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НІЖИНСЬКА ВИЙЦА ШКОЛА: ПРОБЛЕМИ 
ОСВІТИ, НАУКИ. 

Е.Н.Михальский 

В.Г.КУ КОЛЬНИК И ЕГО РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ 
ГИМНАЗИИ В Ы С Ш И Х НАУК КНЯЗЯ БЕЗБОРОДКО 

Открытие учения в Гимназии высших наук князя Безбородко -
один из наименее освещенных вопросов, так как внимание 
исследователей главным образом сосредоточилось на времени 
прсоывания в гимназии Н.В.Гоголя /с мая 1821 по июнь 1828 г./ 
или же на деле "о вольнодумстве нежинских профессоров". Кроме 
того, в Нежинском архиве сохранилось слишком мало документов 
и материалов, по которым можно было бы восстановить 
подлинную историю этого первого на Левобережье Украины 
высшего учебного заведения. Отсюда известная 
недоговоренность, неполнота сведений, фрагментарность 
освещения. Новооткрытые документы и материалы по истории 
Гимназии высших наук князя Безбородко в ЦГИА /г.Санкт-
Петербург/ и ЦГИАУ /г.Киев/ позволяют прочесть историю 
Нежинской гимназии в широком контексте развития высшего 
образования страны, установить вклад ученых-просветителей, в 
первую очередь В.Г.Кукольника и И.С.ррлая, возглавивших 
"святилище наук" и приведших его в цветущее состояние. 

"Особые права и преимущества", дарованные Гимназии 
высших наук князя Безбородко, ее устав, штатное расписание, 
профоссорско-учительскии состав, институт наставничества, 
энциклопедическая система философско-юридических и обще-
образовательных дисциплин, структура преподавания с раз-
делением на науки, языки и свободные искусства, многое другое, -
все эти вопросы получали зачастую неверное, искаженно 
одностороннее освещение. 4 • , 

Новооткрытые докумецты и материалы по истории Гимназии 
высш^,^ наук князя Безбородко в центральных архивохранилищах 
Ч'країціьі и России позволяют полностью восстановить общую 
картину вс^ю учебно-воспитательного процесса, с і рук гуру 
целенаправленного образования, его грехчааносіь и;ііі 
грехступснчаюсть. метолологическне и методические аспекты 

формирования соцна.1Ьно-по.м1ТПцеского, правового н 



философского знания, роль прикладных . наук и 
общеобразовательных дисциплин,, систему нравственного и 
эстетического воспитания, наконец, беспримерный подвиг 
ученЫх-подвижников, в первую очередь В.Г.Кукольника и 
И.С.Орлая - властителей дум молодого поколения. 

Однако следует учитывать и усложнившуюся общественно-
политическую обстановку, когда рушились упования на политику 
реформ, а наступление реакции ознаменовалось жестокими 
репрессиями по отношению прогрессивно мыслящей профессуры 
Харьковского, Казанского и Санкт-Петербургского 
университетов. Царскосельского лицея и других высших учебных 
заведений страны. 

Как уже отмечалось ранее, 19 апреля 1820 года состоялось 
высочайшее утверждение основания Гимназии высших наук князя 
Безбородко в Нежине, правда. Устав Гимназии и на сей раз не 
был конфирмован /та же участь постигла и ' Устав Санкт-
Петербургского университета, утверждение которого так и не 
сосгоялось, предписано было пользоваться Уставом Мос-
ковского университета/. Необходимо было принимать не-
отложные меры по скорейшему начатию учения в Нежинской 
Гимназии, предположительно, "в будущем августе месяце". В мае -
июне 1820 года Почетный попечитель Гимназии граф 
A.Г.Кушелев-Безбородко совместно с будущим директором 
B.Г.Кукольником окончательно согласовывает кандидатуры 
будущих профессоров и учителей Гимназии, 22 июня ом же 
направляет письмо-ходатайство на имя Министра духовных дел и 
народного просвещения о скорейшем открытии Гимназии и 
начале учения в ней. 30 июня 1820 года Главным правлением 
училищ принимается соответствующее постановление. 

А уже 5 июля 1820 года А.Н.Голицын направляет Попечителю 
Харьковского учебного округа предписание за 

№ 2186: "О начатии учения в Гимнйзии высших наук князя 
Безбородко": 

"Вашему Превосходительству известно о предположении 
устроить в городе Нежине высшее учебное завсденне, как сие 
предназнача;юсь еще покойным действительным тайным 
советником графом Безбородко. 

В следствие того состоялся на имя мое высочайший Его 
Ммпсрагорского Величества рескрипт, с коею копия у сего 
11рила1аегся. об учреждении в 1]ежине такового училища, с 

А. 
наименованием оного Гимназиею высших наук князя Безбородко, 
которой повелено состоять в непосредственном ведомстве 
Попечителя Харьковского учебного округа. 

Во исполнение сего положения немедпенно приступить к 
начатию учения в оной Гимназии по высочайше утвержденному 
помянутым рескриптом предположения Главным училищ 
правлением об основании, на каковом учение в той Гимназии 
преподаваться дол;|сенствует. 

Препровождая' здесь для соображения Вашего и самое то 
предположение об образе учения, покорнейше прошу Ваше 
Превосходительство, не теряя времени, сделать надлежащие о 
начатии учения в Гимназии распоряжения. 

При сем нужным считаю присовокупить, что об определении 
директора в Гимназию сию приняты здесь меры, касательно же 
профессоров и прочих чиновников, предоставляю г.Почетному 
попечителю Гимназии снестись с Вашим Превосходительством; в 
следствие чего я и буду ожидать представления Вашего о том, к 
утверждению их в должности и к исходотайствованию от 
нынешнего начальства тех из них, кои служат при других местах, 
согласия на увольнения их от оных. Для сего прилагаю Вам здесь 
копию с письма моего к г.Почетному попечителю и со списка 
чиновников, рекомендуемых им к определению в Нежинскую 
Гимназию" [1,л.31]. 

В письме к Почетному попечителю от того же числа 
А.Н.Голицын сообщал: 

"Милостивый Государь мой, граф Александр Григорьевич! 
В следствие письма ко мне Вашего Сиятельства от 22 

минувшего нюня, считаю нужным сообщить Вам, что о начатии 
учения в учреждаемой в городе Нежине Гимназии высших наук 
князя Безбородко предписано мною г. Попечителю Харь-
ковского учебного округа, равно как и об определении в оную 
профессоров и других нужных чиновников до воспоследования 
еще высочайшего утверждения на устав сей Гимназии. Об 
утверждении директором сей Гнмназни профессора Санкт-
Петербургского университета статского советника Кукольника я 
не оставлю представить на бла1оусмо1 ремне Государя 
Императора. Что же касается до поименованных в чрсдсгав.чении 
Вами списке чиновннков, изъявивших желание посг^пнгь в 
помянутую Гимназию на места младших профессоров, ю 
прелсгавляю Вам, Милостивый Государь мой, снестись об них с 



означенным г. Попечителем, который и представит о том мне по 
порядку на утверждение. О всем том.Предупреждаю и его ныне же 
моим отношением, дав ему знать предварительно о желании 
Вашем" [1,л.32}. 

О каких профессорах, кроме В.^Г.Кукольника, шла речь при 
утверждении начала учения в Гимназии вьюших наук князя 
Безбородко? Безусловно, что вопрос об определенном круге лиц-
единомышленников обсуждался неоднократно,® но проходило 
время, кое-кто отказывался от предлагаемой вакансии, этим 
обстоятельством, по-видимому, объясняется тот факт, что разные 
лица - фигурируют в списке, представлевнокг 22 июня 1820 г? 
Почетным попечителем, и в представлении Попечителю 
Харьковского учебного округа от 28 августа того же года 
директора Гимназии В.Г.Кукольника. 

Приводим первоначальный "Список изъявивших желание 
поступить в Гимназию высших наук князя Безбородко на места 
младших профессоров", представленный 22 Июня 1822 г. в 
Главное 1Ч)авление училищ Почетным попечителем Гимназии 
А.^.Кушелевым-Безбородко: 

" ! . Российской словесности коллежский советник Кирилов. 
По окончании курса учения в бывшей Санкт-Петербургской 
Учительской гимназии, прео^аэованной в Педагогический 
институт, определен учителем высших классов при Главном 
у^>»лище в Выборге, оттуда перемещен в бывшую Гимназию 
Императорской Академии наук, по прекращении коей определен 
в Императорскую Академию художеств, где поныне продолжает 
учебную службу. Он же исправляет должность прокурора в 
Юстиц-Коллегии. 

2. Латинского языка и словесности титулярный советник 
Полянкевич /правильно: Пилянкевич.- Е.М./. Обучался в 
Австрийских учебных заведениях. Оттуда приглашен бывшим 
Попечителем Харьковского учебного округа и определен 1804 
года в Черниговскую гимназию старшим учителем латинского 
языка и словесности,, где и поньше продолжает службу в том же 
звании. 

3. Немешсого^ языка и словесности надворный советник 
Миллер, разных ученых обществ с 1798 по 1814 год служил в 
российских учебных заведениях учителем, лектором, адъюнктом и 
губернским директором училищ. Ныне служит в Департаменте 
внешней торговли. -

4. Математики, 9 класса Шапалинский. По окончании курса 
наук в Санкт-Петербургском педагогическом институте с 
отличным по математике успехом, определен Виленским 
университетом в Киевскую гимназию старшим учителем, где и 
ныне служит в том же звании. 

5. Кроме сих изъявил .желание поступить в Гимназию 
титулярный советник Лобойков. Он, будучи студентом 
Харьковского университета, определен оным универсйтетом 1810 
года в Новгородскую /описка, надо: Новгород-Северскую. -Е.М./ 
гимназию учителем философии и российской словесности, оттуда 
перемещен в Слободско-Украинскую гимназию на место учителя 
немецкого языка и словесности, где преподавал также в разных 
заведениях историю и географию до 1815 года, в чем отлично 
аттестуется начальством оной гимназии. Ныне он находится в 
учебной должности при заведениях, состоящих в ведомстве 
господина генерал-майора графа Сиверса, Сей чиновник может 
быть весьма полезным Гимназии тем, что он может быть 
употреблен для преподавания истории, географии, российской 
словесности, немецкого языка, при том разумеет язык польский, 
датский, французский, он же ныне занимается и ланкастерской 
методой учения" (1,л.30|. 

Как видно из "Списка", лишь Кирилов и Лобойков уже не 
упоминались в представлении В.Г.Кукольника, на место которых 
по сути был приглашен П.И.Никольский, все, за исключением 
Миллера, или ближайшие родственники директора /Пилянкевич, 
брат жены/, или студенты Педагогического института, в котором 
долгие годы работал В.Г.Кукольник. Поэтому странно читать в 
очерке, посвященном отцу, Нестора Кукольника: "Помаленьку 
стали являться и профессора, но на беду не все те, которых просил 
отец, и как обещали. Это был первый и слишком чувствительный 
удар добросовестному педагогу. Надежды - разом были 
уничтожены, средства • отнять?..." [2]. Не в одних профессорах, 
конечно, было все дело, ведь большинство из них было избрано 
именно по рекомендации В.Г.Кукольника, здоровье которого 
было подорвано еще в Петербурге. 

14 июля 1820 года Министр духовных дел м иаролного 
просвещения князь А.Н.Голицын по ходатайству /i.Г.Кулешова 
Безбородко дает согласие на публикацию в газетах объявлений 
"об открытии учения в Гимназии высших ийук ».-И<яя Ьпборолко". 
а также о Бчяюролном пансиог!е при Гиичпзнн. 



15 июля 1820 года с письмом к Попечителю Харьковского 
учебного округа обращается А.Г.Кушелеву-Безбородко, в 
котором впервые официально рекомендуется нк должность 
младшего профессора немецкого языка и словесности 
И.Е.Миллер, сообщаются сведения, необходимые для 
первоначального обустройства Гимназии и открытия учения; 

"Милостивый Государь Захар Яковлевич! 
Обязанность пещись об устроении и благосостоянии учебного 

заведения, основанного покойным дедом моим, в малороссийском 
городе Нежине, состоящим в учебном округе высочайше 
вверенном попечению Вашего Превосходительства, доставляет 
мне приятный случай просить Ваше Превосходител1>ство, принять 
сие училище высших наук в особенное Ваше пЬкровительст во. 

Желая, чтобы оное до высочайшего утверждения устава 
исподволь устроивалось, я просил господина Министра духовных 
дел и народного просвещения, о дозволении ему воспринять свое 
действие с началом наступающего учебного года, на что и 
последовало согласие Его Сиятельства. 

' Полагая, что сделанное о том распоряжение Министерства, 
уже дошло до Вашего Превосходительства, долгом поставляю с 
моей стороны покорнейше просить Вас, Милостивый государь, о 
благосклонном содействии Вашем к желаемому устроению оного 
заведения. 

В директоры училища представлен Его Сиятельством 
господином Министром на высочайшее утверждение ординарный 
профессор Санкт-Петербургского университета статский советник 
Кукольник, который по получении своего определения 
немедленно отправится в Нежин. Несколько уже особ изъявили 
желание поступить на профессорские и учительские места, из 
числа коих надворный советник Миллер, бывший адъюнктом в 
Казанском университете, а после того директором Иркутской 
губернской гимназии, просит об определении его младшим 
профессором немецкого языка и словес{юсти оного. По 
содержанию представленных мне и прилагаемых при сем в 
подлиннике аттестатов, данных ему от Казанского университета и 
от господина попечителя того же округа, кажется, что сей 
чиновник может с пользою занять просимое место. Ежели на сне 
будет согласие Вашего Превосходительства, - то я покорнейше 
прошу Вас. Милостивый государь, о принятии нужных мер к 
определению его на искомое им место. О прочих также буду иметь 

честь относиться к Вашему Превосходительству, когда поступят 
от них решительные отзывы. С совершенным почтением честь 
имею быть Вашего Превосходительства покорный слуга граф 
Александр Кушелев-Безбородко" [3,л.4]. т 

В ответном письме Попечитель Харьковского учебного 
округа З.Я.Карнеев говорит, о тех трудностях, из-за которых 
невозможно открыть учение в Нежинской гимназии в 
предполагаемый срок, то есть с 1 августа, когда повсеместно 
начинался новый учебный год: 

"Милостивый государь мой граф Александр Григорьевич! 
На отношение Вашего Сиятельства от 15 -го сего июля чест ь 

имею ответствовать, что я получил от господина Министра 
духовных дел и народного просвещения предписание о начатии 
учения в учреждаемой Вами в городе Нежине Гимназии. К сему 
Вы присовокупили желание, чтобы сие важное учебное заведение 
приняло свое действие с началом наступающего учебного года, 
который в высочайше вверенном мне округе начинается с 1 -го 
августа. Но как я не имею никаких сведений о рассуждении 
экономического устройства, равным образом нет еще на месте ни 
директора, ни профессоров, ни для успешного хода наук учителей, 
то я нахожусь в совершенной невозможности сделать какие-либо 
распоряжения о собирании детей для начала занятий. Поэтому 
покорнейше прошу Вас, Милостивый Государь мой, сообщить 
мне все сведения, какие только по предварительному Вашему 
усмотрению нужно к устроению Гимназии..." [3,л.7}. 

Данное письмо А.Г.Кушелев-Безбородко не мог свое-
временно получить, так как находился уже на Украине, в 
частности в Нежине, обо всех интересующих Попечителях Х У О 
подробностях он сообщит в письме от 23 октября 1820 года по 
возврвшении в Петербург. 

21 июля 1821 года по представлению Министра духовных дел 
и народного просвещения князя. А.Н. Голицына Высочайше был 
утвержден директором- Гимназии высших наук князя Безбородко 
профессор Санкт-Петербургского университета В.Г. Кукольник. В 
тот же день А.Н.Голицын обращается с предписаниями на имя 
попечителей Санкт-Петербургского и Харьковского учебных 
округов. В первом из них предписывалось "сделать надлежащее 
распоряжение об увольнении от Санкт-Петербургскою 
университета ординарного профессора статского советника 
Кукольника, который по Высочайшему повелению определяется 
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директором в Гимназию высших наук князя Безбородко 
[М.2,л.1б], во втором о том же назначении. 

"По эсеподданнейшему докладу моему. Его Императорское 
Вели<^ество Высочайше повелеть соизволил профессора С.-Петер-
бургского университета статского советника Кукольнику 
определить директором в Гимназию высших наук князя 
Безбородко. 

В следствие сего сделав распоряжение об увольнении 
Кукольника от здешнего университета, нужным считаю 
уведомить Ваше превосходительство об определении его 
директором в упомянутую Гимназию" [1 ,оп.2,л. 17]. 

По-видимому, представление на Высочайшее имя сделано 
было двумя-тремя днями ранее, ибо уже 19 июля того х е года 
В.Г.Кукольник обращается в Департамент народного 
просвещения с просьбой о предоставлении ему необходимых 
денежных сумм на содержание Гимназии, а также для проезда в 
город Нежин вместе со своим семейством и необходимым 
имуществом для первоначального обустройства Гимназии, ее 
библиотеки и кабинетов. Документ интересен во многих 
отношениях, поэтому приводим его полностью: 

"В Департамент народного просвещения от ординарного 
профессора Санкт-Петербургского университета статского 
советника Кукольника. 

Господин Почетный попечитель Гимназии высших наук князя 
Безбородко граф Александр Григорьевич Кушелев-Безбородко 
словесно объявил мне о последовавшем определении меня 
директором оной Гимназии, отъезжая из столицы в Малороссию, 
поручил мне принять определенную им согласно с Департаментом 
народного просвещения на содержание оного заведения сумму 
9000 рублей из процентов, причитающихся на сей год на 
училищный капитал, находящийся в Государственном Заемном 
банке. Сверх того господин Почетный попечитель возложил на 
меня взять с собой частик! закупленные, отчасти же подаренные 
для обзаведения учидища и казенного пансиона вещи и при них 
принят010 для Гимназии эконома; о назначении же из 01юй суммы 
нужного количества денег на путевые издержк;! представил мне 
просить высшее начальство.' 

В следствие такового распоряжения госпоДппа Почетного 
попечителя я покорнейше прошу оный Департаме}1т. дабы оная 
сумма могла бьпъ выдана под .мою расгшску, и было бы 
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|И14)>11<иено употребление из оной нужного количества денег на 
||^и!,?е издержки по приложенному при сем расчету" (I д.2,л. 13}. 

Ниже приводится "расчет", составленный В.Г.Кукольником: 

" Р а е ч е к " 
от Санкт-Петербурга до Нежина на 1233 верст. 

Прогоны на 12 лошадей к 3 экипажам, считая по 8 коп. за 
лошадь на каждую версту 1183 руб. 68 коп. 

1 п о к у п к у одной повозки для казенных вещей..250 руб. 
11)J.Ĵ  оны на 3 -юшади к оной повозке, в коих включаются 
крогонные деньги для эконома 295 руб. 92 коп. 
На прочие издержки и непредвиденные случаи ....270руб.40 коп. 

Всего 2000 рублей [1 .д.2,л. 14). 

иыбор директора Гимназии не был случайным явлением. 
Профессор Санкт-Петербургского университета, свободных 
художеств, философии и обоих прав доктор, автор 
многочисленных трудов, в том числе учебных книг по 
юридическим наукам Василий Григорьевич Кукольник /1775 • 
1821гг./ пользовался заслуженной славой и научным авторитетом 
далеко ik пределами родной ему "Украины и России. Родом из 
Закарпатья, он получил образование в лучших австрийских 
высших учебных заведениях, по рекомендации И.С.Орлая был 
приглашен в 1803 году на профессорскую кафедру Санкт-
Петербургского педагогического института, преподавал опытную 
физику, затем химию, технологию и др. научные дисциплины. На 
публичных курсах преподавал юридические науки, в том числе 
римское право, частное российское. В 1805 году был определен в 
высшее училище Правоведения для преподавания римского 
права. В 1813-1814ГГ. обучал римскому праву и российскому 
гражданскому праву великих князей Николая Павловича и 
Михаила Павловича. В последние годы перед определением в 
Нежинскую Гимназию высших наук исполнял должность 
профессора и советника й^авления Санкт-Петербургского 
университета. В "Послужном Списке" В.Г.Кукольника 
неоднократно отмечается, что он замещал ректора 
Педагогического института, был визитатором, то есть 
ипспектировал государственные и частные учебные заведения в 
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Санкт-Петербурге, входил в Комиссию Законов, неоднократно 
был награждаем как орденами, так и ценными подарками. 

В.Г.Кукольник внес вехомый вклад в разработку 
окончательного текста Устава Нежинской Гимназии высших 
наук, в разработку научного профиля философско-юридичесй^о 
в своем основании, в саму систему образования и воспитанйя. 
Несмотря иа крайне непродолжителный п^)иод директорства в 
Гимназии ВЫ1СШИХ наук князя Безбородко, он оставил глубокий 
след в памяти всех тех, с кем ему пришлось на правах 
первопроходцев вошнмцать на деле идею "первого университета в 
Мал(фоссии", 1 0 есть на Левобережье Украины. С глубоким 
чувством уважения и любви к "незабвенному директору" 
отозвался выдающийся ученый-юрист и педагог, один из первых 
воспитанник«» Гимназии высших наук,в последствии профессор 
Московского и Санкт-Петергбурского университетов П.Г.Редкии 
о первоначальной деятельности В.Г.Кукольника, который " в ^ 
короткое время своего правления успел показать всею своею 
деятельное!ию, что он желал и умел дать основательное ' 
направление образованию юношества". "Несколько месяцев, • 
пишет он, - проведенных до смерти В.Г.Кукольника первыми 
воспитанниками благородного пансиона, учрежденного при 
Гимназии, не могут не представляться их воспоминанию иначе, 
как в самом розовом свете. В.Г.Кукольник приобщил их к 
собственному своему семейству, проводя с ними почти неотлучно 
все часы дня, дав им в первые наставники двух старших своих 
сыновей, Петра и Платон^ Васильевичей, а в товарищи младшего, 
Нестора Васильевича; а между тем старался с разбором, без 
пристрастия и опрометчивости, выискивать в профессора таких 
людей, которые, подобно Шапалинскому^ соединяли в себе 
отчетливое и стоящее в уровень с современностью знание своего 
предмета с любовью к нему, возбуждающею всегда любовь и в 
учениках. Он положил в основу всего учения классическое 
образование, поставив латинский язык главным предметом 
преподавания в такой степени, что сделанные воспитанниками 
неимоверно быстрые в нем успехи и теперь еще приводят 8 
изумление всех, в ком не изгладилась драгоцеин9<%аамять об этой 
цветущей эпохе зарождавшегося высшего учебЛкго заведения. ^ 
Частыми беседами своими, исполненными отеческой" 
внимательности, нeж^юcги, дружеской простоты, педагогической 
опытности, живой занимательности, обширной ученостн, 

И 

плодотворной обра-зованности, он очищал чувствования, 
psi шивал ум, смягчал сердце и укреплял волю питомцев своих, 
|1а11|)авляя их ко всему прекрасному, истинному, высокому и 
доброму. Словом, е . Г. Кукольник сделал в самом начале 
своего педагогического поприща столь много полезного для 
вверенных его попечению детей, что можно было питать 
несомненную надежду на блестящую будощиость этого нового 
poetадника русского просвещения" [2,с.3^5}. 

АрхиЕ:1ые документы, главным образом переписка с 
Попечителем Харьковского учебного округа, ходатайства о 
назначении профессоров, учителей и надзирателей, материалы по 
внутреннему обустройству Гимназии, в том числе расписания 
предметов, когда приходилось учитывать неравномерность 
подготовки поступающих в Гимназию учащихся, отсутствие 
иадлежащих пособий, многое другое, в том числе ежедневная 
кропотливая работа, направленная к тому, чтобы все клонились к 
делу и ничего для блеска, неопровержимо свидетельствуют о 
целеустремленной созидательной деятельности В.Г.Кукольника, 
развернувшейся буквально с первых дней и часов пребывания в 
Нежине, когда складывались прочные основания для будущего 
расцвета^ высшей правовой и общегуманитарной школы на 
Украинё^"'' 

Когда В.Г. Кукольник прибыл в Нежин, а это немаловажное 
событие для всей его многочисленной семьи произошло 24 ^ 
августа, его встретило величественное на фоне обширного парка 
архитектурное строение без всяких признаков какой-либо жизни, 
пустующее несколько последних лет. 

в своем первом письме от 28 августа 1820 года Попечителю 
Харьковского учебного округа В.Г. Кукольник не только 
сообщает о благополучном приезде, но и делится своими 
соображениями по быстрейшему обустройству пансиона, чтобы 
иметь возможность принимать поступающих воспитанников, 
начинать долгожданное учение. Чувствуется опытная рука 
педагога, умеющего принимать неординарные решения в 
сложных, зачастую непредвиденных обстоятельствах, без всякой 
опоры на чью-либо помощь и поддержку, за исключением членов 
CBOcii семьи, озабоченных собственным благоустройством. 

Вместе с тем к письму прилагается и ходатайство о 
назначении в Гимназию профессоров и учителей, в котором 
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значатся и новые имена, в том числе П.И.Никольского. Приводим 
оба документа: 

"Ваше Превосходительство Милостивый Государь Захар 
Яковлевич! 

Честь имею донести Вашему Превосходительству, что , я 
благополучно прибыл в город Нежии сего авгусза 24 -го дня. 
Предположение мне было, по прибытии на место, немедленно 
отправиться в Харьков, дабы лично зарекомендовать себя 
милостивому Вашему благорасположению и принять наставление, 
нужное для благоуспешиого исправления возложенной на меня 
новой должности; но обстоятельства воспрепятствовали на сей 
раз исполнению моего желания. Лишь только жители сей страны 
узнали о моем прибытии, начали ежедневно приг«жать ко мне, 
дабы осведомиться о времени начатия в Гимназии учения, и 
многие уже изъявили желание отдать детей на воспитание 8 
предполагаемый при Гимназии Благородный пансион. Такояыг 
отзывы заставили меня немедленно заняться приуготовленяек 
потребностей, нужных для усфоемия пансиона, дабы скпрге 
можно было начать прием воспитанников, и тем удовлггт!<урть 
долговременному ожиданию родителей, с нетерпеягдек 
ожидающих начатия учения. Господин Почетш їй попечителі уже 
представил Вашему Превосходительству для преподавняя 
немецкого языка н словесности господина Миплсра; о прочит 
изъявивших желание поступить в Гимназию на разные кафедры, 
честь имею при сем пред(д-авить на Вяпіе благоусмотрение. Ежели 
они удостоятся Вашего одобрения, то я осмеливіпось покорнейше 
просить Ваше Превосходительство о предстявлении их т 
утверждение Его Сиятельству господину Министру духовных ле~ 
и народного просвещения, и удостоить метр блаї овременньгм с 
том извещением, дабы я тем смелее л<ог обнадежить родителей о 
скором начатии в Гимназии учения. Из представленных пр!̂  сем 
первые трое были иегогда моими учениками, г Пилянкевич г 
Замойском лицее, а гг Никольский и Шапалинский в 
Петербургском педагогическом институте, посему способности и 
сведения их мне довольно ИЗВЄСІНІ.1, и надеюсь, что они 
оправдают ожидание начальства. Что же к^г^іется до г н э 
Чекиева, то я полйгзю. чго Ваше Превосходительство, 
предварительно уже извещены о нем 07 г-па директора 
Департамента народного просвещения Василия Мичан.мокпча 
Попова ,. " Р.Л.5РІ 

У 

'Его Превосходительству господину Тайному советнику 
Попечителю Харьковского учебного округа и Кавалеру 
Захару Яковлевичу Карнееву 

От директора Гимназии высших наук князя Безбородко 
статского советника Кукольника 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е . 
Господии Почетный попечитель сей Гимназии Двора Его 

Императорского Величества Камергер граф Кушелев-Безбородко 
в отношении своем ко мне от 22-го текущего августа уведомляет 
меня, что ниже поименованные чиновники изъявили желание 
определиться в сию Гимназию, а именно: младшими 
профессорами Российской словесноста старший учитель 
Новгородской губернской гимназии колежский асессор 
Никольский; латинского языка и сяовесности оного старший 
учитель Чернигшской гимназии титулярный советник 
Пилянкевмч; математики старший учитель Киевской губернской 
гимназии Шапалинский; учителем нижних классов бывший 
директором С^енбуртской гамнаэии Чекиев; учителем рисования 
воспитанник императорской Академии художеств Павлов. Его 
Сиятельство, соглашаясь с своей стороны на у/ювяетторение 
желанию упомянутых чи1«эвников, 1федпагаег мне принять 
надлежащие меры к скорейшему ооределению оных на искомые 
ими места в Гимназии. 

О чем имею чюсть представить Вашему Превосходительству 
на благоусмотреияе. 

Нежии, августа 28-го дня 
1820 года, N 1 Василий Куколыппс Аюдпись^(3,л.б4}. 
Итак, из вышеуказашшх докумеяпт явственно видно, кого 

было рекомендовано на должности младатх профессоров и 
учителей Гимназии, которые вскоре с п и т прибывать в Гимназию 
после утверждения Министра духовных дел и народного 
просвещения. 

в ответ на письмо и представление В.Г. Кукольника 
Попечитель Х У О спалит сообщить о принимаемых им 
распоряжениях, "потребных к неукоснительному устройству" 
Гимназии: 

"МиЛостивыйТосударь мой Василий Григорьевич! 
Получив два письма Ваши, первое из Петербурга /в архиве 

отсутствуег. - Е.М./, а второе из Нежина от 28 прошедшего 
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августа, спешу ответствовать на оные. - Будучи удостоверен в 
отличных Ваших достоинствах, я сердечно рад, что Бо^ 
благословил иметь мне Вас помощником в устроении такогЬ 
>чебного заведения, которое обещает. Великую 
малорюссийского края пользу. Весьма жаль, что Вам не можуо 
было побывать у меня в проезд Ваш из С.-Петербурга. На»! 
непременно нужно лично побеседовать о всех тех мерах, какие 
потребны к неукоснительному устройству вверенной Вам 
Гимназии, в чем через переписку весьма трудно успеть потому 
более, что и Устав для Нежинской Гимназии еще не составлен 
/проект устава Гимназии был составлен и им непосредственно 
руководствовались вплоть до 19 февраля 1825 г., когда он и был 
Высочайше утвержден. -Е.М./ и неизвестны мне в подробности все 
способы г-м Почетным попечителем предлагаемы. - Посему 
постарайтесь хоть на самое короткое время прибыть ко мне в 
сельцо Захарьевское, где имею всегдашнее пребывание, со всеми 
имеющимися у Вас бумагами, после чего, вероятно, в действиях 
своих не будуте встречать ни сомнений, ни препятствий. 

Удостоенных Вами чиновников к определению в младшие 
профессоры и учители сделал я представление Его Сиятельству 
господину Министру духовных дел и народною просвещения о 
утверждении их в сих должносгях по увольнении их от 
-занимаемых ими ныне мест. - С особенным удовольсгвием готов 
буду и впредь содействовать всем Вашим сгараниям о приведении 
в желаемое устройство варенной Вам Гимназии (3,л.61]. 

Того же 18 сентября 1820 г., когда было послано письмо 
В.Г.Кукольнику, Попечитель Х У О обрагился к Министру 
духовных дел и народного просвещения о назначении в Гимназию 
вышеуказанных лиц, по предписанию когоррго от 20 ноября того 
же года все они утверждались на упомянугые должности. 19 
января 1821 года В.Г.Кукольник сообщает в своем отношении, 
ч т о " у т в е р ж д е н н ы е г о с п о д и н о м Мн1Н1С1ром духо11111.1х Дел и 
народного просвещения младшими профессорами в ГимЙазию 
латинского языка титулярный совсшик Пилянкевич, российской 
словесности коллежский асессор Никольский, маюмагики 
титулярный советник Шапалинскт! пpIlб^.lЛи; ^исрпын 1?.-10, а 
последние 14-го сего генваря" [3,л.721. Из Донесения директора от ,, 
14 декабря 1820 г. видно, что учитель |тжних классов Чекнсв 
прибыл в Гнмназшо И декабря. Одним нч первых, к ю прибыл в 
Гимпа^то. был свободный художник Кнниюн Нав.юв, 
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нриступивший к исполнению должности учителя рисования и 
|>лнопременно надзирателя с 17 сентября 1820 года. 

Тем временем директор Гимназии В.Г.Кукольник занимается 
111) преимуществу перво§ачальным обустройством как самой 
I имиазии, так и общим расписанием учебных предметов для 
поступающих воспитанников с различным уровнем подготовки и 
шинием иностранных языков. С какими непредвиденными 
обстоятельствами приходилось сталкиваться при перво-
инчальном планировании занятий, видно из представления 
директора Гимназии от 22 октября 1820 года за N 6, с которым он 
«)бра гился к Попечителю ХУО: 

"Честь имею донести Вашему Превосходительству, что 
•начительное число юношества изъявило желание поступить в 
Нежинскую Гимназию высших наук, из коих большая часть есть 
lUKHx, которые несколько лет уже обучались в разных учебных 
шведениях и приобрели хорошие познания в предметах наук, по 
коим можно бьшо бы разместить их по разным классам; но в 
языках, особливо же латинском некоторые из них имеют слабые 
юлько начала, иные же вовсе им не обучались. 

В проекте предполагаемого для сей Гимназии Устава 
предписывается, чтобы ь первом или начальном трехлетии 
преимуц«ественно преподаваемы бвши кроме российского языка 
латинский, немецкий и французкий, и чтоб не предоставляя 
учения оных языков на произвол учащихся, необходимо 
|ребовать от всех надлежащего в оных успеха, без коего не 
позволяется переводить их в высшие классы. 

Следуя полной строгости сему предписанию, надлежало бы 
или всех принуждать начать учение с самого нижнего класса, или 
не принимать в Гимназию тех, которые несколько лет уже 
обучались в других училищах наукам, единственно потому, что 
они'в изучении языков не сделали того успеха, коего требует 
предполагаемый Устав сего заведения. Ни то, ни дфугое, по моему 
убеждению, не соответствовало бы ни отеческому "попечению 
Правительства о народном просвещении, ниже цели сего 
(аведенйя, которое обязано Асеми мерами облегчать, а не 
lai руднять воспитание отечественного кжошества. 

Для отклонения на сей раз такого затруднения я предлагаю 
удобным следующее средство. 

1-е. Чтоб по прибытии гг. профессоров и учителей произвссть 
\чеппкам. желающим поступить в Гимназию, испытание во всех 
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тех предметах, коим кто из них обучался, и заметить каждого 
степень сведения в науках, равно как и недостаток оных в языках. 

2-е. До формального открытия Гимназии употребить 
всевозможное старание к приуготоалеиню их, соответственно 
предполагаемому Уставу, в тех языках и предметах, в коих кто из 
них окажет на испытание слабые успехи. Сверх того для 
повторения предметов, в коих они прежде уже в училищах 
приобрели достаточные сведения, назначить в неделе известные 
часы под особым присмотром определенных для сего 
наставников. 

3-е. Пред открытием Гимназии произвесть во всем том 
строгое испытание, и тогда по оказанным успехам распределить 
учеников в приличные классы, согласно с предписанием Устава 
Гимназии. 

Я питаюсь несомнительиою надеждою, что таким образом 
при помощи Всевышнего и при особом усердии наставников 
можно до такой гтепени уравиить сведения прилежных учеников, 
что и время прежнего их учения не будет для них потерянным, и 
1юддержитея уважение заведений, в коих они прежде сего 
обучались, и предписания Устава Гимназии, при самом 
объявлении оного, будут в надлежащей мере исполнены. Таковая 
мера не может быть противною Уставу, потому что он еще не 
объявлен, по обнародовании оного и по разделении юношества на 
классы по оказанным успехам в предметах наук и языках 
сообразно с предписанием Устава, каждому уже впредь будет 
извесгно, в чем ему должно приуготовляться, чтобы удостоиться 
быть принятым в Гимназию для продолжения в оной курса 
учения. 

Представляя таковое предположение мое на благоусмотрение 
Вашего Превосходительства, осмеливаюсь гюкорнеишс просить, 
буде оно удостоится Ва.'иего одобрегшя, почтить меня 
извещением, дабы я благовременно мог приступить к исполнению 
оного" [3,л.3-4лив.4}. 

Данное представление интересно во М1Ю1 их от1юшениях. Во-
первых. из него видно, что директор Гн\п1азии надеется на 
скорейшее утверждение Устава, а значит, и на возможность 
официального открытия учения, покг! же ведется пред-
варительная подготовка. Не забываем, ч ю «данному времени. 22 
октября, в Гимназию поступило 13 восгшганников, большинство 
профессоров и у ч т е л е й еше отсутствова.ю. Во-втор1.1Х. г.чубокая 
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и|)одуманность принятых решений позволила вскоре наладить 
•ссь учебный процесс. Однако полное выполнение намеченных 
мер осуществится при И.С.Орлае. -

Полученное представление Попечитель Х У О отсылает 
Министру духовных дел и народного просвещения для 
1юследующег0 утверждения, о чем сообщает в своем ответном 
письме директору Гимназии. В своем представлении Попечитель 
ХУО, "соображаясь с существенною пользою сего нового 
учебного заведения", считает однако, "позволить упомянутых 
учеников разместить в классы первого только трехлетия, прочие 
же классы других трехлетий должны постепенно открываться 
соответственно плану наук для сей Гимназии предположенному" 
|3,л.4), что в конечном счете ограничивало прием учащихся лишь 
в начальные классы. 

В свою очередь и Министерство духовных дел и народного 
просвещения, соглашаясь в основном с предложениями директора 
I имназии В.Г.Кукольника, внесло несколько существенных 
дополнений, о чем сообщалось Попечителю Х У О в ответном 
11исьме 4 декабря 1820 г.: 

"Господину Попечителю Харьковского учебного округа. 

На представление Вашего Превосходительства от 13 
минувшего ноября я утверждаю изъясненные в оном предложении 
директора Гимназии высших наук князя Безбородко 
относительно приема в Гимназию учеников, изъявивших желание 
поступить в оную, с тем однакож, чтобы: 

1. По прибытию профессоров и учителей произвесть 
ученикам, желающим поступить ныне в Гимназию, испытание во 
всех тех предметах, коим кто из них обучался и заметить каждого 
степень сведений в науках, равно как и недостаток оных в языках. 

2. До формального открытия Гимназии употребить 
всевозможные старания к приуготовлению их соответственно 
предполагаемому Уставу в"тех языках и предметах, в коих кто из 
них окажет на испытании слабые успехи. - Сверх того для 
повторения предметов, в коих они прежде уже в училищах 
приобрели достаточные сведения, назначить в неделе извесгные 
часы под особым п р ^ ! ^ ^ ^ » ! ^ определенных ОЛЯ сего 
наставников. ? 
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3. Перед открытием Гимназии произвесть во всем том строгие 
испытания и тогда по окашнным успехам распределить учеников 
в приличные классы согласно с предписанием, каковые в Уставе 
Гимнкзии содержаться будут; и 

4. Родителям, желающим отдать в Гимназию детей своих, 
ныне же объявить, что они должны уже будут оставаться 
довольными имеющими быть по состоянию Устава 
распределением по классам детей их, каковы на основании того 
Устава начальством Гимназий по открытии оной сделано будет. 

О всем том покорнейше прошу Вас, Милостивый Государь 
мой, предписать к исполнению г. директору помянуюй Гимназии 
[3,л.6). 

Соответственное предписание на имя директора Гимназии 
было отправлено Попечителем ХУО 8 января 1821 г. Однако еще 
17 сентября 1820 г. в адрес Попечителя ХУО и директора 
Гимназии было отправлено предписание за N3733 "касательно 
Устава и штата Гимназии высших наук князя Безбородко", в 
котором содержались необходимые указания по перво-
начальному устройству Гимназии, обрап|алось внимание на 
постепенность и последовательность изучения как предметов 
наук, так в особен1юсти иностранных языков, в связи с чем и 
потреббвалось представить расписание прсдмеюв учения, их 
распределение по трехлетиям. Приводим документ гюлностью. 

"ГОСПОДИНУ ПОПЕЧИ ГПЛК) 
УЧЕБНОГО ОКРУГА 

ХАРЬКОВСКОГО 

Проект Устава Гимназии высших наук кня)я Ьоборолко по 
окончательном оного рассмотрении предположен ко внесению в 
Государственный Совет, для представления к Высочайшему 
Государя Императора утверждению О сем счи1аю я за нужное 
уведомить Ваше Превосходительсгно. как равно и жсст ить и г. 
Почетного попечителя той Гимназии графа Кушелева-
Безбородко, дав знать ему при том и о примеченном гг. членами 
Главного правления училищ недопагкс по.тожоння в штате сей 
Гимназии на содержание некоторых прслмсюв, как-то: на 
покупку ;итя воспитанников учебных кни1, бумаги, перьев, 
чернил, инструментов и прочего, гакже на жалоианне секретарю 
Нрав.тення Гимназии и кассиру, равным образом полагали они, 
410 по примеру Ринте-Чбевско! о .'тпеи можно бы ло бы и в 
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Иі-^имской Гимназии определить некоторую известную часть 
іуммі.і, по пансиону получаемою, из остатков за расходами, в 
іммцімі профессорам и учителям для пополнения их окладов 
нишных; что послужило бы к немалому их одобрению. Сверх 
кио предусматривается, что с умножением числа пансионеров, 
H m f i x o . i H M o понадобиться увеличить число и чиновников при 
(ииглснии сем и особливо надзирателей. 

Хотя предполагать можно без всякого сомнения, что 
жіміпагель сего училища не оставит поддержать оное во всяком 
t /іучас, тем паче, когда бы оказалось что-либо в предположенном 
нм расписании расходов недостаточное; не преминул я однако 
(ообиімть все сии замечания графу Кушелеву-Безбородко из 
предосторожности, по необъявлению того в представленном им 
ИНН 10 Гимназии. 

При сем покорнейше прошу Вас, Милостивый Государь мой, 
ні)ірсбовать от начальства сей Гимназии подробное расписание 
предметов учения, каким образом распределены оные по 
пшначенным трем учебным курсам и взять сведения о 
преподавании языков, все ли ученики начинают обучаться оным 
и ipyi в одно время, или постепенно по разным классам, дабы не 
іиіруднились в самом начале многими языками, коих 
мрслноіюжено к преподаванию 5, а именно: российский, 
I реческий, латинский, немецкий и французский; сих сведений буду 
и ожидать вместе с мнением о том Вашего Превосходительства" 
П,л.233,л.2). 

Данное предписание было получено в Харькове 1 декабря 
ІН20 года и лишь 11 декабря направлено директору Гимназии 
II Г,Кукольнику, ответ которого вместе с расписанием последовал 
.'К декабря того же года. В нем В.Г.Кукольник сообщал 
I Іопечителю ХУО: 

"Во исполнение предложения Вашего Превосходительства от 
I I I о декабря сего 1820 года честь имею представить при сем 
расписание учебных предметов, сделанное мною на первый 
случай для занятия воспитанников, начавших с сентября месяца 
поступать в пансион вверенной мне Гимназии. Оное по 
\ смотренным мною предварительным сведениям воспитанников, 
приноровлено только к первому из трех курсов, предназначенных 
л 1Я Гимназии, по коему, кроме Закона Божия. сосіавляюшегп 
I швпый предмет наш воспитания христианского юношества, 
нрсимушестве'нно занимаются ВОСПИТЯНМИКИ ІП\ЧСІ!' JM Я!ЫК0И. 

I 
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показанных в оном расписании, за исключением греческого, 
предоставленного на волю обучающихся и для которого нет еще 
учителя. За неимением пр<^ссоров и учителей по моему 
предложению приняли на себя труд преподавания: Закона Божия 
священник, преподающий сей же предмет в здешнем поветовом 
училище, и представленные мною в учители: рисования бывший 
воспитанник Академии художеств Павлов, французского языка 
иностранец французской нации Аман, латинского языка, 
российской грамматики, арифметики и начал географии и 
истории Кукольник, немецкого языка представленный к 
утверждению в должности надзирателя при воспитанниках 
ЗельдИер, Все они приняли на себя сей труд безмездно до 
утверждения их высшим начальством. В последнем времени 
прибывший младший профессор немецкого языка Миллер и 
учитель российского Чекиев занялись преподаванием сих 
предметов. 

Из Сего Ваше Превосходительство соизвольте усмотреть, что 
воспитанники пансиона, коих ныне считается 17 человек, 
обучаются языкам, показанным в приложенной описи, вдруг и в 
одно время, чего иначе сделать было невозможно за неимением 
достаточного числа наставников. Но когда прибудут все, доселе 
представленные профессс^а и учителя, тогда на испытании 
воспитанников и усмотрении различия их способностей и успехов 
сделается общим советом и сообразно проекту устава надлежещее 
устроение учебного порядка как в рассуждении преподающих 
науки, так и в рассуждении обучающихся, о чем обязанностию 
моею будет представить Вашему Пре-восходтельсту на 
благоусмотрение" [3^.233^1.6}. 

К письму приложено расписание учебных предметов, которое 
вынужденно носило предварительный характер, так как не все 
поступившие в Гимназию одинаково были подготовлены по 
иностранным языкам, многие же вообще изучали прежде какой-
нибудь один - французский или немецкий И все же основное 
внимание уделялось российской грамматике и чип описанию /4 
занятия в неделю/. 

ДНИ УЧЕБНЫЕ ЧАСЫ ПРЕДМЕТЫ 

ПОНЕ- от8-годо 10-гб Латинский язык Каж;1ый день 

,'(1 )1Ь- от 10-го до 12-го 
ПИК от 2-х до 4-х 

П 
Российская грамматика 
Французский язык 

ИК^Р- от 8-го до 10-го 
НИК от )0-годо 12-го 

от 2-х до 4-х 

Арифметика 
Немецкий язык 
Закон Божий 

(гч; от 8-го до 10-го 
от 10-го до 12-го 
от 2-х до 4-х 

Рисование 
География 
История 

ЧКТ-
ННРГ 

от 8-го до 10-го 
от 10-го до 12-го 
от 2-х до 4-х 

Чистописание 
Французский язык 
Закон Божий 

ПЯТ- от 8-го до 10-го 
ИИЦА 

от (0-го до 12-го 
от 2-х до 4-х 

Российская грамматика 
и чистописание 
Немецкий язык 
Французский язык 

в 6-м часу 
по полудни 

. занимаются 
воспитанники 
чтением 

книги, 
. составленной 

из 4-х 
Евангилистов 
и деяний 

. Апостольских. 
Прочее время 
употребляется 

для повторения 
. уроков и для 

отдохновения 

СУБ- от 8-го до 10-го 
БОТА от 10-го до 12-го 

от 2-х до 4-х 
и чистописание 

Немецкий язык 
Рисование 
Российская грамматика 

ВОСКРЕ-
СЕНИЕ 

Чтение священных книг 

[3.л.10;4,с.341. 
Расписание интересно во многих отношениях. Сразу видно, 

что В.Г.Кукольник при составлении расписания уроков, исходил 
уже из установившейся недавно новой концепции образования, 
выдвинутой Мииист<фством духовных дел и народного 
просвещения, требовавшей, чтобы на первом месте стояла "вера", 
а потом уже "ведение", т.е. знание, о чем говорит "примечание" к 
расписанию предметов: "каждый день в 6-м часу по полудни 
занимаются воспитанники чтением книги, составленной из 4-х 
Еваш елистов и деяний Апостольских", то же и в воскресный день: 
"Чтение священных книг". До этого в начальных классах 
изучалась книга "О должностях человека и гражлас ма. кнн1а к 
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чтению определенная в народных городских училищах 
Российской Империи, изданная по Вькочайшему повелению 
царствующей императрицы Екатерины Н. В Санкт-Петербурге, 
1783 года". Однако в 1819 году на заседании ученого совета 
Главного правления училищ был поставлен вопрос: "нужно ли 
читать детям должности человека и гражданина, изложенные по 
философским началам всегда слабым, и не лучше ли вместо того 
распространить учебное время и наставление к должностям в 
классе Закона Божия?", в [Результате чего Главное правление 
училищ определило: "вместо книги о должностях человека и 
гражданина ввести в употребление по всем училищам "чтение из 
евангилистов" [5]. И все же, как это видно из расписания, главное 
внимание уделялось языкам: русской грамматике и чистопи-
санию /4 раза в неделю/, немецкому и французскому /трижды в 
неделю/ и латинскому /почему-то один раз в неделю/ языкам. Что 
противоречит сказанному П.Г.Редкиным о В,Г.Кукольнике;"... он 
положил в основу своего учения классическое образование, 
поставив латинский язык главным предметом преподования в 
такой степени, что сделанные воспитанниками неимоверно 
быстрые в нем успехи и теперь еще приводят к изумлению всех, в 
ком не изгладилась драгоценная память об этой цветущей эпохе 
зарождавшегося высшего учебного заведения" (2,с. 315-316), 
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В.Г.Любченко 

П АУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
І.С.ОРЛАЯ В НІЖИНІ 

Цікава і багата історія розвитку і функціонування 
Ніжинського педагогічного інституту ім. М.В.Гоголя, одного із 
НйИсгаріших вищих учбових закладів в Україні. В процесі 
•ідіначення 175-річчя від дня заснування цього вузу в 
І іиродавньому українському місті на Острі не можна не згадати з 
ісіиютою і вдячністю ім"я видатного карпато-русииського 
просвітителя Івана Семеновича Орлая, який з листопада 1821 до 
серпня 1826 року був другим директором тодішньої Гімназії 
яиших наук. 

