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Дослідження студентства Ніжинського
історико-філологічного інституту
князя Безбородька (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.)
У статті подано огляд перспектив подальшого дослідження студентства
Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька у період кінця ХІХ – початку ХХ ст. Ніжинське студентство розглядається
крізь призму загальноімперського, саме тому висвітлено основні здобутки
радянської та пострадянської історіографії з даного питання. Наголошується на тому, що до цього часу немає праці, в якій увага приділялася б
саме студентам інституту Безбородька, їхньому повсякденному життю,
а не викладачам, внутрішньому розпорядку закладу чи суспільно-політичним метаморфозам. Також на сьогодні існує невелика кількість наукових
робіт, які б розкривали проблематику провінційного студентства Російської імперії. Враховуючи ці аспекти, у даній статті визначені шляхи
подальшої дослідницької діяльності: соціальний та ідеальний образи студентства, його побутове життя, специфіка навчання в історико-філологічному інституті.
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Двохсотлітня історія Ніжинської вищої школи досить насичена
на події: у 1820 р. у м. Ніжині було відкрито Гімназію вищих наук князя
Безбородька. У період з 1832 по 1840-ві рр. діяв фізико-математичний ліцей, який реорганізували в юридичний. У 1875 р. на його основі
було сформовано Історико-філологічний інститут князя Безбородька.
Даний заклад проіснував до 1920 р. На початку 1920-х рр. було прийняте рішення про реформу Ніжинського інституту. Умовного сучасного
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освітнього профілю заклад набув у 1946 р., коли після війни було
сформовано Педагогічний інститут імені М. В. Гоголя (з 1998 р. – педагогічний університет). У 2004 р. Ніжинська вища школа отримала
статус державного університету.
Історико-філологічному інституту князя Безбородька присвячена значна кількість робіт багатьох істориків. Особливо в цьому напрямку вирізняються праці Г. В. і О. Г. Самойленків [25–26]. Окрема
група досліджень присвячена як загальному викладацькому складові
інституту, так і окремим його професорам. Зокрема, це праці
П. П. Моціяки [16], Д. С. Гордієнка [10], Л. В. Шипко [30], А. М. Острянка [20–21], І. І. Киричок [14] та інших науковців. Також за останні
роки було здійснено публікацію спогадів студентів і викладачів,
щоденникових записів професора М. П. Бережкова [17; 32].
Однак, феномен студентства історико-філологічного інституту
князя Безбородька розглядається у багатьох працях побіжно, у тіні
загальної проблематики, не виходячи за рамки нехай і важливого,
але другого плану. При цьому спроби осмислення образу пересічного студента завжди були затребуваними як для сучасників тієї епохи,
так і для істориків-дослідників. Студент, як літературний герой, набув
особливих рис у творах таких класиків, як Л. М. Толстой («Юность»),
І. С. Тургенєв («Отцы и дети»), Ф. М. Достоєвський («Преступление
и наказание»), А. П. Чехов («Студент», «Вишнёвый сад»), О. І. Купрін («Яма»), М. Г. Гарін-Михайловський («Студенты»), М. Горький
(«Жизнь Клима Самгина») та інших. Після появи і розвитку кінематографу нового забарвлення цим творам, а відтак і зображеному в
них образу студента, надали як численні екранізації класики, так і
біографічні картини. Цікавим є питання, яке закономірно постає після всього вищезгаданого. Воно полягає в тому, якою мірою ідеалізованим був цей образ, представлений спочатку в літературі, а потім у
кінематографі.
Треба зазначити, що в радянській історіографії увага студентам
якщо й приділялася, то в контексті революційних і суспільно-політичних
рухів або ж у рамках історії університетів. Наприклад, Н. Я. Олесич
у своїй роботі «В. И. Ленин и революционное студенчество России»
(не важко здогадатися про зміст виходячи із самої назви монографії)
[18] акцентує увагу на впливові особистості В. І. Леніна на студентський рух і політичне виховання студентів у руслі марксистської ідеології. Більш ранішнє дослідження П. С. Гусятнікова [11] також розглядає роль студентства у передреволюційних та наступних революційних подіях 1905–1907 рр. Г. І. Щетініна [31] у своїй монографії на
глибокому рівні охарактеризувала вплив університетського уставу
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1884 р. на вищу освіту в Росії, в тому числі на студентство. У рамках
дослідження імперських університетів тему студентства підіймали такі дослідники, як Є. П. Степанович [27] та Р. Г. Еймонтова [33]. Тобто
дослідниками розроблялися в першу чергу теми революції, соціальнополітичні аспекти життя, а вже потім університет як заклад освіти та
місце дискурсу між офіційною царською ідеологією та демократичними віяннями, включаючи буржуазні свободи, національне питання
тощо. Сам пересічний студент з усіма його потребами, цінностями,
особистим життям (включаючи кохання та секс) не був цікавим.
