’я якого з честю носить наш університет з 1939 р.  
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Achievements of Gogol researchers at Nizhyn 
 

The paper outlines the main stages in the development of Gogol Studies at Nizhyn Higher 
School, beginning with the seminal articles by I. Kulzhynsky, O. Lavrovsky, I. Srebnytsky, 
M. Speransky, P. Zabolotsky.  
The author pays a special attention to the revival of scientific Gogol studies at Nizhyn 
Pedagogical Institute named after N. V. Gogol in 1979, which gave an impetus for the 
multilateral research into the writer’s legacy. Drawing on these outstanding results the 
University managed to open the Centre for Gogol Studies which is the first in Ukraine. The 
article also discusses the state of contemporary Gogol Studies in the University.  
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