Шлях до Ніжина Чернігівської губернії Івана Семеновича, не 
був, як говориться, посланий лиш трояндами. Після 13 років 
навчання в різних училищах. Львівському університеті. 
Генеральній Йозефинській семінарії він вирішив присвятити своє 
життя улюбленій педагогічній справі, успішно здав конкурсний 
екзамен иа старшого учителя. На жаль, не дістав відповідного 
призначення, за свідченням сучасників, як "карпаторос", цебто 
виходець з сім"ї закарпатських русинів. Це дуже образило 
національну і людську гідність молодого педагога. І він нібито 
сказав: "Ну коли я русин, то й поїду в Русь!" (1). 

Приїзд І.С.Орлая до Росії у 1791 році був зумовлений 
насамперед иауково-просвітницькою метою. Захопившись 
дослідженням історичного розвитку, за його визначенням, "не 
тільки Малоросії чи взагалі Південної Росії, а й Південно-Західної 
Русі, {2} /цебто Галичини, Буковини і Закарпаття - В. Л./ 
просвітитель-гуманіст вирішив пов"язати свою подальшу долю з 
Росісю. Він указував, шо тут е чимало обдарувань, які в умовах 
бідності нерідко відразу не проявляються. Шлях до величі і слави 
Російської держави бачив у необхідності надати рівні можливості 
для здобуття освіти і дітям з незаможних верств населення. "Хіба 
безсмертний наш Ломоносов. - запитував І.С.Орлай,- не з 
рибацького куреня підніс себе славою вище багатьох дворян і 
багатіїв? "(31 

У Петербурзі, по закінченню медико-хірургічного училиша, 
І.С.Орлай працював на різних медичних поса^тах аж ло 
придворного лікаря. Однак служба при царському чпорі і ше.ірі 
винагороди за неї не задовольняли чесну людину. • .(іановитго 
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вченого і педагога. А тому він водночас займався науковими 
дослідженнями, окрім медицини,, також в галузі філософії, 
мовознавства, історії і педагогіки, захистив дисертацію на звання 
доктора медицини і хірургії, доктора філософії, магістра 
словесних наук. Написав він і вибрав "Коротку історію про 
Карпаторосів", а також зайнявся збором першоджерельних 
матеріалів для написання історії Південно-Західної Русі. 

У вченого за здібностями і обдаруванням уже визріла мета 
нарешті залишити придворну офіціозну атмосферу і зайнятися 
плідною науково-педагогічною діяльністю. В своїх творчих 
планах на майбутнє він мав однодумців серед освітян Петербурга 
та інших міст Російської імперії. Зокрема відомо, що Іван 
Семенович С^лай підтримував контакти з Іваном Кот-
ляревським, який проживав у Полтаві, намагався допомогти 
попечителю тільки-но створеної Гімназії вищих наук у Ніжині 
О.Г.Кушельову-Безбородьку в пошуках викладачів для роботи в 
цьому навчальному закладі. А після смерті його першого 
директора професора Петербурзького університету В.Г. 
Кукольника І серпня 1821 року звернувся з листом до директора 
департаменту Міністерства народної освіти Попова, в якому 
сповіщає про свій намір перейти на посаду професора 
Московського університету або ж на посаду директора 
Ніжинської Гімназії вищих наук [4]. Свій вибір Ніжина він 
пояснював двома обставинами: сприятливим для його стану 
здоров"я кліматом і приязним ставленням до нього попечителя 
Гімназії О.Г.Кушельова-Безбородька. 

Заява І.С.Орлая була позитивно розглянута, і З вересня 1821 
року його затверджують директором Гімназії вищих наук в 
Ніжині. Свої обов"язки він почав виконувати з 1 листопада, цебто 
після тимчасового дев"ятимісячного завідування цим навчальним 
закладом колегією викладачів. На одному із перших засідань 
конференції викладачів новий директор заявив, що кожен з них 
може вільно і безбоязно висловлювати свої зауваження і 
пропозиції щодо роботи керівництва гімназії. Найсуттєвіші із них 
пропонував записувати в спеціальному поточному журналі [5]. 

І при подальшому директорстві І.С.Орлая конференції 
професорсько-викладацького складу стали дійовим органом 
управління, на яких грунтовно за участі самого директора 
обговорювались навчально-виховні питання. Він без якогось 
іиску робив цілеспря.мовані поради чи поправки, сформовані на 

III чи оюбистих спостережень, співставлень різних точок зору, 
І м о професіонального знання справи. 

S іосвідченого педагога з демократичними поглядами 
І ||||>1>м> милась і своя концепція оріанізації навчального процесу. 
Йні інмумів, що в лише започаткованій Гімназії вищих наук, де не 
П , НІ ЙКОЇСЬ усталеної системи навчання і виховання, важко щось 

и без створення згуртованого колективу педагогів-
іі|'.і(|кхіоііалів. А тому відразу приділив велику увагу підбору 
яикіїнлацьких кадрів для кваліфікованого забезпечення занять з 
|)üMMx дисциплін програмного навчального циклу. Іван 
І «мсиович особисто зусгрічався з кандидатами на вакантні 
Ц І І І І І Д И , радився з іншими педагогами, уважно вивчав 
|і"(,і)мсидації, навіть цікавився успішністю кандидатів під час їх 
ни*'|.|||ня в школах чи училищах, наявністю у них звання магістра 
чи .юмора. Особливо високі були у нього вимоги до кандидатів 
ми посаду професора. У них мав бути значний досвід викладацької 
річіиіи, захопленість і творчість у виховній іюботі, спроможність 
принес ї й заняггя з іншого предмета на випадок хвороби чи іншої 
іцчі'іини відсутності професора, фахівця з даної дисципліни [5, 

IIa початку директорської роботи І.С.Орлая в Ніжинській 
І імііазії працювало лише сім викладачів. Нікому було в старших 
i. 1.11 ах викладати природознавство і військову справу. Один із 
ник іалачів змушений був курс політичних наук читати разом з 
ічрилнчішм. Тому Івану Семеновичу доводилось чимало часу 
тіірачати на пошуки потрібних викладачів. Протягом п"яти 
ii.ім"ягних для навчального закладу років його директорства штат 
mine викладачів збільшився з семи до дев"ятнадцяти з заміною 

ліиких консервативних невігласів кваліфікованими 
ii|U)i ресіівпими професорами типу М.Г. Белоусова, який став 
іікпекіором пансіону, власне гідним заступником директора. Син 
IU ріиоі о директора гімназії Н. Кукольник так оцінив педагогічні 
І іійиості Белоусова: "З незвичайною майстерністю Микола 
І (1ИІ оровпч викладав нам в кількох лекціях всю історію фііюсофії, 
.1 І нею і природного права, завдяки яким в голові кожного з нас 
МІННО склався стрункий систематизований скелет науки наук. 
Пою сііравеа'іивість. чесність, доступність, цінна порала, в 
іірнсіоіінііі ситуації схвальна оцінка - усе це сприятливо впливало 
іі;і і>рі сплешів" [5, с.242]. 
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Окрім Белоусова користувались заслуженим авторитетом 
талановиті педагоги і прекрасні знавці своїх предметів С. 
Андрущенко, Ф.Зінгер, І.Ландражин, М.Соловйов, К. Шапа-
линський. На жаль в гімназії були і такі викладачі як М.БІлевич, 
Х.іеропес, К.Мойсеєв, П.Нікольський, які не відповідали 
встановленим І.Орласм критеріям. 

Уже перші місяці директорства І.Орлая в Ніжинській гімназії, 
видатного вченого з енциклопедичними знаннями, відомого в 
Росії і за кордоном як почесного члена багатьох наукових 
Товариств, - були за тих часів винятковою подією для повітового 
містечка, де він, між іншим, заклав основи наукового крає-
знавства і вельми дійово сприяв становленню і функціонуванню 
учбового закладу. 

Педагогічні погляди І.Орлая формувалися під впливом його 
сучасника в Швейцарії І.Г.Песталоцці, славнозвісні педагогічні 
твори якого воїстино зігріті палкою щирою любов"ю до людей. 

Сміливі реформаторські заходи педагога-новатора у 
ніжинський період його діяльності здебільшого виходили за межі 
місцевих питань локального значення, бо вимагали радикальної 
зміни в загальнодержавній системі освіти і виховання. Саме тому 
вони зустрічали опір чиновників зверху і місцевих обскурантів. 

Уже указувалось, що в Гімназії вищих наук було кілька 
бездарних викладачів та ще й з консервативними поглядами. А це 
негативно позначалось на функціонуванні молодого навчального 
закладу, передусім гальмувало здійснення прогресивних починань 
директора. 

Несприятливі обставини на новій посаді не давали мож-
ливості належно зосередитись на дослідницькій праці, особливо в 
галузі історії. На багато літ залишалась нездійсненною мрія 
І.Орлая почати археологічні розкопки в Ніжині, що входило до 
запланованих заходів наукового краєзнавства. Реакційною 
більшістю викладацького корпусу та службовців була відхилена 
його спроба створити при гімназії наукове товариство по 
вивченню краю. Супротивники посилались на відсутність 
першоджерельних матеріалів. Проте такі матеріали були і 
нагромаджувались вони в рукописному фонді гімназичної 
бібліотеки, особисто заснованому Іваном Семеновичем. 

Крім кадрової політики І.Орлай чимало енергії і свого 
непересічного таланту віддавав справі становлення навчально-
виховного процесу і передових традицій гімназії. Саме тут 
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iMtiMiiiii втілилась його демократична вимога ліквідації всіх 
•йіі)ііиих пансіонів, "якого б роду вони не були". Йому вдалося 
».іпніїїсь і створення єдиної загальнодоступної системи шкіл із 
Н И ' І ' Л Ж е Н Н Я М їх наступності від приходських шкіл до повітових 
»чиїїиіи, гімназій і університетів. Запропонований Орлаєм проект 
|(іфіі|іми шкільного навчання і освіти в значній мірі був 
ійкітаений на австрійській системі шкільництва. Звичайно, він 
щнионував при цьому і особливості Росії. 

іі їлио проекту перші два типи навчальних закладів 
/м|інч()лські і повітові трикласні училища/ за своїм характером 
Пу іи народними училищами, бо в них могли навчатись діти 
«vti i i iH. міщан, ремісників, інших соціальних груп громадян. 
Мрнходське училище прирівнювалось до першого класу 
(типового училища. В самому ж повітовому училищі вивчали 
іикі предмети: читання і правопис, граматику, синтаксис, початки 
і»|іи(|)метики і географії. І.Орлай вважав, що і в цьому типі 
имичіїльних закладів діти дворян можуть діставати перші знання. 
Цг один із елементів його ідеї функціонування безстанової 
ІНКОЛИ. 

І убернські чотирикласні гімназії мали забезпечити підготовку 
учиш для вступу до університету. Ліцеї і академії займали 
проміжне становище, їх випускники могли влаштуватись на 
лсржавній службі. І останній, шостий тип навчальних закладів -
\инісрситет - забезпечував закінчену вищу освіту. 

І Орлай бачив недолік існуючої шкільної системи в тому, що 
ниичальні заклади одного типу мають неоднакові права і 
мож.інвості, різні програми, підручники тОщо. Цю нерівність він 
II МОПСІ рував на прикладі Царськосільського, Волинського і 
І'їнісльсвського ліцеїв, Демидівського і Петербурзького вищих 
м.іук училищ. Київської і Ніжинської Гімназій вищих наук. (З, 
( I4S1. 

Іван Семенович вважав необхідним усунути в системі 
к.іичальних закладів Росії такий недолік, як порушення 
luii. п.ювності вивчення програмних предметів від простих до 
ь 1.1 імих При ньому, підкреслював він, сліл врахуваїи вік учнів 

ічисні. їх розумових злібіюстей. Вважав також настійною 
ііоірсбою пшіотувати і видати хороші підручники з відо-
і)м -кч'нням в них новітніх наукових лосяміонь 

і'ііііуче внстмінв лирекіор Ніжинської і іміииіі виїїніх наук 
hf . іи i i p m i i n . i H B O i рсіламсіпиии і коїпро.ію \ бок;, іержавних 
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чиновників за змістом лекцій, які читались професорами в вищих 
навчальних закладах. На його думку, такий контроль сковував 
творчу ініціативу, самостійність мислення викладачів, робив їх 
цілком залежними від офіціозної точки зору на різні суспільні 
явища, історичні події. Розуміючи важливість для суспільства 
справи підготовки освічених людей, І.Орлай пропонував належно 
оплачувати нелегку працю учителів згідно їхнього соціального 
статусу {З, с.153). 

Видатний фундатор вищої школи в Ніжині Іван Семенович 
Орлай з великою наполегливістю добився юридичного її визнання 
у Статуті 1825 року, де вказувалося, що Ніжинська Гімназія е не 
закритий, тільки для дворян, як передбачалось, а відкритий, цебто 
"публічний навчальний заклад, який займає перше місце нісля 
університетів..." В своїй праці-проекті "Мнение о преобразовании 
училищ в России" він в загальні» рисах нише про необхідність 
спільного кавчання дітей з багатих і бідних родин, гфо заснування 
народних шкіл для дітей купців, міщан, ремісників та інших 
соціальних верств населення. І.Орлай висловлював своє 
здивування з приводу роздільного навчання так: "І чому ие 
російському дворянину боятись виховуватись разом з дітьми 
неімущих і иедворянського походження?.. Помітна у дворян 
зневага до спільжи-о виховання з дітьми нешляхетних родин 
закладена на хибному розумінні честі, яка нам також вдовбується 
іноземцямиі які перебувають в наших пансіонатах в корисливих 
інтересах. Але якщо ганьбливо навчатись разом з неімущими 
оіоїми співвітчизниками нижчого стану, то чому ж тоді не 
безчесно іноді мати іноземних ремісників своїми учителями?" (З, 
с,153І. 

І.Орлай вважав взагалі недосконалою систему державних і 
приватних навчальних закладів, настирливо пропагував 
необхідність освіти для иайширших верств населення Російської 
імперії. Проте в деяких його пропозиціях і суджеїтях нюдо 
системи освіти мала місце і деяка непослідовність. Будучи 
ініціатором ліквідації усіх типів пансіонної освіти, він пропонував 
за рахунок державної казни встановити стипен^тії для збіл!іілих 
дворян, щоб могли вони як і багаті користуватись послугами 
учителів-іноземців для удосконалення своїх знань іноземних мов і 
кращого практичного оволодіння ними, правда, в стінах 
державних навчальних закладів. На жаль, правом на сіипснлію 
малн користуватись лиш літп дворян. Іншою неіюсліловпою. 
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инипі. не зрозумілою, була пропозиція педагога-гуманіста 
іиі кковувати тілесні покарання. 

Незважаючи на окремі суперечливі і непослідовні пропозиції 
нічіїо вдосконалення системи освіти в Росії, І. Орлай.загалом як 
It« іиіог міцно дотримувався прогресивних демократичних 
lit и нидів і особисто створив глибоко продуману струнку систему 
110 ти І ку навчально-виховного процесу і народної освіти в 
I'm ійській імперії. 

)а навчальним планом, розробленим І.Орлаєм, Ніжинська 
І іммаїія вищих наук давала енциклопедичну освіту. Крім 
іииіііьноосвітніх предметів з гуманітарних, фізико-математичних, 
природничих та інших наук, у старших класах викладалися 
м|іііік)знавство і військова справа, оскільки гімназія мала готувати 
чимовників і військових. Однак директор гімназії, як вчений і 
іірої ресивний просвітитель, дбав насамперед про підц-отовку 
миіококваліфікованих освічених дослідників з різних наук і 
міи іецтв, сіячів знань, добра і краси життя людського. Саме 
иикоианню цих завдань він намагався підпорядкувати не тільки 
•МІН, а й форми та методи дев"ятирічного навчання і виховання в 
І імиазії. Центральною фігурою в навчальному процесі, за думкою 
І < )р іая, мав бути учитель, а тому він пропонував відповідально 
І іііниіись до підготовки сценарію заняття, добре знати предмет, 
\пііжно підбирати навчальний матеріал, урізноманітнювати 
мсіодику навчання. Він особисто контролював роботу деяких 
учи І елів, штудував програми і конспекти уроків Т різних 
І І К Н И П Л І Н . 

Учні в Ніжинській Гімназії вищих наук були зосереджені в 
тес І и класах. Для кожного класу директор склав перелік 
и()ов"язкових предметів. В першому класі вивчали читання і 
правопис, в другому - словотворення /етимологію/, правопис 
/іі|>(|)0[ рафію/ і правила наголосу. Вивчення граматичних правил 
мало супроводжуватись практичними вправами і написанням 
ликтанту. Для учнів третього класу програма передбачала 
мивчення синтаксису. І.Орлай вважав, що недоцільно дослівно 
пивчати правила напам"ять, а краще розібратись в них, зрозуміти 
іуіь. В четвертому класі учні вивчали риторику, в п"ятому -
поезію і методику складання віршів, в шостому - естетику. 

Програма занять з світової літератури пропонувала вивчення 
к|)аіііи\ іворів славнозвісних письменників і поетів: Гомера, 
Лімосфена, Плаї она. Гораиія, Вергілія, Ціцерона, Петрарки, 
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Мільтона, Державіна, Жуковського, Карамзіна, Ломоносова та 
ін. 

Ця програма за пропозицією І.Орлая була обговорена на 
засіданні конференції учителів гімназії 20 серпня 1823 року. Він 
також висловив деякі зауваження щодо планів уроків з географії, 
які запропонував для обговорення викладач цього предмета (6). 

Грунтовно і кваліфіковано обговорені на цій конференції 
програми з російської мови і літератури та географії мали стати 
зразком для програм, планів уроків з інших дисциплін. І.Орлай 
запропонував викладачам дати йому для ознайомлення конспекти 
з їхніх предметів чи їх частин, щоб належно відкоректувати їх і 
таким чином запобігти перевантаження учнів другорядним 
матеріалом, або ж, навпаки, доповнити їх важливими даними [6, 
С.334]. 

Отже, директор гімназії творчо і відповідально підходив до 
проблеми розумної організації навчально-педагогічного процесу, 
уважно слідкував за тим, щоб програмні дисципліни викладались 
на високому професійному рівні з використанням най-
головнішого, найістотнішого з новгтніх досягнень відповідних 
галузей наук. Він активно виступав за осмислене вивчення учнями 
матеріалу, і в цьому їм мали допомагати учителі шляхом 
логічного, послідовного роз'яснення проблеми. 

І.Орлай міцно дотримувався тієї думки, що учні Гімназії 
вищих наук мають добре оволодіти о/інісю або навіть кількома 
іноземними мовами. Тому він особисто займався і вельми 
копіткою роботою по підбору викладачів іноземних мов, які 
вивчались за програмою. Зокрема він вдало підібрав професора 
французької мови І.Ландражина, який прекрасно володів 
методикою її викладання, грунтовно був обізнаний з науковою 
літературою, педагогічним досвідом інших викладачів. Цікаво, 
що І.Орлай замінив І.Ландражиним іншого учителя, Лмана, 
француза за національністю, який, проте, був неспроможний 
належно навчити учнів своїй рідній мові. І.Ландражин мав 
перевагу ще й тому, що досконало володів російською і 
латинською мовами. Знання останньої допомагало краше засвоїти 
основи французької мови. 

Сам Іван Семенович прекрасно володів латинською мовою. 
Викладач цігї мови в Ніжинськії Гімнаїії винніх паук І Кул-
жинськнй захоплено називав йоіо "першим лагніиістом іо іо часу 
в ГогіГ. Та сам І.Ку.тжинськпіі б\в поссрегшім пслаїоіом. 

Ж 

Прекрасне враження в учнів залишає інший викладач латині 
< Андрущенко. Вони захоплювались його вмінням чітко і 
•розуміло пояснити складні граматичні правила, ідеально зробити 
переклади, грунтовно і цікаво проаналізувати твори римських 
н іасиків. Завдяки чудовій методиці навчання С.Лндруіцеика 
йоіо учні після двох курсів добре могли робити переклади 
І латинської мови на російську і навпаки, а також писати 

I нори латинською мовою [З, с.230). 
Отже, вибір І.Орласм С.Андрущенка на посаду викладача 

латинської мови був вельми вдалий. І сам він не ті.тьки Цікавився 
сіаном викладанням латині, але й доводив батькам деяких учнів 
важливість оволодіння цією "мертвою" мовою, від уроків з якої 
нони хотіли "вивільнити" свої чада. 

Слід відмітити одну особливість системи вивчання іноземних 
мов в Ніжинській Гімназії вищих наук в добу директорства 
І Орлая. Тут ввели в навчальну програму грецьку мову. Справа в 
І ому, ню ще в часи Хмельниччини греки почали поселятися в 
Ніжині, відомому годі торговому центрі. Поступово вони тут 
іасновували свої школи, будували церкви, займались торгівлею і 
ремеслами. В грудні 1785 року в Ніжині почав функціонувати 
і рецький магістрат. На початку X I X століття в місті проживало 
оыыне тисячі греків. Зважаючи на цю обставину, в гімназію на 
початку 20-х років X I X ст. почали приймати на навчання дітей 
треків, запровадили вивчення грецької мови і літератури. Зокрема 
н 1822 році після погодження з почесним попечителем 
() Куїнеін.овим-Безборольком зарахували в гімназію шістьох 
молодих греків: І.Агало, К.Базілі, Е.Варваті, С.Гютеиа, Е.Ксе-
нка, І.Папарігопуло [4, с.36]. Вони утримувались на кошти 
ііонс'ми теля. 

Цікаво, т о один із зарахованих на навчання іреків Костянтин 
Ьаялі не знав навіть російської азбуки. Та протягом лише одного 
року з допомогою протоієрея Волинського він не лише блискуче 
оволодів російською мовою, але й почав писати вірші по-
|)осіііськіі. Разом і М . Г О Т О . І С М видавав рукописниіі журнал 
С еверная Заря". За дорученням Історичною іоварисіва гімназії 

К.Вазілі Д.1Я всесвітньої історії написав І.'̂ ПО сторінок, 
присвячених Сгппту, Ассірії. Г р е т ї т а Персії [7| 

І1а;ііі)ичайні чдіоііості К Ьаіілі високо нінува.ні І Ор.тай та 
ч ІЄН Державної Ради Росії М Снеранський Ко:іи у ІН25 році 
іирекгор гіереїчав на робоі> в Ріінельсвеькнй тінсґі в Одесі, то він 
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запросив з собою і Базілі, де той завершив вишу освіту, після чого 
в цьому ліцеї читав курс грецької словесності. V 1827 році після 
смерті Івана Семеновича він виголосив на цвинтарі під час 
прощання з покійним промову грецькою мовою. 

Директорство І.Оріпая в Ніжинській Гімназії вищих наук 
тривало п'*яіі> років, з листопада 1821 до серпня 1826 року. 
Завдяки ного старанням вона перетворилась в навчальний заклад 
з дев'*япгирічннм терміном навчання. В основному був підібраний 
кваліфікований контингент викладачів, удосконалився нав-
чально-виховний процес, ^ ^ ч н о зріс авторитет закладу. В кінці 
перебування І.Орлая в гімназії кількість учнів досягла 255 осіб, 
тоді як в 1820 році їх було всього 1714, с.ЗЗ]. 

Назавжди запам'яталась вихованцям і мудра оріанізація 
І.Орлаєм їх самодіяльності в години дозвілля. Педагог запобігав 
перевантаженню учнів домашніми завданнями, дбав про їхнє 
фізичне і естетичне виховання. Завдяки йому народилась в Ніжині 
чудова традиція художньої самодіяльності. У місті і його 
околицях славився гімназичний хор, струнний оркестр і особливо 
театр, який згодом набрав широкого розголосу у "верхах" за 
"вільнодумство". Активну участь в художній самодіяльності,брав 
молодий Микола Гоголь. 

Згадки біографів І.Орлая про його самовіддану безкорисливу 
плідну працю на ніжинській землі завжди викликали і викли-
кають приємний подив. Та безперечним є те, що тільки полум"я-
ний патріотизм, усталені риси демократизму і гуманізму забезпе-
чували плідну діяльність талановитого педагога, мислителя, вче-
ного, спадщина якого заслуговує серйозного вивчення і попу-
ляризації. 
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А.С.Киченко 

НЕЖИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ВЫСШИХ НАУК И 
КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ НАЧАЛА X I X ВЕКА. 

Недавно в истории культуры появилось понятие "литера-
|уриое урочище"{1}. Оказывается, на определенном этапе эво-
люции литература, осваивая те или иные точки пространства, 
способна превращать их из географической реальности в 
культурную. "В результате места, вдохновившие одного или 
нескольких знаменитых писателей, приобретают инобытие, 
иичннают существовать по законам художественного творчества, 
шряжая мало-мальски подготовленного посетителя мощными 
литературными ассоциациями."[2] 

Разумеется, ни Царское Село, ни Дерпт, ни Нежин в 10-20-е 
I оды прошлого века не имели той культурной репутации, которой 
они обладают сегодня. Однако духовный заряд, передаваемый их 
носпитанниками, был заложен в них изначально. Нежинская 
Гимназия высших наук с этой точки зрения - совершенно 
уникальное явление, судя уже по истории ее основания и 
развития.[3] С момента пезникновення она мыслилась как единая 
культурная среда, и на первых порах, может быть, не давала 
1лубоких знаний , соответствующих, например, царскосельским 
"стандартам", однако, ненавязчиво сочетала основы европейства, 
официальную учебную доктрину, книжную академичность с 
мощным национальным фактором, "ярмарочным" независимым 
миром, нарушающим многие канонизированные нормы 
общественного бытования. Периферийное положение Гимназии 
способствовало, таким образом, формированию независимого 
мировоззрения, незаурядности, духовной оригинальности, и 
м1южество видных личностей в среде ее учеников - яркий тому 
пример'. 

Нежии находился не только на пересечении ведущих 
I со1рафических путей, но и путей культурных, которыми 
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осуществлялась взаимосвязь европеизированного центра с 
периферийными областями. Культура двигалась вширь, и 
периферийность, провииционализм бьши пока той благодатной 
почвой, которая дольше и бережнее сохраняла ее духовные 
приоритеты, ^ а особенность, впрочем, была замечена давно и, 
возможно, поэтому многие лицеи, университеты, гимназии 
выносились за пределы столиц, формируя автономную духовную 
среду, во многом противопоставленную столичной. Их 
воспитанники воспринимали- культурное движение как полифо-
нию, объемность, разнонаправлениость. Это был процес взаимо-
проникновения и взаимообогащения духовных сфер бытия. 

Становление множества творческих индивидуальностей иа 
этом этапе /Гоголь, Гребинка, Глибов, Богушевич и др7 
происходило как раз иа пересечении культурных традиций, 
европейской и национальной. Отсюда то многообразие аллюзий, 
которое мы находим в их произведениях - романтическая манера, 
драматическая смеховая культура и смеховое "многоголосие", 
прочная фольклорная основа, барочная традацня, нрони' 
зывавшая украинскую культуру ХУН-ХУН1 вв. и мн.др. 
Многочисленные факторы национальной истории, народной 
культуры, быта, этиофафии не были для начинающих писателей 
музейными раритетами, а воспринимались в живой связи с 
атмосферой и окружением, в которых проходили их ранние годы. 

Провинциальная среда с ее размеренностью быта, ста-
бильным укладом, способствовала, впрочем, сознательному 
созданию некоего противоположного феномена - нередко 
творился миф о. далекой столице как земле утраченного и вновь 
обретаемого блаженства /по крайней мере, именно таким 
сложился он в литературной традиции ХУ1И века/. Например, в 
художественном сознании раннего Гоголя, сформировавшемся 
под воздействием крушения "петербургского" мифа, отчетливо 
наблюдается противопоставление двух духовных сфер -
провинции и столицы как Хаоса /Петербург/ и космоса /Диканька, 
Полтава, Миргород/. 

В романтизированном сознании 20-30-х годов X I X века эти и 
другие пространственные реалии переходили из географической 
категории в культурную, приобретая статус символов 
малороссийства и вызывая многочисленные исторические 
ассоциации. 

35 ^ 

ЛИТЕРАТУРА: 

1 Гопоров В.Н. К понятию литературного, урочища. 
Ли1г|тгурный процесс и проблемы литературной культуры. -
Тіичин. »988. 

2 Утренев А. "Отечество нам - Царское Село" //Лирика 
іиніїш гов.- М., I99I.-C.3. 

< См.: Михальский E.H.., Самойленко Г.В. Основание 
•Лімниіии высших наук князя Безбородко в Нежине//Література 

В кулі.тура Полісся. Вип. I.Ніжинська вища школа/1820- 1990/.-
1»ии.1990.-с.6-35. 

З.В.Кирилюк, Н.М.Жаркевич 

К ПРОБЛЕМЕ СОЗДАНИЯ ЛЕТОПИСИ ЖИЗНИ 
И ТВОРЧЕСТВА Н.В.ГОГОЛЯ 

Как научный жанр летопись жизни и творчества писателя 
««пучила широкое распространение. И не случайно. Фиксируя 
мт1сИ1иие подробности личной и творческой биографии писателя, 

юиись дает возможность проследить /насколько позволяют 
•ткументы/ движение великой жизни от самых ее истоков, 
ирослсдить процесс формирования писательского характера, 
1й|1()жденне художествегшых способностей и тем самым глубже 
ироникнуть в глубины его творчества. 

Как известно, предпринимались попытки составления 
'1П|()1гиси ЖИ31Ш и творчества Н.В.Гоголя. К их числу следует 
и тести известные работы Кирпичникова "Опыт хроно-
мо1ической канвы Н.В.Гоголя" {М.,1902}, В. Вересаева "Гоголь в 
»11 иш" [М.,1933], "Даты жизни и творчества Н.В. Гоголя" 
I С Виниградова, опубликованные в 14-томном Академическом 
<<|()рании сочинений Н.В.Гоголя (М.-Л.,1940|. Однако, ни одна из 
IIих Попыток не может быть признана удовлетворительной, 
поскольку целый ряд фактов и дат писательской биографии 
•1ки1алйсь в названных работах пропущенными или указанными 
иг точно, нёкоректно. Например: 1819-1820 г. Н.В.Гоголь после 
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смерти брата Ивана /умер летом 1819 г./ учится в Полтаве / где 
именно не установлено/(1J. 

Особенно бедно и неполно представлены в названных работах 
годы детства, время обучения в Полтавском поветовом училище и 
Нежинской гимназии высших наук. 

Между тем в жизни великого человека нет мелочей. Как 
утверждал в свое время историк Ф.Туманский, "иногда самая 
краткая записка, самое маловажное обстоятельство, развивает 
великий свет в бытописании/.. "(2]. Отсюда тот интерес, который 
представляют для исследователей именно детские и юношеские 
годы писателя. Весьма справедливо и убедительно замечал об 
этом один из первых его биографов Н.П.Кулиш: "Если 
последующая внутренняя жизнь Гоголя была столь разнообразна 
в своих движениях, столь богата умственными представлениями, 
столь благоуханна цветами сердца, то корней всего этого надобно 
искать в темной и таинственной почве детства, ибо в организме 
ребенка скрывается уже человек и первые движения детского ума 
нередко проявляют те идеи, для распространения которых 
гениальная натура призвана в мир" f3j. Необходимость создания 
полной "Летописи жизни и творчества Н.В.Гоголя" сегодня 
особенно ощутима. 

В последние годы появилось немало работ, помогающих 
решению данной проблемы. Таковы статьи Ю.В.Манна, 
В.В.Федотова, Е.Смирновой, O.K. Супронюк [4]. И все же 
создание гоголевской летописи, и особенно ее полтавском и 
нежинском периоде продолжает представлять немало трудностей, 
ввиду специфики материала, на котором она может осно-
вываться, поскольку, документально засвидетельсзвованные 
факты далеко не исчерпывают круг сведений, необходимых для 
того, чтобы сделать вывод о мировосприятии, интересах, 
особенностях натуры юною Гоголя. Воспоминания совре-
менников нередко дают противоречивые сведения. 

Строгое следование требованиям жанра легогшси привело к 
тому, что в первых попытках создания "хроноло! ической канвы" 
фиксируются лишь документально засвидетельсгвованные собы-
тия в письмах, рапортах, ведомостях. Рассказы о беседах, о 
первых творческих опытах, о геатральных хлопотах и пред-
ставлениях. об отношениях с педагогами и с уче1тками. если о 
них НС упоминается в пись.мах, остаются за пределами летописи. 

и ^ 

Необходимость ввести в летопись максимум сведений требует 
И1 (уиления от строгих требований жанра и введение наряду с 
||> и(ологией по дням и месяцам и более пространные временные 
Нрриоды, которые характеризуются возникновением, развитием 
Ц!1Н угасанием тех или иных интересов, стремлений, занятий, 

||Ц|> исгавления о которых дают прежде всего мемуары. 
О студенческих годах Гоголя есть немало воспоминаний, 

|''ржащих интересные факты и характеристики, поэтому 
Йриггупая к работе над летописью, необходимо определить 
|h минные принципы методики работы над мемуарами. 

Учитывая субъективность этого жанра, возможность ошн-
Рич111.1х сведений из за погрешности памяти, необходимо каждый 
фн1 I проверить, по возможности, по другим источникам. Это 
Щ|||1снно важно при наличии существенных противоречий в 
|и. поминаниях современников. Они, с одной стороны, затруд-
«икн выяснение истины, с другой - помогают глубже раскрыть 
»миПенности личности, определить характерные и случайные 
Ццчы. Нередко противоречивые суждения свидетельствуют о 
нюцдинарности, сложности личности, которая разными 
»чиременниками воспринималась в каком-то одном ракурсе. Одни 
M ^»уаристы отмечали застенчивость, замкнутость юного Гоголя, 
•им,1С свидетельствовали о том, что он был инициативен, вокруг 
ii iii группировались те, кого увлекали его идеи и начинания. 
II (учение и сопоставление субъективно ингерпретированых 
фик IOB позволит не только выяснить их истинную сущность, 1Ю и 

истить хронологию.. Некоторые незначительные замеча11У1Я 
ртмых мемуаристов, казалось бы, о разных вещах могут помочь в 
"Проделении времени важных эпизодов жизни Гоголя. Например, 
««мсчаиия в одном источнике, что Гоголь после окончания 
»Ч1'Г)1Юго года ездил на ярмарку и мимолетное упомнианис в 
|1||((казе другого современника о веши, привезешю)! им с 
ирмирки, гюзволяют соотнести события, расположить их в одном 
• рипологическом ряду: При этом по другим источникам нужно 
\/ин говернгься, что речь идет об одной ярмарке. /Um.i nepBi.ix 
июмннанин в пнсьма.ч Гоголя о теагре и сообщение о 
ирслставлениях на масленнпце позио.ляюг опрсмелии. времсммой 
мшпазон, связанных с театральными xionoiiivin co<3ivmii'f, о 

шиорых вспом1шают соученики. Для \|очг1ен11я .uii оспеианием 
MOI \ I служить не только записи в "Kiwiic всяк(>й п' мчит,! . но и n-t 
1(01 н'ловагельносгь. месгораспо.южсние. 
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Способы и приемы определения датировки событий 
многообразны и диктуются характ;ером материала и наличием 
косвенных данных. 

Практически методика работы над источником может быть 
показана на примере освоения "Воспоминания" А.П.Стороженко, 
которое было опубликовано в 4-м N "Отечественных записок" за 
1859 год. Автор рассказывает о встрече с Гоголем в поместье 
одного из соседей, доброго знакомого их родителей. Статья 
содержит интересные факты,ло из-за отсутствия датировки факт 
знакомства двух писателей не учтен ни в "Хронологической 
канве" Кирпичникова, ни в "Датах жизни и творчества 
Н.В.Гоголя", составленных Г.С.Виноградовым. 

Ценность "Воспоминания" А.Стороженко заключается не 
только в констатации факта личных контактов, главное то, что в 
восприятии А. Стороженко органично сливаются в одном 
характере черты, упомянутые в других источниках и казавшиеся 
взаимойсключаемыми. 

В описании Гоголя в среде поместных дворян, в общении с 
крестьянами, в деталях его поведения обнаруживаются те же 
свойства характера и манеры, которые прямо или косвенно 
раскрываются в воспоминаниях его соучеников. 

В поведении Гоголя среди гостей обнаруживаются, казалось 
бы, противоречивые, но по-видимому, действительно присущие 
юному Гоголю черты: рн скован и смущен, "сидел, как на иголках, 
понурившись, краснея и хмурясь" {5), "он был очень неразвязен, 
неловок, краснел, конфузился" [5]. Вместе с тем он известен 
соседям как остроумный насмешник, не лишенный артистических 
способностей. В эпизоде ссоры за столом Гоголь удачно 
передразнивал спорящих, "добавлял к их речам свои слова очень 
кстати и строил гримасы" [5J. А.Стороженко в своем рассказе 
отразил такие свойства личности будущего писателя, которые 
впоследствии подтверждались свидетельствами соучеников 
Гоголя. В эпизоде с к{^естьянской Мартой обнаруживается 
склонность юного Гоголя к мистификации. В 1880 году 
Т.Г.Пащенко [6j описывает эпизод с Риттером, в котором 
угадывается та же манера поведения. 

Рассказ А.Стороженко в живой картине общения с 
крестьянами представляет симпатии и интерес Гоголя к простым 
людям, о чем с недоброжелательностью писал и В.Любич-
Ромаиович (7). У Стороженко раскрывайся суть ишерсса 

(пп.пеля к народу: "Сколько юмора, ума, такта! - сказал с 
віииіуиіевлением Гоголь, восхищаясь поведением _ Остапа в 
"мпсидеите с Мартой, - "он поступил, как самый тонкий 
иііініомат" [5). Гоголь признается, что готов слущать Остапа "трои 

сразу, не спать, не есть". "Это живая книга, клад!"-
іиіиіючает он (5). Автор вспоминает, что был поражен тем, как 
I III DJib успел "так хорошо изучить характер поселян" {5) и с каким 
чуигтвом он к ним относился: "Лицо Гоголя горело ярким 

•|'\минцем; взгляд сверкал вдохновенно; веселая, насмешливая 
і п.іГжа исчезла и физиономия его приняла выражение серьезное, 
1 пчюиное" [SJ. Эти замечания раскрывают, объясняют смысл 
I миді'тельства о том, что Гоголь на праздники всегда уходил в 
Мперки к знакомым и другие сведения о его отношении к 
11|М1СТЫМ людям. 

Непродолжительность общения не помешала мемуаристу 
>чметить и склонность Гоголя к творчеству, и то, что он 
і.іііпсьівал пословицы и поговорки, меткие слова во время беседы 
I крестьянами, и манеру писать , скрываясь от постороннего 
ииііяда. Эти особенности начинающего писателя отмечались и 
п о соучениками. Все это представляется убедительным свиде-
и'іи>сгвом достоверности "Воспоминания". Тем не менее в 
процессе определения даты встречи Стороженко с Гоголем 
ні.іяеііяются факты, внушающие сомнение в реальности, если не 
111 гч. то некоторых утверждений. 

По ряду признаков дата встречи определяется довольно леї ко. 
Ни иопрос о том, долго ІТЦ Гоголю оставаться в лицее он отвечает: 
I т е год!" Комментатор издания "Гоголь в воспоминаниях 
іііременников" пишет: "Встреча, описываемая Стороженко, 

• имосится, очевидно, к лету 1827 г. Об этом свидетельствует ряд 
и-1 алей: определение возраста Гоголя "лет восемнадцати", 

р.иювор о персидской воине и, наконец, самое существенное: 
іимечание Гоголя, что через год "он заканчивает свою учебу в 
Нсжнне" [5]. Идя этим путем, можно определить и месяц но 
іимечанию "Июльское солнце высоко стояло над торизоигом" 15|. 
Можно опрелелітгь и день по святцам - гости сьс.хались на 
именины к Ивану Федоровичу Г-му, 

И все же проверка этих данных друшми обьекінвіп.іми 
І'.ікіами дает неутешите.'Лные резулыаты: рассказ авюра об 

юяте.тьсівах его жизни не совпа.чает с его бпої рафммсскими 
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данными и заставляет сомневаться, что такая встреча могла 
состояться в то время. 

Стороженко пишет, что встреча произошла сразу же после 
того, как он закончил курс обучения, т.е. до военной службы. Это 
играет существенную роль в рассказе: "Отец мой, предполагая 
определить меня в военную службу, во избежание излишних 
издержек, в последнее время не поновлял моего гардероба, и я 
был в большом затруднении исполнить волю отца, то есть одеться 
поопрятнее", - пишет он. с одеждой Стороженко связаны и шутки 
Гоголя над товарищем. 

Упоминание об огромном интересе к полученному в подарок 
ружью, тоже свидетельствует, что описан эпизод из жизни 
Стороженко до службы. Однако, известно, что Стороженко 
учился в Харьковском пансионе для дворянских детей с 1821 по 
1823 год. Следовательно, по данным его биографии встреча эта 
могла произойти в 1823 году, когда Гоголь окончил 4 класс. До 
окончания оставался не один год, а четыре. Маловероятно, что 
это происходило в 1823 году потому, что характер отношений 
Гоголя и Стороженко, поведение, интересы, лидерство Гоголя -
все это едва ли возможно в общении 14- летнего отрока и 18-
летнего юноши. Не мог 14-летний Гоголь представить товарища 
чиновником, приехавшим взымать недоимку. К словам мальчика 
не отнеслась бы серьезно Марта. 

Четыре года спустя маловероятная ситуация становится 
вполне возможной. В (827 г. Гоголю было 18, а Стороженко - 22 
года. Не внушает сомнения ни возможность лидерства, ни 
взрослые разговоры и реакция Гоголя. 

Но в 1827 году эта встреча не могла произойти потому, что А. 
Стороженко с 1824 года ^ о другим источникам с 1823/ был на 
военіюй службе. 

Предположение, что встреча произошла в 1827 году во время 
службы Стороженко /а не после окончания учебы/, опровергается 
тем, что в "Воспоминании" речь идет о юноше, целиком 
подчиненном воле отца, а не об армейском офицере. Кроме того, 
известно, что легом 1827 года Стороженко ездил по разным 
местам на Днепре. О.Огоновский, сообщает о том, как Сторо-
женко собирал исторический материал для своих произведений, 
писал: "В 1825 р. стояв Сорожснко зі своїм полком в Немирові... 
познався гакож з 96 літнім запорожцем Микитою Коржем, 
MiiBCciHBum ііоіо 1827 p. в селі Михайловне Катеримославськой 

(̂>|ііиі ( є бо хотів вон подивитись на Ненаситинський порог, а 
4.ПІІ.ІН подою по Дніпру спуститись до слобод Капуловки та 
»(МНИ кой, і оглянути ті місця, де колись були запорожські 
ЙІ |Н|. 
и результате сопоставления известных фактов не только не 
^нllcкя дата встречи, но устанавливается сомнительность 
Иілдсіїий, уже . вошедших в научный обиход и воспри-
(іігмі.іх I оголеведами с полным доверием. 
И чоде работы над летописью жизни Гоголя выясняется, что 

проблем требуют специального исследования. В данном 
|(іті' необходимо предпринять розыск дополнительных мате-
Іііоі) Зго может быть послужной список Стороженко, история 

рила этого периода, его переписка, попытаться выяснить, кто 
^)4ІИІІСГСЯ под именем Иван Федорович Г...о или Г . . . Н ? Кто из 
(г)іі іі мог присутствовать на именинах? Нет ли переписки кого-
[ііі И1 них? Однако это уже предмет специального иссле-
ігіїїия, которое может быть предпринято биографом, изуча-

Ми)м пичные контакты писателей. 
II процессе работы над Летописью могут обнаружиться 

НИИ иные доказательства, подтверждающие или уточняющие 
Іілі'мия, приведенные мемуаристом. В этом случае в Летописи 
нииючно указать логически вытекающую из рассказа дату и 
Имгіиіь, что она вызывает сомнение и почему. 

( о шанная по такой методике Летопись, не «только даст 
мр< и іавление о жизни Гоголя, его характере, интересах и 
щчрчесгве, но и наметит проблемы дальнейшего исследования 
*и 11111 и творчества писателя. 
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О.В.Мишуков,С.Б.Вольский 

ПРОБЛЕМА ИСТОРИЗМА В ЭПИСТОЛЯРНОМ 
НАСЛЕДИИ Н.В.ГОГОЛЯ 

Предмет нашего рассмотрения в данной работе - письма 
Гоголя - воспитанникам Нежинской гимназии высших наук 
/периоде 1821 по 1828 г./ 

В начале X I X века письмо было особым литературным 
жанром. В письмах раннего Гоголя перед нами выступает уже 
формирующийся писатель, правда еще с неокрепшим миро-
воззрением, жизненным и творческим опытом. Знакомство с 
письмами этого периода необходимо для того, чтобы понять и 
проследить путь Гоголя к "письмам" другого рода - "Избранным 
местам из переписки с друзьями". 

Нас интересуют письма молодого Гоголя прежде всего с точки 
зрения их историзма. Исследователи не раз отмечали, что 
историзм является важнейшей особенностью новой русской 
литературы. При этом исходной точкой историки называли 
творчество А.С.Пушкина. Нам кажется, что более верной 
является мысль о том ,что исходная хронологическая граница 
историзма в русской литературе • коней XVU1- начало XIX века, 
т.е. период непосредственно предшествующий и подготав-
ливаюищй выступление декабристов в России и Украине. 

Стихийный рост историзма в рамках литературного процесса 
начала X I X века получил свое развитие во мноіпх жанрах 
литературы. На наш взгляд, тщательное изучение зпнсто.іярноїо 
на̂ -. іе.тия этого периода \(ожег доказа н,, что нет ори їм 

к и п допушкинский период. Письма Гоголя-нежинца не 
МІИГ II этом ряду. Сразу же оговорим, что характер 

(1"1Мй п эпистолярном жанре несколько иной, чем в 
мной иерархии жанров художественной литературы. 

II Мнкоюненко справедливо отмечал большое значение 
іи'иц истории самого понятия "историзм". "Насущная 
1« iiMMdcib истории историзма очевидна. Ее отсутствие сви-

іиусі о неразработанности этой важнейшей проблемы". 
М ичмним, что особый интерес к истории Отечества стал 

уит.ся в русском обществе именно в начале X I X века. Это 
М Иоников, и А.Н.Радищев, и Н.М.Карамзин, и поэты-

»иі'І'іи ІІ.І. В.Г.Белинский пишет: "История есть наука нашего 
|м>м|| / ../, она уже успела сделаться господствующей наукой 

мм, альфою и омегою века." 
М письмах Н.В.Гоголь стремится показать не только 

Іііимі.ііую, но и историческую обусловленность человека, 
и |1|||м эпистолярного наследия раннего Гоголя предполагает 
Ним (ИГ действительности, показ ее изменяемости. В них 
•к « «ннается характерная для эпистолярного жанра манера 

III ,Ч1Х века: от бытовой и биографической конкретности их 
м .|и 1 ремится к конкретности философской, с особой силой это 

'ЙІ ""'іисіся позднее, но начало было положено уже в нежинский 
Им 'і'іл Характер историзма можно определить так - от внешнего 
. I (інжепия жизни к внутреннему раскрытию эпохи в ее 

I ІНІИИИ. 
Ц ІЙ 1 0 - 2 0 - Х Г, X I X века было характерно и всеобщее 

,. и'чеиис литературой, искусством. Письма Гоголя-гимназиста 
і|иі*іііот этот процесс ярко и самобытно. В них чаще всего 
изминаются Мольер, Фонвизин, Коцебу, Писарев, Княжнин, 

и ИІКІІН. Несколько наивно, но исторически объективно 
I. нииаст он бесперспективность нежинского обывателя: "Они 

' IІМІГІИ корою своей земности, ничтожного самодоволия 
- м ю ю е назначение человека". В письмах к родным Гоголь дает 

моїцадную характеристику системе тогдашнего обучения в 
М І ; І І І І И І І И , критически оценивает бесперспективность столь 
« и мої о способа обучения и воспитания. 

М ііе|)иод обучения Гоголя в гимназиии в непосредственной 
iMiiicm от Нежина вспыхнуло восстание Черниговского полка. 

И .11 іяоре 1827 г. в письме к родственнику П.К.Косяревскому 
' ч " II. > поминает имя тенера.іа Jl.i^VPona, жестоко подавившег о 
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восстание декабристов в Украине. В середине того же 1827 г. 
Гоголь допытывает в письме Косяревского: "Не слыхал ли чею 
нового о проишествиях по армии?" 