У сучасній українській історіографії після 1991 р. можна виділити
роботи Н. М. Левицької [15], Т. А. Стоян [28], С. І. Посохова [23],
Н. А. Шип [29] та інших. Але в цілому продовжувалася тенденція,
визначена ще в радянській історіографії. Саме студентство як таке,
вивчалося мало. На нашу думку, етапним є недавнє розлоге дослідження І. С. Посохова «Студентство університетів Російської імперії
ХІХ – початку ХХ ст.: становлення та еволюція субкультури» [22], у
якому розглядаються цінності студентського стилю життя, його ідеали,
цілі, наукова і політична сфери діяльності представників студентської
субкультури. На противагу цьому в сучасній російській історіографії
увага студентському повсякденню часів «Belle Époque» приділяється ще з 1990-х рр.: А. Є. Іванов [12–13], О. А. Вішленкова [7–8], згадувана вже Н. Я. Олесич [19], В. Б. Аксьонов [1] та інші. При цьому
вивчення студентської субкультури виходить далеко за рамки
власне російської patriam [9; 24].
На потенційну критику стосовно того, що ми розглядаємо провінційне студентство крізь призму загальноімперського чи російського, заздалегідь відповідаємо тим, що воно входило до уніфікованої
освітньо-наукової системи Російської імперії і в даному вжитку наведені нами назви позбавлені будь-якого ідеологічного підтексту.
Також в історіографії далеко не повною мірою відображено
різницю в якості освіти між провінційними вишами та елітними.
Увага здебільшого акцентується на імператорських університетах і
при цьому набагато менше у поле зору дослідників потрапляють
інститути та училища, які випускали значну кількість спеціалістів для
різних галузей, не кажучи вже про чиновничий апарат. Всі ці заклади
освіти формували власну інтелігенцію з усіма властивими їй особливостями (політичні та мистецькі уподобання, загальний світогляд
тощо). Тобто левова частина царської вищої освіти перебуває в тіні.
Не менш важливим є аспект військових зобов’язань студентів
та приписки більшості з них до призовних дільниць [4, арк. 22–24; 6,
арк. 14–15]. У подальшому це стало однією з основних причин вели-
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ких втрат серед інтелігенції та професійних спеціалістів під час
Першої світової війни.
Унікальність історико-філологічного інституту князя Безбородька у Ніжині полягає в тому, що подібних суто педагогічних закладів у
Російській імперії більше не було окрім Імператорського СанктПетербурзького історико-філологічного інституту, який був відкритий
у 1867 р. Часто до Ніжина подавали документи ті абітурієнти, які за
тих чи інших обставин не змогли вступити до С.-Петербурзького
закладу [2, арк. 104–105 зв]. Саме лише порівняння цих інститутів –
столичного і провінційного – за різними показниками потребує поглибленого вивчення.
Попереднє знайомство з архівними матеріалами Ніжинського
історико-філологічного інституту (фонд 1105) відкриває перед нами
нові перспективи до вивчення як малодосліджених, так і взагалі недосліджених особистих студентських справ, навчальних програм,
різноманітних звітів тощо [2–6]. Ми сподіваємося, що шляхом аналізу наявної в них інформації можливим буде дати відповідь на питання такого роду: яким чином вибудовувався ритм життя навчального закладу, головним аспектом була освіта чи виховання майбутніх викладачів і чиновників, у чому полягала специфіка навчання
саме в Ніжинському інституті.
Хоча питання про станове походження студентів історико-філологічного інституту князя Безбородька у дослідженнях неодноразово
підіймалося [25, с. 164–165], тим не менше не буде зайвим детальніше зосередитися на даних про батьків студентів, регіонах, з яких
вони походили, включаючи дихотомію міста та села, матеріальні
статки. Із сухої канцелярської мови можна скласти певний образ того, які особисті якості у студентів цінувалися при вступі та подальшому навчанні. Слід зазначити, що сама документація велася вельми
охайно, використовувався спеціальний гербовий папір, а вже на
період кінця ХІХ ст. до особистих справ підшивалися фотокартки
абітурієнтів [5, арк. 3а-3б]. Сама технологія обліку мало чим поступається сучасній, багато документів друкувалися на машинці.
Таким чином, у даній статті ми побіжно розглянули перспективні
шляхи дослідження студентського повсякдення на прикладі історикофілологічного інституту князя Безбородька у м. Ніжині. Тема надзвичайно цікава і потребує подальшого ретельного дослідження.
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Research of students of the Nizhyn Historical and Philological Institute named after
Prince Bezborodko (late 19th – early 20th centuries)
The article provides an overview of the prospects for further research of students of the
Nizhyn Historical and Philological Institute named after Prince Bezborodko in the late 19th –
early 20th century. Nizhyn students are considered through the prism of the general imperial,
which is why the main achievements of Soviet and post-Soviet historiography on this issue
are highlighted. It is emphasized that so far there is no work in which attention is paid to the
students of the Bezborodko Institute, their daily lives and not to teachers, the internal
regulations of the institution or socio-political metamorphoses. Also today there are not
many scientific works that would reveal the problems of provincial students of the Russian
Empire. Taking into account these aspects, this article identifies ways of further research:
social and ideal images of students, their everyday life, the specifics of studying at the
Institute of History and Philology.
Key words: Nizhyn Higher School, students, Prince Oleksandr Bezborodko HistoricalPhilological Institute, higher education, intelligentsia, Alltagsgeschichte.