После подавления восстания декабристов в Нежинской 
гимназии вспыхнуло так называемое "дело о вольнодумстве". 
Среди привлеченных по нему был любимый профессор Гоюля -
Белоусов, о котором он с жаром пишет в своих письмах к родным 
и друзьям. От него воспитанники впервые почерпнули сведения о 
естественном праве народов. В одном из писем Гоголь обещает 
даже посвятить себя юриспруденции. 

Письма Гоголя-нежинца представляют несомненную зсзети-
ческую и историческую ценность. Отражение истории страны в 
письмах этого периода, намечающаяся глубина в постижении 
исторического процесса, позволяют говорить о попытке прорыва 
к историзму. Они помогают понять дальнейшие успехи Гоголя на 
этой стезе: преподавание истории, статьи и записки об 
историческом образовании, исторической науке в России, но 
главное - проникнутые духом подлинного историзма худо-
жественные произведения писателя. 

О.К.Супронюк 

ИЗ РАЗЫСКАНИЙ О Н.Ю АРТИНОВЕ, АВТОРЕ 
ВОСПОМИНАНИЙ О H B ГОГОЛЕ И H B КУКОЛЬНИКЕ 

В НЕЖИНСКОЙ ГИМНАЗИИ 

Воспоминания Н.К>.Артинова (81 о Гоголе и Кукольнике в 
Нежинской гимназии. 3anncaHf!bie Люмацеевичем. были пред-
ставлены читателям журнала "Русский архив" как рассказ 
бывшего воспитанника Нежинской гимиаш», которьп1, (Ю 
свидетельству публикатора, обуллся там "в одно время с 
Poro.wM, Гребенкою и Кукольником", одним курсом раньше 
Гого.чя |f|. Эп» мемуары пол\чили широкое распросгранение в 
научной и и»\чно-популярной литераlype. их исио.чьзуют Muoiue 
исследовагаи! нежинскою периода творчества Гою.тя [2). Однако 
до сих пор не прелпр1тималпсь гтпыткн собрать öo.ice 
подробные »по сравнению с ирелстап.тсны\н1 при публикацми 

|М> *р<'и| шглоиия о Н.Ю.Артинове. Восполнение этого пробела 
11н ti и 1|1<1п,|() настоящего сообщения. 
|t>iii юмисимость Н.Ю.Артинова по части бытовых реалий, 
|||И1||1м ii'li биографии ряда воспитанников и преподавателей 

|мт1<11Й I имназии высших наук обнаруживает в нем человека, 
мни информированного о событиях, происходивших в этом 
)И«)м шиедении времен обучения Гоголя. Но наши попытки 
pltmiib и архивных материалах хоть какие-то сведения о нем 

и ношитаннике гимназии не увенчались успехом. Ни в 
Ин« учеников, ни в ведомостях об обучении и поведении их, 
• »уриалах конференций гимназии упоминаний о нем 

KH|tv«mi. не удалось [З). Кстати, П.Владимиров уже обращал 
Кмниис на то, что фамилия Артинова отсутствует в списках 

мшков 1827 года и более поздних [4]. 
/{пнументы позволили установить, что воспитанниками 

«ийиш были родные братья Николая Юрьевича - Ананий и 
т)с1упившн€ вольноприходящими учениками 1 августа 

|м шда и уволившиеся в конце 1826 года (5j. Во время учебы 
Мн (лужили в должности переписчиков бумаг дел хозяй-

1(»1«'111(010 правления гимназии: Ананий - с 1 по 13 января 1825 
[НИИ |б|. Петр - с 13 января 1825 года по 30 сентября 1826 года [7]. 

прошении Петра Артинова об увольнении с этой должности 
мшнпился след Н.Ю.Артинова. Там содержалась просьба выдать 
»«(юиание подателя под расписку его брату, учителю Нежинско-
п1 Л иксандровского греческого училища Николаю Артинову [8j. 

' 1едовало продолжить поиски в архиве Нежинского училища 
III миновало с I8M года). В аттестате, выдантюм 9 апреля из 
МОИ) училища ученику третьего класса греку Николаю Юрьевичу 
*,рп1нову. указано, что, будучи зачисленным в учебтюе заведение 
I мннаря 1817 г., он обучался предметам: российской т раммагике, 
troi рафии, русской и всемирной истории, арифметике, греческому 
и не мецкому языкам, а также закону божию. Вел себя очень 
. иромно: при публичном испытании имя его было провозглашено 
I нохва.юй; награжден книгою. С I сентября 1823 г, Н.Ю.Артитюв 

\чигель начал российского и греческого языков этого же 
V'lii uuua [9]. Штатным учителем с выдачей жалования он был 
|м|тина.п>но утвержден Харьковским университетом 16 декабря 
1X25 1.(10]. 

В е ю формулярном списке от 6 мая 18.30 i .. хранящемся в том 
и- архиве, со.тержатся сведения, что Н.Ю.Артинов яв.тяется 
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учителем греческого, русского языков и арифметики в первом] 
классе Нежинского Александровского греческого училища; ш [ 
роду имеет 25 лет; из нежинских греков; у его родителей в Нежиик 
два небольших каменных дома и до двух десятин пахотной зeмJH) [ 
[ 1 1 ) . 

Изложенные материалы позволяют утверждать, что •! 
Нежинской гимназии высших наук Н.Ю.Артииов не учился,] 
Информацию же о событиях, происходивших в ней, он получал, 
очевидно, прежде всего через братьев. Кроме того, он ВОЗМОЖНО) 1 
посещал отдельные лекции в гимназии. 

Установление мистификации Н.Ю.Артинова является осио' { 
ванием для предположения о том, что опубликованными •! 
"Русском архиве" воспоминаниями • он в то время, по 
информации Л,Мацеевича, отставной учитель Кишиневской 
гимназии {12] - стремился запечатлеть для читателей свою (ия 
самом деле, мнимую) принадлежность к однокашникам Гоголя и 
Кукольника по Нежинской гимназии. Расчет оказался верным • 
благодаря существованию рассматриваемых мемуаров о Н.Ю, 
Артинове иногда вспоминают по крайней мере гоголеведы. 

С другой стороны - об этом следует сказать особо - мисти« 
фикация Н.Ю.Артинова не должна рассматриваться как свиде* 
тельство недостоверности мемуаров по части изображения Гого-
ля и Кукольника в Нежинской гимназии. Соотнесение публика-
ции в "Русском архиве" с другими печатными и рукописными 
источниками для изучения данной проблематики позволяет 
утверждать обратное |13). Близость Н.Ю.Артинова к нежинской 
бытовой среде Гоголя и Кукольника несомненна {14}. Дока-
зательством аутентичности, независимости его воспоминаний от 
существовавших к 1877 году публикаций является, в частности, 
приведение им ряла сведений нервонсточннкового характера, 
подтвержденных только позднейшими архивными разыска-
ниями. 

ИСТОЧНИКИ: 

I. Мацеевич Л. Гоголь и Кукольник в Нежинской гимназии: 
(Мемуары Н.Ю.Артинова в записи Л.Мацеевича) // Русский 
архив.-1877.-Кн.З.- с, 191-194, Данная публикация принадлежит к 
разряду "мемуарных записей". Автором в таких случаях считается 
НС создатель записи, в то лшю. чей рассказ записан. 
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[ .йК11Н1кий А.Г. 1812 год и русская мемуаристика: Опыт 
имлчгского исследования.-М, 1980.-с.57-64. 

Мим|1, см.:Шенрок В.И. Ученические годы Гоголя: 
i четнс заметки. -М., 1887.-с.64; Петухов Е. Гимназия 
tiMvn ки.Безбородко в Нежине. 1820-1832: Исторический 
ilfi IH95.-C.47; Н.В.Гоголь в письмах и воспоминаниях 

" I ии11иус.-М.,1931.-с.15-16; Н.В. Гоголь. Полное собрание 
•И II 14 г.- М.; Л,. 1940,- Т. 10.- с. 13,406; Иофанов Д. 

'Ь Дсгские и юношеские годы.- Киев, 1951.- С.203; 
nt гиИ ( . Гоголь и "дело о вольнодумстве".-М., 1959.-
* } 

[ i ' r t i однофамилец и, возможно, родственник Николай 
м I |М1инч Артинов учился в гимназии с августа 1825 г, по 
N1 I См.: Отдел Госархива Черниговской области в 

«I« ,178,-Оп.1.- Д.1237.-Л.68 /прошение о зачислении/; 
'•) I Л.22.-Л.134/прошение об увольнении/. 

' 1нмиров П. Из ученических лет Гоголя.-Киев, 1880.- с. 

* . 1ГЛ Г А 4 0 в г.Нежиие.-Ф.377.-Оп.1.-Д.57.-Л.6Л88.-Л. 99; 
I - иыМ г осударственный исторических архив Украины в 

Ф ЛЛ2.-ОП.1.-Д.454.-Л.155. 
И111Л Украины в г.Киеве. Ф.2162.-Оп.1.-Д.422.-Л.54. 
IHM *Г Л.88 ; Отдел Г А 4 0 в г.Нежине.- Ф.377.-Оп.1.-Д. 

i 1) 
I йм »C. С^ледует зафиксировать вариативность в написании 

мгмуириста : Артинов /во всех документах 20-30-х годов 
IIIKOIU) же написание и фамилии его родственников/ и 

111.й /h (формулярном списке 1853 г. и в публикации "Русского 
355И1 / Iкчт. принимаем первый вариант написания. 

« 1И,(1<111 АЧОвг.Нежине.-Ф.-220.-Оп.1.-Д.1.-Л.91. 
IHM же - Д.З.-Л.108. 

II I йм же. 
I ! Имгпся архивное свидетельство о том, что Н.Ю.Артииов 

! tct И1 Нежина в Кишинев в 1835 г. См.: Российский 
» 11|1| 1т нн1.1й исторический архив.- Ф.733.-Оп.78.-Д,655,-Л, 50-

g 'It.tpMs 1ярный список о службе инспектора Кшииневской 
: . 1ИИ кол тсжского советника Николая Арти»юва от 31 января 

^ i ||о,|робнос освещение результатов этой работы не входит 
f ' IM 1ИМН01 о сообщения, В литературе же на этот счет имеется 
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л и ш ь беглое указание С.Машинского на то, что в воспоминаниях 
Н.Ю.Артинова содержится ряд деталей, отсутствуюннтх в других 
источниках. См.:Маишнский С. Предисловие // Гоюль в! 
воспоминаниях современиков.- М., 1952.-C.13. 

14. Важно попутно заметить, что мемуары Н.Ю.Артинова! 
напоминают о необходимости подробного исследования д а в н ^ 
намеченной темы контактов Гоголя-гимназиста с нежинской 
греческой колонией. 

Ю.Н. Давиденко] 

К.БАЗИЛИ И ЕГО ОЧЕРКИ О БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

В 1820 юду в небольшом провинциальном украинском 
городке Нежине была открыта Гимназия высших наук княз 
Безбородко. Именно с этого периода исчисляет свою истори 
Нежинская высшая школа. Гимназия высших наук бы/ 
своеобразным культурным центром в 1-й половине X I X века. На 
Левобережной Украине ей принадлежало ведущее место в области 
просвещения. Это обуславливалось многими факторами и прежде 
всего тем, что в гимназии трудились многие талантливые, 
знающие профессора, получившие образование в известны: 
университетах мира. Был прекрасно организован и продумаї 
учебный процесс, а именно он занимал определяющее место в 
формировании эстетических взглядов и художественных вкусоґ 
гимназистов. В стенах гимназии за сравнительно короткий период 
сформировались крупные русские и украинские писатели^ 
Н.В.Гоголь. Н.Кукольник, Е.Гребенка, В.Любич-Ромаиовский| 
Н.Прокопович, фольклорист П.Лукашевич и много други:' 
известных писателей, поэтов, деятелей культуры, которые внесли 
значимьпї вклад в развитие литературы, истории, фольклористик 
и других научных дисциплин. 

Исторически закономерно, что на базе Нежинской высше! 
школы сформировалась Нежинская филологическая школа. Это 
яркая страница в истории отечественной литературы" 
языкознания, литературоведения. "Имена выдающихся ее 
представителей не меркнут с течением времени, ибо вклад их в 
ИЗЯЩНУЮ словесность, славистику настолько велик, что бг-" 

ч и|- могут обойтись сегодня многие направления в 
I , науке". [1) 
I . ПІН III ярких представителей Нежинской филологической 

Пмп Константин Михайлович Базили /1809-1884/ -
.'III ітератор, дипломат, автор серии историко-
t.... иіческих книг о Ближнем Востоке. 
M'Hi.if литературные пробы К.Базили относятся ко времени 
I МП и стенах Нежинской гимназии высших наук князя 
р.'(ко Вместе с Н.Гоголем он выпускал рукописный журнал 

мм* іаря", а с Н.Редкиным. В.Тарновским и В.Любичем-
иичем занимался составлением "полной всемирной 

t i l l I I ) переводных произведений. К.Базили принадлежит 
I (.11 мчи страниц текста, посвященных истории Востока. В 

IM міассах гимназии он начал писать стихи на русском 
й лухе байроновской поэзии. "Хотя сгихи эти никогда не 

• иі-чаїїі, но некоторые из них были недурны", - вспоминал 
г »(О оішокурсник И.Халчинский. Следует отметить, что 
аіичгский опыт послужил К.Базили хорошим уроком и в 

|и#11111их занятиях литературой и историей. 
1 »іи-г імая литературная деятельность К.Базили начинается в 
ІОІІІ.І Она напрямую связана с созданием в лизературе в это 

и» мнучно-популярных и очерковых произведений. Все они в 
Hfl I не Базили объединены одной темой - темой Восгока, его 

I іричсского, геополитического и культурного развития. Эта 
«1 «1С1 да была интересна для России, ее иителіиігенции в силу 
j|iM« социально-политических событий, которые происходили в 

нйч 1ГОГО региона. 
Ииіерес к Востоку у К.Базили появился еще в гимназические 

II дипломатическая работа в Греции. Сирии. Палестине дала 
чмпшмость изучить Восток в историческом, полигичсском, 
•ЧІИМІІЧЄСКОМ аспектах. 

Пгрная книга, которая открывает сериал произве.іеннй, 
•«•шигнных Ближнему Восюку, - это двухтомник "Архипелаї и 

(.=(1111*". Она была издана в 1834 году. Работа эга яв.тясгся 
и|(1 іімисм путешествий автора по Греции, по своей ро.шои зем.те, 
i(ii|>VK» он должен был оставить в годы борьбы с Iурками, іак 
1» fMv ірозилії смертельная опасность, и змиїрировагь в О.іессу. 

(ІІІСМ в Нежин. Свежие слеии иаролноіі 0і>рьп(.і. 
1((ро(иведснные К.Базили в книге, сіролавалп К А К - . К М О Н О Р Л К ' 

ким. II рассказам о.тревносгяч. 

і 
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Во втором томе вышеупомянутой книги автор описывает сі 
участие в военных дейЬтвиях у берегов Локодемонии, повеств; 
о своей дипломатической миссии. По предмету, по слогу 
содержанию оба тома произвели иа русскую читающую пуб. 
большое впечатление как содержанием, так и мане| 
повествования. "В Москве думали, что Базили - это псевдоні 
под которым скрывался какой-нибудь известный литерато; 
вспоминал сокурсник К.Базили И.Халчинский. [2} 

Высоко оценила эту работу и литературная критика 
называли "оригинальной книгой". Отмечали хороший и легкі 
слог. Журнал "Библиотека для чтения", начавший выхо. 
Санкт-Петербурге в то время, посвятил ей несколько откликі 
Доброжелательное отношение читателей и критиков к пер 
труду, воодушевило автора на новые замыслы. В 1835 г 
К. Базили издал книгу в 2 томах "Очерки Константинополя" 
1836 году - третье свое сочинение, тоже в 2 томах, под загла 
"Босфор и новые очерки Константинополя". Это был зна 
тельный вклад в литературу о Востоке, так как ни до появлея 
этих книг, ни после невозможно было найти в научи 
исторической литературе книг равного достоинства. К.Базилі 
предисловии к очеркам отмечал, что он не ориенталист и в 
годы, когда он издавал свои книги, он даже не говорил і 
турецки. Однако это не помешало писателю познать Воет 
Автор опирался на научные работы, а более всего на кл 
сические творения Мураджи д'е Океона о мусульманск 
правоведении. Тщательное изучение работ по истории Восток; 
их грамотное использование дало свои плоды. Под вид 
личного увлекательного рассказа в этих очерках затаено гора; 
больше исторической истины, чем во многих учениях 
политических книгах, которыми наводнила Европу всемирі 
литература. 

Новые книги К.Базили также получили положительн 
оценку в периодической печати представителей различ 
общественной литературной ориентации. В.Г.Белинский пиц 
что "Очерки Когістантинополя" читаются с интересом, ни 
минуту не ослабевающим: в книге мы видим живую Турцию". 

Русского читателя очерки К.Базили привлекли новизн 
материала и своеобразной художественной спецификой. Аві 
открывал для русской читающей публики Грецию, Кі 
сіаитииополь. а биографические детали и личность сам< 

і 
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1*. который смотрит на все события своим взглядом, 
.111ИИ1 у более увлекательной. 

•мгрин сделали К.Базили известным в литературе. В 
I "lypie он ведет блестящую светскую жизнь. Его можно было 
. II обществе Плетнева, Жуковского, Пушкина, Одоевского, 

' Й И . 

>1 41 с I оды К.Базили принимал деятельное участие в издании 
ии/юиедического лексикона" А.Плюшара, "Военной энци-
лии", где были помещены многие его статьи на исторические 

>1гр|иурные темы. Из многих статей, напечатаных в 
•»ноиедичеком лексиконе" Плющара, следует отметить 
н| "История Венецианской республики". 
||||срагурная деятельность К.Базили была многосторонней. 

• •<•11 он и как переводчик. В то же время в содружестве с 
-иким и Строевым он перевел с французского "Путешествие 

• I шста" Дюмон-Дервиля. 
d IH.W году вновь осложняется обстановка на Востоке. 
4<iu(i. война. Предметом раздора была Сирия. К.Базили был 
= ifii консулом в Сирии, а с 1844 года - генеральным 
'НОМ. Пробыл он в этой стране до 1853 года. Сам Базили 

лшал: "Это были лучшие годы моей жизни". [3) Во время 
III пребывания в Сирии он занялся историческими 
|1й11иями о крае, изучал начала арабского гражданского 

т а . 
IIиодом этих исторических изысканий явилась книга "Сирия и 

I iiiiia под турецким правительством в историческом и 
:1Иическом отношении". Работа эта бьша написана в 1847 году, 

н юду Н.Прокопович хотел издать ее, но К.Базили забрал 
: •минь из типографии по неизвестным причинам. Книга 
" WIIU свет лишь в 1862 году, в типографии Л.Нитче в Одессе, 
'1й переехал жить писатель после ухода на пенсию. Эта книга 
IHMIICT особое место в творчестве К.Базили. Она завершает 

1<||М1 работ, посвященных историческим проблемам Ближнего 
ижа. Кроме того, это было одно из серьезных исследований 

цшПигмы в X I X веке. Книга не потеряла своего значения до 
••• юящего времени. Автором был обработан н систематизирован 

1И111111СКИЙ исторический материал. К о н с г а н т и Базили nniiiei: 
Пирглаю публике плод добросовестною историческою и 
llirt» 1ИЧССК0«0 изучения края" [3]. 
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К.Базили опирается на научную литературу по дані 
проблеме, которая существовала в то время. Автор ознакомили 
целым рядом работ французских, английских историк 
археологов, статистов. Использовал арабскую хронику "Ь; 
троес". Внимательно и полно изучил он источники, Прове 
каждый факт, каждое слово, цифру. В своем вступлении 
вьпиеупомянутой работе К.Базили дает критическую 
пристрастную оценку всей научной литературе, которую 
творчески использовал. Лаиартина, книгами которого за 
тывалась вся Европа, Базили критикует за идеализацию Boen 
отмечая, что "описания напыщены и однообразны" 
Внимательно изучил автор работу по статистике края Боурин 
изданную английским правительством в 1800 году. К.Баз 
отмечает богатство статистического материала, но тут 
говорит, что "о племенах и крае, собственно, Боуринг ничего 
успел распознать" [3J. 

Высоко оценивает труд Вольнея. Указывает, что Вольи 
один среди своих предшественников вник в политический б 
сирийских племен. Но критикует книгу за отсутствие "всяко 
религиозного чувства и скептицизм" (3). 

в своей работе К.Базили четко формулирует свое лите 
турное кредо. "Опыт жизни, службы, учения и путешествий, 
пишет К.Базили, - убедили меня, что в литературном мире 
всякий писатель вправе предлагать свету озтиски собственн 
впечатлений"[8]. И далее: "Нужно смотреть на факты с хлг 
нокровием математика перед цифрами, отбросив от се 
предрассудки своей эпохи, своего воспитания". Это хлі 
нокровие, беспристрастность при изложении историческо 
материала и делает труд К.Базили чрезвычайно ценным 
полезным для исторической науки. Книгу "Сирия и Палестиі 
высоко оценили литераторы П.А.Вяземский, Н.Прокопові 
Н.В.Гоголь, ознакомившись с книгой в рукописи, coo6ma;f 
своем письме Жуковскому! "Базили написал удивительную веі 
которая покажет Европе Восюк, в его настоящем виде. Знан 
бездна." [41. 

Книга эта заняла видіюе место в истории литературы и до с 
пор является ярким образцом исюрико-очерковой. док 
ментальной прозы 

4 l«^(t юду русская литературная общественность отметила 
<н# 11И1ературной деятельности К.Базили. Писатель был 
••«И1ГИ ко двору, обласкан императором. 

(»шИдя от дипломатической деятельности, " К.Базили 
(ЛИСТ заниматься литературным трудом. В Париже он 

1. II несколько сочинений собственно политического соде^з-
4 > tго были две брошюры: одна на французском, а другая, 
I и-шия, на русском языке. Все они были напечатаны без имени 
. . )•* Брошюры произвели большое впечатление в 
I. ническом мире. Эти работы требуют дальнейшего изучения, 
( . ич|ьного научного осмысления. 

1и1>рчество К.Базили носит специфический характер, но его 
и ' m отрывать от нежинской литературной среды, от ее системы 
4' . мирования эстетических вкусов писателя, которые проявились 

III miтературныхработах. 
Н историю литературы К.Базили вошел не только как яркий 

. !»г|1 историко-очерковой документальной прозы, но и как 
гори мая личность, дипломат, патриот своей Родины. 

!и1»рйгурное достоинство его работ несомненны. Богатый 
юрический материал, непринужденность и мастерство его 

шпмсения, легкий слог, верность и точность фактов, свой взгляд 
I исюрическое развитие Востока - все это делает исторические 

•1»уды Базили чрезвычайно ценными и полезными для 
• I прической науки. Книги Константина Базили можно 

i щомсндовать исследователям, студентам и всем, кто инте-
устся проблемами исторического развития Востока. Об этом 

»«••Ч1НЛ и сам Базили: "Если работы мои будут включены в разряд 
и«1сриалов, изучение которых полезно при исследовании вопроса 
и гудьбах Востока, то труд мой не потерян" {3}. 
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О.М.Ковальчук| 

М.О.ЛАВРОВСЬКИЙ -- РЕФОРМАТОР ВИЩОЇ 
ШКОІЙІ У НІЖИНІ 

У січні 1875 року з Харкова до Ніжина приїхав М. Лавров 
ський аби взяти на гебе провідну роль у реформуванні ліцею в 
інститут і став першим його директором. Він був ніби створений 
для цієї ролі, яка випала на його долю. Багатий педагогічний 
досвід, в-^ликий авторитет вченого-теоретика і блискучого орга-
нізатора, досягнення значних результатів у пошуку оптимальної 
системи освіти дали йому можливість успішно справитись з нею. 

Першочергове своє завдання як директора він вбачав у добор: 
кадрів, організації сильного викладацького колективу, бо успіх' 
викладання, на його думку, "прежде всего обуславливаете: 
достоинством учителя" [1]. Побутові ж умови: дорожнеча житла, 
віддаленість його від учбового закладу, трудноші сполучення у 
зв"язку з необлаштованістю містечка /багнюка в осінньо-вес-
няний період та снігові замети взимку/ - все це не сприяло 
притокові краших викладацьких кадрів до Ніжина. Тому 
Лавровський подбав перш за все про створення гарних побу-
тових умов. За його клопотанням було дозволено влаштувати 
квартири викладачам при самому інститутові. Це мало позитивні 
наслідки, бо не лише уможливило запрошення кращих викладачів, 
але й дозволило організувати їх духовне і культурне життя 
/викладачі регулярно збиралися разом, проводячи своє дозвілля/. 
Та й те, що наставники і учні були майже постійно разом, теж 
мало неабияке значення! Про те, як ретельно добирався 
викладацький склад, свідчить хоча б цей уривок з актової 
промови Лавровського у день відкриття інституту: "Знаком с 
каждым из них лично, а так же с предшествовавшей их ученою и 
педагогической деятельності>ю, я смело позволю себе выразить 
уверенность, что ими будет сделано для общего дела, к которому 
оіні призваны, все. что в пределах человеческих сил". 
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Ml менш важливе завдання вбачав директор і в створенні 
І бази навчання. Бібліотека. Вона стала предметом 

• Шиих його турбот і піклування. На час прибуття його в ліцей 
"•иска налічувала 4043 назв у 12152 томах, а через сім років 

игребування Лавровського на посаді директора інституту/ 
KU« «же нараховувала 16475 назв у 38622 томах. За наступні ж 18 
ii»iN бібліотека збільшилась лише на 5963 назви у 15806 томах. Ці 
ИФри говорять самі за себе. Цікавим щодо цього є свідчення 

• фгіора А.Добіаша - сучасника Лавровського, його колеги: 
^иимло, кончается октябрь месяц, и H.A. уже объявляет в 

Іи ренции о таком-то остатке, могущем быть употребленным 
|и шшги; начинается составление списков сочинений всеми 

I dlf подавателями и самим директором, делается тщательный 
.нмйгельный выбор и в конце декабря библиотека получает 

і ) іу крупное приращение". [2] 
Привертає увагу в цьому спогаді іще одна деталь: 
І редкована характеристика стилю роботи М.Лавровського як 

.чімістратора. Так було заведено, що в інституті за час роботи 
« 'и не було місця авторитаризмові. Колегіальність, 
(бсіірозичливість, повага до думки, ініціативи, свободи іншого, 
а вимогливість у першу чергу до себе - ось стиль роботи 

керівника. Ще уривок із спогадів того ж таки Добіаша: 
НА. желал, чтобы все делалось в Институте в силу убеждения, а 
' м силу распоряжения." ... регламентировать каждый шаг не 

'і|иіходится: нужно дать свободу и самоопределению".[3] І ще: 
I IA. всегда держался того взгляда, что каждый должен вносить в 
I ПК) свое понимание и выступать в нем как личность: лишь бы не 

111.1110 в нашей деятельности ничего отрицательного, а 
иоможительное каждый выработает сам".[4] Маючи широку 
• мину, він охоче ділився із викладачами дидактичним досвідом, 
іііііомагаючи колегам вдосконалити свою майстерність. Ці бе-

11/111 велись завжди відкрито,, доброзичливо на загальному 
ігоретичному грунті. Дбав він також і про посилення наукової 
мінпьності інституту. З цією метою Лавровський виклопотав 
іюіпіл на видання "Известий института". 

Кожен відчував, що директор при своїй спостережливості 
ііііі ген по-справжньому поцінувати характер, працю, талант. Такт 
йлміністратора, прямота і задушевність, відкритість і розумна 
ніімогливість допомогли Лавровському об"сднати. зілріувати по 
І \ іі різних людей у сильний, монолітний викладаш.кі.й ко.іектнв. 
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якому було під силу розв"язати складні завдання. А завдання й 
справді були складні: не тільки вди?снути життя у новостворений 
інститут, а й організувати при ньому зразкову гімназію. Останній 
ЛаврОвським надавав дуже великого значення , вбачаючи її 
головне завдання, так само як і інституту, у підготовці майбутніх 
вчителів. "От успехов гимназии будут зависеть успехи 
института".[5) Ця думка базувалася на таких аргументах: по-
перше, кращі випускники її ставали студентами інституту; по-
друге, студенти мали прекр£(Ьну базу для практики і по-третє, 
говорячи словами самого Лавровського: "...студент Института 
должен воочию видеть то лучшее, что может создать гимназия как 
в умственном, так и в нравственном воспитании, тогда он поймет, 
к чему его ведут и будет в своем Институте работать над собою, 
чтобы сделаться способным тоже созидать самое лучшее." [6) 

1 мети було досягнуто. Невдовзі гімназія та інститут стали 
єдиним органічним цілим, а викладацький та студентський 
колектив жив напруженим життям без чвар і розбрату, чому 
сприяла постійна і всюдисуща турбота директора, його напружена 
праця. 

Третім і особливим предметом його пілкування були студенти. 
Директор повсякчас дбав про створення найкращих умов для їх 
навчання. Так само, як під час вранішніх обходів інституту, 
ніякий господарський нелад ие міг сховатись від його ока, так і на 
заняттях, які Лавровський постійно і охоче відвідував, все, що 
заважало студентам успішно навчатись, миттєво помічалось і 
негайно усувалось. Від студента ж вимагалось, щоб виносив він з 
аудиторії головним чином не записи, а "познание и расположение 
к домашнему труду". Тому і мусив він ставитись з абсолютною 
увагою до того, що викладалося, ие ловлячи окремі слова для 
запису, а засвоюючи матеріал з пером у руках. 

Лавровський був постійно у курсі справ підопічних, адже він 
не минав жодної можливості поспілкуватися із студентом, вияв-
ляючи рівень його розвитку. Такі співбесіди відбувалися і під час 
обходу інституту, і підготовки домашніх завдань, на які директор 
приходив регулярно, і після відвіданих уроків. Часто під час цих 
розмов він давав практичні рекомендації, як краше організувати 
свою роботу аби подолати труднощі, що виникли в навчанні. 1 все 
не робилося спокійно, відверто і доброзичливо - "... он, как 
псгннио гуманный человек, обращал внимание ввереных его 
попечению питомцев на все, что могло поднять их в их соб-

ЦН иім.іх глазах и вселить в них бодрость и доверие к своим 
Ійм" |7J 

Кіініролю знань студентів, повсякчасному, глибокому, діло-
j n Лавровський надавав великого значення. Часто забирав він 

• ••Ос і продивлявся письмові роботи. І учні знали, що директор 
. ініуіу прийде в клас, виймЬ записну книжку і буде когось 

ІІпм іиіи, когось заохочувати а когось по-батьківськи "відчитає". 
А " і'Ораз не було, бо "Всякий чувствовал, что требование не есть 

jUt.. нибудь, зависящее от личности, а нечто, вызываемое тою 
||ни|1С1шею необходимостью, которою обусловлено нормальное 
[функционирование учебного заведе-ния".[8) Як педагог він 

#іч/імп:ів перевагу безпристрасній оцінці знань студентів, набутих 
І Й«ніііісі ливою, неперервною роботою протягом року, а не тому, 
Іни Пуло результатом підготовки напередодні екзамену. Хоч і 
И'ііоіовка до екзамену як можливість узагальнити набуле, на 
ЙІІ.1 думку, приносила користь. Про результати ж екзаменів 
иу'ігнти довідувались лише після їх завершення. Оскільки, за 
t і.івіїми Лавровського, про студента можна судити по тому 
міи іьному враженню, яке він справляв своїми відповідями на 
• . »мі)му іспиті окремо. Вивчення студента він ставив першою 
(ЧИИОЮ виховання. А виховання Людини - це була зверхмета 
їм. іміуту, яким керував педагог Лавровський, бо "... в студенте он 

hiiji, конечно, будущего учителя, но прежде всего хорошо 
иймравленного человека, так как последним обуславливается 

і ч і о е " . [ 9 ) 

Реформи, які проводив Лавровський у Ніжинській вищій 
•инчп не були останніми, але /і це слід особливо відзначити/ 
ииміїїілися надзвичайно успішними. 
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М.А.Карпенко 

М.А МАКСИМОВИЧ И НЕЖИНСКАЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 
ШКОЛА: К ПРОБЛЕМЕ ТВОРЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И 

ПОЛЕМИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

В своей конечной цели избранная тема связана с необ-
ходимостью осмыслить место и роль в истории восточно-
славянской фило;югии /а тем самым славистики в целом/ 
выдающейся творческой личности - ученого энциклопедиста 
Михаила Александровича Максимовича /1804-1873/ - и того 
творческого единства, которое, начиная с 20-х годов XIX века, 
сложилось как уникальное литературно-научное направление, 
получившее в современной историографии наименование 
Нежинской филологической школы (1]. 

Начало творческой деятельности М.А.Максимовича и первых 
представителей Нежинской филологической школы /НФЩ/, 
преподавателей и учащихся Нежинской гимназии высших наук 
князя Безбородко, приходится на 20-е годы, она сразу же и в 
дальнейшем протекает в одном и том же о(бщественно-
историческом и культурном контексте. Этим обусловлены и 
тесные творческие связи, и активные полемические 
взаимодействия между НФШ и Киевской филологической 
школой /КФШ/, основоположником и одним из наиболее ярких 
представителей которой в X I X веке был М.А. Максимович -
первый ректор и профессор русской словесности Императорского 
университета св.Владимира. 

В научной и творческой биографии М.А. Максимовича 
обычно выделяют два основных периода: московский /1821-1834/, 
когда он трудился преимущественно в области естественных наук, 
и киевский /1834-1873/, когда он полностью переключился на 
науки гуманитарные [2]. Однако, на наш взгляд, по отношению к 
филологии, истории, фольклористике, этнографии более 
объективной яаляется иная периодизация, которая предполагает 
три периода: докиевский/20-е - нач. 30-х годов/, киевский /нач. 30-
X - 4б-е годы/, послекиевский /конец 40-х - нач. 70-х годов/. 

Такая периодизация мотивирована прежде всего тем, что в 
бытность свою студентом Московскою университета 
М.А.Максимович сначала изучал словесность, затем персше.ч на 
фнзг!ко-магемя7»чеекрс оглелснне. по продолжал посешагь заня-

Н 
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II IUI І умиииіарному профилю. В одном из писем М.П, По-
Иіііг t коюрым "в 1820-21 году на одних скамьях слушали 

|мин и|11)ф. Гаврилова, читавшего и толковавшего і̂ам лето-
ІІГІ юра" [3), он подчеркивает: "ботаника не мешала мне 

чи.иься русскою историею и русскою словесностью" [4]. В 20-е 
U» ч юдов М.А.Максимович активно участвует в работе 

і'їимх кружкОв и обществ, где обсуждаются природо-
l'i. 'киг, философские, исторические, филологические проб-

Анюр более 100 публикаций /в том числе четырех 
Ьников/ по естественным наукам, он отстаивает передовые 

Цмі"і»фские подходы к природоведению, выступает как один из 
111.|*11П()Ложников отечественной ботанической науки [5) и 
ІІііиірсмеино - как прогрессивный литературный деятель, 
(Лйігт. альманаха "Денница", однодумец К.Ф.Рылеева, 

И ІІуиікина, А.А.Дельвига, П.А.Вяземского, А,Мицкевича и 
(•ни* выдающихся писателей, блестящий лектор, которого 
ичііііііи А.И.Герцен, Н.П.Огарев, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Станке-
1И ч I "Оиратель и исследователь украинского фольклора. 

Публикация в 1827 году первого сборника украинских народ-
Гмн> несен /"Малороссийские песни, изданные М. Максимо-
1 »нчгм", кн. I-IV/ стала огромным событием в научной, культурной 

м (іоінественной жизни, резонанс которого надолго остался 
І ' ІНУ ІИМЬІМ в этих ее сферах {6], потому что были не только 
"ііі(іраньі са.мые ценные образцы украинского народно-песенного 
шпрчсства, даны научные фольклорно-этнофафические 
I 'мментарии к НИМ, но в предисловии к сборнику и словаре 
• Äi.Mite 600 украинских слов и устойчивых словосочетаний в 
• пюсіавлении с русским, польским, сербским, старославянским и 
|||\1ими языками/, с опорой на живую украинскую речь, 

»I \ нісствлен первый опыт сопоставительно-лингвистической 
•ирактеристики украинского языка как одного из самобытных и 
рииноправных в "славянском" кругу. 

В классификационной системе, предложенной основопо-
|||/кником славянской филологии И.Добровским, украинский 

HU.IK такого статуса не имел, как и в последующих класси-
фикациях /В.Копитара, Ф.Палацкого, П.И.Шафарика/; обычно 
И(1 рассматривали в качестве диалекта русского языка. 
Миослелствии И.В.Ягич пииіеі: "Максимович возражал еше в 1827 
luiy против класснфикащти Добровскою главным образом 
щчому, что у нею русский язык был представлен как нечто 
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единое, без дальнейшего деления на наречия или говорьі" (7) 
Стремление разграничить севернорусский /великорусскийУ и 
южнорусский /малорусский/ язьїки он сначала недооценивает, но 
работьі М.А.Максимовича киевского пернода /"Критико-
историческое исследование о русском язьіке" - 1838; "Истори* 
древней русской словесности" - 1839; "Русская речь в сравнении с 
западнославянской" - 1845; "Начатки русской филологни" - 1849 и 
ЩІ.І, где сделан тщательньїй разбор примет И.Добровского и 
П.И.Шафарика, лежащих в основе их классификации славянских 
язмков, убеждают в том, что критика зтих примет является а 
большинстве случаев совершенно обоснованной. 

В полемике с И.Добровскнм и П.И.Шафариком /30-40-е годьі/ 
М.А.Максимович реализовал новьій подход к систематизации 
славянских язьїков: доказав, что антский /южннй, юго-восточнмй/ 
отдел, куда ими бьіл отнесен русский язмк /наряду со 
старославянским, сербским, болгарским/, создан искусственно, 
предложил новую схему, согласно которой все язьікн славянские 
"делятся на две половини: восточную /рутекую/ и западную" [8). 
По М.А.Максимовичу, особенности зтногенезиса тех народов, 
которьіе "могут бьіть в отличие от иньїх славян западньїх • 
названи славянами восточньїми или русскими" |9), позволяют 
вьіделить три восточнославянские язмка "наравне с другими 
западнославянскими язьїками и даже с большим правом, чем язьік 
польский, чешский, словенский, потому что син последние болеві 
похожи между собой, чем южно-русский с великорусским и даже с 
белорусским" {10]. 

Таким образом украинский язмк занял надлежащее место ь 
классификационной системе славянских язьїков, в соответствии с 
генетическими связями - в качестве одного из равноправньїх 
восточнославянских язьїков, каждьій из которьіх обладает иельїм 
рядом присущих только ему особенностей. Лингвистическая 
концепция М.А.Максимовича, в которой классификационньїе 
характеристики славянских /в частности восточнославянских/ 
язьїков занимают одну из важньїх позиций, в общем историко-
филологическом контексте стала, как видим, основой для 
формнрования и развития восточнославянского язьїкознания и 
украинского язьїкознания в качестве полноценньїх и весомьіх 
отраслен научной славистикн. Становленне ее приняго датиро-
вать первьіми десятилетиями XIX века [І!}, позтому так важна 
преемственная связь локиевского и кневского псриолов 

м А Максимовича как основоположника научного 
иі.ииі* украиііского язьїка /и восточнославянских язьїков в 

і ііниііі'Иі І ііііи/ на сравнительно-исторических началах. 
• і І1ІМІ.ІМ он сразу включился в разработку актуальних 

ІЧ И І /інмниовеления с его комплексним подходом, обьеди-
II- 'І і|ниіі.клорньіе, зтнографические, лингвистические, лите-
I , ^ І'ігікис, Іісторические и др. характеристики. Поли-

нікого подхода получила яркое вьіражение уже в 
И ("иіиНских песнях", а затем, в 30-40-е годи - в лекциях и 

(І .ьйіімик М.А.Максимовича киевского периода, где он 
. < И|І|ІНІІСІ историю русской словесности в тесной связи с 

(І І иі и Киевской Руси и последующими периодами жизни 
пи.іх славян, со становлением и развитием восточно-

» ' "1(1 (чн яіьїков, неизменно уделяя большое внимание народ-
1 іім'кчкому творчеству /преимущественно украинскому/, 
^мі- ііккі мифологин, описанню народного бьіта, верований, 

' к. (Нірядов. 
< іирііняя верность избранному при подготовке первого 
і'микгї дсвизу: "Сказка - сладка, а песнь - бьіль", М.А.Макси-

Ч Ііч (лслуег ему не только при подготовке второго и третьего 
' і'МИкон /"Украинские народние песни, изданньїе М.Макси-

їм", М.,1834; "Сборник украинских песен, издаваемьій 
' І.м.іи іом Максимовичем", К.,Г849/, но и в своих лекционньїх 
• |м ш / '() значений и происхожденни слова" - вступительная 

І. ним ііроф. русской словесности в университете св. Владимира 
• Міікїимовича, прочитанная в у-те в сентябре 1834 г.; "Песнь о 

Міореве". Критический разбор. Из лекций о русской 
іині'і мости, чиганньїх 1835 года в университете св. Владимира/, 

по истории, фольклору, зтнографии, филологни, /"Откуда 
н II І І'усская земля, по сказанню Несторовой повести и по другим 

(іі|іііітьі.м писанням русским" -К.,1837; "Исследование о геїмаїїе 
ІІі ірс Конаїіїсвиче Сагайдачном. По поводу труда Срезневского 

Ііііі.рожская старина" -1843; "О сіихоїворсниях 
чі |ітінорусски,\" -1841; "О ііародной исторической поззии в 
1|м ітсіі Руси" -1845; "Песнь о полку Игореве, сложенная в конце 
II ікка на .ірсвисм русском язі.іке" -К.,1837 и др/. Украинские 

и,і|м> (иі.іе гіеспм сіановяіся л.ія исго належним исторнческим, 
І к.іоріїо-ттоірафическим, лііін вистнческим источником, 
і |чііом. лаіоиом исіииноіі красоїьі и бсзьіскуственносін, 

іь міііііоіі іі|)анлі.і в оюоражспіт жінііи и .ч\\а наролііого. 

1 
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Зтот концептуальньїіі ключ не утратил своего значення и в 
послекиевский период деятельности М.А.Максимовича. Вьиіуж-
денньїй в 1845 году завершить работу в Императорском 
универснтете св. Владимира и вообще в государственньїх учреж-
дениях, он много трудигся как ученьїй, издатель, живет в 
основном на Михайловской Горе возле Канева, изредка вьіезжая в 
Киев, Москву, Петербург по научньїм, издательскнм делам н в 
понсках постоянной ра^ть і . Среди многочисленньїх публикацнй 
по истории, археоі рафии, археологии, палеологии, исіорической 
топографии, фольклору и зтноірафии, язьїкознанию и 
литературоведению в 50-60-е іодьі XIX века заметное место 
принадлежит "Филологическим письмам к М.П.Погодину" /1856/, 
"Ответньїм письмам к М.П.Погодину" /1857/ и "Новьім письмам к 
М.П.Погодину/ О старобьітности малороссийского наречия/" 
/1863/. 

В зтих рабогах М.А.Максимович последовательно отстаи-
вает украинский язик как коренной восточнославянский, 
вьіступает против отождествления русского язьїка с церков-
нославянским и отрьіва его от украинского, показьівает, что уже в 
древнерусских /восточнославянских/ памятниках письменности 
народная речь заметно отличается от всей западнославянской 
группьі, особенно язьїка церковнославянского [12]. Для зтой 
острой полемики с реакционной погодинской гипотезой во 
многом оказалась полезной полемика 30-40-х годов с 
И.Добровским и П.И.Шафариком по поводу классификации 
славянских язьїков: установленньїй статус украинского язьїка уже 
нельзя бьіло нгнорировать, 

Немалую роль сьіграло применение народно-позтических 
текстов, лучшнх образцов устной народной речи, летописньїх и 
других памятников письменности в качестве историческнх и 
лингвистических источников, их научно-обьектнвная интерпре-
таиия. По словам П.Клепацкого ,"для отпора Погодину Макси-
мович воспользовался обоими своими специальностями: фило-
логической и исторической, аргументируя так обстоятельно, что 
Погодин, наконец, не нмел чем ему огветить, и зта "ново-
россннская" гипотеза бьіла тогда похоронена вплоть до 80-х годов 
прошлого столетия" (13). Говоря о попьітке А.И.Соболсвского ее 
возродигь, А.Е.Крьімскпй /1904/ отмечает, что грудьі 
М.Л.Максіїмовнча 50-60-х годов .XIX вска не утраги.іи свосго 
значення* "Знцнк.іопелпческін'і сіопарь Врі'кгауіа и Рфроиа 
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И|»<ім» коистатирует, что последнее слово истории стало на 
(ичтиу мнения Максимовича, а не Погодина" {14}. Он 
иінічгркивает, что так как на новом витке полеМИки позицию 
М Л Максимовича особенно активно поддержал И.В.Ягич, то в 
нвчіиіс XX века "в западном ученом мире, понятно, господствует 
мигмис Яі ича, а не Соболевского" (15). 

МЛ. Максимовичу, начиная с 20-х годов XIX века, 
и|>мміі;ілежит около 300 публикаций в области гуманитарньїх наук 
(ІЛ|, л ія большинства которьіх на У крайнє "он бьіл, по сути, 
т мова гелем" (17), чем обусловлен широкий диапазон его 
ійорчсских воздействий на современников и на последующее 
іїишиїие зтих наук, в частности славянской филологии. 
(Ігорлинарность и весомость личности и научньїх идей одного из 
•млнющихся славистов XIX века послужили основанием для 
ишссіной оцепки М.П.Драгоманова: "Некогда Пушкин сказал о 
Ломоносове, что он сам бьіл первьім русским университетом. 
Мііксимович бьіл для Киевской Руси цельім ученим историко-
фм/іологическим учрсждением, и вместе с тем живьім народним 
чіміовеком" (18). 

І ' самого начала восточнославянская тема в ее много-
йііісктном освещении и осмьіслении является для М.А. Макси-
мопича центральной, доминируюшей в гуманитарном кругу, а 
іііііошение к ней становится основним критерием оценки - как в 
іібиіенаучном, общефилософском, общефилологическом плане, 
ПІК и в более конкретних измерениях. При разработке 
йосючнославянской проблематики зтот критерий учитьівает 
іітошение к "Слову о полку Игореве" и другим памятникам 
ірсвнерусской /общевосточнославянской/ письменности; к укра-

иискому и русскому народно-песеиному творчеству, фольклору и 
имографии в их сопоставлении; к предложенной М.А.Макси-
мовичем классификации славянских язьїков и украинскому язьїку 
как коренному восточнославянскому; к развитию в XIX веке рус-
(кой и украинской литератур в их своеобразин и взаимодействии; 
к личности, творчеству и роли в литературном процессе 
II ІІ.Котляревского, А.С.Пушкина, Н.В. Гоголя, Т.Г.Шевченко и 
ір \ 

^ТОТ комплекс в ПСЛОМ /и его составньїе/ может бьіть принят 
110 внимание при из)чении творческих связей и полемических 
иіімімолснсгвий М.А.Максимовича с теми прелставителями 
Ііі'жііпской фило.іогической школьї, литературная. фольклорно-
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зтнографическая, научная деятельность которьіх бьіла гворчески 
созвучна или, наоборот, неприемлема для него, с которьіми он 
непосрсдственно или опосредованіїо вступал в творческие 
контактьі или полемику. Зтому способствовало разнообразие 
литературньїх и научньїх иніересов М.А.Максимовича, видов и 
форм еіо творческой деятельности уже в докиевский пернол, в 
Москве, откуда он "принес с собою вьідаютееся ученое и 
литературное имя" {19} в новосозданьїй /1834/ университет св. 
Владимира, где его первьіе лекции по русской словесности леї ли в 
основу оригинальной лингвистической /цгире - историко-фило-
логической/ концепции. в трудах киевского и послекисвского 
периода формирование зтой концепции бьіло завершено. 

В числе первьіх М.А.Максимович обратился к сопоста-
вительному изучению украииского и русского устного народного 
творчества, украинского и русского язьїков, переводу и 
исследованию "Слова о полку Игореве" в широком контексте 
древнерусской литературьі, литературьі и памятников пись-
менности последуюіцих веков, прнложив немало усилий для 
становлення н развиїия научной славистики на сравнмтельно-
исторической основе. Идеи и концепции его, разумеется, имели 
своих сторонников и своих оппонентов среди тех литераторов, 
фольклористов, зтнографов, литературоведов, лингвистов, кото-
рьіе, будучи воспнтанннкамн или преподавателями Нежинской 
вьісшей школьї, в разное время находились в орбите Нежинской 
филологической школьї. 

Следует отметить, что поиятие "Нежинская филолої ическая 
школа" в его соотнесении с понятиями "Нежинская лнтературная 
школа" и "Нежинская славистическая школа" [20) представляє>ся 
достаточно мотивированньїм, благодаря общей линни и преем-
ственности, обьединяющей в отсчественной филологической і ра-
диции и истории вьісшего образования несколько згапов /іі форм/ 
деятельности Нежинской вьісшей школьї в тот филологически 
цельньій научно-педагогический органнзм. 175-летне которого 
отмечалось в сентябре 1995 года. 

Каждьій 113 зткх зтапов: І /Гіімназия вьісшнх на>к кіі. 
Безбородхо /1820-1832/; 2 /Фнзико-матемагнческий линей /1832-
І840/; З /Юрндіїческнй лііцей /1840-1875/; 4 /Историко-фн.ю-
логнческий ннститут кн. Безбородко /1875-1918/; 5 /Нежпнскип 
научно-педагогическніі инсгнтут /І9І9-І92І/; НсжннскиГі ііисііі-
тлт народного образования /1921-19??/: Нежиискпй пслаго-
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Иі І.. ннститут /с 1933/ - имеет свой филологический "ключ". С 
^"и-ім )гого понятие "Нежинская филологическая школа" 

[иимімо для сопоставительно-исторических характеристик под 
ИН.ІМИ углами зрения, в том числе - творческих связей и 

|иі ми'іеских взаимодействий. 
М А.Максимовичу не довелось ни учиться, ни преподавать в 

|»)Иіі тії ВЬІСШНХ наук и лицеях, Историко-литературньїй инсти-
Ц піііііван уже после его смерти. Но с Нежинской филоло-
ІЧі'їмііІі школой он бьіл связан многими нитями по своим 

ігрміурньїм и научньїм интересам и в силу жизненньїх 
ііиііслі.ств. На разньїх зтапах ее деятельности, в зависимрсти 
Н|іс()бладающего на том или ином зтапе филологического 

Ииічи" - литературного, переводческого, фольклорно-зтно-
іфичсского, литературоведческого, лингвистического - и тех 
йр'ич ких ипостасей ученого-знциклопедиста, которьіе при зтом 

Цщілини на первьій план, зти нити более или менее отчетливо 
•Им'їісжипаются. 

Ьіік отмечают нсследователи [21], в Гимназии вьісших наук, 
•имі.іслу ес учреднтелей и усилиями первьіх директоров, 
І' унольннка и особенію И.С.Орлая, подцерживалась живая, 

|(і|ічгі кая обстановка. Ее воспитаїшики много работали 
Іїіміїї іоягельно, читали в оригинале книги на нескольких язьїках, 
[ЙИ'піім стихи, прозу, пьесьг, переводили художественньїе и 

||й\'ми.к- произведения вьідающихся авторов, ставили спектакли в 
>нміііі іііческом театре, увлеченно собирали и изучали украинский 
Ам и.міор, издавали рукописньїе альманахи и журнальї [22], где 
Імі |ііи,іс началось литературное поприще впоследствии извест-

ЙІИ ііііпінх писателей: Гоголя, Кукольннка, Базили, Прокопо-
Інчи II лр." [23]. 

І ммііазистьі бьіли хорошо знакомьі с прогрессивньїм» 
| і і іімітмн К.Ф.Рилєєва и других декабристов, А.С.Пушкина н его 
й іи*іі(ігиего окружения, к которому тяготел М.А Максимович , 
йя ііии ратуру и народное творчество, в том чнсле украинское, и 
Чйі II. II I них разделяла зти взглядьі. В достаточно широкий круг 
И» чи-ііня [24] входили н те нздания /"Новьій магазин естественной 
ММІІ|ІІІІІ, физики, ХИМИІІ II сведєний зкономичєских", "Весннк 
^В|имііл", "Московскин телеграф", "Атеней", "Русскин зритель", 
'ІІиігріггурная газета"/, где М. А.Максимович постоянно 
ИуП іиковал статьи в 20-х-нач. 30-х годов, им бьіло известно и во 
мит ом созвучно его литературное н научно-философское сге(Іо, а 
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в общем контексте литературной и общественной жизни первьіх 
десятилетий XIX века интересьі и.сферьі деятельности нередко 
сближались, пересекались. 

С вьіходом в свет "Малороссийских песен " /1827/ зто полу-
чило особенно яркое вьгражение. И если имя М.А. Максимовича 
стало тогда "знаменнем, под которьім молодь/е члени харь-
ковского кружка фольклористов начинали свою работу" {25], то 
нежинской литературной молодежи зто тоже не могло не кос-
нуться. Тем более, что незадолго до того книгу своего препо-
давателя латьіни И.Г.Кулжинского "Малороссийская деревня" 
/1827/ гимназистьі, по свидетельству Н.В.Гоголя [26}, встретили 
весьма недоброжелатїльно, не менее критически, чем рецензент, 
которьій "писал, что в фальшиво-сентиментальной книге Кул-
жниского много "двусмьісленного и поддельного". в дока-
зательство зтого он приводит отрмвки из книги Кулжинского, 
сопровождая их своими ироническими репликами .. , с горьким 
юмором обращается к крепостньїм девушкам-крестьянкам: "Вьі,, 
девьі Малороссии, коих сердца не испорченьї романами Вальтер-1 
Скотта, у коих бьіл только один Роман на виннице - да и того І 
батюшка /помещик.-П.П./ отдал в рекрути, - вьі поймете, оцени-
те, полюбите "Малороссийскую деревию" [27]. ' 

Трудно сказать, сразу ли стала известна гимназистам зта 
рецензия и то, что автором ее является М-А.Максимович /в І 
"Московском телеграфе" она опубликована под псевдонимом, 
Н.Пец-Галуховский/, но знаменатально их идентичное с М.А. 
Максимовичем (и О.М.Сомовьім) отношение к "Малороссийской 
деревне" как произведенйю напьіщенному, искажающему 
действительность. Зтим детерминирована полемическая линия М. 
А.Максимович -И.Г.Кулжинский, в дальнейшем получившая еще 
более резкое вмраженис и принципиальное значение по мере того, 
как в произведениях И.Г.Кулжинского, статьях и книгах 
усиливается реакционное начало, становится все более 
откровениьім отрицательгіое отношение к украинскому язьїку, 
украинской литературе, к творчеству Т.Г.Шевченко [28}. 

В.В.Данилов отмсчает, что в одном из писем О.М.Бо-
дянскому /1863/ іуі.А.Максимович прямо причисляет И.Г.Кул-
жинского к ярьім сторонникам погодинской гипотезьі, которьів 
"за нішіо мають оцю "старожитню мову" [29]. По-видимому, с] 
самого начала М.А.Максимович и И.Г.Кулжинский придер^ 
живались противоположньїх взглядов на ряд ключевьіх понятий 

•>и иічііоілавянской темьі, в известном смисле бьіли антиподами. 
ІЬ'Мііму сели просто констатировать: "Одновременна с Макси-

Їииичі-м и параллельно с ним шла фольклорная работа И.Г. 
У'мннгкоіо /1803-1884/, автора книжки "Малороссийская 
||<^иііи" . и ряда беллетристических произведений с украинской 
(Миіикпй /Кулжинский бьш, между прочим, одним из учителей 
|(ічіи по Нежинскому лицею/" [ЗО],, то картина получится 
М«ІЧІШ|(1. не вполне корректной. 

ІІ|ііі ітом возникает опасность необосноранного вьівода о 
І, ЧИ) "деятельность Кулжинского, независимо от субьек-

кИкіх художественньїх достоинств его "Малороссийской дерев-
інчмін гем, что предваряет, а возможно и непосредственно 

І«мііиіінсг беллетристические опьітьі Ореста Сомова и особенно 
ІМіри" Гоголя" [31]. Относительно О.М.Сомова /1793-1833/: о 
І ммічмім сказано вьіше; свои первьіе "опити" он опубликовал в 
їй іііду и "Украинском вестнике" вскоре после окончания 
к«»,иіи(К(>го университета. Как отмечают исследователи 
11< іі|іиііі()к, Н.В.Греков/, О.М.Сомов активно участвовал в 

ІРіїЛі'.рііоіі борьбе 20-х годов, его повести "интересньї 
к бьітовой тематике, к фольклору ... В зтом смисле 

1 мі.ііі II Сомов предшествуют Гоголю" [32]. В литературном 
^ііи м г 1 оіі трети XIX века О. М.Сомов занимает достаточно 

мссто, и упомянутое вьіше к нему просто не может бить 
»Иі> . ми 

• II и Гоголем /1809-1852/ все как будто обстоит сложнее. 
Ми (>Г)рпщаясь к соотношению учитель - ученик, которое 

1, 1 НІНІ и данном случае исходним, нельзя не учесть того, что 
І'иілчіискнй и юньїй Яновскич-Гоголь личностно и 

отнюдь не били близки [33], что, в частности, 
Ці* и мни- к украинской теме связаио здесь с полемическим 
ЦІПИ.... іониием, в котором Н.В.Гоголя подцерживали и семей-

м"тиціііі, и творческое воздействие И.С.Орлая /1771-1829/, 
іі' іиіуічіиа /1799-18'54/, и та живая народно-речевая стихия, в 

І^і'і иі (III с увлечением погружался, и интерес к зтой теме 
И.ііікііііа н его стйронников, а с 1827 года - "Мало-

мис ііесни" М.А. Максимовича с их богатейшим песенним 
»»(<н.ііііім, вдохновенньїм предисловием, сопоставительним 
Мг <• I* іііігорскими комментариями. 
И 'і(иі( о роли И.К.Кулжинского и его произведений в ста-

^ииміи ліігературних, исторических, фольклорно-зтиогра-
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фических интересов воспитанников Гимназии вьісших наук, в том 
числе Н.В.Гоголя, привлекает вни.мание уже давно, и мнения 
существуют разньїе [34]. Но характерно, что более мотиви-
роваиньїми и последовательньїми являются суждения, вьіска-
занньїе М.П.Сперанским и В.В.Даниловьім. Зто обьясняется, на 
наш взгляд, тем, что они, глубоко изучив разностороннюю 
деятельность М.А.Максимовича, хорошо понимали весомость ее 
воздествия на Н.В.Гоголя и многих его соучеников. Полеми-
ческая линия М.А.Максимовгич - И.Г. Кулжинский получила в 
зтом непосредственное и яркое вьіражение. 

Не случайно М.Н.Сперанский /І863-1938/, с его широким 
диапазоном славис^ических исследований и постоянньїм 
интересом к врсточнославянской теме, очень вьісоко ценил 
"Малороссийские песни". Как подчеркивает Ф.Савченко, свою 
статью "Малороссийская песня в старинньїх русских печатньїх 
песенниках" /1909/ он открьівает заявлением, что "1827 год 
считается началом новой зпохи в истории украинского народного 
творчества и зтнографии, потому что лишь с момента появлення в 
свет сборника песен Максимовича осуществляется интенсивная 
работа в зтой области" [35]. Его ученик В.В. Данилов /І88М970/, 
автор ряда публикаций по истории фольклористики, зтнографии, 
русской и украинской литературе, о творчестве Н.В.Гоголя, 
Т.Г.Шевченко, так же много внимания уделил зтому и другим 
/1834,1849/ сборникам украинских песен. "Несколько'интересньїх 
работ В.В.Данилов посвятил М.А. Максимовичу. Он изучал и 
издавал его переписку, архивньїе материальї о нем" [36], - пишет 
Г.В.Самойленко. 

В трудах зтих видньїх представителей Нежинской 
филологической школьї реализуется историографический аспект 
исследования йе творческих связей с деятельностью 
М.А.Максимовича, начиная с первого зтапа /Гимназия вьісших 
наук/ раскрьівается тема "Малороссийских песен" в ее 
соотношении с цельїм комплексом актуальних филологических 
проблем. Благодаря зтому, на первьій план вьіходнт теоретически! 
созвучная линия М.А.Максимович - Н.В.Гоголь, истоки когорои 
прежде всего в "Малороссийских песнях", а полемическая линия І 
М.А.Максимович - И.Г.Кулжинский получает более четкие 
очертания в своей проекции не только на деятельность каждого нз 
них, но и на личность и творчество Н.В.Гоголя. 
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I I | І « М І І <()орііик украинских народних песен М.А. Макси-
.1 м жити многих воспитанников Нежинской вьісшей 

III іяиии ііажное место, но к Н.В.Гоголю зто от^носится в 
ЦІ І. і(іі<(і мгрс; иа него он произвел неизгладимое впечатление, 

и ІІІНММ ііюрческим стимулом, в ученической "Книге всякой 
Ічіиїм' "міічал писать ее Гоголь в 1826 году в Нежине, но она 
Тичіїшіми. украинскими материалами главньїм образом в конце 

11 иіі* " |.»7| - цельїе разделш сложились на основе примечаний 
Г^иіим ного сборника. "Позже, в Петербурге, Гоголь взял из 
• ^ и н мірника мотивьі, образи, вираження, зпиграфн для своих 

на хуторе близ Диканьки" [38], - для того; чтобьі 
1«г|.*пп. зтот тезис, П.Н.Попов, "не исчерпьівая вопроса", 
Міінііиі ііссколько убедительньїх примеров, тщательно их 
Ц("1іінінруя, 

II. 1 іігдоііатель назьівает повести "Сорочинская ярмарка" /"Не 
»и. я, япороньку...", "Зелененький барвіночку, стелися 

ІИіпі.ци"/, "Майская ночь" /"Ой ти місяцю мій, місяченьку!"/, 
||«І іь ік рсд Рождеством" /"Мені з жінкой не возиться..."/, 
і (| 'іимия месть" /"Біжить возок кривавенький"/, где 

•ЦІ» песни из сборника или ссть ссьілки на них. Он 
|іі 'і ІЦГІ "В основу повести "Вечер накануне Йвана Купали" 
| < і ' т . ііоложил народное поверье о папоротнике, зафик-
»••(• 'Иіиіпос Максимовичем в примечании к песне N4 IV части 
»•• імііімі, к вираженню песни "Папороть цвіте без всякого цвіту... 
Н І І . .ПГ( (н "Ночь перед Рождеством" Гоголь изображает ... как 
І іи ііріідет месяц, а ведьма крадет звездьі на небе / Параллель: 

ііи "Члая мати". - М.К./... В примечании к зтой песне 
»Іди имонич обьясняет: "В Малороссми говорят, что ведьмьі 
! МІІМПКИ и прячут звездьі" [39]. 

І'ІІК видим, не только А.С.Пушкин "обирал", по его 
іпгииому признанию сборник М.А.Максимовича, но и 

І • . 11, Он очень любил украинские песни, високо ценил их, бьш 
. имім пз собирателей иародію-песенньїх сокровищ, как и 
^ ' ІІуііікин. Некоторьіе песни, собранньїе Н.В.Гоголем, вклю-
1 мі.і 110 второй сборник М.А.КЇаксимовнча, к которому ему 
• І.ЧІОСІ. написать и предисловие. В 1834 году опубликована 
<НІ 1,11 о малороссийских песнях, и во введении к третьему своєму 

іиіику М.А.Максимович на нее ссьшается: "Но в деле искусства 
• »*ги суд художника; и потому я припомню здесь моим 
іиімгглям мнение Гоголя, которого позтическое дарованій 
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взлелеяно звукамиукраичеких песен /Курсив мой.-М.К./: "Камень с 
красноречивьім рельефом, с исторической надписью ничто против 
зтой живой, говорящей, звучащей о прошедшем летописи. в зтом 
отноШении песни для Малороссии - все: поззия и история иі 
отцовская могила" [40]. 

Значительньїй интерес представляет переписка: 24 письма 
полученьї М.А.Максимовичем от Н.В.Гоголя в 1832-1842 годах и 
две небольших записки в 1850^оду [41]. После смерти Н.В.Гоголя 
М.А.Максимович публикует' в 1854 году историко-топогра-
фические заметки о некоторьіх местностях Полтавской губернии 
под заглавием "Родина Гоголя"; в газете "День" печатает работуї 
"Оборона украинских повестей Гоголя" /1861-1862/, постоянно 
вспоминает о сроем друге. См., например, в письме П.А.Кулишу 
/1856/ по поводу сборника украинских песен А.Л.Метлинского 
/"Народньїе южнорусские песни", К.,1854/; "На стр. 122 под 
песнею "Пани моя, пани влюбленная" не означено, откуда она. А 
мьі с вами хорошо знаєм, что она слово в слово из тетрадил 
писанной ~ •• — ^ 
отгіоведь 

с вами хорошо знаєм, что она слово в слово ^ .с^^ам», 
ш н о й для меня рукою незабвенного Гоголя" [42] и резкую 

„о -гтіпрніїипчньїе нападки на Н.В.1 оголя для МСНИ ііпГ^^^г,»; 
ему же в ответ на тенденциозньїе нападки н^ Н.В.Гогол^ 

ПОМаНе г.Кулиша "Черная Рада , иоорона 
ЗПІОВСДЬ /Î V — 
Г06 историческом романе г.Кулиша 
ІГ̂ГЛОТЛІЛЛІГІЛУ пппестей Гоголя"/. украинских повестей Гоголя"/. 

"Впечатления, произведенньїе сборниками Максимовича н а | 
первостепеннме сильї русской литературьі, бьіли фактом боль-
шого исторического значення", - пишет А.Н.Пьіпин, подчеркиваї 
также, что работьі М.А.Максимовича "по древностям 
исторической топографии, литературе и язьїку Южной Руси.. 
имели большую цену как начало критической разработки факто; 
и возбуждения научньїх вопросов" [43]. Зто еще более сближае* 
его с Н.В.Гоголем, которьій увлекается не только украинскоР 
народной песней, но и украннской стариной, начинает свок 
"Историю Украиньї и юга России", мечтает о кафедре истории і 
Киевском университете, чтобьі трудиться там вместе с М.А. Мак 
симовичем /"...славно будет, если мьі займем с тобою киевскні ^ ппіїпя" [44], именующиї^ 

:го друга новьім ...^„.х,, ^ )]. 
В таком ракурсе линия творческого созвучия, идушая о 

"Малороссийских песен", гіолучает логическое продолжение 
связи с формированием исторических взглядов Н.В.Гогол: 
требует специального изучения особенно на пересечении 
полемической линией М.А.Максимович - И.Г.Кулжинский [46]. 

симовичем /"...славно о у д с , сі- .̂г, т». 
кафедрьі. Много можно будет сделать Добра ^ 
своего друга "новьім историком Малороссии [45]. 
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. л» <кс ракурсе творческое взаимодействие М.А.Максимовича и 
11 ч 1(111 кой филологической школьї можно наблюдать на примере 
цГчц ііі.носги воспитанника Гимназии вьісших наук;; затем ее 
НІ'ньідаиателя, впоследствии профессора Университета 
І^Гмимдіімира В.Ф.Домбровского /1810-1845/, со времени кото-
Е ч » "русская история сделалась предметом особенной кафедрьі" 

N Кпсвском университете; с 1841 года он читал и курс русских 
•••нмосгей. 

II сііоих лекциях В.Ф.Домбровєкий в основном опирался на 
»111.1 М.Г.Устрялова и Н.М.Карамзина, но интерес к украин-

ііМі і іарине и народному творчеству, общение с М.А.Макси-
и(інчсм значительно усилили то творческое начало, которое 
лш» нрисуще В.Ф.Домбровскому еще в гимназические годьі. Его 
гПііикации в альманахе "Киевлянин", издаваемом М.А.Макси-
і.мичсм /"Острожская старина" - 1840, "Луцк" - 1841, "О Кре-

І||»мгцк()м замке" - 1850/, близки по своєму жанру и направ-
ятмін іи к историко-топографическим исследованиям самого 
Иіиисля, в частности - помещенньїм в тех же випусках альманаха: 
' Мьиіуііиикий монастьірь", "Вольїнь до XI века", "О городе 
М> (Н і іііівле в первоначальньїе времена" и др 

Когда при киевском генерал-губернаторе бьша учреждена 
••(• мггіпая комиссия по разборке древних актов, сотрудничать в 

її ()і,іл приглашен и М.А<Максимович, принявший активное 
I (Иі іис в архивньїх разработках, издание первьіх томов 
ІІммнміик". Совместная деятельность во Временной комиссии 

II ЧПнанишина, В.Ф.Домбровского с М.А.Максимовичем бьша 
н і.ми результативной, она еще раз показала, что он "бьш в те 
. *ііілетия наиболее авторитетньїм представителем южнорус-

11 исторической и зтнографической науки" {48}. Зто бьшо 
-і нічпго В Ф.Домбровскому еще в Нежине, когда они с 
і II І рсбинкой, "по примеру Гоголя", издавали рукописньїе 
. читльї, увлекаясь народной поззией и пробуя свои сильї в 
' іи'ітіуре. Но сотрудйичество в университете, в "Киевлянине" и 
Ній мстіой комиссии дало возможность В.Ф.Домбровскому более 

• <\око познакомиться с историко-зтнографической /шире -
15. чиіко-фішологической/ коицепцией М.А.Максимовича как 
. мітателя Киевской историко-филологической школьї, в кото-

і( п В.Ф.Домбровскому принадлежит одно из важньгх мест [49]. 
І сли у Н.В.Гоголя историко-зтнографическое направление, 

! лииое от "Малороссийских песен", представлено в нсскольких 
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ответвлениях, у В.Ф.Домбровского преобладает историческое 
/историко-топографическое/, то для П.А.Лукашевича /1806-1887/, 
их соученика по Гимназии вьісших наук, основньш стало 
фольКлорнс-зтнографическое начало. Изданнмй им в 1836 году 
/без указания имени составителя/ сборник "Малороссийские и 
червонорусские народньїе думн и песни" не мог не учитьівать 
первого и второго сборника М.А.Максимовича. Впервьіе 
публикуя отдельньїе думьі, их вариантьі, обьединив материал 
народного творчества двух основних регионов Украиньї, он, как 
отмечают исследователи, дополнил ранее изданньїе публикации 
по фольклору, не смотря на то, что автор вьіразил весьма 
пессимистическое М1ІЄНИЄ о состоянии украинской народной 
поззии и ее ближайшем будущем. 

Деятельность П.А.Лукашевича воспринималась современ-
никами и исследователями далеко не однозначно, что зависело не 
столько от его сборника, сколько от других публикаций 
/"Чаромутне, или священний язнк магов, волхвов и жрецов...", 
1846; "Примерьі всесветного славянского чаромутия астроно-
мических викладок...", 1855 и др./. Сожалея о том, что П.А.Лу-
кашевич больше не возвращался к фольклору, А.Н.Пьіпин пишет: 
"Чаромутие надолго сделалось басней в литературе, между тем, 
как сборник песен, где собиратель не поставил своего имени, 
оставался одной из самьіх заметньїх книг по малорусской 
зтнографии" [50], одновременно вьіражая вьісокую оценку 
"подвига его молодостй". 

Для характеристики Нежинской филологической школьї зти 
страницьі жизни П.А.Лукашевича особенно интересньї. Именно в 
таком аспекте рассмотренм они О.К.Супронюк, которая относит 
к раннему периоду статью "О примечательньїх обьічаях и уве-
селеннях малороссиян на праздник Рождества Христова и на 
Новий год" /1826/ и рукописний "Малороссийский словарь, 
собраньїй Платоном Лукашевичем с 1824 по 1849 год", пред-
шествующие "Малороссийским и червонорусским народним 
думам и песням" [51]. Нельзя не согласиться и с постановкой 
вопроса, и с тем, что начало деятельности П.А.Лукашевича как 
собирателя и исследователя украинского фольклора относится ко 
времени его обучения в Ги^іназии вьісших наук, где благодаря 
системе преподавания и личности ее директора И.С.Орлая била 
создана благоприятная, творческая обстановка для развития 

іїитеріурньїх, исторических, фольклорно-зтнографических и 
іруги ннгересов воспитанников. . 

Олако тема зта, на наш взгляд, нуждается в более широком 
контегге, что позволит уточнить и дополнить некоторьіе харак-
іерисіїки. Так, один из гимназистов тех лет, Н.В.Кукольник, 
связиая все творческие начинания своих соучеников и их 
дальнтпую творческую биографию с именем И.С.Орлая ГВсем 
зтим иьі били обязаньї духу заведення, тому високому, 
позти^скому и веселому направленню, которое в воспитанников 
умел дохнуть достойний начальник"/, назьівает рядом с ним 
ііроф. І.Г.Белоусова /"бесконечную, неисчислимую пользу нашим 
студенам принесли лекции Николая Григорьевича"/, 
Ф.О.Знгера /"открьіл нам новий, живоносний родник истинной 
поззии [52] и других педагогов. Разделяя взглядьі И.С.Орлая, они 
с самоо начала привлекали внимание гимназистов, в духе того 
времен, к народним преданиям, истории, зтнографии, всячески 
поддер<ивая творческую активность свонх учеников. Когда 
И.Г.Кужинский приехал в Нежин /август 1825/,большинство из 
них уж определилось в интересах. Зто относится, в частности, к 
В.И.Лібичу-Романовичу, Н.В.Кукольнику, К.М.Базили, 
В.В.Тановскому, Н.Я.Прокоповичу, Н.В.Гоголю, П.А.Лу-
кашевиу: составление своего словаря он начал годо» раньше /а 
завершл значительно позднее, обрашаясь к нему и в Одессе, куда 
последвал в 1826 году вслед за И.С.Орлаем, и еще более 
двадцаи лет/. 

Чпкасается "Малороссийской деревни" как предполагаемой 
моделицля словарних занятий П.А.Лукашевича /и Н.В.Гоголя/, 
то в не не бьіло особой необходимости: традиция такой форми 
обьяснния украинских слов существовала задолго до 
И.П.Ксляревского [53], а после его "Енеїди" стала обще-
принятй. Как и все гимназисти, П.А.Лукашевич и Н.В.Гоголь 
хорошо знали зто произведение; кроме того, им могли бить 
нзвестні "Грамматика малороссийского наречия" А.Павлов-
ского ( "Кратким малороссийским словарем" /1818/, "Опит 
собранн старинньїх малороссийских песней" Н.А.Цертелева, 
гоже с( словарем /1819/, другие издания, позже - не только 
"Міі.іорссийская деревня", но и "Малороссийские песни", где 
гоже есь словарь и. кстати, впервьіе введем термин "дума", 
винесений П.А.Лукашевичем в название его сборника. 
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Не исключая "Малороссийской деревни" и ее автора, законо-
мерно, таким образом, наметить более широкий диапазон 
творческих воздействий: в Нежине - со стороньї И.С.Орлая и 
других педагогов, гимназического окружения, И.П. Котлярев-
ского, возможно - "Опьіта" Н.А.Цертелева; затем - сборников 
М.А.Максимовича 1827 и 1834 годов, публикаций И.И.Срез-
невского и других изданий, в том числе западноукраинских; 
известно, что П.А.Лукашевич бьіл в переписке и И.М.Ваги-
левичем, познакомил Т.Г.Шевченко с "Русалкою Дністровою", 
хоть вскоре изменил отношение к позту [54]. В зтот контекст 
вписьіваются и имена Я.Колара и В.Ганки, поддержавших интерес 
к украинской народной поззии, сложившийся у П.А.Лукашевича 
в начале 20-х годов. 

Как справедливо отмечает Г.В.Самойленко, зто бьшо 
отличительной чертой Нежинской вьісшей школьї, и раскрьівая 
истоки деятельности ее воспитанников, "нельзя не вспомнить об 
увлечении гимназисгов фольклором". Среди тех, кто в своем 
творчестве широко использует фольклорньїе материальї, сюжетьі, 
реминисценции, исследователь назьівает Е.П.Гребинку /1812-
1848/, подчеркивая: "Особо следует отметить тяготение юного 
позта к украинской литературе, украинскому язьїку". И далее: 
"Сегодня мьі не можем сказать, бьши ли написаньї лирические 
стихотворения на украинском язьіке именно в нежинский период, 
но басни зтого времени дошли до нас" [55] - со ссьілкой на 
автограф небольшого рукописного сборника из 15 басен /"Цап", 
"Лебідь і Гуси", "Ведмежий суд", "Будяк та Коноплиночка", 
"Школяр Денис", и др./, которьій специалистн датируют 1830-
1831 годами. 

Еще в гимназии Е.П.Гребинка начал переводить на 
украинский язмк, под сильньїм влиянием И.П.Котляревского, 
пушкинскую "Полтаву", и не исключено, что ему бьіл известен 
один из откликов в ее поддержку - статья М.А.Максимовича "О 
позме Пушкина "Полтава" в историческом отношении" /1829/ и 
то, что А.С.Пушкин "обирал" для зтой позмьі "Малороссийские 
песни". В 1841 году вьішел в свет подготовленньш Е.П.Гребинкой 
альманах "Ластівка", куда вкліоченьї тексти И.П.Котляревского , 
Г.Ф.Квитки-Основьяненко, А.С.Афанасьева-Чужбинского, 
Л.И.Боровиковского, В.М.Забильї, пять произведений Т.Г.Шєв-
ченко /"Причинна", "На вічну пам"ять Котляревському", отрьівок 

Ж 

и) "Гайдамаков" и др./, а также подборка украинских народних 
ііесен. 

Из под пера Е.П.Гребинки вьішли многочисленньїе про-
ігшедения на русском и украинском язьїках, он стал одним из 
ближайших предшественников "натуральной школьГ' [56]. 
І іаметившись уже в гимиазические годьі, украинская тема стала в 
июрчестве писателя "сквозной", обьединив поззию и прозу; в 
чом ряду прризведения исторической тематики /повесть 
"Нежинский полковник Золотаренко", 1842; роман "Чайковский", 
І «43/ тоже не стоят особняком, как зто иногда считают. Истоки 
иой темьі связаньї с И.С.Орлаем, Н.Г.Белоусовьім, И.Г. Кул-
жинским, с очевидним воздействием И.П.Котляревского, Г.Ф. 
Квнтки-Основьяненко, "Вечеров" Н.В.Гоголя, "Малороссийских 
ііссєн" М.А.Максимовича, публикаций И.И.Срезневского и 
других авторов, поззии Т.Г.Шевченко, которого Е.П.Гребинка в 
'ііісле первьіх дружески поддержал и к которому до конца своей 
жмзни относился с большим уважением. 

Преобладающим здесь можно считать литературний "ключ", 
гоотнесенний с фольклорно-зтнографическим и историческим и в 
ііем линия М.А.Максимович-Е.П.Гребинка воспринимается как 
іворчески созвучная: по общему подходу к восточнославянской, 
украинской теме /и ее составляющим/ взглядьі их бьши близки, 
хотя далеко не идентичньї. При зтом характерно, что творческое 
юзвучие получает разиьіе форми вираження - непосредственно в 
івязи с "Малороссийскими песнями" и опосредованно, через 
іоголевские "Вечера", которьім в 30-х годах и позже свойственна 
(іюеобразная репрезентативная функция по отношению к 
і1)ольклорно-зтнографическому материалу, представленному в 
і(')орниках М.А.Максимовича и творчески освоенному, "автори-
іованиому" в идиостиле Н.В.Гоголя [57]. 

Как видим, для гимназического периода Нежинской фило-
югііческой школьї характерни фольклорно-зтнографический, 
іитературний, исторический "ключи" творческих связей и 

ііолемических взаимодействий с М.А.Максимовичем. Они не 
втратили своего значення и позже, на последующих зтапах 
развития Нежинской вьісшей школьї, потому что "Мало-
российские песни", под знаком которих в конце 1820-х годов 
пімназистьі вошли в сферу воздействия М.А.Максимовича, 
іііаменовали собой начало нового подхода к ряду актуальних 
і|ііілологических /шире - историко-фнлологических/ проблем. 
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В 1927 году, когда торжественно отмечалось столетие 
публикации зтого сборника и в Киеве, Харькове, Одессе, Полтаве, 
других городах Украиньї, а также в Ленинграде прошли 
юбилейньїе научньїе заседания, представитель Нежинской фило-
логической школьї /научно-исследовательская кафедра при 
Нежинском ИНО/ В.И.Резанов, Е.А.Рьгхлик и др. приняли в зтом 
активное участие. Бил сделан доклад о жизни и деятельности 
М.А.Максимовича /В.И.Резанов/; Е.А.Рьіхлик в докладе "В 
століття Малороссийских Песен" "сравнил сборішк Максимовича 
с аналогичньїми европейскими сборниками того времени. 
Взглядьі Максимовича на народньїе песни углубляют, по мнению 
докладчика, взглядьі Гердера: как и все романтики, он вьісоко 
ставил зстетическую ценность песек, но вместе с тем рас-
сматривал их как определенное историко-культурное явление" 
[58]. Бьіл прочитан также доклад "Максимович як історик 
України" /М.Н.Петровский/, где автор подробно остановился на 
методах исторических исследований М.А.Максимовича и 
последующего столетия. 

Совершенно ясно, что при таком шнроком - в тематическом и 
временном отношении - диапазоне воздействий каждьій из пери-
одов заслуживает специального юучения, с учетом нескольких 
"ключей" и уровней творческих связей, взаимодействий, твор-
ческой полемики. Созданньїй Нежинскими исследователями в 
1990-х годах биобиблиографический комплекс (59}, на наш взгляд, 
создает необходимую научно-обьективную базу для -того, чтобьі 
такую задачу осуществить. Лицейский период и последующие, 
несомненно, внсветет новие аспекти темм "М.А.Максимович и 
Нежинская филологическая школа", проблеми творческих связей 
и полемических взаимодействий. 
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8! ^ 
Белая А.С. 

І'ОЛЬ НЕЖИНСКОЙ ВЬІСШЕЙ ШКОЛЬІ В РАЗВИТИИ 
ЛИНГВИСТИЧЕСкиХ ТРАДИЦИЙ. 

В истории Украиньї, в судьбе русского и украинского 
іі|П)свещения велика роль "первого в Малороссии университета" -
ІІсжинской гимназии вьгсших наук /1820-1832/, которая, пройдя 
чіідию физико-математического лицея /1832-1840 г./, юриди-
чічкого лицея /1840-1875 г./, с 1875 г. обретает статус историко-
фіілологического института. Можно утверждать, что с зтого 
момента формируется Нежинская филологическая школа, про-
лолжающая традиции лингвистических исследований, сложив-
міпхся еще в годьі гимназии. 

Вся структура историко-филологического института способ-
сіновала воспитанию интереса к исслецовательской работе в 
оЛлисти словесности. В институте бьшо три отделения: славяно-
русское, классическое /со дня основания - 1875 г./ и историческое 
/( 1882 г./. В Уставе говорилось, что "институт имеет целью 
мриготовление учителей древних язьїков, русского язьїка и сло-
иссности и истории для средних учебньїх заведений ведомства 
министерства народного просвещения" /"Известия историко-фи-
ік^югического института князя Безбородко в Нежине", 1877 г./. 

С 1876 по 1921 г., т.е. в течение 45 лет издавались "Известия.." 
сборник, в котором, кроме протоколов и отчетов на 

коиференции /вьісший орган управлення/, печатались научньїе 
ірудьі преподавателей и студентов. Научньїе интересьі препо-
«ивателей и их воспитаїшиков бьіли разнообразньїми и разно-
поронними: от лингвистического описання отдельньїх слов, 
•інстей речи в славянских язьїках до ф^ндаментальньїх работ в 
чвпасти лексики и грамматики праславянского язьїка, фонетики и 
морфологии многнх славянских язьїков. 

В истории язьїкознания XIX в. известен дальнейшим 
рпівитием и закрешіением сравнительно-исторического метода 
и( следования, как одного нз осИовньїх методов, позволяющего 
кГчіаружить обшиє закономерности в развитии путем привле-
МСІІНЯ исторических СВЄДЄ.НІН из живьіх и мертвьіх язьїков. 
< ічіоставляя и сравнивая разньїе подсистемьі /фонологнческую, 
морфоЛогическую, семантическую, синтаксическую/ родственньїх 
І манянских язьїков, лингвнстьі обнаруживали закономерньїе 
( оогветствия в звуковом и морфологическом строенин ІІХ с.чов н 
морфем, в их семантической и сннтаксической струкі>рс., Ікание 
(. іиссических язьїков /праславянского, лревлегреческоіо лигич-
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ского, санскриста, чешского и др./ давало возможность ученьїм 
привлекать материал не только. близкородственньїх, но и| 
неродственньгх язьїков, привлекать ЯЗЬІКОВОЙ материал разньїхі 
зпох.' Зтими знаннями преподаватели обогатили и свонх' 
воспитанников, так как одним из требований, записанньїх в 
Уставе, бьіла подготовка вьіпускников с классическим гумани-^ 
тарньїм образованием. Уделялось большое внимание изучениюі 
психологии, философии, греческой словесности, римской словес-
ности, славяно-русской филологии, язьїкам - французскому, 
немецкому. 

в разное время в Нежинском историко-филологическом 
институте работали проф. Брандт Р.Ф. /вел курс сравнительной 
фонетики и морфологии староцерковного язьїка, введение в 
научную грамматику русского язьїка/; Будилович Антон 
Семенович - ординарний профессор русской словесности и глав-
нейших славянских наречий; Ильинский Григорий Андреевич 
/1909-1916/ - лингвист-зтимолог, зкстраординарньїй профессор 
кафедрьі истории церковнославянского и русского язьїка и 
важнейших славянских наречий и другие ученьїе, вклад которьіх в 
лингвистическую науку несомненно велик и является досто-янием 
Нежинской филологической школьї. Фундаментальньїе трудьі 
зтих ученьїх и в наши дня представляют большой интерес для 
лингвистов: зто работьі Будиловича А.С. - "Первобьітньїе славяне 
в их язьіке, бьіте и понятиях по данньїм лексикальньїм. 
Исследование в области палеонтологии славян", "Начертанне 
церковнославянской грамматики"; Брандта Р.Ф. - "Начертание 
славянской акцентологни"; Ильинского Г.А. - "Праславянская 
грамматика" и другие. В них сосредоточен богатьій фактический 
материал, дается глубокий теоретический анализ. 

С полньїм правом к зтой школе относятся и ее воспитанники: 
Потапов Петр Осипович известнмй как текстолог, исследо-
вавший письменньїе памятники, и как язьїковед, которого 
интересовали вопросьі исторической фонетики древнерусского и 
старославянского язьїков, истории русского литературного язьїка, і 
словарньїй состав поззии Т.Г.Шевченко, методики изучения 
язьїка в школе и др; Волков Р.М., посвятивший многие свои 
работьі украинскому фольклору; Карский Евфимий Федорович -
язьїковед, вся деятельность которого посвящена исследователям в і 
области славянских язьїков. Начало зтой работьі приходится уже І 
на годьі учебьі в Нежинском историко-филологическом институте 

' ікиІ-1885/, которьій, по словам проф. Борковского В.И. - автора 
• міюй из статей о Карском Е.Ф., дал будущему ученому 
іірскрасное филологическое образование, научил блестяще 

и кідсть сравнительно - историческим методом". В совершенстве 
итя все славянские язьїки, греческий, латинский, санскрит и др., 
Кирский Евфимий Федорович уже в первьіх студенческих работах 
мривлекает наше внимание глубиной исследования и тщательньїм 
•иоором язьїкового материала. Среди первьіх студенческих работ 
»«с авторьі статей о Карском Е.Ф. назьівают три: 1/. "Слово 
"чсловек" в производствах" - Н.Н.Бодров" /в журнале 
"«І>нлологические записки", 1883, вьіп.1, Воронеж/; 2/. 
' Ьслорусские песни села Березовца Новогрудского уезда Минской 
• уПсрнии"/ в журнале "Русский филологический вестник", томьі 
XII и ХНІ, 1884-85/; 3./"3аметка на "Ответ рецензента" Н.Бодрова" 
Іп журнале "Филологические записки", 1884, вьіп.1/. 

Однако єсть еще одна ранняя работа, упоминание о которой 
мі.і не нашли ни у одного исследователя творчества Карского Е.Ф. 
Нозможно, она осталась незамеченной, поскольку зто бьіла, 
иидимо, первая работа студента II курса. Приводим дословную 
інііись из сборника "Известия...", IX т. 1883-84 г.: "Из 
представленньїх, согласно установленному порядку, студентами 
II. профессорам и преподавателям сочинений /полугодичньїх, а 
1111 IV к годичньїх/ лучшие, удостоенньїе с утверждения 
Конференции похвального отзьіва, бьіли следующие: Сочинение 
гіудента II к. Евфимия Карского "Особенности правописания и 
и іьїка Супрасльской рукописи"; сочинение студента II к. Николая 
ІПлякова "Правописанне и особенности язьїка чтений в неделю 
11асхи по Асеманиеву Евангелию". 

Дальнейшая судьба Карского Е.Ф. бьіла связана в основном с 
(іслорусским краєм, где он родился, и позтому многие его работьі 
посвященьї изучению белорусского язьїка. Итогом много-
'іисленньїх исследований стал. большой труд в 3-х томах 
'ііелорусьГ. Во всех исследованиях привлекает данньїе русского, 
украинского, белорусского, польского и др. язьїков. Интересньї 
п о рассуждеиия о взаимодействии язьїков, что остается 
актуальним и в наши дни. У Евфимия Карского И Будиловича 
Л.С. на зту тему найдется обширньїй запас точньїх язьїковьіх 
данньїх, которьіе можно привлечь, освешая вопросн культурной 
истории народов. Карский Е.Ф. раскрьш позтику белорусского 
|^ольклора, Будилович А.С. показал, что ключ к пониманию 
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истории, культури народа "находится в живой памяти славянских 
народов, БО взаимньїх отношениях их наречий...". 

Поскольку история язьїка неотьемлемая часть истории 
нароДа, та все, что представляет собой богатство лингви-
стической мьісли, может бьіть использовано в процессе обучения 
филологов. Такое богатство єсть в библиотске нашего института. 
В сборниках "Известия..." много интересного, познавательного 
для язьїковедов, литераторов, историков, для ведущих курс 
народоведеиия. К сожалению^до сих пор зтот материал почти не 
использовался /єсть сборники с неразрезанньїми страницами.../ 
Думается, что для студентов-филологов бьіл бьі полезсн спецкурс 
"Из истории язьїкозуания /Нежинская вьісшая школа. Персо-
налин/". Такой спецкурс даст возможность представить не только 
научньїе интересьі, досгижения, раскрьіть лингвистические 
традиции в язьїкознании, но и показать личность ученого-чело-
века. Думается, что в зтом плане перед студентами раскроется не 
одна йнтересная страница филологической науки, лингви-
стические традиции которой не должньг бьіть забьітьі. Такой 
спецкурс будет интересен и в познавательном плане, так как 
раскроет историю филологической науки на ес отдельном зтапе, 
покажет, что трудьі лингвистов того периода сохраняют свою 
научную и практическую ценность и в наши дни. 

Л.В.Таран 

ОБ ЗВОЛЮЦИИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ 
ФРАНЦУЗСКОЙ, РУССКОЙ И УКРАИНСКОЙ 
ИСТОРИОГРАФИИ /70-е гг.ХІХ-нач.ЗО-х гг.ХХв./ 

В последние годьі в жизни СССР-СНГ-России и Украиньї 
произошли решительньїе переменьї, которьіє совершенно 
изменили условия развития науки. Во второй половине 80-х гг. в 
СССР бьіло принято делить науку на марксистскую и 
буржуазную, признавать возрастаюіцие успехи первой и все 
усуглубляющийся, кризис второй. Огньте бьіл снят запрет на 
критику марксизма, признаньї успехи нсмарксистской историо-
графии и вьідающиеся приоритегиьіе успехи французского 
историческсі о знання в XX веке. 

Несмотря на вьішесказанное, можно тем не менее утверждать, 
'ПО историографический прогресе всегда бьш единьїм, одно-
паправленьгм и диалог с французскими ученьїми велся ученмми 
(іьівшего СССР даже в условях "холодной войньї" в 
историографии. Традиции зтого диалога имеют более, чем 
сіолетнюю давность и закладьівались при изучении столь 
мриоритетного, по известньїм причинам, сюжета, как Великая 
французская революция. Ее исследование способствовало форми-

' рованию важнейших методологических идей в историографии, 
приводило к обновленному пониманию онтологического аспекта 
истории и зпистемилогических аспектов исторического знання. 

Исследование двух крупнейших школ последнего столетия -
французской школьї "Анналов" и "русской исторической школьї" 
» изучении Великой французской революции - показало, что их 
научньїе парадигмьі складьівались под влиянием позитивизма, 
марксизма и неокантианства. Глубина и времениьіе ритмьі зтих 
идейньїх влияний с 70-х гг. XIX века до 40-х гг. XX века не 
совпадали и дали различньїе конечньїе результати - французскую 
ікколу характеризует плюрализм, и тотальное утверждение 
марксизма в СССР. 

Несмотря на специфику национальнмх историрграфических 
ііроцессов во Франции и России, прослеживается их взаимо-
действие и взаимовлияние. Наука не делится на буржуазную и 
нролетарскую; ее фундаментальньїе основьі определяются исто-
ризмом исторического сознаиия зпохи. Время с 70-х гг.ХІХ века 
до начала XX века бьіло зпохой торжества либерализма и 
позитивизма. Либерализм - одна из двух передових идеологий 
XIX века - имел не только политич^скую и зкономическую 
доктрину, но и определял то движение мьісли в историографии, 
которое до начала XX века бьіло господствующим. Либеральная 
историография базировалась на теоретико-методологических 
принципах позитивизма и соответственно решала проблемьі 
паучного анализа и синтеза. Общепризнано иаучное значение 
некоторьіх положений первого и слабости второго, происте-
кающее из контовской классификации наук, унификацин наук как 
гуманитарного, так и негуманитарного профиля, верьі в 
возможность досгижения истинного знання путем непосред-
ственного прочтения источников. 

Уровень понимания проблем исторического сингеза - убеж-
ленность в возможности его достиження на основе ануїлиза одного 
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ряда однотипних явлений - обьяснял специфику осмислення во 
французской историографии истории Великой французской 
революцин. Здесь мощная школа во главе-с маститьш А.Оларом 
разрабатьівала ее политический аспект. 

Историки России и Украиньї, ранее французских универ-
ситетских ученьїх, ощутили неудовлетворенность возможностями 
позитивистских идей и дебатировали проблему кризиса своей 
науки. В истории мьісли смену научньїх парадигм принято 
називать кризисом. На наці^ взгляд, кризис - зто нормальное, 
имманентно возникающее явление, которое вьіступает след-
ствием как изменений социальной действительности, предьяв-
ляющей новьіе требования к истории и историографии, так и 
результатом накопления новьіх знаний в наукзх о природе и в 
науках о человеке. В нач. XX века обострилось внимание к 
зпистимологическим проблемам науки. Неокантианская баден-
ская школа дала классификацию наук, по методу, ими при-
меняемйму, и разделила их на номотетическне - способньїе 
наблюдать повторяемьіе явлення и открьівать закони и 
идеографические - описательньїе, о специфическом, единичном. 
Она подчеркнула глубокую специфичность истории. Формируя 
свон общие понятня, закони, категорин, история, как и другне 
науки о культуре, с помощью зтих логических конструкций 
систематизирует историческую реальность, но и упрощает, 
преобразует ее. Неокантианский историзм поставил проблему 
границ человеческого разума, ввел в теорию познания понятие 
релятивизма, признал зависнмость познаваемости обьектов науки 
от познающего их субьекта, которьіе делает отбор исторических 
явлений и соотносит их с кульурньїми ценностями своей зпохи. 

"Русская историческая школа" преодолевала кризис первого 
позитивнзма в России, пришедшегося на 70-е годьі, восприятием 
марксистских идей. Реалиями сложной пореформенной действи-
тельности в России и в Украине обьясияется внимание Н.И.Ка-
реева, М.М.ковалевскоґо, И.В.Лучицкого к аграрньїм-
крестьянскикі пробдемам французского XVIII века. В зтой 
области на основе разработки французских архивов оми достигли 
результатов, признанньїх в мире классическими. С 80-90 годов, 
русские И украинские историки в условиях кризиса второго 
позитивизма учитьівали и неокантианскНе идеи. Кареев, 
Лучицкий, Ковалевский имели. расширительное представление о 
предмете истории. Лучицкий еще в 80-х годах писал о 

мриоритетности изучения социально-зкономического аспекта 
ирошлого и поиска здесь причин исторической зволюции. 
Исгорики России ставили проблеми междисциплинарности, 
іт ірабатьівали теорию личности - как единственного фактора в 
исгорни, считали историческую закономерность явлением 
гісихологическим. В целом, благодаря високому уровню вос-
ііриятия нових теоретико-методологических концепций своего 
иремени, в российской историографии Французской революции, 
їсик и медиевистике, не било ни общего методологического 
кризиса, ни даже влиятельного критического направлення. 

Теми, а зачастую и виводьі трудов Кареева, Лучицкого, 
Ковалевского, били отправной точкой развития украинской 
историографии революции 1789 г. в 20-40-х годах XX в., где с 
успехом функционировало три научньїх центра - Киевский 
/Гарле/, Одесский /Афанасьев, Вайнштейн/, Добролюбский/, 
Харьковский. В целом до 1929 г. развитие историографии в СССР 
и|̂ ю в русле мирового историографического процесса. Журнал 
"Прапор марксизму" отдавал свои страницьі сюжетам 
(|>ранцузской революции и дебатировал проблеми методологии 
истории на уровне научньїх дискуссий в мире. С самого начала 30-
ч і одов борьба за утверждение марксі^'^ча в СССР приобрела не 
іолько бескровний, но и кровавьіК характер. В зто время 
историкам французской революции бьши навязаньї официальние 
ірактовки революции 1789 г. Классическая концепция револю-
ции, нашедшая отражение в коллективном труде "Французская 
ін-волюция 1789-1794 гг." /Волгин, Тарле, 1941 г./ била разра-
Оотана в СССР Лукиним. В "Замечаниях на конспект учеібника 
'Новая история", принадлежавших п^ру Сталина, Жданова, 
Кирова она упрощалась и вульгаризировалась. 

Французская университетская историография до 20-х годов 
()і.іла далека от зтих проблем. Но они ставились Жоресом в его 
"Социалистической истории французской революции", проводи-
іінсь идеи глобальности понимания предмета истории и очер-
•іивались зкономические и социальние рамки революции. Жорес 
испьітьівал влияние марксизма. Его последователи А.Матьез и 
Ж.Лефевр питались примирить французскую демократическую н 
социальную тридиции с марксистской интерпретацией 
революции. Зта последняя больше позаимствовала у свопх 
мредшественников, нежели дала сама. Увлечения Матьеза 
марксизмом, трудами Ленина, якобинским періюдо.ч( рево.іюции, 



88 
65 

деятельностью Робеспьера бьшо понято в условиях Народного 
фронта и широкого демократического движения 30-х годов. 
Лефевр считал своими учителями Кареева- и Лучицкого. Создав 
блестящие ірудьі по истории крестьянской революции, он вошел в 
историю движения за обновление исторических исследований 
новаторским трудом 1932 г. "Великий страх 1789 г." в котором 
представил состояние социальной психологии французского 
общества в год революционноґо взрьіва. 

Обновленню истории мощио способствовала деятельность 
французских социологов Дюркгейма и Берра - позитивистов, 
испьітавших влияние неокантианства. Согласно Дюркгейму наука 
может познавать общество, главньїм содержанием развития 
которого является развитие общественного сознания. Сам процесе 
познания социологизирован. Он настаивал на необходимости 
создания єдиного социологического метода познания общества. 
Считал, что история, география человека, социальная статистика, 
зтнография и другие науки должньї стать вспомагательньїми 
дисциплинами социологии. Задача синтеза результатов всех наук 
о человеке в пользу истории, а не социологии бьіла поставлена 
видньїм ученьїм и организатором французских историков -
А.Берром. В 1929 году последователями Берра бьіли созданьї 
журнал и школа "Анналов". Усвоив традицни позитивистской 
историографии, школа тем не менее педприняла решительное 
усилие с целью кардинального обновлення исторического знання 
в XX веке. "АннальГ, так же как и марксизм, отстаивали идею 
глобальности предмета истории, но положили в основу 
периодизации истории - цивилизации, средоточием, нервнмм 
центром которьіх является человек. в то время, как в СССР в 30-х 
годах, шла десубьективизация марксовой теории - человек бьіл не 
только "винтиком" системьі, но и ненужньїм елементом 
исторической теории, "Аннальґ', благодаря усвоснию опьіта 
неокантианства, провозгласили историю наукой о человеке, его 
психике, сознании и осуществляди в практике нсследования -
синтез результатов всех наук о человеке в пользу истории. 

Блок, Февр, Лефевр ввели в науку ключевое понятие 
ментальности. Ф,евр посвятил исслсдованию ментальности 
средневековья ряд трудов, и вел его, опираясь на достижения 
науки, археологии, медициньї, филологии, семантики, 
иконографии. Социальная сфера для "Апна:юв" вьіступает 
результатом взанмодействия обьективньїх условий и их 

іісихического восприятия. С зтих позиций представители школьї 
мели критику марксовой теории "базиса-надстройки" как таковой, 
ногорая упрощаег исторический процесе, противопоставляя 
материальное и идеальное. Бродель, с 1943 г. - Сказкин, ньіне 
Ж.Легофф, Шартье, Гуревич, Бессмертньїй сформировали 
огмошение к историко-культурньїм явленням, как социальньїм и 
і)дновременно полйтическим явленням и в то же время как к 
ивлениям культури. Применением неокантианских категорий 
ментальность", "границьі человеческого разума", "Аннальї" ввели 

11 іеорию познания принцип релятивизма и вьідвинули тезис о 
конструировании предмета исследования историком в том же 
ііонимании, как и в других науках. История - не примитивная 
служанка политики, она - наука, которая добьівает истину весьма 
сложного свойства, относящуюся как к прошлому, так и к 
мастоящему, к настоящей культуре, ее системе ценностньїх 
ориеіітацйй. Введение категории "ментальность" дало 
мозможность осмьіслить мотивацию поведения социального 
человека, где тесно переплетено идеальное и материальное. 
Мскусственное его противопоставление идет от марксизма, 
марксистского понимания истории философии как борьбьі 
материализма и идеализма. Пути и перепутья исторической нации 
>І)ранции и России бьіли одновременно и магистральньїми путями 
развития Нежинской исторической школьї. Методологические 
понски В.Г.Ляскоронского, В.К.Пискорского, М.Н.Бережкова, 
К.М.Базили, Е.М.Щепкина и др. учеиьіх - лучшее тому 
доказательство. 

В конце XX века методология истории только складьівается. 
І Іеред наукой России и Украинм, которая десятилетиями бьіла 
оюрвана от мировой науки стоит задача естественного 
вхождения в мировой историографический процесс. Зто 
іюзможно при условии не только возвращения к своим нстокам, к 
іом\ положенню вешей, когда наука России и прежде всего 
русско-украинская "русская историческая школа" достигала 
о лестяших результатов, опираясь на плюралистические 
методологические основьі - историки России и Украннн должньї 
учесть мировой опьіт и его лучшую в минувшем XX веке часть -
іілеи школьї ".Лнналов". 
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О.Г.Самійленко 

РОЗВИТОК ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ В НІЖИНІ 
В XIX-1-й ЧВЕРТІ XX СТ. 

/історико-бібліографічний огляд/ 

Одним із важливих наукових центрів України була і 
продовжує залишатися Ніжинська вища школа, яка веде свою 
історію з 1820 року, коли була відкрита Гімназія вищих наук князя 
Безбородька. 

Вже 175 років існує вища школа в Ніжині і майже весь цей час 
одне з провідних місць в ній займає історична наука. Починаючи з 
другого директора гімназії Івана Семеновича Орлая /1770-1829/, 
який очолив учбовий заклад в жовтні 1821 року, історії приділяли 
значної уваги. І.С.Орлай, вчений-енциклопедист, добре знав і 
любив історію та культуру свого народу, робив все можливе, щоб 
історична наука зайняла гідне місце серед інших наук у 
навчальному закладі. В гімназії визначився дев"ятирічний термін 
навчання. В середньому трирічному курсі студенти вивчали давню 
та нову всесвітнью і російську історію. Вищий курс передбачав 
вивчення історії останніх трьох століть та дипломатії. Значне 
місце посідали суспільні і юридичні науки, які позитивно 
впливали на світогляд та кругозір вихованців. Серед них слід 
відмітити логіку, початкові основи моральної філософії, основи 
загального морального права, коротку історію римського 
законодавства та основ римського права. І.С.Орлай запросив до 
гімназії талановитих молодих вчених, зокрема, Бєлоусова, 
Ландражина, Зінгера, Соловйова, започаткував і поставив на 
високий рівень викладання історії, а також сам вніс певний вклад 
в розвиток історичної думки, написавши ряд праць, які і нині 
заслуговують високої оцінки: "Коротка історія про Карпато-
Русів71804/, "Про південно-західну Русію"/1826/. М.М.Карамзін в 
своїй "Историн Государства Российского" звертався до "Короткої 
історіГ Орлая і дав їй позитивну характеристику. Іван Семенович 
був добре посвідченим у візантійських та угорських джерелах, 
досконало знав історичні концепції Шльоцсра, Міллера та інших 
дослідників давньої історії Русі. Свої знання вчений педагог 
передавав гімназистам, привив у них любов до рідної культури та 
історії. 

Певну роль у становленні історичної науки, у вихованні 
мнсяли талановитих вчених зіграв старший профессор Кирил 
АОримович Моїсесв /1790-1853/, який протягом 1820-1837 рр. 
викладав у гімназії географію, історію та статистику. Сам вчений 
ііікімчив Харківський університет, де слухав лекції у відомих свого 
•ііїсу професорів Шада з філософії, Успенського з російської 
її І орії, Рейта та Дегурова з загальної історії. 

Свої лекції К.А.Моїсеєв базував на дослідженнях та наукових 
іі|>нцях Татіщева, Карамзіна, Стріттера, Кайданова, хоча гімна-
іік ги були невисокої думки про своего професора. І все ж у 
иничальному закладі, розвивався інтерес до вивчення історії. 

"Я помню, например, - згадував Н.Кукольник, - что П.Г. 
Ггдькин и я между делом и бездельем, в часи досуга перевели 
исльїй том продолжения истории Роллана Кревье. У нас многие 
іммиались проходить историю по Кайданову. Крестовьіе похо-
ііі.і, - все читают Мишо и отвечают иногда даже к видимому 
< мущению учености профессора; проходят ли историю 30-летней 
иийньї, - все читают собственнмй перевод Шиллера. Каков бьіл 
мс|)евод, зто дело другое, но точность его исправлена профес-
I ором Зингером и фактьі от того не могли измениться. Во время 
ирсподавания истории римского права бьгли ученики, которьіе 
могли рассказать внутреннюю домашнюю жизнь римлян, как 
ііудто сами там в то время жили, а самое право учили по 
римскому своду законов, т.е. по Юстициановьім институциям на 
чк.іке подлинника. Да вообще многие предметьі проходили ех 
іііпііЬш. И всем зтим мьі обязаньї духу заведення, тому високому 
іі<))тическому и веселому направленню, которое в воспитанников 
умел вдохнуть достойньїй начальник". 

В гімназичні роки К.Базілі, П.Рєдкін, В.Тарновський, В. Лю-
і'.іч-Романович займалися перекладами історичних творів, 
написаних іноземними мовами, і складанням з них "повної 
інесвітньої історії'". В цьому напрямку була пророблена значна 
робота, Так, лише Комстянтин Михайлович Базілі /1809-1884/ 
иаїшсав більше тисячі сторінок і підготував матеріали про 
II мптян, ассірійців, персів, греків тощо. Після закінчення Гімназії, 
працюючи дипломатом, К.М.Базілі написав декілька праць про 
І. інзький Схід, які носять наукову цінність і в наш час. Серед них 
и.ііібільш значними є "Архипелаг и Греция в 1830 и 1831 годах" 
ІХ.Я4/. "Очерки Константннополя"/1835/, "Босфор71836/, "Ко-

І'тіф71836/; "Босфор и новьіе очерки Константинополя"/! 836/, 
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"Сирия и Палестина под турецким правительством в истори-
ческом и политическом отношениях"/1862/, "По поводу приобре-
тения Англией острова Кипр71878/. Він є автором близько 40 
статей в "Знциклопедическом Лексикоие"/! 835-1838/ і "Военном 
Знциклопедическом Лексиконе". 

Не менш цікавими були праці і інших випускників Ніжинської 
вищої школи, зокрема, Миколи Васильовича Гоголя /"План 
викладання всесвітньої історії"/! 834/, "Уривок з історії 
Малоросії"/1834/, "Про середні вікі"/І834/, "Рим71842/ та інші, 
Василя Федоровича Домбровськоіо /"Про вплив Греції на 
розвиток цивільної освіти в давній Русі"/1841/, "Луцьк"/1841/, 
"Письмо Іоана Кобенцеля про Росію XVI століття"/!842/, "Нарис 
міста Чернігова і його області в давні і нові часи"/! 846/, "Про 
Кременецький замок"/! 850/ та інш./, Василя Гнатовича Ліобича-
Романовича /"Пінськ та його околиці"/!837/, "Історія колишніх 
князівств Теребовольського та Звенигородського"/! 838/. 
"Подорож в Московію Рафаеля Берберині в 1565 році"/1842/, 
"Сказання іноземців про Росію в XVI і XVП столітті"/! 843/, 
"Зносини царя Іоанна Васильовича з імператором Фердинандом 
про лівонські справи"/!842/, "Донесение в письмах о войне 
московского царя с польским королем /Иоанна Грозного с 
Стефаном Баторием/ в 1580-1582 годах"/1842/, "Донесение о 
собьітиях в зпоху Лжедмитрия и, в особенности, царствования 
Иоанна Васильевича"/1843/, "Дунайские казаки"/1848/ та інш. /, 
Олександра Петровича Рославського-Петровського /"Нарис побу-
ту і правління давньої Спарти"/! 838/, "Вирішення питання: в чому 
полягає дійсне значення прагматичної історії і яку повинна бути її 
обробка"/! 839/, "Австрійське посольство в Москві 1698 
року"/1840/, "Порівняння Росії в статистичному відношенні з 
іншими першокласними європейськими державами"/! 844/, "Огляд 
історії давнього світу71851/, "Історія давнього світу. Вип.2. 
Історія греків до початку їх боротьби з персами"/!852/, "Нарис 
історії персидських війн"/1855/, "Критичний огляд історії останніх 
римських царів"/! 856/, "Декілька слів про Альфреда 
Великого"/! 860/, "Введення в курс історії цивілізації"/1865/, 
"Керівництво до історії головних народів давнього Сходу та їх 
цивілізації. Вип.І. Єгипет. Внп.2. Халдея"/! 865 і 1869/, "Нариси 
давньої ІНДІГ7187!/ та інш./, братів Миколи та Олександра 
Максимовичів Сементовських. які написали багаточисленні стагті 
з української історії та етнографії та багатьох інших випускників, 

()собливе місце серед них займає Іван Васильович Лашиюков 
•'IX.>V1869/ відомий український історик, який закінчив 
іормдичний ліцей князя Безбородька в 1847 році. "В період 
мміічання на нього великий вплив мали професори права 
М Х.Бунге, І.А.Максимович, А.К.Циммерман. Завдяки своєму 
|иі(уму, здібностям та ерудиції Лашнюков без особливих зусиль 
ікіиснював своїм товаришам туманні місця з філософії права, 
праці Гегеля тощо. Трирічне перебування в Ліцеї не залишилося 
Пс І наслідків: він звільнився від деяких однобоких поглядів, які 
іаіпішились ще з семінарії, привчився перевіряти істини науки і 
иииіца життя розумом. 

У 1847 році І.В.Лашнюков при материальній підтримці 
проф-Тулова поступив на історико-філологічний факультет 
Київського університету, де слухав лекції провідник вчених 
професорів Павлова, Шульгіна, Вернадського, серйозно займався 
ііиііченням творів західно-європейських вчених Гізо, Тьєррі, 
Ксіле, Се. Під керівництвом професора П.В.Павлова Лашнюков 
почав сумлінно займатися російською історією і став одним з 
іімйкращих його учнів. Метод дослідження: критика джерел історії 
І ііогляди на неї вчених - визначався молодим науковцем як 
III повний. В університеті Лашнюков написав працю "Про 
причини міжусобиць між руськими князями і про вплив їх на 
. \'іасне суспільство в період часу від Рюрика до Івана Калити та 
І і диміна", яка була відмічена золотою медаллю. 

У 1853 році Лашнюкова призначають в Ніжинський 
юридичний ліцей виконуючим обов"язки професора російської 
к юрії та статистики. В перший же рік свого перебування в ліцеї 
Імам Васильович виступив 18 червня 1854 року з блискучою 
доповіддю "Про міжкнязівські та суспільні зносини в давній 

ікріод нашої історії від покликання варяго-русів до смерті 
!'ірослава"/иадрукована у 1856/. Велику увагу вчений приділяв 
ііивченню розвитку історичної науки та різноманітним 
и горнчним концепціям свого часу, про що свідчать його праці 
Нариси російської історіографії та історіГ та "Погляди 
Карамзіна на історію". В своїх лекціях Лашнюков намагався 
і:іваги цілісну характеристику різним точкам зору на ключові 

моменти розвитку суспільства. 
У 1861-1862 рр. професор побував у відрядженні в країнах 

Іахііїної Європи з мегою ознайомлення з новими дослідженнями в 
кюріїчній науці та перейняти досвід передової європейської 
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освіти. Подорож сприяла закріпленню вже існуючих поглядів 
вченого на значення для Росії західнослов"янської науки та 
культури. В цей період виходять його статті, присвячені західним 
слов"янам ГСучасне політичне становище західних слов"ян", 
"Стан історії науки у західних слов"ян - характер журналістики на 
Заході"/обидві 1863/, "Слов"янська ідея та її доля"/і 867/, 
"Слов"янство і світ майбутнього" /1867/. 

І.В.Лашнюков був вченим широкої ерудиції та енцикло-
педичних знань, а тому заслужив високої оцінки як дослідник і 
педагог. Це підтверджують спогади його сучасників. Вороний, 
зокрема, підкреслював: "Як викладач, Лашнюков повинен 
зайняти місце в ряду кращих діячів свого часу по великому 
виховному впливу, який він мав на молодь". Історико-критичний 
підхід науковця сприяв тому, що вчений не боявся торкатися 
досить складних явищ вітчизняної історії, долі видатних осіб. У 
1868 році Лашнюкова запросили працювати доцентом кафедри 
російської історії до Київського університету. Вступна лекція "Про 
склад давнього російського літопису" викликала позитивний 
відгук з боку професорів та слухачів. Але внаслідок тяжкої 
хвороби вже в жовтні 1869 року вчений помер. Після смерті були 
підготовлені до друку і видані ного лекції /"Посібник до вивчення 
російської історії методом критичним "/1870/ та "Лекції по 
російській історіГ7187і/. В "Известиях Киевского университета" 
були також надруковані деякі лекції з історіографії, частково з 
історії Московської держави XV та XVI ст. 

Якщо за 50 років існування Ніжинської вищої школи можна 
назвати декілька яскравих постатей істориків, то з відкриттям у 
вересні 1875 р. Історико-філологічного факультету інституту тут 
починає формуватися справжня наукова історична школа, в якій 
визначалися два основні напрями: 1/ вивчення вітчизняної історії, 
тобто історії Росії та України /професори М.Я.Арістов, 
М.М.Бережков, М.І. Лілеев, І.П.Козловський, І.П.СрібниЦький, 
В.Г.Ляскоронський, Г.А.Максимович, В.І.Савва, М.Н.Петров-
ський та інші/ та 2/ загальної історії /професори П.Ю.Люпер-
сольський, Г.Е.Зінгер, В.К.Піскорський, О.І.Покровський, 
В.Ф.Режабек, Є.М.Щепкін, В.В.Новодворський та інші/. 

У дореволюційний період ніжинськими вченими було 
написано чимало фундаментальних праць, які одержали високу 
оцінку і не втратили свого наукового значення в наш час. Вчених, 
що займалися вивченням вітчизняної ісюрії, цікавили різні 

проблеми Давньої Русі і прийняття християнства, розвиток 
промисловості, освіти, утвердження окремих князівств та міст, 
міжкнязівські відносини, взаємини з іншими державами. В деяких 
працях висвітлювалися історичні процеси ХУІ-ХУМ столітть, 
роївиток і політика Росії за часів Софії та Петра І, взаємини з 
Кримом, розкольники, церковні братства, боротьба за Лівонію 
МІЖ Росією та Річчю Посполитою тощо. Рідше вчені торкались 
ми іаннь новітньої історії Росії у XIX ст. 

Серед професорів, які займалися вивченням вітчізняної історії, 
гііід особливо виділити наукову діяльність М.Я. Арістова, 
М М.Бережкова, В.Г.Ляскоронського. 

Миколу Яковича Арістова /1834-1882/ запросив у Ніжин 
пкад.М.О.Лавровський, який підбирав професорів для Історико-
фиюлогічного інституту, який він очолював. М.Я.Арістов 
іііймався в інституті вивченням історії розколу, старо-
обрядництва, земських соборів XVII століття, общин. Вчений 
опублікував понад 20 праць, зокрема, "Розбійники і біглі часів 
Петра Великого"/! 864/, "Промисловість давньої Русі"/1866/, 
"Московські смути в правлінні царівни Софії Олексіївни"/1871/ 
/.юкторська дисертація/ та інш. М.Я.Арістов також цікавився 
питаннями історіографії, вивчав праці видатних істориків, 
опублікував багато рецензій на твори інших вчених ГМ.М. 
Карамзін як російський історик7І866/, "Про історію Росії 
< оловйова"/1867/ та інш./. Він підтримував тісні зв'язки з 
археологічною комісією та єтнографічним відділом Російського 
I сографічного товариства, був делегатом археологічних з"їздів. За 
II горико-етнографічне дослідження "Русские народньїе предания 
о кладах" вчений був нагороджений Ідеографічним товариством 
(рібною медаллю. 

Ніжинський період для М.Я.Арісгова вважається найбільш 
пюдовити.м. Науковець продовжував цікавитись різними 
чорінками вітчизняної історії. Особливий інтерес у професора 
викликали питання народного життя, його побуту, вірувань, 
поведінки тощо. На Пі Археологічному з"їзді у 1878 році Микола 
Якович виступив з доповіддю "Русские народньїе предания об 
псторических лицах и собьітиях", що стало початком виходу 
пі іого ряду його праць ГЗаметки о поучениях єпископа 
( ерапиона"/І878/, "К характеристике преосвященного Иоанна, 
бьівшего єпископа Смоленского"/1880/, "Предания об истори-
ческнх лицах и собьітиях"/І880/та інш./. 
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Безумовно, науковий інтерес в наш час становлять також його 
розвідки: "Про симбірських розкольників'71877/, "Про землю 
Половецьку"/! 877/, "Становище освіти в Росії в царювання 
Олександра Г71877/, "Гоголь як націоналіст /Іноземний вплив в 
Росії/"/! 882/, "Історичне значення творів Гоголя"/1883/ тощо. 
М.Я.Арістов знаходився під впливом діяльності Свого вчителя 
професора О.П.Щапова, якого він ставив, особливо в ранні роки 
наукової діяльності, вище Соловйова, зокрема з питаннь 
дослідження регіонального побуту, одного з найбільш ключових 
блоків проблем його професійного інтересу /"Опанас Проко-
пович Щапов, життя та твори"/!883/. 

В останні роки життя М.Я.Арістов працював над складанням 
історико-географічного словника Росії, який, на жаль, не був 
завершений. 

У зв"язку з відкриттям у 1882 р. в Історико-філологічному 
інституті історичного відділення на посаду екстраординарного, а з 
1886 р. - ординарного професора російської історії був обраний 
Михайло Миколайович Бережков /1850-1935/. 

На початковому етапі своєї діяльності в Ніжині вчений 
приділив підготовці і розробці лекційного курсу. Лише в 1890-х 
роках з"являються одна за одною друковані праці, присвячені 
історії Криму /"План Юрія Крижанича по завоюванню 
Криму/" 1891/, "Кримські справи в старому царському архі-
ві"/! 894/, "Російські полонені і невольиики в Крі»му"/І888/, 
"Найдавніша книга кримських посольських справ. 1474-1505 
рр."/1894/, "Кримські шерстні грамоти'71894/, "Нур-салтан-цариця 
Кримська: Історико-біографічний нарис718974 "Про одну 
історико-політичну записку часів приєднання Криму'7190(¥ та 
інші/. М.М.Бережков цікавився іїсторіею України і, зокрема, 
Чернігівщини, збирав архівні декумети. В періодичних виданнях 
інституту він опублікував деякі матеріали з місцевого архіву та 
маловідомі опис» Ніжина початку XIX століття. І нині не 
втратили свого наукового значення його праці "Город Нежнн в 
начале XIX века, по описаниво московских путешественников" та 
"Очерк города Чериигова и его 0б.іа!сти в древиее и новое время'*. 
Об"єктом дослідження вченого були також ніжинські легенд», які 
торкалися подій 1709 р., по0"жіаних з боротьбіою російського та 
українського народу шроти шведів. Серед неопублікованих праць 
залишилась стаття,, присвячена Чорній Раді 1663 року, яка 
проходила в Ніжин». Наукове значення носять ного етапі про 
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Ііідомих дослідників краю А.Ф. Шафонського та М.Є.Маркова 
/"А.Ф.Шафонський и его труд "Черниговского намесничества 
юпографическое описание: "Заметки к истории Черниговской 
губернии и Малороссии вообще'71910/, "Михаила "Егоровича 
Маркова разние сочинения к поясненню истории Чернигова. 
Материалн и заметки"/і9Ш. Перша з названих праць має досить 
об"єші примітки, які розширюють зміст основного тексту і 
свідчать про глибоке знання вченим історії України. Велику 

• історіографічну^ цінність має "Щоденник" М.Бережкова /32 
юшити/, в яких висвітлюються нодЙ з 1882 року но 1930 рік. 

У 1909 році иа посаду исстраординарного професора кафедри 
російської історії був прийнятий Василь Григорович 
Ляскоронський/і859/1860-1927/, який працював у Ніжині до 1921 
року. Це був значний період в житті і науковій діяльності вченого. 
До Ніжина він вивчав історію Давньоруської держави, бував на 
розкопках городищ, курганів, здійснював їх описання. 
Використовуючи лггописні та археологічні матеріали, він написав 
монографічне дослідження "Історія Переяславської землі з 
найдавніших часів і до половини ХШ століття"/! 897/. Праця 
В.Г.Ляекороиського вякликала жваву дискусію. 23 травня 1899 р. 
пін захистив її як магістерську Дйсертацсо. 

В Ніжині вчений продовжував досліджувати епоху Київської 
Русі, написав працю "Киевский ВьішгороД в удельно-йечевое 
время"/І^ІЗ/, в якій на основі літописів та інших матеріалів довів, 
що Вишгород виник одночасно з Кисвом і відіграв значну роль в 
обороні останнього. Вчений дав розгорнуту характеристику 
різних сторін життя давнього міста. 

В цей же час В.Г.Ляскоронський опублікував роботу "Север-
ские кнзізья и половцьі перед нашествием на Русь монго-
ігов"/1913/. В ній вчений розкрив стосунки, які існували у 
чсрнігово-сіверських князів з половцями та іншими сусідніми 
народами і племенами. 

У 1916 році в Ніжині було надруковане дослідження вченого 
"Главнейшие чертьі общественно-политической и церковно-
релйгиозной деятельностй князя Владимира Святого и его заслуг 
в отношеннн Русской земля", в якому В.Гі Ляскоронський ставив 
під сумнів твердження про те, що запровадження християнства на 
Русі було лише справою Володимира. В Ніжині були написані і 
інші праці вченого, які заслуговують на увагу ГК вопросу о 
местоположении в пределах Южной России района, в^котором 



22 Е 

проповедовал єпископ Брунон в начале XI века"/1916/, "Римская 
монета в пределах Южной Руси как источник для древнейшего 
периода русской истории"/! 920/ та інші/. • 

ЗначниГі внесок у виховання молодих істориків в Ніжинській 
вищій школі зробив Михайло Іванович Лілеєв /1849-1911/. 
Протягом 32-х років, з 1878 по 1910 рр. він займав посаду 
викладача російської історії та педагогіки. Працюючи в 
Чернігівській духовній семінарії, вчений захоплювався російською 
історією, написав і подав до друку ряд статей: "Заметки о составе 
и судьбе печатной и рукописной библиотеки архиепископа 
Черниговского Филарета Гумилевского", "По поводу двух книжек 
"Братского слова",^ изданньїх профессором Суботиньїм 
Н.И."/1875/, "Краткий исторический очерк царствования 
Александра Г/1877/. Але як історик і як педегог М.1.Лилеєв 
розкрився саме в Ніжині. 

Вже навесні 1879 року Лілеєва обрали членом Київського 
історичного товариства Нестора-літописця та Імператорського 
товариства історії та давнини Російської при Московському 
університеті. Вчений багато працював, друкувався у багатьох 
відомих журналах того часу: "Русская старина", "Киевская 
старина", "Весник славянсгва". В цей час опублікував праці, 
присвячені різним етапам і проблемам української історії; "К 
вопросу об имени Нежинского святителя", "Киевский воєвода 
Василий Борисович Шереметьев", "Новьіе материальї для исто-
рии раскола на Вятке и в Стародубе ХУІІ-ХУІІІ вв." та інші. 

У 1894 році Лілесв успішно захистив дисертацію на тему: "Із 
історії розколу на Вятці і в Стародубі ХУП-ХУПІ ст. Вип.1." при 
історико-філологічному факультеті Київського університету св. 
Володимира, за яку товариство історії та давнини російської при 
Московському університеті присудило йому Карповську премію. 
Але вчений не зупинився на досягнутому і все більше віддавався 
науковій роботі. Дослідник займався вивченням питань російської 
історії ХУПІ-ХІХ с. і особливо церковної історії. Про це свідчать 
його праці: "До питання про автора "Подорожі до святої землі в 
1701-1703 рр. Московського священника Іоанна Лук"янова або 
старця Леонтія",, "Церковно-державне служіння руській землі 
преподобного Сергія і Заснованої їм країни", "Описание 
рукописей, хранящихся в библиотеке Черниговской духовной 
семинарии", "Очерк миссионерских мер по обращению в 
православне стародубских и черниговских раскольников до 
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ирсмен Екатериньї П", "О летописной Нежатиной ниве", "Михаил 
ІІсірович Погодин как профессор и историк /1800-1875/", "Князь 
Л А.Безбородко" та інші. 

М.І.Лілесв був одним із засновників історико-філологічного 
іітариства при інституті князя Безбородька, брав активну участь 
м ііого роботі, довгий час займав посаду секретаря наукової 
иріанізації. 

Завдяки діяльності видатних вчених-істориків із лав Історико-
• і|іілологічного інституту в цей період вийшло чимало талановитих 

имсмих, які написали багато цікавих робіт з вітчизняної історії. 
Серед них "Личность святого князя Владимира"/! 888/ 
К'оіістантина Володимировича Аристова, "Очерки бьіта южно-
русских болгар"/1898/, "Зтнографические условия развития 
імічгарских колоний в Бердянском уезде Таврической 
іуГ)срнии"/1902/, "Краткий очерк истории Батумского 
и|і;ія71902/, "Абхазия в зтнографическом отношении 71902/, 
"І)і)лгарские колонии на юге России"/1905/1906/, "Историко-
ичм рафический очерк Батумского края"/1906/, "Болгарские 
копонии Новороссийского края Таврической и Херсонской 
І \()срнии"/1908/ Михайла Севаст"яі)овпча Державіна, "Борьба 
Іі.ісилия III Ивановича с Сигизмундом І Казимировичем из-за 
• м'ладания Смоленском"/1899/ Євменія Гвановнча Кашпровского , 
Малоизвестньїе записки о казанских походах 1550 и 1552 

и)ла"/1898/, "Два рассказа о походах царя Йвана Васильевича 
І розного на Казань в 1550 и 1552 годах"/1898/, "История о 
І<.іпанском царства или казанскин лстописец. Опьіт историко-
іііітсратурного исследования"/1905/ Георгія Захаровича Кунце-
ічіча, "Цьігане. Опьіт историко-зтногра^І^ического очерка" /1888/, 
Косово поле, географический и историко-литературньїй 

іі'ісрк''/1889/, "Просветнтельская деятельность императрицьі Ека-
и риньї П" /1898/ Миколи Олександровича Святського та інш. 

Особливе місце серед випускників посідає творчість 
Колодимнра Івановича Савии, який у 1888 році закінчив історичне 
т;щілення Історико-філолргічного інституту. В 1892 році він 
1 клав магістерський екзамен з російської історії в Харківському 
університеті і з 1895 року почав там читати лекції. В І902 рогй він 
і;ічистив на степінь магістра російської історії дисертацію 
Московські царі і візантійські василевси. До питання про вплив 

Ііиаитії на утворення ідеї царської влади московських 
и'ржавовладців". 20 серпня 1905 р. В.І.Савву прїііначили на 
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посаду екстраординарного, а з 26 травня 1907 р. ординарного 
професора російської історії Ніжинського історико-філологічного 
Інституту князя Безбородька, на якій він перебував до осені 1909 
року.' 

В цей період вчений написав чимало цікавих робіт; "Про час і 
місце хрещення руської великої княжни Ольги", "До історії 
духоборців Харківської губернії", "Московські царі і візантійські 
василевси", "Із слобідської української старовини "Дослідження 
про посольський наказ в XVI "ст.", розбив лекційні курси з давньої 
історії Русі та з історії Московської Русі, джерелознавства. Поряд 
з В.І.Саввою питаннями розробки вітчизняної історії на початку 
XX Ст. займалися. в інституті князя Безбородько проф. 
І. П. Козлобський, Г. А. Максимович. 

Іван Павлович Козловський /1869-19 / у 1892 році закінчив з 
дипломом І ступеня і золотою медаллю за твір "Сільвестр 
Медведев" історико-філологічяий факультет Київського універ-
ситету. в 1907 році він захістив магістерську дисертацію на тему 
"Ф.М.Ртищев" і був направлений до Історнко-філологічного 
інституту в Ніжин, де працював до часу обрання його в 1909 р. 
професором Варшавського університету. В 1916 році І.П.Коз-
ловський повернувся знову до Ніжина на посаду директс^а 
інституту князя Безбородько.. За час своєї наукової діяльності 
вчений нащ)укував близько ЗО праць, із яких найбільший інтерес 
викликають "Сільвестр Медведев. Нарис з історії російської освіти 
і суспільного життя в кінці ХУН ст."/1895/, "Короткий нарис 
історії руської торгівлі". ВИП.І./1898/, Вил.2/1990/, "М.Ф.Ртищев. 
Історико-бібліографічне дослідження /1906/, "Значення XVII 
століття в російській історіГ71908/, "Зносини давньої Русі"/19Н/, 
"Андрій Вініус, співробітник Петра Великого"/1911/, "Перші 
почти і перші почтмейстри в Московській державі"/! 913/ 
/докторська дисертація/. Крім цього, Іван Павлович брав активну 
участь в роботі наукових товариств, членом яких він перебував: 
Київського Нестора-літопйсця, Ніжинського історико-філологіч-
ного, Варшавської , історії, філології та права, Церковног 
археологічного відділу при Московському товаристві духовної 
освіти, Варшавсь}сого відділу Російського военно-історичного 
товариства. 

Георгій Андрійович Максимович закінчив історико-
філожя-ічий факультет університету. Після магістерського 
екзаиену був зарахований на посаду приват-доцента, читав курс 
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(юсійської історії, в 1909 році Георгія Андрійовича призначили 
тікладачем в Інститут князя Безбородько, в якому він працював 
по початку 20-х рр. /1924р./, Г.А.Максимович написав багато 
праць, найбільш визначними з яких були "Вченйя перших 
слов"яиофілів", "Міжкиязівські відносини в Київській Русі", 
"Криза перед смутою в Московській державі ",• "Досвід вивчення 
переписних книг Московської держави в XVI і XVII ст.", 
"Навчання грамоті та військовій екзерциції в Малоросії в кінці 

' .ЧУІІІ ст.", займався дослідженням історії українського козацтва і 
українського села, брав участь у діяльності наукових товариств. 

Вчених, що займалися вивченням всесвітньої історії, цікавили 
проблеми давнього Риму, Греції, Візантії, окремі сторінки їх 
життя /діяльність імператорів, полководців, політичних та 
культурних діячів /Цицерон, Цезарь, Август, Сенека, Горацій, 
Овідій, Перикл, Геродот і т.иі, еубстракцп Капітолія, культ Вести, 
подопостачаиіія давнього Риму тощо/, проблеми середньовічної 
га нової історії європейських держав, таких як Англія, Іспанія, 
I галія, Польща, Португалія, країн Скандинавії. 

Петра Івановича Люперсольського /1836-1903/, який працював 
II інституті з 1875 по 1897 рік, приваблювали проблеми давньої 
історії Греції та Італії. Після складання в 1869 р. магістерського 
ікзамену і захисту дисертації "Храмовьій город Дельфи с 
оракулом Аполлона Пифийского в Древней Греции", молодий 
м'іений деякий час слухав лекції в Берлінському університеті у 
професорів Ренке, Моммзеиа, Кіргхофа, Гаупта, відвідав Дрезден, 
Мюнхен, де вивчав твори мистецтва і античних пам"яток, 
познайомився з рукописами, античними пам"ятниками і 
картинними галереями в Мілані, Венеціц Флоренції, а в Римі під 
керівництвом професора Геицека вивчав різні матеріали, що 
I I осувались життя міста в давній і середньовічний періоди. 

У 1875 р, його запросили на роботу в Ніжин , де він зайняв 
посаду ординарного професора кафедри загальної історії. В цей 
період вчений написав праці "Очерк деятельности и частной 
жнзни Перикла''/1877/, "Дііпломатические сношения и борьба 
пмператора Александра і с11аполеоном"/1879/ та інш, 

Володимир Костянтинович Піскорськнй /1867-1910/ цікавився 
проблемами західноєвропейської історії, особливо Франції та 
Іспанії. З 1895 року він знаходився у закорданному відрядженні, 
слухав лекції в Парижі та Страсбурзі, працював в архівах 
Мадріду, Саламанки, Ескуріала, Вальядоліду, Мурій га іниінх 



міст. Найбільше вченого привертала увага середньовічна історія 
Іспанії. Крім матеріалу для магістерської дисертації "Кастільські 
кортеси в перехідну епоху від середніх віків до нового часу /1188-
1520 рр./, )іку він захистив у 1898 р., вчений зібрав ще багато 
цікавої інформації, використавши її пізніше у наукових 
дослідженнях/. "Іспанські університети", "Дон Антоніо Коновас 
дель Кастільо", "Кастільські кортеси"/. 

У Ніжині В.К.Піскорський працював з 1898 р. на кафедрі 
загальної історії. Тут він продовжував досліджувати питання 
середньовічної історії Іспанії. Нзсамперед він вивчав історію 
народних мас та розвиток кріпосного права. Він також розкрив 
чимало важливих питань, які ще не були висвітлені в російській 
історіографії. 

В праці "Дослідження про означення і походження "шести 
дурних ззичаїв" в Каталонії"" В.К.ПІскоровський завдався метою 
розкрити, як утворилося кріпосне право в Каталонії, які форми 
воно набуло в період розвитку, як і чому воно розкладалося і як 
цей процес був прискорений селянськими повстаннями другої 
половини XVI ст. Цю ж тему він висвітлив і в докторській 
дисертації "Кріпосне право в Каталонії в середні віки", яку 
захистив у 1901 році. У цьому ж році вченого обрали членом-
кореспбидентом Барселонської Королівської Академії наук та 
мистецтв. Ідеї обох дисертацій були покладені в основу його 
зведеної роботи "Історія Іспанії та ПортугалїГ, яка побачила світ 
у 1902 році. Вона залишається однісю з основних праць з історії 
цих країн і в наш час. У 1906 р. Піскорськото перевели на посаду 
професора до Казанського університету. В Історико-філоло-
гічному інституті князя Безбородька на посаду екстраординарних 
професорів були обрані два молодих талановитих вчених - В.В. 
Новодворський та Ф.В.Режабек. 

ВН-ольд Влядиславович Новодворський /1861- / у 1885 році 
закінчив С.-Петербурзький університет з ступенем кандидата по 
кафедрі загальної історії. Довгий час вій викладав історію в 
столичних навчальних закладах. І 1904 році одержав ступінь 
магістра загальної історії за дисертацію "Боротьба за Лівонію між 
Москвою і Річчю Посполитою. 1570-1582". 

В Ніжині В.В.Новодворський викладав лекційний курс 
середньовічної та нової європейської історії, продовжував 
поглиблювати вивчення питань історії Польщі, він написав багато 
оригінальних праць, а також рецензій російською та польською 

Ш . 

мовами, зокрема "Із біографії канцлера Яка Замойського"/і909/, 
І Іольща, Швеція і Данія в царюванні польського короля Стефана 

Ііаторія", "Ян Замойський. Біографічний нарис" та іншГ\ 
Франц В"ячеславович Режабек /1856-1920/, який протягом 15 

років займав кафедру загальної історії в Ніжинській вищій школі, 
розпочав свою наукову діяльність в Новоросійському 
університеті, який він закінчив у 1883 р. У 1893 році Ф.В.Режабек 
ііиїхав за кордон з метою навчання і підготовки магістерської 
дисертації. Там він працював у багатьох бібліотеках та архівах 
Німеччини і Австро-Угорщини, відвідав лекції та семінари 
професора Юнга в Празькому і професора Рершальда в' Берлін-
ському університетах. Повернувшись в Новоросійський універ-
і итет і публічно захистивши у 1896 р. магістерську дисертацію 
"Маркоманські війни", Ф.В.Режабек продовжив тут працювати до 
1906 року. З переходом до Ніжинського історико-філологічного 
иісгитуту вчений продовжив вивчати візантійську історію, 
розширив і поглибив свої матеріали. Саме в Історико-
4іілологічному інституті князя Безбородька Ф.В.Режабек став 
справжнім науковцем, видав найбільш відомі свої праці, розши-
рив історичний кругозір. Вчений написав, а з часом і видав "Лекції 
« римської історіГ та "Іторію ГреціГ. Вдни мають високу наукову 
цінність, оскільки написані на багатому архівному матеріалі, 
«браному під час відряджень на канікулах 1904,1905 та 1907 рр. в 
Константинополі та Італії. 

Для Ніжинської вищої школи характерним було й те, що в ній 
відбувався процес активної взаємодії філології та історії, вивчення 
історико-філологічних проблем в типологічному напрямку. 
Чимало професорів і вихованців кл^ичиого та словесного 
ііідділу ввійшли в історію вітчизняної науки як філологи-історики. 

Професори класичної філологи, римської та грецької 
словесності паралельно з мовознавчими та літературознавчими 
проблемами вивчали історію давньої Греції та Риму. Так, 
професор Іван Грнічірооич Турцевич цікавився римською 
державністю та Гї основними рисами, центрами і громадами 
іемляків у Імператорському Римі І-ІІІ ст., водозабезпеченням у 
давньому Римі тощо. Пр^)есор Бернгард Фридрихович Бурзі 
опублікував цікаву розвідку про новітні праці з грецької 
історіографії, Павло Олександрович Адріанов познайомив 
російського читача з працею Тита Лівія "Римська історія від 
заснування міста", а Йосип Вячеславович Добіапі переклав, 
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прокоментував і видав промови Демосфенв про Філіппа. 
Професор Михайло Ілліч Мандес дрслідив ряд питаннь з давньої 
історії і опублікував розвідки: "Мессенські війни і відбудова 
Мессенії: історія і традиції""/1898/, "Досвід історико-критичиих 
коментарів до грецької історії Диодора"/1901/ та інші. Відно-
синами між Іудеєю і грецько-римським світом у ІІ ст. христи-
янської ери цікавився Іван Іванович Семенов. Він вже переклав 
трактати Цицерона, уривки з "ІсторіГ Г.Салюстія Крисгга 
/"Заговор Каталиньї", "Юг/ртинская война'7, праці Целлера 
"Римские государственньїе и праврвьіе древности"/І894/, Еміхенв 
"Греческий и римский театр" та інші. 

Таким чином, філологи сприяли росповсюдженню першо-
джерел античної історії, висвітленню культурологічних проблем 
та деяких сторінок історії давнього світу. 

Вчені філологи-славісти також зробили багато для дослід-
ження історії південних та західних слов''ян. Чехія, Моравія, 
Австрійська Сілезія, Болгарія, Сербія, Чорногорія, Македонія, 
Польща та інші держави, окремі періоди їх історичного розвитку 
були в центрі уваги професорів Р.Ф.Брандта, А.С.Будиловичв, 
М.І.Соколова, М.М.Сперанського, {.{.Іванова, Г.А.Ільїнського, 
К.Ф.Радченка та інш. Професор В.В.Качановький, наприклад, 
опублікував праці: "Сер^кие жития и летописи как источник 
истории южньїх славян", "Балканские славяне в зпоху покорення 
их турками", "Византийские летописцьі как источник для истории 
южньїх славян", "Деятельность боснийского короля Стефана 
Твердка", "Хорватские летописи ХУ-ХУ{ вв" та багато інших, 
написаних на основі архівних та літописних джерел. 

У 1894 році в інститут з Ініціативи професорів М.М. Береж-
кова, А.В.Добіаша та інш. було сформоване {сторико-філоло-
гічне товариство, яке мало свос наукове періодичне видання -
"Сборник Историко-филологического общества при имституте 
кн.Безборофсо в Нежине". У зв"язку з цим активізувалась наукова 
робота в інституті. Особлива увага була звернута на збір 
історичних документів. Міська управа передала товариству архів 
Ніжинського грецького магістрату, документи якого охоплювали 
життя греків у Ніжині з 1722 по 1872 роки. У 1907-1908 навчаль-
ному році в складі Товариства було 73 дійсних і З почесних членів, 
серед яких були такі відомі історики, як Володимир 
Боніфатійович Антонович, Митрофан Вікторович Довнар-

(ііііольський та інш. Головою товариства був спочатку директор 
ии І итуту професор Ф.Ф.Гельбке, а потім професор І.Г.Турцевич. 

В 1900 році при товаристві було створено Археологічну 
кимісію, яка займалася вивченням місцевих історичних пам"яток. 
Чіісии Товариства М.{.Ліле€В і Є.І.Кашпровський обстежували 
гімрожитності краю, працювали над створенням археологічної 
ииіин Чернігівщини. Товариство організувало археологічні 
іиикопки, займалося розробкою проблем обласної історіографії, 
иітотовкою каталогів нумізматичних колекцій. Товариство 
ириішнило існування в січні 1919 року, встигнувши випустити 
«геять /з І по 10/ випусків "Сборника". 

На базі науково-педагогічного інституту у вересні 1921 року 
Оуію сгворено Ніжинський інститут народної освіти, одним з 
факультетів якого був факультет соціального виховання, що 
іиі^сдбачав відділення історії та суспільствознавства. Серед 
професорів вузу залишилися ще ті, хто працював у дорево-
люційний період: Георгій Андрійович Максимович, Павло 
Иисильович Тихомиров, Олександр Сергійович Грузинський, 
І ):іексій Іванович Покровськнй та інш. 

У лютому 1922 року в інституті розпочала роботу науково^ 
ііосліднііцька кафедра у складі трьох секцій: І/ української та 
російської історії /керівник - проф. В.Г.Ляскоронський, дійсні 
•ііісни - професори М.М.Бережков, Г.А.Максимович/; 2/ україн-
іі.кої та російської літератури і мови /керівник - професор 
И І.Рєзанов/; З/ античної культури /керівник - професор П.В.Ти-
\омиров/. Першим керівником кафедри був короткий час 
професор В.{.Рсзанов. 

Секція російської та української історії займалась дослід-
н<снням питань соціально-економічної історії України, археології, 
краєзнавства та джерелознавства. Економічну історію та госпо-
іарський побут України ХУ{ІІ ст. досліджував Г.А.Максимович, 
т о р і ю Чернігівщини - М.М.Бережков, археологією Переяслав-
(ької та Північної землі займався В.Г.Ляскоронський, історією 
російського права В.В.Кукаркін тощо. 

Секція історії античної культури досліджувала соціальну та 
ку.їьтурну історію античного світу, загальну історію релігій, 
ііяльність релігійно-культових установ стародавньої Греції та 
Риму, а також окремі питання з історії Середньовіччя та Нового 
часу. 
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Значне місцс в нзуковіи роботі кафедри посідає СПАДЩИНА 

Олексія Івановича Покровського /1868-1928/, видатного вченого-
історика, який, починаючи з 1894 по 1905 р., а потім з 1922 по 1928 
роки, працював у Ніжині. Як зазначав його учень і колега по 
кафедрі К.Ф.Штепа, вчений мав дуже цінну властивість: при всій 
невичерпній глибині своїх знань однієї спеціальної галузі він не 
був однобічним, а цікавився суміжними науковими дисциплі-
нами. Він був в такій же мірі істориком, як і філологом, 
соціологом, етнологом. А це забезпечувало широту поглядів і 
глибину висновків. 

Як керівника секції античної культури його цікавили різні 
наукові проблеми: історія античного письма /"Як ідеалізовано 
скіфів у грецькому та римському письменстві", 1926/, антична 
етнографія /"Геродот та Аристей",і927/, генетична соціологія /"К 
истории обшенародньїх повинностей", 1928/, філософія /"Зародки 
діалектики в релігійно-філософському світогляді стародавніх 
народів"/, історія марксизму /"К третьей главе Коммуни-
стического манифеста",1927; "Питання стародавньої історії в 
Маркса та Енгельса", 1928; "Про матеріалістичне розуміння історії 
в первісному його вигляді",1929/. 

Наукова спадщина О.І.Покровського в історичній історіо-
графії, особливо в еліністиці займає визначне місце. Вчений був 
одним з авторитетніших знавців історії античної культури в кінці 
XIX - на поч. XX століття. 

Керівник секції української та російської історії Микола 
Неоііович Петровський /1894-1951/ був одним з багаточислениих 
видатних випускників Ніжинської вищої школи, у якій навчався у 
1915-1919 роках. З 1924 р. по 1933 рік він викладав історію СРСР 
та України в Ніжинському інституті. Захистив кандидатську 
дисертацію "Польсько-козацькі війни Богдана Хмельницького". У 
1928 році йому було надане вчене звання професора. 

М.Н.Петровський багато уваги приділяв становленню 
української радянської історіографії, • але особливо цікавився 
періодом визвольної боротьби українського народу проти 
шляхетської Польщі та возз"єднанням України з Росією. 

Б Ніжині вчений написав і опублікував праці: "До історії 
Руїни"/1928/, "Українські діячі ХУІП віку. їиміш Цицюра"/1929/, 
"До історії полкового устрою гетьманщини"/!929/, "Нариси ісгорії 
України XVII - початку ХУПІ ст."/І930/. "До біографії Івана 
Богуна"/1930/, "До історії держапноїй устрою України XVII 
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ПІКУ71931/, "З історії класової боротьби на Україні в XVII 
. І 71932/та інш. 

З 1934 року М.П.Петровський працював старшим науковим 
іміпробітником бібліотеки Академії наук УРСР, а з 1937 року -
Іік іитуту історії АН УРСР /з червня 1942 по 1947 рік - директор 
111.1)1 о інституту/. В 1940 році захистив докторську дисертацію 
Ііігівольна війна 'укрїиського народу проти гніту Польщі і 

приєднання України до Росії /1648-1654/". В 1945 р. його обрали 
•іііі'ном-кореспондентом Академії наук УРСР. Він автор понад 100 
мнукових праць з кторії України, досліджень про літописи 
( іімовидця, Величка, Грабянки та інш. 

Підсумовуючи вищесказане можна зробити висновок, Що 
Ніжинська вища школа в XIX - першій чверті XX ст. 
IIIрекомендувала себе як визначний історичний центр на Україні, 
икміі займав гідне місце в ряду наукових центрів поряд з Київом, 
Чіірковом, Одесою. Викладачі та випускники Ніжинської вищої 
школи зробили значний внесок у становлення та розвиток 
к іоричної науки нашої країни. На жаль, велика спадщина 
іиориків Ніжина недостатньо вивчена. Перед дослідниками 
«І оїть завдання не тільки осмислити її, пов"язати окремі праці з 
імііїими джерелами, а й визначити їх місце в історичному контексті 
МІ- тільки України, Росії, а й Європи, розкрити їх методологічні та 
наукові основи. 
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* * * 

П.П.Моціяка 

НІЖИНСЬКА СТОРІНКА ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ 
В.К.ШСКОРСЬКОГО 

Постать Володимира Костянтиновича Піскорського /1867-
1910/ - видатного історика середньовіччя, а особливо Іспанії і 
Португалії, - продовжує привертати увагу дослідників. Це й не 
дивно. Адже за своє коротке життя він встиг зробити дійсно 
багато. Засновник вітчизняної іспаністики, він е беззаперечним 
авторитетом і дотепер при вивченні середньовічної Іспанії, 
причому як у нас, так і в Іспанії. Широковідомими с такі його 
праці, як: "Кастильские кортесьі в переходиую зпоху от средних 
веков к новому времени. П88-15207 1987 р., іспанський переклад 
1930 р./, "Крепостное право в Каталонни в средиие века" /1901р./. 
"Вопрос о значений и происхождении шести "дурньїх обьічаев" в 
Каталонии" /1899 р., іспанський переклад 1929 р./ і загальна 
"История Испании и Португалин" /вия,)-е і 2-е, 1902 і 1909 р./. 
Написанню цих праць передувала надзвичайно кропітка дворічна 
робота вченого в бібліотеках і архівах Іспанії, а також Англії і 
Франції. Його науковий подвиг стане більш зрозумілим, як»«о 
зважити на те, що /як він зазначав у своєму звіті про відрядження/ 
"спільний недолік всіх іспанських архівів і бібліотек, як великих, 
так і малих, той, що каталогів або зовсім немає, або вони 
знаходяться в жалюгідному стані" (2,46}. 

Народився В.К.Піскорський ?і серпня 1867 р. в Одесі в сім"ї, 
яка своїми коренями походила з давнього українського 
шляхетського роду з Поділля. Дитячі і юнацькі роки Володимира 
пройшли в Києві, де хлопець навчався в гімназії, а після ЇТ 
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йшічення вступив до університету св. Володимира на історико-
І.гіологичний факультет. Тут В.Піскорський став учнем 
І И Лучицького - ученого з європейським ім"ям. Після закінчення 
уиіисрситету Володимир Костянтинович, за власним свідченням, 
• у II іалишений стипендіатом для підготовки до професорського 

ііітімя на кафедрі загальної історії, а в 1893 р. після випробування 
іін І гупінь магістра загальної історії і після прочитання пробних 
. -кпій йому було присуджене звання приват-доцента по кафедрі 
иіальної історії, потім він став читати в університеті св. 

И.і іодимира курс з нової історії {1.6}. У 1896-1987 рр. Піскорський 
ирацював в архівах і бібліотеках Іспанії та інших країн. Зібраного 
міпсріалу було дуже багато, і за працю про кастільські кортеси в 
'МОЇому 1898 р. ученому присвоєно звання магістра загальної 
И іорії. 

До Ніжинського Історико-філологічного Інституту доля 
м|мівела Володимира Костянтиновича восени того ж 1898 р. 25 
•онгня /ст. стилю/ він пише заяву на вакантну посаду екстра-
іі()/іинарного професора кафедри загальної історії. 31 жовтня 
конференція /теп. Вчена Рада/ інституту обирає його на цю 
посаду . Директор інстИтуІ^у Ф.Ф.Гельбке в телеграмі до Києва на 
ІМ'Я В. К. Піскорського пише лише двоє слів: "Обраний 
и іиостайно" {1,5,10]. Але обрання на посаду в ті часи ще не 
оиіачало, що можна братися до роботи. Тодішня російська 
тржавна чиновницько-бюрократична машина, відома своєю 
I \ мнозвісною тяганиною, цього разу перевершила саму себе. Десь 
через два місяці після обрання на посаду, 22 грудня 
II К.Піскорський пише з Києва директору інституту Ф.Ф.Гельбке, 
т о "вже настали Різдвяні канікули, після яких належало б стати до 
навчальних занять, а між тим справа моя не вирішена", "я не знаю, 
и- мені доведеться читати лекцй в наступному півріччі: в Ніжині 
•111 Одесі" {1,30). Тільки 31 січня 1899 р. в інституті отримали 
ні.ісочайший приказ по гражданскому ведомству" про 

призначення В.К.Піскорського на посаду екстраординарного 
професора 11,33). Тому не дивно, що вже в першій своїй лекції в 
Ніжинському історико-філологічному інституті зо серпня 1899 р., 
присвяченій початку нового навчального року, В.К.Піскорський 
прагне всебічно обгрунтувати необхідність реформи вищої школи 
на основі утвердження в ній принципів академічної свободи, 
позбавлення її диктату держави і "зовнішніх авторитетів" [6,57]. 



ш 

До того ж атмосфера в провінційному інституті була тяжкою. 
"Наукову колегію" більше цікавили перипетії чиновницького 
життя, просування в "Табелі про ранги", ніж наука. В своїх 
спогадах В.К.Піскорський писав: "Наукове життя було для мене 
єдиним засобом зробити якось стерпним існування в цій тяжкій 
ситуації. Але мої зусилля трохи підняти наукові інтереси в 
інституті часто паралізувалися недоброзичливістю і заскоруз-
лістю професорської колегіГ (7,236). Тому Піскорський весь час в 
роботі: з допомогою студентів складає каталог бібліотеки, 
роблячи її доступнішою для роботи студентів; збирається 
написати історію ніжинської Думи, дати характеристику побуту і 
звичаїв Ніжинщини, близько року працює над систематизацією 
матеріалу /на жаль, ця робота не була доведена до кінця/ [7,236]. 

Студенти любили свого вчителя, який поважав їх, 
прищеплював їм смак до наукової праці, привозив багато 
літератури з-за кордону спеціально для семінарських занять. 
"Аудиторія на його лекціях завжди була переповнена,- згадував 
відомий вчений В.В.Данилов про свої студентські роки,- ...образ 
його стоїть переді мною і через 60 минулих років. Це був у 
повному розумінні цього слова дженіельмен, голос якого був 
індивідуальним і запам"ятався добре... Розповідав він змістовно, 
гарно, літературно, дохідливо. Студенти-історики дуже цінували 
Володимира Костянтиновича..." [8,98). 

Працюючи в Ніжині, учений неодноразово виїздив у службові 
відрядження за кордон. Науковий світ Іспанії був знайомий з 
фундаментальними працями В.К.Піскорського, а 18 квітня 1901 р. 
професор з Ніжина був обраний членом-кореспондентом 
Барселонської АкадемГї наук і мистецтв та членом об"єднання 
барселонських вчених, літераторів і художників - Аіенео. На 
ніжинський період життя вченого припало його систематичне 
листування з уславленим іспанським ісюрнком, літераторок», 
державним діячем Віктором Балагером [8,100). Перу Піскорського 
належить дві статті про Балагера у збірнику Історико-
філологічного товариства за 1903 р. 

Останні два роки роботи Піскорського в Ніжині були 
яскравими і в той же час драматичними. Про це, наприклад, 
свідчить його щоденник, один з розділів якого він назвав 
"Бурхливий період інститутського життя І904-1905 рр.". Цікаво, 
т о ні до цього, ні після цього періоду вчений щоденника ие вів. 
Про ті переломні зміни, які сталися в цей час в житгі ііістпіуту. 
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Ми корський писав так: "...Інститут донедавна жив зовсім 
-1 іокремленим від міста життям в атмосфері замкненості і 
«іичуження від всього живого... Стіна, що відокремлювала 

111 гут від міста, почала валитися з того моменту, коли 
•и І кувалося 50-річчя з дня смерті Гоголя. Ювілей, який 

иі ііііачався в інституті влаштуванням гоголівської виставки і 
мгкіаклем /"Ревізор" і "Записки божевільного"/, вперше залучив 
"І інститутських стін широкі кола громадськості" [7,237]. 
в К Піскорський брав активну участь у циклі прилюдних лекцій, 
іріннізованих в 1904 р. Історико-філологічним товариством. У 

миїденнику Піскорський пише: "Читав я з запалом, без якихось 
"МГПІТІБ і конспектів... Вперше я відчув всю відмінність так званих 
ииснних лекцій, що читаються для обов"язкових слухачів -
іулснтів, і прилюдних, де з боєм беруться квитки і де хочуть 

ііисію взяти від мене якнайбільше. Настрій як лектора завдяки 
нікому інтересові слухачів весь час був прекрасним... Це був 
іііііічудовіший період мого перебування в Ніжині"[7, 237-238]. 

Події 9 січня 1905 р. сколихнули всю Російську імперію і стали 
початком революції. Студенти Ніжинського інституту на знак 
мрогесту проти самодержавної сваволі припинили заняття і 
ін(>;юсилн політичний страйк до 1 вересня. Професор 
И К.Піскорський був фактично єдиним з викладачів, хто сприйняв 
міісгрої студентства і став на їхній бік. Про це красномовно 
пкдчить протокол засідання Конференції інституту, одним з 
пкс ьми членів якої був і Піскорський: "...Конференція ухвалила: 1. 
Иі щовити учбові заняття 7-го березня... 3. Студентів, які не 
пказали до означеного терміну, тобто на 4 березня, готовність 
мочати заняття, вважати звільненими з інституту за проханням з 
правом вступу до вищих учбових закладів, в тому числі і знову до 
тсгитуту на загальних підставах. 

Ця ухвала була прийнята 7 голосами проти одного /проф. 
І» К.Піскорського/. Ординарний професор В.К.Піскорський 
тісловив таку думку: Зважаючи на те, що причини студентського 
11 райку вкорінені в загальних умовах сучасного російського 
•киття, проф.Піскорський висловлює сумнів, що Конференції 
идасться якимись заходами впливу відновити правильний хід 
іаііять в Інституті. Правильний хід занять може бути відновлений 
інше за умови одноголосно висловленого студентами бажання 

. іати до перерваної роботи. Оскільки такої одностайності серед 
І гулентів немає, то проф. Піскорський вважає за більш доцільне 
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відкласти відновлення навчальних занять до осені з залишенням 
студентів на тих же курсах, на яких вони перебували до страйку" 
[2,9]. Про правильність позиції, зайнятої Піскорським свідчить те, 
що вже через 10 днів, 2 березня Конференція на свосму 
наступному засіданні скасувала свою попередню ухвалу і стала на 
точку зору В.К.Піскорського [2,1 і). 

Одночасно з цим В.К.Піскорський приєднався до вчених, які • 
березні 1905 р. утворили "Академічний союз діячів вищих учбових 
закладів". Це був ліберальний рух передової російської 
інтелігенції на захист академічних свобод проти системи репресій і 
поліцейської сваволі. Професор з Ніжина стає делегатом II 
Всеросійського з"їзду цього союзу, що різко критикував самодер-
жавство. 

Заняття в інституті відновилися лише у вересні 1905 р. 
Піскорський у вступній лекції, звертаючись до студентів, говорив, 
що суспільство отримало перемогу "над темними силами, які 
зковували його життєвий ріст, придушували його законні 
стремління до свободи, правди і прогресу... Старий порядок 
доживає останні дні, і скоро вже над російською землею засяє 
сонце свободи..." [7,239]. 

17 жовтня Микола Н підписав маніфест про надання 
політичних свобод. 18 жовтня в місті відбувся мітинг, де виступив 
і Піскорський. Він закінчив промову словами: "Хай живе 
суспільна справедливість і наука!" Студенти відповіли на його 
заклик гучним "ура", підхопили на рукк і стали підкидати [7,240]. 
На 19 жовтня були призначені одноденний політичний страйк і 
новий мітинг. Але мітинг був зірваний чорносотенцями із "Союза 
русского народа", у місті поширювалися заклики громити "панів-
демократів І євреїв". Директор інституту Ф.Ф.Гельбке в 
доповідній записці Управляючому Київським навчальним 
округом так писав за події цих днів: "21 вранці перед будинком 
з"явився натовп з царськими портретами і національними 
прапорами і вимагав царського портрета, що знаходився в 
інституті, та участі всіх студентів у патріотичній процесії... Під час 
цієї процеси зазнали принижень, образ і навіть побиття окремі 
особи, шо звинувачувалися натовпом у приналежності до так 
званих "демократів", причому озлобленість натовпу 
спрямовувалася агітаторами переважно на осіб, що брали активну 
участь у мітингу 18 числа"[3,3]. Загроза розправи над студентами і 
викладачами змусила їх в ніч на 23 жовтня виїхати з Ніжина, 
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Протокол засідання Конференції від 28 жовтня 1905 р. констатує: 
Поновлення занять в Інституті найближчим часом неможливе 
(.'(.4]. 

Разом з тим це були і останні дні роботи В.К.Піскорського в 
Ніжині, бо вже з 1906 р. він працює в Казанському університеті. 
Ми превеликий жаль, життя цього славетного вченого обірвалося 
16 серпня 1910, р. на 44 році внаслідок трагічного випадку на 
гіцтізниці. В одному з некрологів на смерть В.К.Піскорського 
іоворилося: "...для нього вище всього було служіння інтересам 
"иуки, і тільки їм, оскільки весь успіх культури він бачив у чистоті 
цих інтересів і в свободі служіння їм" [5,58]. Яскрава, талановита 
особистість В.К.Піскорського залишила помітний сліц в історії 
Ніжинської вищої школи і вітчизняної науки. 
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О.Г.Самійленко 

Є.М.ЩЕПКІН - ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ-1СТОРИК, ПЕДАГОГ 
ТА ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ 
/до 75-річчя від дня смерті/ 

Доля багатьох вчених-істориків була тісно пов"язана з 
Ніжинською вищою школою, де в XIX та на початку XX ст. була 
сформована історична школа. 

Серед яскравих представників був і Євген Миколайович 
Щепкін, який народився 13 /25/ травня 1860 року в Москві. 
Гімназичний курс він пройшЬв в Московській лютеранській 
німецькій школі Св.Петра та Павла, а атестат зрілості одержав у 
5-й Московській гімназії, при якій склав екзамени екстерном. 

Безумовно, значний вплив на світогляд юнака здійснили рідні, 
а також деякі представники передової інтелігенції Москви, які 
збиралися у домі батьків. Євген Миколайович був онуком 
відомого актора М.С.Щепкіна, а по лінії матері племінником 
М.В.Станкевича. Все це не могло не відбитися на формуванні 
юнака. В серпні 1879 року Є.Щепкін поступив на історико-
філологічний факультет Московського університету. 

В студентські роки Євген Миколайович був близьким до 
"конституційної течії"", яка існувала серед викладачів та студентів 
вузу і виразниками якої були професори Муромцев, Ковалев-
ський. В 1880 році Є.Щепкіна разом з іншими студентами 
заарештували за участь в сході, яку організував студент 
П.М.Милюков /в майбутньому один із теоретиків "Союзу 
визволення" та лідер Конституційно-демократичної партії/. 

В 1883 році Є.М.Щепкін в званні кандидата закінчив 
університетський курс на історичному відділенні. Після військової 
служби взимку 1883-1884 р. Євгена Миколайовича запросили до 
університету для підготовки до професорського звання. Вже в 
1884 році молодий науковець почав вести інтенсивну підготовку 
до складання екзамену на звання магістра загальної історії під 
керівництвом відомих професорів Московського університету 
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И І і ерьє, П.Г. Виноградова, В.О.Ключевського, А.І.Чупрова. 
Поряд з науково-дослідницькою роботою Щепкін займався і 
педагогічною діяльністю. Починаючи з 1885 року Євген 
Миколайович викладав історію в жіночій гімназії Міністерства 
тіродної освіти, заснованою З.Д.Перепьолкіною, та читав курси з 
(1 іорії культури в старших класах Московської консерваторії 
і.іузичного товариства. 

Вже в період становлення Щепкін зарекоменодвав себе як 
<11 орик з широким колом наукових інтересів. В період підготовки 
II) магістерського екзамену вчений написав цілий ряд праць з 

проблем загальної історії: "Зносини зі сходом у середні віки", 
' Иикладання історії в Англії" тощо. 

Склавши у 1892 р. магістерський екзамен, був зарахований 
мриват-доцентом по кафедрі загальної історії Московського 
мііверситету, де зимою 1892/1893 навчального року читав 
ис()бов"язковий курс. 

Влітку 1893 року в канікулярний час Щепкіна направили в 
шкордонне відрядження для підготовки дисертаційного матеріа-
ііу і вивчення скандинавських мов. Після повернення він написав 
IV̂ я "Журйала Министерства народного просвещения" /1894/ 
риботу "Скандинавский обряд погребения с кораблями". В цей час 
молодий вчений отримав від Міністерства народної освіти 
іидрядження за кордон на два з половиною роки, а потім ще на рік 
І виплатою стипендії, що дало йому можливість працювати в 
іірхівах та бібліотеках Копенгагену і Відня, вивчати давньо-
скандинавську мову та літературу. Крім Австрії та Данії, 
г . Щепкін побував також у Швеції, Норвегії," Німеччині, Італії, де 
іюповиив свій доробок значним фактичним та архівним 
матеріалом. Вченого цікавили не лише історичні відомості. При 
Віденському та Берлінському університетах він познайомився з 
системою освіти в цих країнах. Багато часу приділив молодий 
науковець і вивченню західноєвропейської соціології. 

Восени 1897 ролу Конференція Історико-філологічного 
інституту князя Безборо^цька обрала Є.Щепкіна на кафедру 
загальної історії, а 12 грудня його затвердили виконуючим 
()бов"язки екстраординарного професора. Хоча перебування 
Євгена- Миколайовича в Ніжині було недовгим, він працював 
лише три семестри, Щепкін залишив помітний слід, заявивши про 
себе, як про вже сформованого вченого-історика, дійсно тала 
новитого науковця. 
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в Ніжині він написав праці: "Постановка преподавания 
всеобщеіі истории в Венском университете", "Душевное настрое-
ние Фридриха Великого во время Семилегней войньї", а також 
цикл статей, надрукованих протягом 1897-1900 рр. під загальною 
назвою "Русско-австрийский союз во время Семилетней войньї". 

В кінці 1898 року за пропозицією історико-філологічного 
факультету Новоросійського університету Євген Миколайович 
був переведений до Одеси ,в званні виконуючого обов"язки 
екстраординарного професора по кафедрі загальної історії. Але й 
під час перебування в Одесі вчений не втратив зв"язків з 
Ніжинським Історико-філологічним інститутом. Обраний ще 31 
січня 1898 року о постійні члени Історико-філологічного 
товариства Німчинського інституту князя Безбородька, Євген 
Миколайович знаходився в його лавах до самого закриття у 1919 
році і продовжував тісно співпрацювати з ніжинськими колегами. 

В 1902 році Є.М.Щепкін захистив магістерську дисертацію 
"Російсько-Австрійський союз під час Семирічної війни 1746-1758 
рр. ' при Московському університеті, яку розпочав ще у Ніжині. 
Після цього він деякий час працював у Височайшій установчій 
комісії по перебудові вищих навчальних закладів відомства 
Міністерства народної освіти. 

Повернувшись до Новоросійського університету, професор 
зайняв кафедру загальної історії, а восени 1903 року почав 
викладати лекційний курс і на жіночих педагогічних курсах. 

У Цей період вчений опублікував своє дисертаційне дослід-
ження у вигляді монографії, а також написав значну кількість 
наукових статей для різних видань. Його роботи друкувалися в 
"Книзі для читання з середньовічної історії"", яка виходила під 
редакцісю професора Виноградова, а також в "Книзі для читання 
з історії нового часу", в,Енциклопедичному словнику Брокгауза і 
Єфрона. 

В 1904 році Євген Миколайович пішов у творче відрядження 
для виконання праці "О гіоходе Наполеона І в Россию". Повер-
нувшись з нього в кінці року, він включився в політичне життя. 

Наприкінці 1904 року професор Щепкін увійшов до складу 
одеського гуртка "Союз визволення", заснованого Петром Струве, 
став активним учасником гіолітичноґо "клубу", який збирався в 
будинку відомого діяча і мецената К.М.Панкеєва. В ньому брали 
участь представники місцевої інтелігенції, земські діячі, члени 
соціал-демократичної та соціал-революціїної партій. Тут 
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іотувалися публічні виступи для міської думи, загальних зборів. 
Щепкін постійно брав участь у дебатах, виступав з промовами 
проти існуючого режиму, хоча й критикував російську 
інтелігенцію за те, що вона не підтримала уряд у війні з Японією. 
I осени 1905 року професор очолив комісію з дванадцяти 
професорів, яка була створена при Одеському університеті для 
управління справами та зближення з студентами. Спочатку 
II Іепкіна захопила боротьба з реакцією в стінах університету, але 

»поступово він втягувався і в суспільно-політичну боротьбу. 
Ичений виступав на студентських та загальних зборах. В жовтні 
1*̂ 05 року Євген Миколайович увійшов до комітету суспільних 
організацій, який самочинно засідав у міській думі. В цей час 
ІЦепкін набував значної популярності, яка дозволила йому 
одержати місце в 1-й Державній Думі від Одеси. В Думі він зайняв 
провідне місце серед крайньо-лівих кадетів, поряд з 
О.Я.Пергаментом, виступав з критичними оцінками уряду. На 
іасіданн! 10 липня !9(№ року Євген Миколайович виступив з 
промовою, в якій закликав віддати під суд П.Столипіна за те, що 
гой протиправно утримував в Одесі військове положення і сприяв 
проведенню погромів. В заключній частині промови він заявив від 
імені населення Одеси, що надсилає Столипіну побажання 
"неудач, поражений и гибели, он шлет ему своє народное 
проклятие". [1] За те, що Є.Щепкін підписав Виборзьку відозву, 
його звільнили з служби і посадили на декілька місяців до 
Одеської в''язниці. 

Після звільнення він відійшов від політичної діяльності, в 1908 
році порвав з кадетською партією і повністю віддався науковій 
роботі, якій ніколи не зраджував, ^^авіть в напружені дні 
іюлітичної боротьби. Про це свідчать його " Древнеисландская 
1 ага Тюнглейг Змеиньїй язнк", яка була надрукована в Одесі у 
1905 р., та "Россия при Александре І и нашествие 1812 г."^ яка 
нийшла в Кембріджі у 1906 році на англійській мові. 

Але найбільш значною працею цього періоду, а можливо і 
всього життя, була книга "Вопросьі методологии истории", 
надрукована у 1905 році в Одесі. В ній автор здійснив аналіз і своє 
бачення методів історичного процесу. Він стверджував, що "мета 
інтерпретації - не пошук історичних законів і відбиття їх впливу, а 
просліджування в подіях дії психологічних законів". Поняття 
об"єктивного історичного закону вчений замінив поняттям 
пілепокладаючого процесу, рушііімими силами якого були 
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психічні мотиви як окремих лідей, так і людського колективу. 
Щепкін мислив про ідеї "індивідугільних умов", "як норми", як 
"обов"язкові межі досконалості явиїд", як результати 
"послідовнбьті думки або чистоти, безкорисності духу" [2]. 

в своїх подальших роботах вчений зосередив увагу на 
вивченні різноманітних проблем історичної науки, про що, 
зокрема, свідчать праці, які виходили в період з 1910 по 1916 рр. в 
авторитетних наукових видаднях: "Порядок престонаследия у 
древне-норвежских конгунов'/надрукована в збірнику, присвя-
ченому О.Ключевському, у і909 році в Москві/, "Дмитрий Г7 в 
книзі "Русская история в очерках и статьях", 1910 р./, 
"Соцйологическая оценка прогреса" /збірка, присвячена 
М.І.Кареєву, СПб., 1914 р./, "Аскетизм христианского Востока" та 
інші. Професор К.Д.Добролюбський у своїй роботі "Щепкин как 
историк" зазначав, що історичні погляди Євгена Миколайовича 
були близькі до народницької ідеології. "Для нього суть 
історичного прогресу мас прояв у волі людства і окремих осіб", 
"він прагматик і прибічник взаємодії історичних факторів". 
Основні риси Щепкіна як історика - майстерність методів 
дослідження, тонка критика джерел, переоцінка людської волі і 
захоплення крайностями психологічної школи. {1, с.264] 

В Лютому 1917 року професор Щепкін знову повернувся до 
політичної діяльності. Він увійшов до складу громадсько-
революційного комітету як "незалежний член, видавав газету 
"Власть народа" /орган прогресивних професорів/. У березні 1917 
року Щепкін повернувся до Новоросійського університету, в ці 
дні Євген Миколайович співчував лівим есерам і активно агіту-
вав за Ради. З відступом радінкьких військ з Одеси вчений також 
залишив місто, перебрався спочатку до Севастополя, а потім на 
Кавказ. Залишивши наукову діяльність, професор їздив по містах і 
закликав на мітингах боротися за Радянську владу. В 1919 році в 
окупованій інтервентами Одесі Щепкін зблизився з більшови-
ками, а в підпіллі став членом РКП/б/. В квітні - серпні 1919 року, 
коли Червона Армія зайняла Одесу, Щепкіна призначили коміса-
ром народної освіти. Всі свої сили він віддавав реорганізації вищої 
школи. Він звільнив з посад 21 професора чорносотенських 
поглядів на чолі з професоїіом Леваіиевим; організував Револю-
ційну студентську раду," орган, який керував університетом 
/пізніше. Рада Комісарів вищих учбових закладів/. У статті "Отбор 
умов и подбор средьі", надрукованій в журналі "Вища шкоЛа" N1 
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III 1919 р., Щепкін написав: "В зпрху, когда социальное 
іиорчество перешло к народним массам, вьісшая наука должна 
111 .чодить от окружающей жизни, теория подчиняется практике. 
І оіерцательносгь отвлеченного знання надо заменитв на волю 
іолкающим к активности. Целью преподавания в вьісшей школе 
мамечается не просто научное знание, а деятельная жизнь 
іогласно науке". І далі: "Университетьі обязанм дать 
іючувствовать пролетариату и трудовому крестьянству, что наука 
;оступна и важна для них, необходима для их благоденствия, для 

их диктатури... Пролетаризация университета и науки неизбежна, 
•>гя и ради их спасения". 

В вересні 1919 року Щепкіна було заточено білогвардійцями 
до одеської в"язниці, де він перебував до лютого 1920 р. [1,с.262] 
Майже в цей час в Москві було розстріляно видатного 
московського кадета Миколу Миколайовича Щепкіна, брата вче-
ного, який був головою Національного центру підпільної 
интирадянської організації, створеної ще навесні 1918 року. Але 
ця подія не вплинула на погляди Євгена Миколайовича. Після 
івільнеиня з в"язниці Щепкін став завідуючим відділом вузів і 
іайнявся створенням рабфаків. У жовтні 1920 року в журналі 
"Советское строительсгво" /N6/ він писав: "Рабочие факультетьі 
іісем своим укладом чуждьіе ветхой вьісшей школе, 
представляются главньїм и, пожалуй, единственним орудием 
реформировання ее; в зтом смьісле рабфак становится фун-
даментом новой социалистической вьісшей школьї с рациональ-
иьіми педагогическимй методами преподавания, новой пролетар-
ской аудитори^ и новими организацнонньїми навиками". 

При безпосередній участі Щепкін^ робітфак в Одесі було 
відкрито 7 листопада 1920 року, а вже 11 листопада Євгена 
Миколайовича не стало. Він помер у себе на квартирі в 1-му 
будинку рад від тяжкої хвороби. 

Так, у 60 років закінчилося життя видатного педагога, 
вченого, який все своє життя присвятив становленню вищої освіти 
на Україні. 

Л І Т Е Р А Т У Р А 
про Є.М.Щепкіна: 
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Падун Н.О. 

ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ПЕТРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА 
ЗАБОЛОТСЬКОГО 

Петро Олександрович Заболотський /1877-1918 рр./ - магістр 
слов"янської філології, магістр російської мови і словесності, 
голова педагогічної Ради жіночої гімназії Крестинської, секретар 
історико-філологічного товариства при інституті князя Безбо-
родька, дійсний член Товариства любителів російської словес-
ності при Московському університеті, дійсний член Бібліоло-
гічного товариства при імператорській Академії. 

Усе своє недовге, але багате змістом життя Заболотський П.О. 
присвятив науковій роботі та освітянській діяльності. Педагогічні 
погляди Петра Олександровича формувалися під впливом 
педагогічних ідей Пирогова, Толстого, Ушинського та інших 
педагогів, а також його батька - директора Вяземської гімназії 
Смоленського земства. 

Ще з студентських років, навчаючись в імператорському 
інституті, Заболотський П.О. почав займатися науковою 
роботою. Вивчав стародавню російську літературу, палеографію, 
слов"янську етнографію, народну поезію. У цей період надрукував 

ш 

Иі і>іііі наукові роботи. Разом з тим мріяв зайнятися педагогічною 
і І ІМІІСТЮ. 

Після закінчення Ніжинського історико-філояогічного 
м іитуту /1900 р./ працював позаштатним вчителем російської і 
'іпн"янської мов та словесності у Варшавській п"ятій чоловічій 
імііазії, пізніше був переведений на штатну посаду вчителя 
іїимесності, історії'та педагогіки до третьої жіночої гімназії. Так 

г.иііочалася педагогічна діяльність Заболотського П.О. 
Перебуваючи за кордоном /1904-1907 рр./, Заболотський П.О. 

міінчав російсько-слов"янські літературні та історико-культурні 
іосунки, а також мову, літературу, історію чехів, хорватів, сербів 
. інших народностей, цікавиться станом середньої жіночої 

•• 111 ги. Свої дослідження обгрунтував в працях "Очерки среднего 
ііского образования в западно- и южно-славянских землях", 

'( рсднее женское образование в славянских землях", "К вопросу о 
і|)орме женских гимназий". На його думку, середня жіноча 

(миіга повинна мати велике значення для здорового росту сім"ї, 
>1 ііільства. Заболотський П.О. порівняв чоловічу середню освіту 

I -мночою і прийшов до висновку, що остання мусить стояти на 
ииіцому рівні, так як жінка, в основному, вступає в життя з тим 
(ішажем, що винесла з середньої школи. Чоловіки можуть попов-
им І и свою середню освіту у вищих навчальних закладах. 

На основі проведених досліджень він розробив конкретні 
пропозиції щодо покращення стану жіночої освіти, зокрема: а/ 
ічківлення навчальних програм жіночих гімназій, наповнення їх 
< \ часним змістом; б/ обов"язков€ введення в усіх навчальних 
і.ік іадах восьмого педагогічного класу, що сприяв би 
рімтиренню наукового світогляду та поглиблював знання, умін-
ня, навички з практично-педагогічної діяльності; в/ залучення до 
(чнїоти середніх жіночих навчальних закладів найкращих 
педагогічних сил; г/ надання однакових прав викладачам як 
чо іовічих, так і жіночих гімназій; д/ удосконалення системи 
і.і (іівництва жіночою середньою освітою, залучення до цієї спра-
ічі иайбьіьш компетентних та зацікавлених осіб; є/ покращення 
|і(і6оти бібліотек, створення наукових кабінетів, підбір наочності 
1.1 ІНШИХ навчальних засобів. 

У статті "К вопросу о реформе средней школм" Заболотський 
II О. висловив думки щодо реформи середньої школи. Аналізуючи 
ііан школи, відмічав перевантаженість її. безініціативність, 
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недовіру, острах як керівництва так і педагогів. Зазначав про 
панування антагоністичних відносин між сім'єю і школою. 

Заболотський П.О. приходить до висновку, що перш за вс« 
необхідно знищити вседозволеність, підняти на певну висоту 
дисципліну в школі. Це стане запорукою оновлення "духу" шко-
ли, сприятиме установленню нормальних відносин між сім''ею і 
школою. 

Як педагог, Заболотський П.О. вважав, що основними 
вимогами до вчителя мають бути : а/ оволодіння науковими, 
психологічними та педагогічними знаннями; б/ бути тактовним, 
вихованим, мати силу волі, бути холоднокровним; в/ мати гарячу 
любов до юнацтва. 

У педагогічній спадщині Заболотського П.О. знаходимо 
цікаві дослідження щодо стосунків вчителя і учнів. Молодші 
школярі проявляють велику довіру до особи вчителя, що не 
спостерігається серед старших. Відповідь дослідник знаходить в 
роботі самої школи. Справедливо відмічає, що в ній панує 
несправедливість, образа, насмішки, крик, недовіра до учня, 
формальне і сухе відношення педагогів до своєї роботи. Все це 
паралізує роботу та зусилля кращих учителів, створює моральну 
безодню, що все більше відмежовує вчителя від учня. 

Заболотського П.О. постійно хвилювало питання, пов''язане з 
особою вчителя. На його думку, вчитель повинен бути за покли-
канням, бо той, хто обрав про^с ію не за покликанням, подібний 
до ремісника, що іноді буває добросовісним, іноді поганим, в 
усякому разі мало корисним для суспільства, для виховання 
юнацтва. 

З цією проблемою тісно пов"язана й проблема освіти 
педагогів. В цьому питанні велику роль Заболотський П.О. 
відводив університетам та інститутам, що здійснювали підготов-
ку педагм-ічних ка/фів. Серед навчальних закладів виділяв такі, 
як Санкт-Петербургський, Київський, Московський, Варшав-
ський університети, а також чільне місце відводив і Ніжинському 
інституту. На його думку, ",.. для дела гимназического препо-
давания институтьі, особенно Нежинский, дают гораздо лучшую 
подготовку, чем университетьі".{1,с.1І) Створення кафедр педа-
гогіки при навчальних закладах є позитйвним явищем, так як 
педагоги зможуть глибше познайомитись з теорією та історією 
педагогіки. 

Ш 

Авторитет педагога - необхідна умова роботи вчителя. Якщо 
, цс авторитет у педагога, то буде і повага учнів до нього. Це 
•поможе йому, як зазначав Заболотський П.О., знайти вірний 

іиінх впливу на розум своїх вихованців. 
Надаючи великого значення формам і методам навчання в 

кколах, гімназіях, інститутах, університетах, Заболотський П.О. 
иимагав не загального і байдужого, а уважного, пильного підходу 
иі учня, врахування індивідуальних особливостей кожного. В 
іі'Н грі уваги педагогів повинні бути активні методи навчання, які 
• (іірияли розвиткові думки учнів, їх здібностей та інтересів, 

мислення, прищеплювали вміння самостійно працювати . Кожен 
їм іагог мусить пам"ятати, що "внешними усилиями можно 
' ределать одну только наружность; топором можно оболванить, 
іік угодно, полено, можно даже вмстрогать его, подкрасить, 

ііокрьіть лаком, ко древесина от зтого не изменится: полено в 
• тиіности останется поленом". [1, с.24] 

Принципово важливо, що Заболотський П.О. не лише педа-
іоі -теоретик, а й практик. Декілька років /з 1907 р./ він працював 
ііасгавником студентів та викладачем Ніжинського історико-
фі юлогічного інституту, а згодом /1912 р./ - директором міської 
чо говічої гімназії. То ж, на нашу думку, особливий педагогічний 
іосвід Заболотського П.О. є вагомим і різноманітним. 

Аналізуючи роботу міської чоловічої гімназії у 1913 р., 
іііболотський П.О. написав статтю "Задачи и желания нашей 
ііікольї", в якій висловив чимало цінних, сміливих думок про 
школу, зміст і методи навчально-виховної роботи, мету і завдан-
ня навчання та виховання, вимоги до навчальних посібників, до 
.« оби вчителя, підняв проблему зв"язку науки з практикою . 

Заболотський П.О. у своїх теоретичних працях і практичній 
імяльності обстоював передові педагогічні ідеї Пирогова М.І. Не 
іивно, що слова Пирогова М.І. "Я люблю и уважаю молодость, 

потому что помию свою" стали епіграфом роботи міської чоло-
нічої гімназії. Добре розуміючи молодь, педагог відмічав, що 
молодість - це золота пора життя. Саме в цей період розум 
1 гіріійнятливий, а серце переповнюється благородними пориван-
нями, вся душевна і тілесна сила - в повному розквіті. 
Іііболотський П.О. був твердо переконаний, що хто до кінця днів 
ібереже любов до всього .молодого, свіжого, чистого, тільки той 
іможе бути істинним педагогом. Без любові до молоді не може 
оути любові до педагогічної справи; педагог, не запалений 
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любов"ю до своєї справи, подібний до ремісника, а ніде 
ремісництво і шаблон так ненебезпечні, як в справі виховання і 
навчання юних поколінь. Тут необхідна творчість, натхнення, а не 
тільки "виучка". Але істинна любов до молоді не повинна 
виключати суворості розумної, справедливої, спрямованої нп 
благо як вихованців, так і вихователів. Тільки повага до осо-
бистості дитини сприятиме моральному ааливу педагога на учня. 

Заболотський П.О. знову і знову звер'Тався до особи вчителя, 
вказуючи на значення особистого приклгеду, що сприяє 
прищепленню любові до праці, вихованню чесності, діловитості 
майбутніх трудівників. Наполегливо рекомендував зрозуміти 
кожним учнем, що школа готує до життя, а життя це тяжка праця, 
переможцем у ній буде той, хто уміє працювати. 

Спостереження за дігтьми різного віку дали можливість 
Заболотському П.О. визначити їх особливості. Так, діти до-
шкільного віку приходять до школи в тому віці, коли розум так 
допитливий, пам"ять свіжа, серце відкрито до добра, характер іще 
не сформований, воля не окріпла, організм дуже крихкий. Все це 
необхідно врахувати при організації навчально-виховного 
процесу. 

За^лотський П.О. виділяв основні завдання школи, зокрема, 
зюійснення розумового розвитку учнів, метою якого повинно бути 
здобуття учнями міцних та глибоких знань про людину, природу. 
Бога. 

Велика заслуга Заболотського П.О. полягала в .тому, що він 
розглядав в тісному зв"язку освіту і науку. Щоб правильно 
навчати і виховувати дітей, вчителі повинні не поривати зв"язки з 
наукою, заняття будувати на науковій основі, формувати в учнів 
науковий інтерес. Кожен вчитель мусить працювати в певній 
науковій галузі. В середній школі, - підкреслював вчений,-
необхідно створювати науковий фундамент для вищої школи, 
знищити різницю між наукою середньої та вищої школи. 

Педагог висловив багато цінних думок щодо організації 
процесів навчання та виховання, а тако)К вказав на використання 
педагогічно-дидактичних принципів навчання, основними з яких є 
: науковість, доступність, наочність, послідовність, ясність, сіис-
лість, точність викладу, ефективне використання часу та зусиль 
педагога та учня. 

Велику увагу приділяв вимогам щодо вибору навчальних 
посібників, зауважував, що посібник мас бути науковим, доступ-

ним Вчителю необхідно проявити творчість, ініціативність, 
II мінідуальний підхід при виборі навчальних посібників. На 
, мку Заболотського П.О., доповнення до посібника можуть бути 
ііріини "чарівного ліхтаря", наукові картини, кінематограф, 
І) іі'кції, організоване позакласне читання, робота по оновленню 

i.. идаментальної бібліотеки. 
іаболотський П.О. вважав, що навчання і виховання -

їй роздільні процеси, і тому виховання молоді - одне з основних 
иіилань щколи. Молодь - совість суспільства. Вона глибше 
"І ічуває і краще реагуе на зміни в ньому. Молодь вимагає 

бливого бережливого відношення до неї. 
Серед виховних завдань школи Заболотський П.О., перш за 

ii. виділяв моральне виховання молоді, яке розглядав як 
п.іжливу частину формування "цілісної" особистості. Мета -
формування добра, краси, характеру, направлення волі на 
1 і\ жіння істини. 

Заболотський П.О. був ініціатором та організатором про-
ислення екскурсій. Рекомендував здійснювати поїздки до міст 
• країни, Чернігівщини. 

Його постійно хвилювало питання взаємозв"язку сім"ї та 
НІКОЛИ. Педагог справедливо зазначав, що діти, отримавши в сім"ї 
І .ірие виховання, для школи с сприятливим матеріалом, яка лише 
продовжує справу, розпочату в сім"ї. Педагогічний досвід дав 
імогу зробити Заболотському П.О. висновок, що погана сімейна 
обстановка, негативна домашня атмосфера настільки паралізують 
моральний вплив школи, що вона нездатна подолати негативний 
пилив сім"ї на дитину. 

З метою зміцнення зв"язку школи та сім"ї він визначив 
конкретні завдання в роботі педагогів; зробити непомітним 
перехід від домашньої обстановки до шкільної, використавши 
ікгнвні методи виховання: різноманітні ігри, організацію ранків, 
іісчорів, прогулянок, екскурсій. 

У педагогічних поглядах Заболотського П.О. знайшли своє 
нілображення і питання фізичного розвитку дітей. "В здоровому 
іілі - здоровий дух" - основна мета фізичного виховання молоді. 
Педагоги разом з батьками повинні займатися фізичним роз-
витком дітей. І тому святим обов"язком для батьків є створення 
належних умов для фізичного виховання в стінах школи. 

Методами морального виховання можуть бути зауваження, 
юіана, виклик батьків, іноді дорікання директора, зниження за 
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поведінку. Заболотський П.О. виступав проти такого методу, як 
залишення після уроків. 

Таким чином, на нашу ;^мку, все це разом узяте дає чітку 
систему педагогічних поглядів Заболотського П.О. Його педаго-; 
гічні ідеї можуть бути використані і в наші дні, в період 
реформування системи освіти. 

ЛІТЕРАТУРА: 

1 /Заболотский П.А. К вопросу о реформе средней школьї/ 
Оттиски из "Филолог. зап. за 1904 г." -Воронеж. 

* * •(< 

Г.В.Самойленко 

НІЖИНСЬКА ВИЩА ШКОЛА У ЗВ"ЯЗКАХ ІЗ 
ЗАРУБІЖЖЯМ. 

Ніжинська вища школа - це унікальне, виняткове, неповторне 
і недостатньо вивчене і недооцінене явище культури на Україні. 
Дослідникам багато ще треба зробити, щоб у повній мірі роз-
крити визначені нами характеристики, вписати навчальний заклад 
з його відомими викладачами та науковими школами в світову 
культуру. На це ми маємо всі підстави. 

Починаючи з далеких 20-х років XIX от., ніжинську вищу 
школу, у своїй переважній більшості, очолювали визначні вчені, 
яких добре знали в Росії і Європі. Це були даячі освіти, які 
одержали знання в декількох західносвропейських навчальних 
закладах, проходили там стажування, складали магістерські 
екзамени, підтримували зв''язки з вченими та діячами культури. 
Саме такими були перші директори Гімназії вищих наук Василь 
Григорович Кукольиик та Іван Семенович Орлай. На жаль, 
В.Г.Кукольник працював у Ніжині зовсім мало. Смерть обірвала 
його тв<фчу працю. 

І.С.Орлай, як його поп^ждник, був українцем із Закарпаття. 
Він одержав ґрунтовну освіту в кількох західних університетах. За 
фахом він був м е т к о и , але добре знав історію, культуру. Його 
перу належать праці "Коротка історія про Карпато-Русів" /1804/. 
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Про південно-західну Русію" та інші. Останню роботу він 
іі іііисав у Ніжині і видав у 1826 р. 

Перші директори Ніжинської гімназії вищих наук подбали 
ір" кадри для навчального закладу. Серед тих, хто прийшов, були 

1 викладачі-іноземці. Це професори французької словесності І.Я. 
'Іііидражин, німецької словесності Ф.Й.Зінгер, грецької мови 
ірмстофор Ієропес, які знайомили студентів з культурою своїх 

< риііі. 
Професор Фрідріх Йосипович Зінгер одержав добру освіту, 

імііаго подорожував по Італії, Німеччині, Данії. Він знайомив 
ммназистів з кращими творами німецької літератури в <у>игіналі. 
'ІІ надував Н. Кукольник, не пройшло й року, як у Ф.И.Зінгера 
1 чнилися прихильні учні, які перекладали "Дон Карлоса" та інші 
.І..СМИ Шіллера, а потім Гете, Коцебу, Ліхтенберга, Кернера, 
ІІі іинда, Клопштока та інш. Протягом чотирьох років твори цих 
нміорів були улюбленими для багатьох учнів Ф.И.Зінгера. Деякі 
ммііазисти так захопилися перекладами, що вони стали їх 
професійною справою. Ф.Й.Зінгер продовжував підтримувати 
иГязки з Німеччиною. Одержував літературні альманахи, книги і 
іііайомив гімназистів з новинками німецької літератури. 

Іван Якович Ландражин також умів захопити своїм предме-
И1М На заняттях гімназисти знайомились з кращими творами 
французької літератури, прекладали Лагарпа, Корнеля, Расіна та 
іміиих письменників. Крім цього, І.Я.Ландражин давав гімна-
ііісгам читати книги Вольтера, Гельвеція, Монтескьс, Руссо, які 
і>\ ли в той час заборонені. 

Вплив Ф.Й.Зінгера та І.Я.Ландражина на студентів був 
иіачний. Саме завдяки їх праці у гімназистів формувались 
прогресивні погляди. Тож не випадаово, що у 1850 р., коли 
роіглядалась "справа про вільнодумство" у Ніжинській гімназії 
тпних наук, цих професорів звільнили з роботи і вислали з країни. 

Інтерес до Греції, яка в той час вела боротьбу проти турецьких 
іаіарбників. розвивав не тільки викладач грецької мови 
Чрнстофор Ієропес, а й К.Базилі, який вчився разом з М.Гоголем 
І а іншими відомими випускниками перших років існування 
навчального закладу, сприяв знайомству з історією його країни. 

Це були лише перші кроки зв"язків з іншими державами та 
навчальними закладами. Зазначимо, що у И пол. XIX ст. - на 
початку XX стол. в Ніжинському історико-філологічному 
ііісгитуті працювала група вчених, які були родом із Чехо-
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Словаччини. Це професори Йосип В"ячеславович Добіаш і його 
брат Антон В"ячеславович, Франц В'"ячеславович Режабек, 
В"ячеслав Іванович Петр, які внесли чимало нового у зв"язки 
Ніжинської вищої школи з їх країною, а також іншими 
державами. 

Міжнародні зв"язки Ніжинської вищої школи були більш 
сталими і різнобічними у другій половині XIX ст. Вони 
здійснювалися по трьох основних каналах: 1) через викладачів, які 
займались науковою роботою і працювали в бібліотеках, 
архівосховищах, або ж проходили стажування в країнах Західної 
Європи; 2) через особисті зв"язки з окремими вченими, діячами 
культури; 3) офіційні зв"язки між навчальними закладами. 

Уже неодноразово підкреслювалось, що в Ніжинському 
історико-філологічному інституті, який був відкритий у 1875 році, 
були сформовані філологічна та історична школи, у основ якої 
стояли академіки М.О.Лавровський, П.В.Нікітін, М.Н.Спе-
ранський, члени-кореспонденти, професори А.С.Будилович, 
Р.Ф.Брандт, Г.Е.Зенгер, Г.А.Ільїнський, В.В.Качановський, 
1.1.Іванов, К.Ф.Радченко, П.О. Заболотський та інші. 

У нашій книзі "Вчені-філологи Ніжинської вищої школи" 
/1993/ ми вже говорили про те, що майже всі вищеназвані вчені 
пройшли стажування в багатьох країнах Західної Європи. А це 
сприяло налагодженню наукових і особистих зв'язків з вченими 
та навчальними закладами, установами Німеччини, Австрії, 
Франції, Іспанії, Югославії, Чехії, Болгари. 

Річне відріїдження в слов'*янські країни дало Р.Ф.Брандту 
добре підготувати магістерські екзамени, визначити тему 
наукового дослідження. Під час праці в Ніжині з 1877 р. вчений 
неодноразово вігодив за кордон, працював у Загр^і, Белграді, в 
Хорватському прнмор"ї, зібрав великий матеріал, і це дало йому 
змогу написати свої перші дослідження з слов"янської акценто-
логії, які засвідчили як велику ерудицію, так і талант вченого. В 
лінгвістиці був закладений новий ' напрямок. Його праця 
"Начертание сжжяиской акцентологии", що була надрукована в 
"Известиях Исгорико-филологического института кн. Безбород-
ко" в 1880 р.у а потім видана окремою книгою, принесла не тільки 
славу вченому, а й підняла науковий престиж Ніжинського 
інституту. Більш того в "Известиях..." була надрукована книга 
Франца Миклошича "Сравнительная морфология славянских 
язьїков", яку переклав студент інстіггуту М.В.Шляков, а 
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и. (редагував Р.Ф.Брандт. Таким чином, Росія познайомилась з 
пуле важливим дослідженням в галузі славістики. 

Антон Семенович Будилович також декілька разів бував за 
кордоном, написав магістерську дисертацію "Исследование язьїка 
ірснне-славянского перевода XIII слов Грнгория Богослова по 

рукописи императорской публичной библиотеки XI века". Вчений 
11(11 ато зробив для вивчення і пропаганди С Л О Б " Я Н С Ь К И Х літератур. 
НІЙ написав і опублікував нариси про сербо-хорватську, 
'ловацьку, польську, лужицьку, чеську літератури. У 1872 р. 
. С.Будилович був два роки у науковому відрядженні, відвідав 
Слое"янські області Німеччини, Австро-Угорщини, Румунії, 
Сербії, Чорногорії, Європейської Турції для вивчення 
ічюв"янських мов, етнографії і літератури. "Здесь,- згадував 
чкад.Є.Ф. Карський,- он связал себя узами родства с известньїм 
леягелем зарубежной Руси А.И.Добрянским, что еще больше 
1 (їлизило его с славянским миром. Почти каждое лето после зтого 
чи проводил в имении Добрянского в Угорской Руси и оггуда 
предпринимал поездки в разньїе славянские области. Связь 
Ліітона Семеновича со славянским миром бьіла таким образом не 
МІЛЬКО отвлеченная, но и кровная". 

Відрядження дало можливість не гільки познайомитись з 
різними слов"янськими регіонами, але й зібрати великий матеріал, 
нкий він використав у науковій роботі. У 1874-1875 роках вчений 
І «публікував десятки статей. 

У 1875 р. А.С.Будилович виголосив у Слов"яиському 
юваристві промову "О іпітературном едннстве народов славян-
окого племени", а також видав брошуру "Статистические таблицьі 
распределения славянского племени", як^ до 1907 р. була сдиним 
іакогс роду науковим джерелом. 

У 1878 р. в "Известиях Историко-филологического института 
МІ. Безбородко" була опублікована найвизначніша робота 
Л.С.Будиловича "Первобьггньїе. славяне в их язьіке, бьіте н 
понятиях по данньїм лексикальньім. Исследование в области 
іингвистнческой палеонтологии славян". Це було орнгіна,іьне, 
І либоке і важливе дослідження слон"янськнх мов. За багатством 
фактичного матеріалу ця праця до цього час> не втрати.та свого 
значення. 

Проф.І.А.БоДуен де Куртене писав про неї: "Несмогря на все 
своп недостатки, сочинсние Будиловича прелсіав.іясі бо/іьиіоії. 
кімечательиьііі труд. Оно являегся одним (м г.іавиМ і лагюй їм 
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пути к решению вопроса, которьім оно посвящено. Мало того, ни 
в одной славянской литературе не .бьшо до сих пор подобного 
сочинения, и даже во всей всемирной учемой литературе, кроме 
извесі-ной книги Пиктз, навряд ли найдется что-нибудь, 
задуманное и исполненное в столь широких размерах. Кто желает 
с новейшей точки зрения ознакомиться с первобьітною культу* 
рою славян, не может никак обойтись без сочинений Буди-
ловича". 

Якщо Р.Ф.Брандт, А.С.Вудилович, М.1.Соколов, В.В.Кача-
новський, Г. А.ільїнський та інші вчені вивчали історію слов"ян, їх 
мову, літературу, культуру, то академік Михайло Нестерович 
Сперанський розкрив вплив російсько» на слов"янські літератури. 
"Не можна бути істориком російської літератури, не будучи 
славістом", • постійно повторював вчений, а тому знайомив своїх 
студентів з окремими явищами історії слов"янської літфатури. З 
цією метою спеціально прочитав спецкурс "Славянские 
отношения в русской литературе". Вчений « ці роки відстоював 
ідею безперервності і присмственності розвитеу як характерної 
риси історико-літч>атурного процесу. 

Ніжинський період був найплодовитішим у науковому 
відношенні для проф.М.Н.Сперанського. Він опублікував більше 
60 праць з давньоросійської і слов"янської літератур, їх зв"язків. 
Вперше було поставлене питання про взаємодії російської 
літератури з болгарською і сербською. Праця "Деление истории 
русской литературьі на периодм и влияиие русской литературьі на 
югославянскую" дала можливість побачити літературний процес у 
його взаємозв"язках, виявити джерела цих взаємодій. 
Порівняльно-історичний принцип, яким керувався в своіх 
дослідженнях вчений, сприяв тому, що було помічено багато 
спільного, характерного для слов"янських літератур. 

У Ніжині М.Н.Сперанський проявляв інтерес до візантійської 
літератури, вивчав зв"язки середньовічної південно-слов"янської і 
російської літератур з Візантією. Вчений бував у багатьох країнах 
Європи. У Белграді та Софії студіював апокрифічну літературу. 
Все цс збагачувало та розширювало його наукову тематику. 

Особливе місце у наукових зв"язках Ніжина з слов"янськими 
країнами займає діяльність проф.Г.А.Ільїнського , який видав 
книгу "Праславянская грамматика". Це було найвизначніше 
досягнення не тільки в слав"янознавстві, а й у порівняльно-
історичному мовознавстві в цілому. 
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Можна було б ще багато говорити про внесок ніжинських 
І іених у славістику. Але й наведені вище факти свідчать, що він 
Пуи значним, високо піднімав діяльність ніжинських славістів. І це 
(н-іультат тих зв"язків з європейськими науковими центрами, які 
щінснювали вчені ніжинської вищої школи. 

Не менш міцними були подібні зв"язки і в істориків, а також 
имеиих класичних мов. Наведемо тільки один приклад. Історик 
Ііолодимир Костянтинович Піскорський цікавився історією 
Ііпаїгії. У 1895 р. вчений був відкомандирований на два роки за 
, ірдоп у творче відрядження. У Парижі та Страсбурзі він слухав 
ііскції професорів університетів, а в 1896 р. Володимир Костян-
іиг(овнч працював в архівах Мадря/^, Саламанки, Ескуріала, 
ІІлльядоліда, Мурсії та інш. міст. За цей час вчений зібрав цікавий 
матеріал з історії середньовічної Іспанії і написав роботи: 
Іспанські університети", "Дон Антоніо Кановас дель Кастильо", 

"Кастильські кортеси", завершив дисертацію "Кастильські кортеси 
(І перехідну епоху від середніх віків до Нового часу /1188-1520 рр./" 

Вчений продовжував у Ніжині вивчати історію народних мас 
І а розвиток кріпосного права в Іспанії. Було розкрито ряд 
ііажливнх питань ще не висвітлених у російській історіографії. У 
1901 р. В.К. Піскорський захистив. докторську дисертацію 
"Кріпосне право в Каталонії в середні віки", а через рік 
опублікував монографію "Історія Іспанії та ПортугаліГ. Це одна 
I I фундаментальни;-: праць з історії цих країн, написаних у нас, яка 
ис втратила свого значення і нині. У 1901 р. вченого обрали 
•іленом-кореспондснтом Барселонської Королівської академії 
наук та мистецтв. 

До речі, членами зарубіжних академій та товариств були Г.А. 
Ільїнський /Болгарської і Польської/, А.Л.Андржійовський /член 
французького зоологічігого товариства/, І.П.Козловський /член 
варшавського товариства історії, філософії і права/, 
В.Г.Ляскоронський /член Ісландського історичного товариства/. 
Нам мало відомо про участь цих вчених у роботі академій та 
іовариств, але це ще одна яскрава сторінка у наукових 
міжнародних відносинах вчених Ніжинської вищої школи, яку 
необхідно розкрити. 

Як бачимо, зв"язки Ніжинської вищої школи з європейськими 
науковими центрами через своїх викладачів носили конкретний 
характер, сприяли написанню фуидаменгальнич прань, відкриттю 
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нових напрямів у науці, введенню маловідомих матеріалів в 
науковий обіг. 

З іншого боку, вчені Ніжинської вищої школи знайомили 
зарубІжни)Рвчених, наукові центри з своїми працями, науковими 
теоріями та новими течіями в науці. З 1877 р., коли почали 
виходити "Известия историко-филологического инєтитута 
кн.Безбородко в Нежине", вони пересилалися в бібліотеки 
багатьох країн світу. В |рхіві збереглися документи, які 
підтверджують саме це. Тобто вчені зарубіжних країн, які знали 
російську мову, могли знайомитися з науковими працями 
ніжинців, що стосувалися славістики, історії та культури. 

Поїздки вчених. Ніжина за кордон сприяли розширенню 
індивідуальних знайомств. Ці відносини носили різнобічний 
характер: діловий, науковий, особистий. Так, і.С.Орлай 
підтримував тісні зв"язіси з німецьким письменником і мисли-
телем І.В.Гете, визначним швєйдарським псдагогом-демократом 
І.Г.Песталоцці. В ніжинському архіві збереглось листування 
бо^^^арськиx діячів культури з професорами Ніжинського 
історико-філологічного іисгнтуту, зокрема, з В.І.Рсзановнм про 
організацію допомоги населенню Болгарії, яке постраждало в 
роки першої світової війни. 

На жаль, особисті архіви багатьох вчених майже не збе-
реглися, тому цей напрямок у міжнародних зв'язках ще недо-
статньо вивчений і потребує додаткового зібрання матеріалів. 

Ширшимя були офіційні зв^язки Ніжинської вищої школи з 
зарубіжними науковими та громадськими центрами. 

Особливе місце займає тут Польща. Коли відкривали 
Історико-філологічний інститут у Ніжині, на прохання проф. О.М. 
Лабровського Варшавський університет направив велику 
кількість екземплярів з "Полоністики". 

Після Ніжина в 1883 р. акад.М.О.Лавровський був при-
значений ректором Варшавського університету, а професор 
А.С.Вудилович - в 1887 р. деканом історико-філологічного 
факультету цього ж, університету. У 1892 р. А.С.Будилович був 
призначений ректором Дерптського /Тартуського/ університету. 
Хоча Польща і Естонія входили до складу Росії, але там були свої 
наукові національні центри. 1 О.М.Лавровський, і А.С.Будилович 
після від 'їзду з Ніжина сприяли укріпленню наукових зв"язків між 
інсінтуюм і університетами, які вони очолювали. 

НІЖИНСЬКИЙ історико-філологічний інститут посилав своїх 
кинускннків за кордон для підготовки професорського звання з 
М'їсичних мов. в архіві збереглась справа про направлення 
•нпускника інституту 1902 р. Леоніда Сервнрога "для підготовки 
.Ні) професорської діяльності з римської словесності". Професор 
11 .Турцевич в своїй характеристиці на студента відмічав: "Уроки 
* іимназии бьіли такови, что стали бй в честь н опитному 
ирсподавателю." Конференція інституїу підтримала клопотання. 

> І Іодібних справ в архіві декілька. 
У зв"язку зі зближенням Англії з Росією у 1912 р. в інститут 

прийшло розпорядження направити в Англію кращих студентів-
фііюлогів дпя удосконшкння знань англійської мови, а також для 
•икладанмя російської мови в Англії. Конференція підібрала 9 
•ипускннків. 

Професор Д.Й,Петр у 1914 р. організував поїздку студентів 
НІЖИНСЬКОГО інститут в Німеччину. Вони відвідали Берлін, Пот» 
І лам, Дюссельдорф. Подібні екскурсії були здійснені в Австро-
Уіорщіту Швеііцїцню, Італію, Францію, Бельгію, Голландію, 
Данію, ІШвцію. 

Після Велико* Жовтневої соціалістичної революції 1917 р. 
іа"яаки з зарубіжними науковими і громадськими центрами 
•іродовжувались. Особливо різнопландвими вони були в 20-х 
роках. 

інститут ч и інтенсивну переписку про науковий обмін 
тіе<рвт;'рою. В ніжинському архіві збереглися документи про 
тукові вівнасинн йктнтуту /НІНО/ з Українським університетом 
V Празі у 1924 р. У одному з документів читаємо: 

''Рект<чмт УУ • П|»зі призначив ^^я вашої бібліотеки по 
примірникові видань УУ ш Празі і віідання, що вже вийшли, 
передав празькому студентському "Комітету допомоги україн-
(ьким культурним і науковим силам на Україні" до пересилки 
Нам. Комітет вислав ті книжки ІЗ грудня 1923 р. за 
іі.ісерелництвом перйіоіової фірми "Шенкер і Ко" до 
Ікеукраїиської Академії наук з тим, шоби вона переслала їх Вам. 
Комітет зробив так за порадою члена місії СРСР в Празі 
І р Калюжноїр... Ректорат УУ прохає Вас, шоби НІНО зі свого 
йоку прислав бібліотеці УУ в Празі свої наукові публікації..." 

Документи 1924 р. свідчать, шо з Праги в Ніжин тш.іа наукова 
іі|юлукиія. 
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Англійське видавництво в Лондоні від 2 квітня 1924 р. 
сповіщало: "Нами помещенм для. Вас подписки с непосрея-
ственной вьісьшкой из редакции на следующие издания "Nа^игв" 
ЗО квітня СІ924 р., були вислані видання "Ьа Сеовгарійе", "Ьі 
Nа^иге". 

Архівні дані свідчать, що в цьому ж році НІНО підтримував 
зв"язки з французькими видавництвами /документ від 6 травня 
1924 р./, хоч вони були перервані із-за дипломатичних відносин. 

28 вересня 1925 р. Всесоюзне товариство культурних зв"язків і 
закордоном звернулося до Ніжинського інституту з пропозицією; 
"Общество посьілает Вам по 'просьбе Русской ассоциации 
инженеров в Америке несколько номеров издаваемого еіо 
журнала "Амернканская техника". Ассоциация обещает присьілку 
журнала и в дальнейшем, но очень желала бьі получить от Вас в 
обмен клкие-либо материалм по тех. вопросам..." З таким же 
проханням до НІНО звернувся і університет штату Нью-Йорк. 

У зв"язку з тим, що у Ніжин йшли подібні прохання і від 
інших вузів, ректорат НІНО звернувся до Народного комітету 
освіти з листом: 

"За останній час безпосередньо до !НО звернувся Університет 
штату Нью-Йорка з проханням надіслати йому як правила вступу ? 
до нашого вузу, так і видання нашого ШО. Поскільки інститут не 
мав досі безпосередніх зносин з закордоном, бажано знати Ваш 
погляд та мати вказівки щодо обміну виданнями з вузами за 
кордоном". На жаль інструктивного листа-відповіді ми не 
відшукали. 

У 1928 р. інститут замовив обладнання за кордоном на 20001 
крб. 

Документи 1930 р. засвідчують, що для бібліотеки інституту^ 
були замовлені за рахунок валютних асигнувань Наркомосвіти 1 
України журнали Франції " К Є У И С ЙЕК е'Ііісов ЯІАУЕВ", в 
Чехословаччині "Зіауіа Саворів рго зіоуніюкои йіоіо^іі", в Польщі 
"К\¥ог«аіпік Іівіотусгпу", в Німеччині "Оіе (іеиСвсЬе 8сІіиіе", "Ше 
ЕггісЬип^" та інш., книги в Англії. 

У 1932 р. інститут направив "Записки Ніжинського інституту" 
/кн. VI,VII,VIII, ,ІХ, X/ до празької бібліотеки антикваріату 
"Ф.Свобода". Це ж видавництво надіслало в Ніжин свої виданняі 
та каталоги. Празький університет просив надіслати "Записки НІ 
Соц.вих", книгу проф.М. Петровського "До історії державного 
устрою України ХУП стол". 
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На жаль, у другій половині 30-х та 40-50-х років міжнародні 
ш' язки інститут не підтримував. Поновилися вони лише у 60-х 
роках. Зокрема, у червні 1966 р. ректорат Ніжинського пед-
інституту направив листа ректору та всьому колективу 
медінституту міста Градець-Кралове з проханням встановити 
мостінні зв"язки між педінститутами братських республік. У цьому 
листі зазначалось, що подібні зв"язки між Ніжинською вищою 
школою і діячами чеської культури мали місце в дореволюційний 
«ис і були плідними. 

Чехословацький вуз позитивно відгукнувся на цю пропози-
цію. Протягом наступних років були здійснені обміни деле-
І пціями, науковою літературою. 

У 1%7 р. було створено в інституті Товариство радянсько-
•ісхословацької дружби, оформлена кімната-музей, куточки "Наш 
друг - Чехословаччина", які нині розформовані. Бібліотека 
інституту поповнювалася творами Гашека, Дрди, Пуйманової, 
Фучека, Немцовой та інших чеських письменників. Зв"язки 
підтримувались і в 70-х роках. 

У 90-х роках намітились зв"язки інституту з навчальними 
іакладами США. В цьому напрямку багато робить факультет 
іноземних мов і зокрема, О.І.Близнюк. Приїздять до нас вчені для 
читання лекцій та студенти-стажисти. 

На сучасному етапі намічаються зв"язки з вченими 
гоголезнавцями, а також вченими - українцями за походженням, 
які живуть в різних країнах світу. Останнім часом в інституті 
побували прсм^сори П.В.Одарченко з Канади, І.В.Кочуровський 
з Німеччини та інші. 

Радник посольства Швейцарії в ^кра їн і Анн Боті, яка 
цікавиться творчістю М.Гоголя, декілька разів побувала в 
інституті, підтримує зв"язки з автором цих рядків. У 1995 р. вона 
подарувала інституту бібліотечку книг з історії та культури 
Швейцарії' німецькою та французькою мовами. Охоче приїздять 
до нас вчені з інших країн на міжнародні гоголівські конференції, 
а також "Література та культура Полісся". Декілька разів приїздив 
професор Христос Ласкаридис з Анінського університету в Греції. 
Він зустрічався з студентам» історико-філологічного факультету у 
1994, 1995 роках, виступав на конференціях з доповідями, 
підтримує зв"язки з науковцями інституту та Ніжина. 

Підводячи підсумки, можна сказати, пю тема ' Ніжинська 
вища шко.та у міжнародних зв"язка.\" ювоім ііс лос іі ілтпа Цс 
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тільки Пфші наші підступи до її разкриття. Сподіваємося, 
будуть написані на цю тему спецімьні роботи, а в практичнії 
діяльності вуз буде продовжувати розиивати традиції своТі 
попереднивів. 

О.В.Ростовськ 

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ 1 СТУДЕНТІВ НІЖИНСЬКОГО 
ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ князя 

БЕЗБОРОДЬКО В НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ 
ПЕРЕТВОРЕННЯХ 1917 р. 

Весна 1917 року принесла до Ніжина і його перлини •] 
відомого своїм "вільнодумством" інституту князя Безбі^ДМСО • 
свободу й початок демократичним перетворенням, сприяла іюягі 
націонал-державницьких прагнень. Викладачі та студенти перши* ] 
ми відгукнулися на революційно-дсмократичні гасла і повідом* 
лення про повалення царської монархії. Зокрема, студенти н« 
своєму зібранні 4 березня заявили про готоаикть юятис» за діло і 
віддати енергію на службу рідному храсві ІІ.Кі). Вккладачї на 
березневій конференції делегували до громадського комітету • 
створюваної владної структури Ніжина,- професора філософії 
П.В.Тихомирова, гол(№у історико-філолопчмого товариства [2, 
спр.2168, арк.І5]. До складу комітету від студентства були обрані 
С.В.Сівков, М.І.Шепель, П.І.Белецький, С.В.Клітін, Наголкіна 
{1,Н1]. Показово, що в громадському комітеті, цьому свосрід-
ному демократичному парламенті, науку, освіту і культуру 
представляли 42% або ЗІ делегат із 72 їКі^ІЇ. Головою комітету 
був обраний П.В.Тихомиров, що очолив також редколегію 
друкованого органу - "Известия Нежинского обшественного 
комитета", до якої увійшли й студенти історичного відділення 
І.М.Ковалевський та С.В.Сівков. Слід відзначити, що С.В.Сівков 
був більшовиком і прихильником радянської влади, а 
І.М.Ковалевський - українським есером, головою "Просвіти", 
повітовим комісаром Центральної" Ради. 

Аналіз газетних публікацій засвідчус значний внесок 
викладачів і студентів у справу національно-демократичних 
перетвореннь. Це, зокрема, участь у дискусії щодо проблем історії 

України, полеміка з приводу вчительських курсів та брошюри 
і.М.Ковалевського "Хто ми, що ми і чого нам треба", 
українознавчі статті та заклики патріотичного спрямування, 
іалучення до культурио-освітніх об"єднань та краєзнавчих 
іовариств тоіцо. І.М.Ковалевський у брошюрі чітко визначає 
вимоги до Установчих зборів: "демократичний, федеративний 
республіканський лад на чолі з президентом, що обирається 
инродом". 

Реформаторські процеси в Ніжинській вищій школі та 
народній освіті зумовлювали пошук доцільних шляхів про-
фесійного навчання, гомадського виховання та організаційно-
практичиої діяльності. У квітні на засіданні конференції інституту 
розглядалося питання про участь у її засіданнях наставників-
керівиїйсів та представників від студентів з правом голосу; відмі-
ну будь-яких обмежень політичного, релігійного і національного 
характеру при вступі до інституту; відміну призову на військову 
службу; введення нових навчальних курсів, створення наукових 
гозариств [2,спр.2іб8,врк.2,34,4і]. Зокрема, п р о і ^ о р В.І. Реза-
нов, який з 1899 р. викладав курс російської та зарубіжної 
літератури, заснував у квітні 1917 р. при інституті "Товариство 
вивчення України", члени якого мали збирати та розробляти 
матеріали енциклопедії України, виробляти і засвоювати 
українську наукову і навчальну термінологію, готувати підруч-
ники, ф<^увати українську наукову бібліотеку. У планах 
говариств* передбачалося висвітлення питань українознавства, 
історії України, її літератури, видання наукового вісника 
"Україна" тощо. 4 травня ві^улося його засідання, іфиевячене 
ІОО-річчю з дня народження М.Костомарова. З науковими 
.іоловідямн виступили В.Резаиов ГПам"яті Костомарова"/, 
В.Безсмертний ГКостомаров як історик України"/, В.Розов /"Про 
мову Костомарова"/{1 

Одночасно в інституті було створено і "Товариство вивчення 
РосіГ. Серед навчальних дисциплін поряд з викладанням "Рус-
ской исті^н" /В.Г.Ляскоронський/ вводиться "Історія України'' 
/Г.А.Максимович/, "історія Польщі" /В.В.Новодворський/, 
"Українська мова" /Розов В.О./, "Історія малоросійської літерату-
ри" /А.С.Гру-зинський/ {2.спр.2I08.арк.1-5;спр.2I68.арк,58;1,N61. 
Керівництво інститл'Ту прийня.іо рішення з 1917 -1918 навч. року 
вілкритн кафедру української мови, лігератури та історії України, 
кафедру педагогіки (2, спр.2! 10. арк.З). У травні був розроблений 
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проект перетворення історико-філологічного інституту н 
педагогічну академію [2, спр.2і07]. 

Активно залучалися викладачі до роботи на курсах 
української мови для вчителів початкових класів та проведення 
українізації серед населення Ніжинщини. 13 березня за рішенням 
зборів 298 вчителів міста створено Педагогічне товариство, яке 
очолив професор П.О.Заболотський [1,N6]. Підкреслимо, що н 
питаннях національної політики серед викладачів інституту не 
було єдності - тут були прихильники монархічної імперської Росії 
з її єдиним "общерусским язиком и местньїм наречием", 
автономісти та федералісти-незалежинки. Характерно, що крайні 
радикальні погляди засуджувалися. 

Свою громадянську позицію і новаторські починання активно 
виявляла студентська молодь. Зокрема, студенти історичного 
відділення надіслали Міністру народної освіти лист, підписаний 
І.Ковалевським та М.Пітуховичем, з проханням призначити дві 
екзаменаційні сесії/весною та восени 1917 р./і відмінити письмові 
й усні іспити з стародавніх мов. Пояснювалося це такими 
причинами: участь у громадській діяльності в якості міліціонерів, 
агітаторів та організаторів серед селян і робітників, навчання та 
лекційно-пропагандистська робота серед солдат, несприятливі 
умови проведення суспільно-корисної діяльності під відкритим 
небом, у нічний час тощо. Однак, як писалося в листі студентів, 
"ми все-таки усвідомлюємо, що відміна навчальних занять нині 
недопустима. Вітчизні потрібні не лише борці за свободу - їй 
потрібні також освічені педагоги" {2,єічя.2103,арк.2}. Прохання 
було задоволене стосовно ІЗ студентів: І.Волкова, 
О.Вознесенського, М.Жуковського, М.Куленкампа, В.Кулика, 
О.Невського, О.Покровського, М.Піотуховича. П.Стефанова, 
В.Соколова, А.Семенова, В.Соболєва, І.Смірнова (2, спр.2Н5, 
арк.ІЗ]. Показово, що в цей напружений час студенти інституту 
були командировані для виконання наукових робіт: 
М.Піотухович - у Петроградський університет на кафедру 
російської філології, О.Смирнов - у Київський університет 
Св.Володимира на кафедру грецької філології {2, спр.2114, арк.2) 

Отже, основними напрямами участі викладачів і судснтів 
інституту князя Безбородько в національно-демократичних перс-
творсннял 1917 року, що розпочалися з лютневої загально-
російської та української революцій, були: громадська діяльність 
у ьчаднмх структурах; роз"яснення поточного моменту різним 

Кіігегоріям населення; використання наукового потенціалу для 
ииїезпечення потреб суспільного розвитку; піднесення рівня 
шмосвідомості та національної культури українського народу. 

Подальший перебіг історичних подій, викликаних політичною 
(іоротьбою за владу, громадянською війною та поразкою 
української націоиально-демократичної революції 1917-1920 рр. 
ііііальмував еволюційний розвиток як вищої школи, так і 
іуспільного життя, змінив ціннісні орієнтації та світоглядні 
позиції викладачів і студентів вузу. 
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В.Ф.Кондрашов 

ПОДІЇ 1933 РОКУ В НІЖИНСЬКІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ 

1933 рік мав трагічні наслідки для Ніжинського педагогічного 
іііституту, Голод, що лютував в Україні, забирав людські життя. 
Утвердження командно-адлїіністративноі' системи 
супроводжувалось розширенням репресій. В 1933 році в Україні 
спостерігається нове піднесення боротьби з жупелом націона-
лізму. Кампанія звинувачень і начіплювання політичних ярликів з 
наступними "оргвисновками", яка розвернулась в республіці, 
зачепила й колектив вищої школи в Ніжині. 

Питання про науковий доробок Інституту соціального 
виховання обговорив З липня 1933 року пленум Ніжинського 
райкому партії, а 13 серпня - облоргбюро КП/б/У [1). В постанові 
облоргбюро вказувалось, що в "Наукових записках" "...систе-
матично протаскувались класово-ворожі пролетаріатові ідеаліс-
іичні. націоналістичні концепції" (21, а в їх ХП книжці ніби-1 о 
6\ло "...припущено низку значних політичних помилок та 
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перекручень марксо-ленінської теорії: неправильне трактування 
революційних подій 1905 року, протаскування "теоріГ безбур-
жуазності української нації, правоопортуністичне твердження 
відмирання класів замість ленінськт настанови про ліквідацію 
класів, апологетика буржуазних вчених тощо." [3] Незабаром від 
обов"язків редакторів "Наукових записок" були увільнеїм 
В.М.Бутко та М. Н.Пефовський. (1] 

Гоніння на викладачів інституту набирали розмаху. Звину< 
вачення в націоналізмі висувалися керівнику кафедри історії 
народів СРСР іірофесору М.Н.Петровському. В наказі по 
інституту від 6 вересня 1933 року стверджувалось, ііи) в його 
наукових працях пропагується концепція б^класовості україн-
ського історичного процесу. Вченого також затаврували за 
популяризацію гетьмана Петра Дорошенка. Робота М.Н.Пет-
ровського "Нариси історії України ХУІІ-початку ХУІН століть" 
трактувалась як націоналістична розвідка про літопис Само-
видця, "що ідеалізує Самовидця та козацьку старшину..." (і). 
Серед аргументів по звинуваченню вченого Ьуяо й те, що його 
наукові праці позитивно оцінювали, за словами наказу, "один з 
найреакційніших органів контрреволюції "Записки чина св.Васи-
лия Великого". [1. арк. 125]. 

Професор М.Н.Петровський змушений бу» висгупити з 
самокритикою на засіданні кафедри та в пресі, але й після цього 
звинувачення на його адресу не припинялися. 

Ярлик націоналіста начіплювався і к^мктку кафедри мово-
знавства І.Я.Павловському, який нібм-то вісктоював буржуазно-
націоналісжчні погляди при планувамні учбової роботи кафедри, 
в тематиці дипломних робіт та в наукових достдженнях. 
{1,арк.127ї 

В націоналізмі звинувачувався і викладач кафедри історії 
народів СРСР Л.О.Окіншевич, які«й працював ш інституті лише з 
жовтня 1933 року. Йому інкримінували пропагдиду націона-
лістичних поглядів в науковій роботі т« лекціях, а також зв"язкн з 
керівником нацдемівщини в Білорусії Ігнатовським. Один із 
доказів по звинуваченню Л.О.Окіншевича полягав у тому, шо 
його наукові праці о-фнмали позитивну рецензію на сторінках 
буржуазної преси - львівського часопису "Дзвони". {2,28 грудня]. 

Діяльність керівника кафедри економіки профіесора Рутке-
внча характеризувалась як шкідницька. Стверлж\ валось, що він 
"багато нашкодив в учбовому процесі» викинувши прн чиїаммі 

курсу лекцій з політичної економії критику буржуазних, соціал-
фатистських, правоопортуністичних концепцій, шкідницьки ви-
мтув із курсу цілі розділи, наприклад: "кредит", "кризи". [1, 
иф.2773,арк.і5} 

Кафедра фізики піддавалась критиці за те, що не зробила 
(Іідповідних висновків з рішень червневого пленуму ЦК КП/б/У та 
постанови облоргбюро КП/б/У {1, спр. 2773,арк.і5 зв.] 

В грудні 1933 року в результаті чистки були увільнені від 
роботи в інституті керівник кафедри історії народів СРСР 
М.Н.Петровський, викладач цієї кафедри Л.О.Окіншевич, керів-
ник кафедри мовознавства І.Я.Павловський, тимчасово викону-
ючий обов"язки керівника кафедри фізики Ковальов, завідуючий 
ісюрично-економІчйим відділом Щербина, завідуючий хімічно-
біологічннм відділом та викладач хімії К.А.Кремінний. [1, 
ііір.3254,арк.!27ї 

Тоді ж була розпущена і нова редколегія "Наукових записок" 
інституту. [1, спр.2773, арк.16} 

Справжній погром, здійснений в Ніжинській вищій школі, був 
складовою частиною тієї "великої чистки", яка проводилася в 
Україні 1933 року. 

ЛІТЕРАТУРА: 

}. Філіал Державного архіву Чернігівської області в м.Ніжині 
/Далі - ФДАЧОН/, ф. 427, оп.2, спр.3254, арк. 124. 

2. Нове СЄЛО.-І933.-29 серпня. 

І.В.Марисова 

ОРНІТОЛОГІЯ В НІЖИНСЬКІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ 

Ніжинський педінститут посідас провідне місце в ориіго-
іог ічмих дослідженнях на Чернігівииіиі. про шо вказувалось на 1 
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М И С Т Е Ц Т В О , О С В І Т А , Л І Т Е Р А Т У Р А П О Л І С С Я 

С.Г.Самойленко 

МОНУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО НІЖИНА У ХУІИ ст. 

Серед різних видів мистецтва, що розвивались у Ніжині ц 
XVIII столітті, особливого злету досягло монументальне мистец-
тво: архітектура, скульптура та настінний живопис. 

Головним стимулом загальнонародного розквіту мистецтва 
було зміцнення національної самосвідомості українського наро-
ду, палке бажання вистояти й перемогти у боротьбі за націо-
нальну ідею та самостійну українську державу. 

Архітектура Ніжина др.пол. ХУП-ХУІИ ст. пройшла склад-
ний шлях від оригінального стилю українського барокко до 
"типового", "зразкового" класицизму. 

Наприкінці ХУ1І ст. у будівництві Ніжина відбулися істотні 
зміни. Оборонний фактор поступово губить своє основне 
значення, бо зникає безпосередня небезпека нападу ворогів. У цей 
час було сказане нове слово і в питанні просторової композиції 
міста та його силуету. Вже з др.пол. ХУП ст. в Ніжині 
розпочинається будівництво великих мурованих храмів, а з 20-х 
років ХУНІ ст. - високих дзвіниць. Муровані будівлі з золочени-
ми банями, центрично-вертикальною композицією об"ємів вно-
сили в ансамбль міста новий акцент. Високі, імпозантні споруди в 
порівнянні з низькими корпусами надавали забудові виразності, 
динамічності. 3"являються також муровані світські житлові та 
адміністративні будинки, навчальні заклади, трапезні тощо. 

Головними замовниками монументального будівництва в 
Ніжині були представники місцевої козацької полкової верхівки 
/полковники Іван та Василь Золотеренки, Петро Розумовський/, 
заможного духівництва /митрополит Степам, Яворський/ і міської 
громади. 

Прнродно-климатичні особливості Ніжинщннн не тільки 
сприяли будівництву, але в деякій мірі визначали ііого характер. 
Так. через відсутність скельових грунтів вик'Люча;юсь широке 
будівииціво з каменя. Монументальне будівництво у Ніжині 
ве.чікя виключно з цегли, так як чернігівські землі мали біііаіі 

і.іііаси високоякісної цегли. М"який клімат та гутне виробництво, 
нкс було поширене на Ніжинщині, сприяло впровадженню в 
(іулівництво розвинутих світлових прорізів, як і ' надавали 
їм І ер"єрам будівель більшої освітленості. 

За наявністю великих лісових масивів на Ніжинщині будівлі 
іиодились переважно з дерева. Проте, починаючи з др. пол. ХУИ 
п. , йде поступовий процес перебудови дерев"яних храмів на 
неї ляні. Про це свідчать описи, складені під час спекуляризації 

• монастирських маєтків у 1770-1780 роках. В архівних фондах 
кікож зберігаються справи ХУІП ст., які свідчать про те, що 
(іудівництво малих культових споруд велось переважно з дерева. В 
цей період з"являються і перші муровані приміщенення 
іідміністративного призначення. Хоча переважна більшість 
(іудівель Ніжина у ХУІП ст. залишалася дерев"яною. 

Перебудова дерев"яних споруд на цегляні викликана в 
основіюму тим, що багаточисельиі пожежі неодноразово протя-
іом ХУІИ століття знищували не тільки окремі будівлі, але й цілі 
.ірхітектурні комплекси, навіть райони Ніжина. Про це дізнаємось 
) "Ніжинського літопису" ХУП-ХУПІ ст. Пожежі на той час були 
справжнім лихом дерев"яного будівництва. 

Вивчення плану міста XVIII ст. та інших джерел дає 
можливість говорити про те, що в Ніжині в той час був відсутнім 
поділ площ на торговельні та адміністративні. Розміщення 
культових споруд було також підпорядковано принципу вільного 
планування - це ще більше підкреслювало центричність та 
симетрію композицій храмів. 

Про масовий характер будівництва споруд громадського 
призначення в XVIII ст. говорять т̂ усі дані. За ревізькими 
полковими книгами 1740-47 років тільки в семи полках /в тому 
мислі Ніжинському/ налічувалось 864 школи та 569 "шпиталів". 

Частина будівель, навіть виробтічих, була дерев"яною та 
г;пшобитною. але за своєю об"смно просторовою будовою вони 
не відзначалися від •кам"яних. Виробничі, господарські та 
громадські споруди у своїй основі теж мали просту будову за 
типом народної хати. 

Остання чверть ХУІП ст. характеризується значним 
зростанням обсягу будівнінпва. поширенням та утверлжсння^( 
нового стилю класицизму. Новий стиль позначився на стрчкг\рі 
будівель, чіткішій організації їх внуїрішнього просіор).. а іакож 
на новому розумінні комфорту. Якню ракіїпе б\дн гкгі Ніжина 



їм « 

відокремлювались валами або стінами, то за часів класицизму 
набуває значення відкритий характ^з композиції ансамблів площ, 
вулиць і окремих архітектурних комплексів 

У 187^ р. встановлено порядок, за яким міста треба було 
забудовувати й реконструювати за проектами, котрі затвердив 
уряд. Докорінна перебудова Ніжина припадає на кін.ХУИІ-поч. 
XIX ст. Було запроваджено новий порядок розташування 
будівель, головним чином уздовж вулиць, а не в глибині садиб. 
Уніфікували й середню ширину вулиць. Складнішим було питання 
про типізацію приватних житлових будівель. Збільшуються «х 
розміри і ускладнюється планування, з"являються дво- і 
триповерхові житлов] будинки. 

Авторами значних будівель Ніжина др.пол.ХУПІ ст. були вже 
не будівельники-самоучки, а відомі архітектори, котрі мали 
високу професійну освіту. Серед них А.Квасов, А.Меленський, 
А.Карташевський. 

Відомий російський архітектор А.В.Квасов проектував у 
Ніжині міський магістрат /не зберігся/, в також протягом 1763-65 
рр.' збудував 4 цегляні храми. Магістрат, збудований не пізніше 
1771 року, відіграв важливу роль у забудові адміністративного 
центру міста. Він об"сднував комплекс торговельних рада , які 
створювались за участю відомого українського архітектора 
А.Карташевського. В 1780 р. він брав участь у реконструкції 
ніжінського магістрату, перебудові будинку полковника 
Пилиповича, який на той час виконував функції "присут-
ственного" місця /тепер будинок сш N І/. 

Зробив свій внесок у будівництво в Ніжині і А.Меленський, 
який у період з 1799 по 1829 рр. займав посаду головного 
архітектора Києва. У центрі Ніжина за проектом Меленського був 
збудований житловий будинок в стилі провінційного класицизму 
/не зберігся/. 

Серед інших світських будівель ХУПІ ст., які збереглися до 
нашого часу, відзначимо двоповерховий будинок /сучасна вул. 
Гребінки, N21/, виконаний у стилі пізнього бароко, два 
одмоповерхові будинки поштової контори /70-ті роки ХУПІ ст./, 
що виходили фасадами на вул.Поштову, будинок народного 
училища на вул.Судейській /тепер вул.Гребінки/, мідноливарний 
завол братів Чернових /вул.Студентська, N7/, будинок Ніжин-
ської міської думи /вул.Студентська, N2/. 

Ш 

Справжньою прикрасою Ніжина були збудовані протягом 
ХУПІ століття муровані храми. Дослідник О.Хойнацький на 
початку XX століття писав: "Не много найдется у нас в России, а 
тем более в Малороссии уездньїх городов, которьіе бьі могли 
поспорить с Нежином по обилию святьіх храмов, в нем 
находящихся. С какой бьі стороиьі вьі не подьезжали к Нежину, 
храмьі зти открьіваются взорами в иньїх местах за верст 10-15 и 
более, поражая своей численностью и благолением". 

* Протягом ХУПІ ст. в культовому будівництві Ніжина, як і в 
світському, йде поступовий процес перебудови дерев"яних споруд 
на муровані. Першим мурованим храмом у Ніжині був 
Миколаївський собор, збудований не пізніше 1655 року. Собор с 
справжнім шедевром барокової архітектури, прототипом 
мурованих хрещатих п"ятибанних храмів в Україні. Протягом 
Др.пол.ХУП-ХУІП ст. храм, свідок багатьох історичних подій, був 
Зразком для будівництва цілого ряду п"ятибанних церков на 
Лівобережжі. Миколаївський собор є першим мурованим зразком 
не тільки в Ніжині, але, на думку дослідників, і одним з перших на 
території Лівобережної України. 

Більшість ніжинських храмів не зберегла своїх первісних форм 
бнаслідок подальших перебудов у XIX столітті. Тому їх 
архітектура є своєрідним синтезом рис бароко і більш пізніх 
стильових напрямків: класицизму, історизму тощо. Серед них 
Покровська та Спасо-Преображенська церкви, збудовані в 
традиційних для Лівобережної України формах, в архітектурі яких 
переважають барочні риси; Благовіщенський собор, який поєднує 
у собі риси російської та української архітектури ХУПІ століття; 
Всіхсвятська церква, що являє собоюояскравий зразок стилю 
класицизму; Троїцька і Миколаївська церкви увібрали в себе деякі 
риси історизму. 

Числені документи ХУП-ХУІП ст. дають можливість стверд-
жувати, що в Ніжині вже в той час майстри-теслярі будували 
храми не тільки в ріднбму місті, але й працювали на замовлення в 
інших населених пунктах України. Так, ніжинські майстри на чолі 
з Панасом Шолудьком в 1759-61 рр. збуду вали в селі Березна. на 
Чернігівщині Вознесснську церкву • яскравий пам''ятітк 
дерсв"ягиої церковної архітектури. 

Ніжин у ХУПІ ст. був одним з провідних художніх ЦЄНТ]5ІВ 

р<зьб"ярстаа в Україні. В багатьох містах та селах височіли 
споруди з першокласними пам"ятиикамнч різьблення До них 
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належать, зокрема іконостаси в Борзні, Березині, Лохвииі, 
Козельці, Полтаві та інших містах, України. Хто створював «і 
іконостаси, не відомо, але є підстави вважати, що саме ніжинські 
майстри, х;^дожні принципи яких мають спільні риси з творчістю 
митців Галичини /Ніжин ХУІІ ст. заселяли головним чином 
українці - втікачі з західних земель/. Ніжинські митці були 
обізнані з європейською культурою. Про це свідчить, зокрема, 
оздоблення іконостаса Благовіщенського собору. Його ікони 
дещо близькі до західноєвропейського живопису, на деяких були 
написи латинськими літерами, але виконали їх, б а сумніву місцеві 
майстри. З початку XVIII ст. с конкретні відомості про 
незвичайно плідну діяльність ніжинських майстрів, в тому числі й 
різьбярів, на великій території навколо Ніжина. В це коло входив 
навіть Чернігів. Так, наприклад, іконостас Спаського собору в 
Чернігорі виконали ніжинські майстри-різьбярі Волошенко та 
Білопольський, іконостас Собору Хресто-Воздвиженського 
монастиря - Василь Реклінський. Існує також точка зору, що 
зодчий П.Шолудько був автором іконостасу у збудованій ним 
Вознесенській церкві в Березні. 

Ніжинські скульптори здебільшого працювали як різбярі 
іконостасів, але виготовляли вони також статуї для парків та 
садиб, які були близькі до іконостасних декоративних творів того 
часу. Відоме ім"я лише одного ніжинського скульптора - це 
Кіндрат Орловський, який працював, в основному, за межами 
свого міста. Творчість народних майстрів, взагалі, мало 
досліджена, хоча їх творчими зусиллями зроблено чимало 
скульптур для оздоблення церков, монастирів, та садиб. 
Переважно це були твори декоративної рельєфної пластики, 
органічно пов"язані з архітектурою будівель. 

У Миколаївському соборі був різьний золочений іконостас, 
прекрасно виконаний вже згадуваним майстром Василем 
Реклінським у 1734 р., про що свідчив запис на одній з ікон: 
"Ісписася іконостас сей Василием Реклинським року 1734-м 
месяца июня дня". На думку українського мистецтвознавця 
Г.Логвіна багатоярусний іконостас Миколаївського собору, один 
з кращих на Лівобережжі, був взірцем для іконостасів багатьох 
храмів. 

На превеликий жаль, іконостас Миколаївського собору не 
зберігся, а іому можемо говорити про нього лише спираючись на 
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тердження та короткі описи мистецтвознавців та місцевих 
жителів. 

Грандіозний за своїми розмірами і водночас чудовий за 
майстерністю виконання семиярусний іконостас містився в 
І.лаговіщенському соборі, збудованому на кошти митрополита 
' тефана Яворського російським зодчим Григорієм Устиновим у 
1702-1716 роках. Багатством орнаменту і розміщенням деталей 
Іконостас Ніжинського собору нагадував і ні в чому не поступався 

' іконостасу Успенського собору Києво-Печерської Лаври. Відомо, 
що іконостас Благовіщенського собору був розписаний 
кроиомонахом Гермаиои з ікон, що знаходились у храмі в ХУІИ 
I г., відзначимо: чудотворну ікону Великомученика Георгія, 
чудотворну ікону Божої Матері Корсунської, яку написав 
київський митрополит Рафаїл Заборовський у 1725-1731 рр., ікону 
Каплунівської Божої матері, дерев"яну ікону "Успіння", написану 
II Римі в 1435 р. На жаль, їх подальша доля невідома. 

Ніжин др.пол.ХУП-ХУПІ століть був не тільки центром 
архітектури, дерев"яної скульптури та різбьярства, але й живопису 

монументально-настінного малярства та станкового іконопису. 
Підомі імена деяких ніжинських майстрів-живописців. Серед них 
монах Віссаріон - іконописець /народився в Ніжині в 1751 році/, 
«кий з 1787 р. протягом 13 років навчався в малярні Києво-
Печерської лаври; ієромонах Іоанн - іконописець: уродженець 
Ніжина, автор відомого портрета митрополита Дмитра 
Ростовського /Туптала/ початку XVIII ст.; ніжинський маляр 
Микола Степанович Каменський, який у 1746 р. був першим 
учителем у живописному класі при Троїце-Сергіївій лаврі, 
-иичайно, що стіни ніжинських храмів ^̂  ХУП-ХУПІ ст. прикра-
шали чудові ікони, написані як ніжинськими, так і немісцевими 
манстрами-іконоиисцями. 

Особливе місце у внутрішньому оздобленні українських 
церков ХУІІ-ХУІП ст. займав монументальний настінний 
/кивопис, який в розглядуваний період вступає в новин складний 
. гап свого розвитку. 

На жаль, в більшості ніжинських храмів насіінний живопис 
майже не зберігся, за винятком окремих фрагментів /наприклад, у 
Іроїцькій та Іоана-Богословській церквах у вівтарній часіині 
останнього - зображення Бога-Вседержателя. Відомо також, шо 
ніжинські майстри настінного живопису розітисува.іи в 1772-1787 
рр. за наказом князя Потьомкіна Бахчисарайську пал.'-1\. . 
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віршами на честь Лазаря Барамовича була завершена дослідником 
ще в 1934 році, а стаття про, "Две книжици" ГЗегар з 
полузегаркой" і "Млеко"/ - у 1941 році-. У травні 1946 року 
С.І.Маслою прочитав у Львові на виїзній сесії Секції мови І 
літератури АН УРСР доповідь про Івана Величковського і подав 
реферат її для надрукування в черговому номері "Вістей АН 
УРСР". У січні 1955 року вчений виступив з доповіддю про Іван» 
Величковського в Ленінграді в Пушкииському домі, а в лютому 
1955 року в Київському уніве|)ситеті. Тези останньої доповіді були 
надруковані в науковому збірнику Київського університет)^]. 
Проте повністю розвідка С.І.Маслова, як і підготовлені ним до 
видання тексти трьо^ творів Величковського, світу не побачили. 
Лише уривки •) "Млека" та невелика замітка про поета були 
використані О.І.Білецьким у його "Хрестоматії давньої 
української літератури"[7). 
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Т.П.Демченко, В.І.Оніщенко 

ЗЕМСЬКІ ДІЯЧІ ЧЕРНІГІВЩИНИ У БОРОТЬБІ ЗА 
ВПРОВАДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ 

ШКОЛІ 

В усі часи питання про статус української мови в Україні було 
не просто актуальним, а прямо пекучим. М.С. Гру шевський писав 
у 1907 р.: "Між тими несчисленними язвами, гіршими від 
єгипецьких, які точать українство, дуже велике місце займають 
суперечки про мову..." [і | 

Найгостріше ці "суперечки" виявлялись в площині 
використання рідної мови в школі. Ревнителі перебудови 
початкової освіти на національній основі вважали, що "той народ 
сильний духом, у якого найбільш старовинна школа і найбільш 
національна школа" {2]. А національний характер школи як раз і 
забезпечується широким використанням рідної мови. Цю точку 
зору свідомої української інтелігенції поділяла і найрозвиненіша 
частина селянства. Депутат И Державної думи, посланець 
ніжинських селян В.Хвіст писав: "Для нас, українців, освіта не 
менш важна, ніж земельна справа" [3]. 

Зрозуміло, що так відверто висловлюватись про наболіле 
стало можливим лише після фактичного скасування в 1905 році 
обмежень щодо української мови, в епоху безмежного панування 
Емського указу такі думки не могли проникнути в пресу. 

Але це не означає, що нічого не робилося для того, щоб 
подолати заборону і відвоювати право для рідної мови, 
проникнути принаймні в початкову школу. 

Значну роль у цьому плані відіграли земства і, зокрема. 
Чернігівське, яке, як відомо, користувалося заслуженою славою 
одного з найбільш поступових у Росії. Такою репутацією воно 
завдячувало своїм лідерам. "При всіх своїх відмінностях, у 
поглядах,- писав Б.Веселовський,- вони об"сднувались у боротьбі 
і лворянами-реакціонсрами і внесли в земське питаніїя творчі 
таса.ш [4, с.ЗОб}. 
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Ця оцінка вмілому збереглася і в працях радянських 
дослідників. В монографії Н.М.Пірумової часто зустрічаються 
прізвища чернігівських земців [5]. 

Щоправда, саме питання, яке нас цікавить, не висвітлювалося 
ні дореволюційними, ні радянськими істориками. Але в 
українській публіцистиці та історіографії зусилля земств, 
спрямовані на запровадження української мови в початковій 
школі, цінувалися досить високо. У 1912 р. В.Садовськин писав: 
"Під час дебатів з питання про українську школу необхідність ії 
захищали представники подільського /правобережного/, херсон-
ського і чернігівського земств... Не політиканство привело їх до 
виступів такого гатунку. Очевидно, життя бере своє" [6]. Цей же 
факт, як вельми промовистий для характеристики національного 
руху в Україні, відзначив і П.Христюк в праці "Українська 
революція" [7]. 

Нещодавно з"явилась перша публікація сучасних дослідників, 
присвячена даній проблемі. Серед заходів інших українських 
земств автори розглядають і ті, що були здійснені чернігівськими 
земцями, виділяючи при цьому роль 1.Л.Шрага|8]. 

Метою даної розвідки € більш повне висвітлення історії 
розробки, змісгу та обставин проходження в земських інстанціях 
доіювідної записки І.Л.Шрага. Автори спираються в основному 
на друковані праці самого Шрага, поки що маловідомі в наукових 
колах. 

Першим серед чернігівських земців, хто поставив на повістку 
денну питання про "народну мову" був Мико)їа Константинович 
/1844-1889 рр./ [9]. Про нього збереглися найкращі відгуки. 
Б.Веселовський характеризував його як "діяльного практика, що 
суміщав велику працездатність з ентузіазмом в боротьбі за земські 
ідеали" [4,с.306]. М. Гріїгченко та А.Верзилов серед земців, що 
здобули Чернігову в 70-х - почасти 80-тих роках минулого 
століття славу "міста поступового і навіть крамольного", називали 
і М. Константиновича. (10, с.471]. 

В Чернігівській повітовій управі, де він був головою, і 
народилися пропозиції: 1/ щоб викладання в народній школі було 
пристосовано до особливостей "говірки" місцевого населення; 2/ 
про розширення програм викладання і надання земству права 
відкривати 2-х і 3-х класні сільські училища; З/ про передачу 
сільських шкіл в повне розпорядження земства під коїггролем 
Міністерства народної освігії {11,с.204]. Для розгляду ішх 
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пропозицій була створена спеціальна комісія губернського 
іібрання, яка відзначила низку різних недоліків в організації 
І ючаткової освіти на Чернігівщині і запропонувала звернутися до 
уряду з клопотанням про поліпшення справ в сільській школі. 
Пункт про "допущення народної місцевої мови" до шкільного 
никладання був, правда, переміщений із І на III місце, але зате 
доповнений проханням про дозвіл видавати підручники "складені 
к ідно цій потребі народною мовою" [11,с.211]. Подальшу долю 
доповіді комісії описує І.Шраг в своїх "Листах з Чернігівщини", 
що друкувалася в галицькому часописі "Правда". Вона викли-
кала чимало заперечень серед членів губернського земського 
іібрання, але 26 січня І88І року більшістю голосів зібрання, 
"прирадило прохати уряд про дозвіл вживати народну мову по 
сільських школах і видавати учебні книжки". Аналогічні вимоги 
виставили і пі^дставники Полтавського та Херсонського земств, 
проте уряд ніяк не реагував на "клопотання" (12, с. 394}. 

Не дивлячись на очевидаі поразки земської акції, І.Шраг 
вирішив порушити прикру мовчанку з приводу наболілої 
проблеми і знову поставити на обговорення в земських органах 
питання про українську мову в сільській початковій школі. 

Цей крок був викликаний, очевидно, і глибокими патріотич-
ними переконаннями Іллі Людвиговича і його надзвичайною 
енергією як громадського діяча. Сам він писав про даний епізод 
лаконічно: "В 1893 році був поданий до губерніяльного земства 
мій доклад про українську школу; цікава його доля: ледве-ледве 
досягли того, що його розгледжено року 1900, бо його розгляду 
становили всякі перешкоди самі ж земці" {13б,с.138|. Соратники і 
однодумці високо оцінювали цей вчинок Шрада. Є.Чикаленко 
писав, шо до самої смерті він був "одним із найактивніших, 
послідовніших працівників на полі національного відродження". 
Як доказ цієї праці він якраз і згадує про боротьбу Шрага за 
національну школу [14,ч.П,с.104-105]. М.Грінченко та А. Верзи-
лов, підкреслюючи, що "І.Л.Шраг не вмів задовольнятися балач-
ками замість діла", знову ж таки пов"язукзть цю рису його вдачі із 
справою про заснування українських шкіл [!0,с.475). 

Очевидно, що виступ Шрага таїв небезпеку для його кар"€ри, 
загрожував серйозни.ми неприсмностя.ми. Лише в 1892 р. із 
Чернігова виїхав губернатор Анасгас"св, якого прислали до 
губернії, щоб "підтігти земства" [4,с.306) і який залиишв по собі 
недобрий слід. 















Багато часу пройшло з тих пір. Все минасться. Залишається 
тільки людське добро. От вчинив, добре людині, залишається 
воно, те добре, і довго-довго буде гріти. Багато зробив для 
пропагандо спадщини свого бітька Георгій Юлійович Феддерс. У 
Ризі в пенсійному віці він пише й видає дві книги одна за другою 
/1963 і 1969 рр./ про свого батька. Часто його можна було бачити, 
як він ішов неквапливою ходою від будинку по вул. Я.Купала, 1, 
кв.4, де мешкав, до видавництва "Ліесма", бульвар Падом"ю, 24. 

Г.Ю.Феддерс підтримував зв"язок з Ніжинським краєзнавчим 
музеєм. Працюючи в його фондах, я користувався подарунком 
Георгія Юлійовича від Н січня 1970 року - людині було понад 80 
років,- примірником, книги "Юлій Феддерс" відомих латиських 
мистецтвознавців А.Егліта і А.Лапіня [16]. 

Г.Ю.Феддерс листувався з Ніжинським науковим крає-
знавцем, кандидатом філологічних наук, доцентом педагогічного 
інституту ім.М.В.Гоголя Григорієм Петровичем Васильківським 
та завідуючого музеєм інституту, в цей час кандидатом філоло-
гічних наук А.М.Гулак. По домовленості надсилає свої спогади 
про Ніжин, його культурне життя, театральні вузівські сторінки, 
до яких був причетний. На жаль, ці нотатки ще не розшукані. 

Друге, просить відшукати могилу свого батька Юлія Якови-
ча Феддерса, І не втрачав надії, що пошук завершиться успішно. 
Труднощі полягали в тому, що колишнє богословське кладовище 
перестало існувати. Пошук вели працівники краєзнавчого музею, 
активісти міської організації Українського товариства охорони 
пам"ток історії та культури. Довгий час він був безрезульта-
тивним. На жаль, вже не стало Георгія Феддерса, помер в 1974 
році, коли навесні 1984 року майже випадково вдалося знайти 
пам"ятник з граніту. Напис на ньому засвідчив, що тут поховано 
академіка живопису Юлія Яновича Феддерса. 

Всенародна любов до художника-інтернаціоиаліста збері-
гається. У зв"язку зі знайденим надмогильним пам"ятником 
відбулося 6 липня 1984 року перезахоронення Ю.Я. Феддерса на 
Ніжинському міському центральному кладовищі за участю 
делегації - заступника міністра культури Латвії І.В.Батрагса, 
секретаря правлі)іня Спілки художників, заслуженного діяча 
мистецтв Латвії Я.В.Пігознйса, Латвійського телебачення - кіно-
оператора Ризької кіностудії Я.Я.Целиса та асистента кіноопе-
ратора -Л.У.Дзелиса. 
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На ритуальному майданчику кладовища відбувся траурний 
мітинг. Його відкрив голова виконкому Ніжинської міської Ради 
народних депутатів А.П.Романенко. На мітингу виступили 
кандидат історичних наук, доцент педагогічного інституту імені 
М.В.Гоголя І.П.Костенко, ленінський стипендіат Ольга Чуб, 
директор краєзнавчого музею В.С.Шоходько, заступник міністра 
культури Латвії І.В.Батрагс. 

На місці перезахоронення, а це поруч з могилою видатного 
діяча науки, освіти і культури члена-кореспондента Академії Наук 
В.І.Рєзанова, встановлено пам"ятник у формі дерева із спиляними 
гілками, який раніше був на могилі художника 117]. 

Так, у Ніжині міська Рада народних депутатів, педагогічний 
інститут, краєзнавчий музей, літературні та наукові кола, 
громадськість зробили кроиітку і вдячну справу - так вважають 
мешканці та гості, кожного разу відвідуючи кладовище. Таке не 
забувається. 

У культурному житті Ніжина відбулася ще одна знаменна 
подія. По узгодженню міністерств культури Латвії та України в 
Ніжинському краєзнавчому музеї в серпні-вересні 1985 року стала 
виставка творів художника незвичайного таланту академіка 
живопису Юлія Яновича Феддерса з фондів Художнього музею 
Латвії 118|. 

На виставці мали змогу знайомитись з кращим портретом 
Ю.Я.Феддерса - визначного латиського художника Яна Розенталя 
/1866-1916/, створеного ним у Петербурзі в кінці XIX ст., де 
зображено майстра з 60-річчям від дня народження і виходом на 
пенсію. 

На ніжинській виставці було представлено 17 картин та 
етюдів Ю.Я.Феддерса. Його любов до рідного краю, гордість за 
латиський народ у поєднанні з іншими народами секрет 
довговічності його творів. Про це нагадують "В парку Сіглуди", 
до речі, після поїздки з Ніжина 1908 року, зроблені раніше 
"Прибій в новому світі біля Судака", "Ріка Донець у Святих гір", 
"Мілові гори", "Мілові береги", "Руїни в Павловському парку", 
"Фінляндський пейзаж" та інші. Пощастило також мешканцям та 
І остям нашего обласного центру, де після Ніжина була 
розгорнула виставка робіт Ю.Феддерса в Чернігівському 
художньому музеї. 

Ніжинці тепло і щиро приймали 5-6 липня 1988 року 
делегацію працівників культури Сіучкінського району Латвії. У її 
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складі партійні і державні працівники, співробітнки музеїв і 
бібліотек. Очолювали делегацію директор Стучкінського 
історичного та художнього музею Р.О.Паукште. 

Знайомство гостей з Ніжином почалося з огляду експозиції 
краєзнавчого музею. Потім вони оглянули історичну частину 
древнього Ніжина, ознайомилися з пам"ятниками історії, 
культури та архітектури. 

У Ніжинському педагогічному інституті друзів з Латвії вітали 
ректор Ф.С.Арват та секретар парткому 1.1.Кочерга. Гості 
побували в музеї М.В.Гоголя та картинній галереї. 

Тут же, в інституті, в гоголівській аудиторії відбулася зустріч 
за "круглим столом" працівників культури Ніжина та 
Стучкінського району, яку відкрив завідуючий відділом культури 
міськвиконкому О.І.Борисенко. Ректор педінституту Ф.С.Арват 
розповів про багатющу історію вузу, про підготовку педаго-
гічних кадрів, про традиції. Говорили гості - директор 
Стучкінського історичного та художнього музею Р.О.Паукште, 
завідуюча зональним кабінетом політосвіти Стучкінського 
райкому Компартії Латвії Л.В.Козлова та секретар Кокнеської 
селищної Ради Д.С.Вушкане. Діалог побратимів продовжився в 
інститутському музеї рідкісної книги імені Г.П.Васильківського. і 

До меморіальної дошки біля будинку, де жив з родиною Ю. 
Я.Федцерс, покладені квіти. На згадку всі разом сфотогра-
фувалися. Потім пішли до могили видатного сина Латвії. 

Керівник делегації гостей Регіна Олександрівна сказала: "Ми, 
посланці Прибалтійського краю, привезли вітання трудящим 
Ніжина від латиського народу. Прийшли на уклін до могили 
земляка зі жменькою латиської землі, і хай вона разом з землею 
українською поєднається навіки." 119}. 

Ці проникливі слова злилися з народною латиською піснею 
"Вій, вітерець" у колективному виконанні в супроводі гри на 
флейті завідуючої Кокнеською бібліотекою Даце Кариіениеце. 

На могилу патріота-інтернаціоналіста, художника лягли живі 
квіти. 

Жаркі дні в Ніжині, не все вдалося виконати з програми 
візиту. Та радість сторін була обопільна. Це підтвердив лист з 
Кокнесе директора музею Р.Паукште в Ніжинську міськрайонну } 
газету "Під прапором Леніна": "Наша делегація вдячна за 
гостинність завідуючому віячілом культури міськвиконкому 
О.І.Корисенку та дирекгору краєзнавчого музею Л.К.Гсіму. 

і 
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Дякуємо також Е.Л.Зільберману, який так багато зробив для 
нашої дружби з Ніжином та увічнення пам"яті художника-латиша, 
який знайшов вічний спокій на українській землі. 

Стучкінський історичний і художній музей Латвії просить 
відгукнутися хранителів картин, етюдів, зарисовок, фото та інших 
реліквій, пов"язаннх з іменем Ю.Феддерса. Сподіваємось на 
допомогу" {20}, 

Промайнуло півроку після перебування друзів з Латвії. А у 
Ніжині на міському центральному кладовищі і лютого 1989 року з 
приводу 80-річчя з часу смерті митця біля могили Ю.Я. Феддерса 
зібралися шанувальники його творчості. 

Це студенти та викладачі педагогічного інституту імені 
М.В.Гоголя, училища культури, наукові працівники краєзнав-
чого музею, ветерани війни та праці, представники міських 
організацій Товариства "Знання" та Українського Товариства 
охорони пам"яток історії та культури. 

До присутніх звернувся дослідник художньої спадщини 
Майстра • краєзнавець, автор цих рядків. Кандидат історичних 
наук, доцент педінституту І,П.Костенко сказав: "У своїй творчості 
патріот-інтернаціоналіст Юлій Федачк відображував природу 
Латвії, Росйі", України, сдиаиня цих братніх народів. 

Трудящі Ніжина, шануючи пам"ять митця, пізнають історію, 
культуру та мистецтво латиського народу". 

На могилу ліг вінок з написом: "Художнику Феддерсу від 
вдячного студентства НДПГ'. Покладено також живі квіти [21]. 

До ІООО-ліття Ніжина в місті стала ще одна неординарна 
сходинка пам"яті Ю.Я.Феддерса. Весь час могилу доглядали 
місцеві мешканці, але не було огорожі. Довідався по це ніжинській 
умілець, колишній слюсар механічного заводу та 
міськпобуткомбінату, палкий прихильник пам"яток, ветеран вій-
ни і праці Іван Іванович Мішуровський, 1920 року народження. 
Краєзнавчий музей порадив звернутися до мене. 

! дуже добре", що в наш складний час такі люди завжди 
знаходяться поруч. Далі працювали разом. Перш за все умілець 
зробив креслення оригинальної художньої огорожі. Не зразу 
отримали дозвіл реалізувати задумане. Допомогли заступник 
голови виконкому Ніжинської міської Ради народних депугаїів, 
і о.'юва ради міської організації Українського Товариства охорони 
пам"яток історії та культури С.В.Смиріюва, відповідальний 
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О.В.Забарннй 

ОБРАЗ СУЧАСНИКА В ТВОРАХ СТУДІЙЦІВ 
НІЖИНСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 

ІНСТИТУТУ /І970-І990р.рі 

Говорячи про сучасника, людину, іпса живе в стрімкій круго-
верті нинішнього економічно важкого, але водночас духовно 
виправданого часу, слід повертати до джерел, які породили цей 
час, епоху і людей, які пишугь про сучасника. Отож екскурс в 
історію... 

Від часів свого створення літературна студія Ніжинського 
педінсінтуту була епіцентром формування громадської думки у 
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вузі. Об"єднувала вона в собі людей різних за світобаченням, 
літературним талантом, політичними поглядами, але людей 
соціально активних, далеких від байдужості. Започаткована на 
традиціях демократії /в кращому розумінні цього слова/, вона 
об"єднувала в собі студентів та викладачів, які писали 
українською, російською, білоруською, узбецькою, казахською, 
єврейською, англійською мовами, але надзвичайно високо 
ставили загальнолюдські цінності, котрі єднали їх в оте 
"студентське братство", яке впливало і на погляди, і на смаки, і на 
переконання. 

Очолювали студію викладачі, які мали свої власні, а не 
диктовані "зверху" думки та переконання щодо розвитку 
літературного процесу зокрема та суспільного життя в цілому. Це 
- Дмитро Сергійович Наливайко, Павло Олексащфович Сердюк, 
викладачі, які були частими гостями на засіданнях студії: 
Володимир Павлович Крутнус, Леся Йосипівна Коцюба, Степан 
Панасович Пінчук, Олександр Васильович Жовнір. 

Розбурхана "хрущовською відлигою" молодь 60-х років 
заклала до основ літературної студії підмурівок громадянської 
правдивості, соціальної нескореності та прагнення до постійного 
пошуку істини. З студентської лави вузу вирушили у літературу 
студійці тих років Євген Гуцало, Володимир Мордань, Леонід 
Горлач. Спрагла любов до рідного слова, вірність високому 
духові правди залишилась визначальною і в нинішній їхній 
творчості. 

70-80 роки стали для літературної студії вузу часом громадян-
ського загартування. Це був час "перелицювання" українського 
вузу, "інтернаціоналізаціГ його національних традицій. Посилив-
ся політичний натиск. Виїздить з Ніжина Д.С.Наливайко. Органі-
зовано "громадський суд" над викладачем Л.Й.Коцюбою. Ось як 
згадує про ті часи викладач, нині професор вузу О.Г.Ковальчук: 
"Стиралися риси українськості вузу, стирався неповторний 
духовний фасад інституту. Суспільство занурювалось у напівсон, 
аж доки примара застою не накрила його зовсім. Суспільство 
театралізувалося, грало в життя, а не жило. Та на противіїїу 
атмосфері суспільних стандартів ще дихало поетичне слони, 
немислиме поза зоною серйозного" [1}. 

Студія жила власним, лише їй притаманним жипям. І 
прагнення національного самоутвердження стає виніачиим у 
цьому житті. А ще прагнення донести рідне слово до людей. З сіін 
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студійських на професійну журналістську роботу ідуть чи не кращі 
поети літстудії: Анатолій Мойсіснко, Павло Громовий, Василь 
Нікітін, Василь Струтинськиб, Олександр Самійленко, Олексій 
Нестеренко, Володимір Сапон, Володимир Ященко, Таїсія 
Шаповаленко, Катерина Дурас; згодом до них приєднуються 
Валентина Примостко, Ніна Федоренко, Віктор Попок, Іван 
Просяник, Анатолій Шкуліпа, Микола Скороспсхов, Любов 
Пономаренко, Олександр Лисий. Більшість з них сьогодні 
прийняті до Спілки письменників або журналістів України. їхні 
імена озиваються до нас з книжок та періодичних видань. А на 
той час журналістика стала для них чи не єдиним засобом 
утвердження своєї творчої індивідуальності. Прагнення виразити 
себе, знайти себе у вирі житгєвому, віднайти застосування думкам 
і переконанням, які так щедро висіяла в душі літературна студія, 
супроводжує їх донині. Розвела доля їхні творчі шляхи. Сьогодні 
вже в минулому часі з скорботою згадуємо імена Олександра 
Самійленка та Василя Нікітіна. Проте живуть їхні вірші. 
Друковані і рукописні вони доходять до сердець сучасників і 
проростають там добром, ліобов"ю до лю>дей, до Уіфаїни. 

Полишили журналістську роботу Анатолій Мойсіснко, Ана-
толій Шкуліпа, Іван Просяник, Таїсія Шаповаленко, Володимир 
Кашка. Але їхнє художнє слово проростає щедро на ним 
літературній. 

Після закінчення вузу різними стежками повела доля 
колишніх студентів В.Хоменко і Г.Процко, Л.Кольгу і Г. Грнго-
ренка, Н.Папуш і Т.Комашко, Л.Мельннка і О.Тимошенко, К.Са-
натова і Х.Єсанова, Л.Лоліщук і А.ісаєнко, О.Симоненко та 
І.Ліпеса, О.Гадаиіїського та М.Руденко. Проте глибоко пере-
конаний, що отой морально-естетичний дивосвіт, яким вони жили 
на засіданнях студї став значимою часткою їх духовного життя. 

Яким же постав сучасник у творах студійців ? Перш за все -
людиною високої честі, причетним до всього, що відбувається 
довколо нього: 

Я чистий і чесний. 
Ви чуєте люди! 
Болить моє серце. 
Пекельно болить... 

О.Нестеренко, Монолог [2]. 
Ця прнррасиість не художній прийом, а органічна потреба, 

ое|>ед>'мова ІСТИННОСТІ, правдивості поетичного слова. 

Правдивість і чесність слова поетичного була і залишається чи 
не головною ознакою художнього стилю літстудійців вузу. Важко 
виділити кого-небудь з літературного різнобарв"я студії. Проте на 
одному імені зупинимося - Олександр Самійленко. Саме його 
поезія акумулювала у собі найвиразніші риси часу та мрії, які 
щедро проросли у сучасному житті: "Поетичний світ О. 
Самійленка замикають дві сфери: одна зіткана з літературних 
ремінісценцій, перегуків, відгуків, співпережитих рядків, реакцій 

'На пережите мистецьке явище: інша - закорінена в предметний 
матеріальний світ. Єднає їх тональність - вираз внутрішнього 
голосу, який народжується від щоденного зіткнення поета з 
світом" {1]. 

В поетичному баченні Олександра, сучасник - людина глибо-
ко віруюча, не релігійна, а саме, людина, яка вірить у добро, у 
порядність, у честь людську, в Україну: 

У серці бог. Він носить вишиванку... 

Тоді прийди і в очі мені глянь, 
Як може глянути у очі тільки совість. [3] 

Для сучасника характерний постійний пошук моральних 
критеріїв та орієнтацій. Сьогодні вже зник стереотип "позитив-
ного героя", на якого постійно орієнтувала література соц-
реалізму. Національний менталітет, заглиблення в скарби народ-
ного духу та історію змушує сучасника визначитись щодо свого 
призначення в суспільстві. І це прозвучало в поезіях студійців. 

Не фанатик я, а приземний. 
До людської долі долею. 
То в одному полі ^нсіяні зерна 
Тільки не прополені... 

П.Громовий, Відповідь 
Впаду я краплею-життям. 
Щоб славній Січі поклониться 
Г волелюбству. 

Л.Кольга, Я-дніпрова. [2] 
Сучасник, для студійСьких поетів 70-х, був людиною, когра 

знаходиться у постійному пошуку І С І Н Н Н О С Г І буття, С В О І Ї П01ІМІІ1 . 

Поезія цього часу вражає динамікою духовних поринань. Можіьі 
погоджуватись чи ні з авторами шоло їх свіїосіїриимання, а іс 
слова їхні щирі і чесні. Якщо ж посгу. лю/інііі. і ромаляїіит 
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болить серце за реалії, годі шукати у віршованих рядках амбіції, 
слід шукати позицію. 

Що ми залишимо собі на чорний день? 
Не шелест засмальцьованих червінців... 
Високі істини незраджувальних правд. 

В-Попок, Що ми залишимо... {4, с.ПІ] 
Більшість студійців, утвердившись в своїй позиції, не зрадила 

їй в нинішній круговерті часу. Вона різна в колишніх товаришів 
по студа, але не кон"юктурнаі'не йде всупереч совісті. 

Трагізмом часу і високою честю озиваються до нас рядки 
Василя Нікітіна: 

Ой не вірте словам -
Жовто-синім, зеленим, вогнистим. 
Бо словами навчились 
Лицеміри довно жонглювать. {5}. 

У післямові до посмертної'збірки Василя Нікітіна "Полино-
вий сміх" його побратим по літстудії Павло Громовий написав; 
"Совісті і в благополучніші часи не буває затишно. Тепер же й 
поготів. Але прочитайте і переконайтеся: саме вона - наріжний 
камінь його позиції, стану душі." 

Ліричний герой у поезії студійців - людина, яка палко закоха-
на в Україну, в свій народ і очима його дошукується справжності 
власного буття: 

Україно моя, все мені так до серця горнеться: 
Із засніжена віть, і найперші світвнки весни. 
Знаю я, що достоту виповнює гордість 
Честь і доля моя... 

М.Скороспсхов, Україні [2), 
Українська наша земля. 
Наче сина-поета доля, 
Й кожна иіч для синів замала, 
Й кожна ніч для тривог задовга. 

В.Сапон, Матері поета {2). 
Такі вірші відзначаються розкованістю інтонації, чистим 

плином народної мови. 
Фольклорне гцдгрунтя віршів - ще одна характерна ознака 

поегичної школи літстудії Ніжинського інституту, Вона 
допомаї ає поетам поціляти в сутнє, бути простими, природніми у 
важ;швій розмові про чистоту і моральність. 

Хтось захмелив зеленим хмелем 
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Та червоні згубив квітки. 
Моя долечко вишивана. 
Українські мої рошники. 
Білоткані мої дороги... 

В.Хоменко, Рушники. 
Коли сади одягнуть вишиванки. 
Коли ячінь розтане в далені. 
Прийди і стань замріяним світанком, 
Чи ляж зерном в глибокій борозні... 

Т.Шаповаленко, Поезіє [2]. 
І^матика поетичної творчості студійців останніх років 

сплетена з животрепетних проблем і настроїв людини, яка з 
тривогою ступає на межу двох століть, роздумуючи про особисту 
причетність до долі свого покоління. "Новий час" розкривається у 
віршах не так в пластичних реаліях, як в усьому їхньому настрої і 
колориті. 

Ліричний герой цих віршів - людина, яка здатна протистояти 
горю, нестаткам, зраді, людина, яка здатна перебороти себе. 

Я в собі розлуку одболю... 
Заспокоїть час иестишні рани, 
Буде гірко - я перетерплю... 
Не збілію в сивину туману. 

Л.Полііцук, Я в собі. [4,с.107] 
Характерною ознакою поетичного бачення студійських поетів 

цього періоду стало прагнення заглибились у незнанні, незвідані 
сфери людського життя, пошуки шляхів до нового рівня 
художнього мислення. Ця поезія психологічно виправдана і 
вражає своєю експресивністю: 

Вирвав я з корінням 
Кохання останнє... 
Думки мої - коні 
В палаючій стайні. 

О.Гадзінський, Відчай. 
Відчувати погляд згорілих ночей. 
Відчуваючи дотик зотлілого ранку,-
Боязливо пизирагмо з вікон. 
Дивлячись ип ассгіу. 

Л.Іпппол. Неї наїїчі. (4, с І4| 



Ще однією характерною ознакою пойтичної школи вузу, е 
пафос утвердження людинолюбних ідеалів життя, що їх, як 
естафету, передають ніжинські поети своїм їшступникам. 

Нині лся'ературну студію очолює поет, член Спілки письмен-
ників України, доцент вузу О.Г.Астаф"єв. Людина творча, вдум-
лива, яка глибоко розуміє колізії часу, він спрямовує творчий 
потенціал студійців на пошуки нових естетичних критеріїв та 
форм у вираженні буття. Поетичною оригінальністю відзна-
чаються твори нинішніх студійців Олени Сафронової, Андрія 
Іванова, Вікторії Найдьонової, Олександри Олексієвої. 

За останні роки не тільки змінилася система ціннісних орієн-
тацій оціночні критерії, а й прийшло нове, глибше розуміння 
літератургіого процесу. 

"Художній світ, створений митцем, - то реальність, змоде-
льована з позицій естетично-оціночних.- Це - простір буття кон-
цептуально впорядкований за рахунок відкриття законів, за якими 
він живе. Від проникливого прочитання життя не просто 
повертається новою гранню, а відкривається як смислове ціле, що 
має організуючі начала часом приховані від буденної свідо-
мості".[6) 

Знаходить ця думка підтвердження і в літературному житті 
студії. Зрозуміло, що сьогодні значна частина творів студійців ще 
не сягла необхідного рівня - не завжди задовільняє якість 
поетичного мислення, творча оригінальність, але це характерно 
для початкуючих. Отож будемо сподіватись, що найбільші 
відкриття в цих напрямах ше попереду. Студія ж сама продовжує 
іворити сучасника, на якого чекають нові естетичні прозріння, а 
отже, й перспектива сходження на новий рівень творчості.. 
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П.М.Дробот 
ПРО ВІРШІ АНАТОЛІЯ ШКУЛІПИ 

Одним із сучасних письменників поліського краю є Анатолій 
Шкуліпа. Він репрезентує собою ту частину "обездолених" літе-
раторів, що зазнали вразливого впливу ідеологічно-дикта-
тррського режиму застійних років і пізніше - творчо болючих 
гальмувань у виході на читача /через брак паперу у видав-
ництвах/. 

Народився Анатолій Григорович Шкуліпа 1950 року в селі 
Калюжинці на Срібнянщині в родині колгоспників. Середню 
школу закінчив у сусідньому селі Охіньки, а потім - зоотехнікум у 
містечку Козелець - райцентрі Чернігівської області. 

Як ветфельдшер хоч і недовго, але працював у селі Підліс-
ному на Козелеччині. Потім два роки служив у Радянській Армії 
/на території колишньої Німецької Демократичної Республіки/: 
спочатку рядовим стрілецької роти, а потім - старшиною, заступ-
ником командира комендантського взводу. До служби ставився 
старанно /має чимало подяк від командування/, бо, як сам 
зауважує, усяку доручену роботу звик виконувати на совість. 

З 1972 по 1976 рік навчався на філологічному факультеті 
Ніжинського державного педагогічного інституту імені М.В.Го-
голя. Потім більше шести років працював кореспондентом 
райоино-міської газети в Ніжині. В кожоому номері цього місце-
вого часопису виступав із нарисами, репортажами, публіцис-
тичними статтями, власними віршами. Бувало н таке, що в однім 
номері вміщував по п"ять-шість своїх матеріалів, підписуючи їх 
різними псевдонімами. 

Перші спроби у складанні віршів робив ще в школі Гдля 
сгінгазеїи"/, а друкувагися почав, уже будучи учнем зоогех-
нікуму. Крім численних іаісг, вірші А.ИІкуліпи вмішували 
широко відомі укрнїнські журнали /"Дніпро", "Прапор", "Ранок"/ 
та альманах "Вітрили", 

Пробував ссбс в бііііт.ох жпирах іітсратурної твпрчгкгі 
наппспв кі.іькн іГ'гс /піриіонинич і гірочоті)^/, лна ро'<;і"г!. ппгіість-
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казку, два цикли творів для дітей та ін. На жаль, майже все 
написане лежить в шухлядах видавництв: нема паперу!.. 

До 1990 року спромігся видати дві книжки віршів - "Звернення 
до }:?адосв71983/ і "Право на взасмність" 1990/. Відразу 
зауважимо, що друга - і об'ємніша, і набагато вагоміша як 
художній доробок. 

Впадає в око те, що лірика А.Шкуліпи тематично різно-
манітна, однак у ній можна виділити такі основні мотиви: приро-
да поліськогіо краю, уславлеяіня людини праці, уболівання за до-
лею села і за майбутнє всього людства, вірші про кохання тощо. 

Пейзажні вірші - це здебільшого думки й почуття про 
мальойничу красу полів і лугів, благородство і значимість 
хліборобської праці, що "сирозорює" людські душі і серця. 
Ліричний герой пейзажних віршів твердо переконаний, що 
поліські поля і садн здатні поліпшувати суспільний добробут, 
більш того - виховувати у даодей ніжність, прищеплювати лк^ов 
до прекрасного ГЗапрсшіення в поле'7. 

Характерно, що в словесному живописі А.Шкуліпи акценту-
ється увага на одному-двох предметах /чи деталях/ і вже через них 
розкривається оцінка побаченого і віачутого. Найпомітніше це 
виявляється в описах пір року. Скажімо, в малюнках теплого ліга 
- це і "жовточубі соняшники", в які, немов у бубни, "урочисто 
б"ють джмелі", творячи "щасливу мелюдію". Це і гінке жито, що 
"стебла голубить свої, від к(^ння - до кожного вусика", цс і верткі 
ластівки, котрі на своїх стрімких крилах несуть "грай-веселку" 
природної тепліні, це і заливний дощ, який наче "провалився крізь 
хмару", щедро напуваючи спраглу землю. 

У вірші "Холодна весна" провісником природного зламу /зими 
- на весну/ показано рвучкий вітер, який ніби очищає землю від 
решток віцжилого: 

...Віття з посохлих дерев наламав. 
Розгубив по шляху о^ремки недбалі. 

І це, певно, настроює природу иа весняне пробудження, як і 
того лелеку, котрий уже добудовує своє гніздо, "щоб продовжити 
рід свій, веселий і дужий". 

Образ вітру знаходимо і в осінніх пейзажах А.Шкуліпи, але 
тут він, звичайно, інший - сердитий, підступний, безжалісний, бо 
нівечить і нищить красу, створену і вишіекану весняно-літніми 
сонцеднями. Він, як правило, 

...Довго стугонить, 
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Гупає ночами очманіло. 
З осені сота останню нить -
Вириває з жил осатаніло. < 

/"Заблукала осінь"/ 
Видно, осіння пора не викликає в поета "очей зачарування", а, 

навпаки, навіює смуток і ііавіть якусь невимовну печаль. Бо 
навкруги все безбарвне, бліде, оповите вогким холодним 
туманом... 

Павутиння довгими нитками 
Все летить, гойдаючись, у даль. 
Бережно ловлю його руками. 
Та в душі не меншає печаль. 

ГКленок"/ 
Серед віршів обох збірок надибуємо на своєрідні портретн-

замальовки людей праці, описи рослин та різних природних явищ 
/часто з промовистими заголовками типу: "Батько", "Майстер", 
"Кленок", "Гірська річка", "Вихор" тощо/. 

Можна сказати, дещо незвично змальований /особливо з 
погляду сьогодення, коли всі прагнуть якомога більше заробити 
грошей/ образ тесляра у вірші "Майстер". Це працелюбний 
умілець, сердечна і чесна людина. Автор .так його характеризує: 

Він просто ремесло своє любив. 
І не ганявсь ніколи за грошима. 
Дививсь довкола чистими очима. 
Бо все життя, як для душі, робив. 

Але, на жаль, "ніхто ніколи не пишався, що ходить з майстром 
по одній землі". Мало того, деякі людці, яким він, до речі, робив 
добро, наважувались ще й кепкувати з ні^рго... 

Майстер це добре розумів і дуже вразливо переживав подібні 
кпини, та, будучи не злопам"ятііим, і надалі залишався таким же 
доброзичливим трудівннком-чародієм. 

Прочитавши вірш, проймаєшся гіркотою усвідомлення 
моральної недолугості' баїаіьох своїх сучасників, яких можна 
якось виправдовувати хібащо занепадом духовних цінносісй 
нашого народу, що опинився ишіі в такому скрутному стано-
вищі... Але ці "ииправдпиня" надто не переконливі і хисткі... 

У вірші "Батько" колориіио імяльоваио чоловіка, який весь 
Лік невтомно фудився, май и»иру і добру душу, вмів і в буденному 
находити прскрисне. Але мриЛіпон час • і скіичіпась його 
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життєва путь. Лежить він, померлий, як живий, "наче трохи 
стомивсь і приліг відпочити між трав". 

Привертає увагу те, що змалювання смутку рідних і близьких 
померлого^^ ніби оповите серпанком якоїсь ритуальної 
романтичності: це і кимсь принесені таємничі квіти /безсмертник 
та горицвіт/, і незвична поведінка худоби, і навіть якась зажура в 
деревах... Цим образ батька трохи нагадує Малишкову Докію 
Петрівну із хрестоматійної поеми "Це було на світанку". Та й ідеї 
обох творів багато в чім споріднені: глибока шана небіжчику, чия 
праця прислужилася у створенні добробуту для багатьох людей. 

Невеличкий вірш "Матіола" майже весь побудований у формі 
риторичних запитань: звідки береться той всеперемагаючий 
аромат у цих надто скромних квіточок, що перебиває запахи 
багатьох "маститих" квітів? Здасться, що зміст цього твору у 
значній мірі алегоричний. І суттність алегорії така; загальне добро 
можна творити і в малих масштабах, і, на перший погляд, 
незначними справами. Головне, - щоб люди цінували зроблене, як 
доброчинність. 

Прозорий алегоризм спостерігаємо і в поезії "Гірська річка"; 
потік, як скажений, мчить із верхів"їв, "сторч головою пада на 
каміння", розбивається на мілкі бризки, гримкоче, піниться між 
валунів... А вирветься на рівнину, на простір - "зітхне і вигне 
спину", заспокоїться " і потете повільно і привільно". Як і в людей: 
вони нестримні у словах і діях, якщо їм хтось перечить, заважає. А 
в одноманітній буденності вони, як правило, пасивні і бездіяльні... 

Наявна у творах А.Щкуліпи і тема сучасного села, хлібо-
робської праці. І, що примітно,- вона Нерідко пов"язується із, так 
би мовити, глобальними проблемами /екологією, загостренням 
суспільних протиріч, утвердженням державної незалежності/. 

Узяти хоча б вірш "Земля чутлива". Тут /чи не впреше в своїй 
творчості/ поет із відчутним сатиричним пафосом дорікає сучас-
никам за "кабінетне керівництво" і його безрадісні наслідки: 

Дожилися! Соромно признатись: 
Хазяїв давно зняли на крик, 
Завели нас, начебто за грати, 

, Кабінетні методи в тупик. 
У вірші резонансом звучить повторювана політиками 

останніх років думка: Україна - житниця Європи - сьогодні зму-
шена позичати хліб у близьких і далеких сусідів!... 

На землі, що світові опора. 
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У краю, де стільки висоти, 
Хай нас пропече останній сором: 
Воду в ступі цілий вік товкти... 

А закінчується твір болісним застереженням: якщо й надалі 
так "господарюватимем", то на наших урожайних полях 

На корінні висохне стеблина. 
Як орда - посіється бур"ян. 

Такими ж гіркими думками про збайдужіння до землі 
пройнятий вірш "Дідова сповідь". Низкою риторичних запитаннь 
автор висловлює своє обурення тим, що підростаюче покоління 
почесну хліборобську працю вважає чомусь неприйнятливою для 
себе, навіть принизливою, а життя в селі - відсталим і неповно-
цінним... 

Дорожили ми чесно землею. 
Чом же внуки бояться землі? 
Не пристижно ходити ріллею? 
Ніде душу відвести в селі? 

А в кінці вірша категоричне узагальнення: 
Тим довіку прощення немає, 
Хто покинув дідівські лани. 

Проти забруднення навколишнього середовища промисло-
вими відходами, радіацією, проти бездумних планів "перетво-
рення" природи виступає А.Шкуліпа в багатьох своїх творах, 
вдаючись інколи навіть до саркастичних оцінок виявів безгоспо-
дарності, головотяпства і рабської незалежності від чиєїсь волі. 

Море жабурінням поросло. 
Ріки поставали рівчаками. 
В земю вже не лізе чересло... 
Навкруги словесна каламуть 
Плсщс з тупика номенклатура... 
Скоро нас і в джунглях обженуть, 
Доки гіроигіііаїимс халгура. 

Ніби для гіорітіяпмя сьої олміпінього і далекого минулого 
згадується "исионіортсії. ктімикіи", "сяйво кленів і беріз" у 
нашому мііііі.оимичому мрплічннікькому краї, "де небеса стоять 
ііайвииіі", іг "ліійнороннн и исЛгіах". насгоянс "повітря на 
мслах" І як 11(11 лмок міркмінпі. мтормії коистаїація сьогодення: 

ІІіі ІІіиімгіім ііікіїимніїим 
( ИрпІПОИ. 11- К'КІІ . 

< ми не МІП'Р V комині 





188 

пам"яті і викинути "сліпо за корму". А ще, живо реагуючи на 
приписуваний йому песимизм, запевняє, що сумуватиме й надалі, 
адже то - "святий мінор", який не можна ні приховати, ні 
"заглушить ніяким виском". У підтексті відчувається така думка, 
що ліричний герой готовий навіть на самопожертву в ім"я 
перемоги добра і справедпивосгі: 

Якщо потрібно - стану обеліском. 

Моя зоря - це й буде мій мажор! 
/"Мажорний мінор"/ 

Уболіванням за чужі біди пройнята й інша поезія - "В мені 
давно дріма таємна сила". Її ліричний герой, пройнятий шалом 
пізнань життєвого вплину, готовий кожну мить "рвійно" встати 
навіть з постелі і поспішити на поєдинок Ь неправдою. Бо знову ж 
таки - це покликання справжнього митця. Він усе повинен чути, 
все бачити, "щоб розкривати перед людством тайни іще ніким не 
складених пісень". І знову ж - подібно до Каменяревого: "Лиш 
боротись - значить жить - УІУЄГЄ шетепіо" сприймається вислів-
настанова: "Неспокій - вічний наш маяк" ГСила - в неспокоГ/. 

У вірші "Реставрація" автор немов настроює читача на 
оптимістичне сприйняття сучасних змін у сіспільному житті. Адже 
"голубіє оновлення час", "дзвінкіша мелодія переповнює купол 
небес..." ГІо-громадянськи, співучасно поет заявляє: 

Відчуваю усе, що минулося, 
1 не захоплююсь тим, що гряде, 
Всі шляхи у мені перетнулися 
На пекучому рівні грудей. 

Віршів про кохання в обох збірках небагато, але вони помітні. 
В них дуже делікатно і ніжно торкається поет цього високого 
почуття, дарованого людям природою. В кількох поезіях воно 
оспіване як вічне, всевладне і благородне, здатне піднестися навіть 
над "космічною добою", здатне єднати між собою цілі світи, 
здатне очищати... людські душі. 

...Коли коханням освячуся 
В магнітнім полі почуттів 
Мов лампочка, я засвічуся. 

/"Закони фізики"/ 
Похвально, шо в ці?ї вічній темі авторові теж вдасться по-

своєму відтворїгги ніжно-трепстні поч\'тгя закоханих, які черсі 
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свою вразливу цноту не спроможні переступити поріг близькості, 
хоч і відчувають щиру взаємну приязнь один до одного. 

Боюсь, шо знов мені наснилось; -
Навстріч і кроку не ступлю. 
В очах читаю: "Я - твоя". 
А я повірити не можу. 
Ніяк себе не переможу -
З роси лукавинка сія. 

/"У щебеті дзвінкому"/ 
Окрім згаданих, у ліриці А.Шкуліпи зустрічаються й такі, 

можа сказати, традиційні образи: криниці, річки, зорі, сонця, вітру 
тощо. Вони, як уже зазаначалось, змальовані автором якось по-
своєму і в чомусь оновлені. Тому сприймаються й осмислю-ються 
читачем, як свіжі. Тому й викликають нові асоціації. 

В українській усній народній творчості, особливо в піснях, 
нерідко натрапляємо на образ криниці, котрий асоціюється з 
життєдайною силою для всього сущого. У віршах А.Шкуліпи 
криниця порівнюється з людською душею, глибокою й 
невичерпною у своїй доброті і щедрості, у своїй безкорисливості і 
зачущості. 

Криничне дно - як дно душі: 
Чим довше вглиб черпати -
Тим зеленіші спориші 
Ростуть довкола хати. 

/"Криничне дно"/ 
в інших віршах криниця - знак цілющої сили і природної 

чистоти. Адже вода з поліських криниць здатна не лише гамувати 
спрагу, а й оздоровлювати людей. Тому музу-пісню ліричний 
герой закликає горнутися і до міста рідного /Ніжина/, і "до неба 
синього", і до "співу журавлиного", і "до криниці чистої". 

У кількох віршах романтично оспівано Десну як природну 
окрасу Черніїівшиїїи Вона, "чарівниця сонця і води", є гордістю 
кожною поліщука. їй нринисуюіь ііі.чюші якості, як і криницям. 
Вона може роби І и ли)дсй красннішн.ми. 

О Десна, красуне дзвінкотіла, 
Зіікаиа із сонця і воли... 
Вже кою ін радісно зустріла -
Нролу п<>лар>с ш назавжди 

/"Чарівниця сонця і води"/ 
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Образ зорі, можна сказати, не за рамки традиційнид 
уживань. А сонце змальоване як велнц„а жгпсданна сила, дли 
всього сущого на Зешгі. 

В кількох віршах використано обр^^ медової землі, започат-
кований, як віїломо, в нашій поезії М.Ри;»,,,,,,^^^ 

Впшіас в око і зоровий часто вживаний образ снньото кольору 
з різними відтінками. Цс і "голуба весца Перемоги", і "ранок... 
бпактннй", і "енній вітер, і "синя тнш^- ; "голуба автострада". 
Характерно, що в кожному з них різнолцца синява надас образам 
ПОЗИТШМІЮІ якостей /вільної і легкої Просто-ровості, приємних 
спогадів, захоплюючих споглядань/. 

Посилюють емоційність окремих висловів й оригінальні 
уособлення Гскнртга спнну вигинає", "вечір ліг спочити на стерні", 
"світ... мружиться від стронцію в очах"/, порівняння Гзернина -
крапля сонця", "хата, наче молода"/иаре,,ена - П.Д./, "дощ січе, 
мов різкою", "вечір духм"яний, як Чай"/, метафори /"дерева 
вростають у сонце", " в ^ н зчепилися н^ ножах", "критиканства 
терпка хаотичність"/ тощо. 

Із творчих невдач поета можна і,иділити хібащо деяку 
декларативність і "непрозорість'' образу в окремих віршах, 
особливо першої збірки. 1 це, наїгевне, рецидиви "ідеологічних 
нашарувань" минулих років /надмірна Політизації мистецтва/ і, 
безперечно, суб"єктивізм авторського Мислення. А в переважав 
ючій більшості різнобарвні твори А.ІЦ^удіп,, цікаві н оригі-
нальні. Від них віє чимось нашим, рідним. А це стимулює читача 
задумуватися над жіттям, прагнути робіг^и його кращим. Отже, 
оглянуті книжки нашого земляка вписуют^ непересічну сторінку і 
в літературу поетичного Полісся. 

В.М.Пригоровський 

ГАЗЕТА "НІЖИНСЬКИЙ ВІСНИК" 

У кожної газети своя історія, {̂ ДШ "НІЖИНСЬКИЙ 
ВІСНИК" теж не схожий на інші. Сьогодні - це міськрапоине 
періоличне видання, тесновннкамн якого с міська та раГюніш 
Рхін народних депутатів і колектив редакції. Його завдання -
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активно сприяти проведенню назрілих соціально-економічних 
реформ, формуванню високоефективної ринкової економіки, 
об"сктивно висвітлювати життя міста й району, діяльність органів 
місцевого та регіонального самоврядування, громадсько-
політичних організацій і рухів. 

Програмні цілі видання реалізуються в матеріалах: "Аби 
панував Закон", "Обговорюємо проект Конституції України", " 
Основа демокрзтичного устрою", "На шляху до ринку", "Чи стане 
Єленич ФордомТ', "Економіка і ми", "Виходити з кризи нам з 
вами", "Земля і люди", "Є золото на Україні", "Як живеш, 
агрофірмо?", "Володар у царстві духу", "Передмова до відрод-
ження", "До скарбниці духовності", "На перехресті думок", "Роде 
наш красний, роде наш прекрасний", "Світоч українського наро-
ду", "Це не повинно повторитись", "Тої слави козацької повік не 
забудем" та ін. 

Газета виходить двічі на тиждень тиражем близько шести 
тисяч примірників. Твориться вона невеликим журналістським 
колективом у складі 7 осіб. 

Уся творча робота зосереджена в основному у відділах 
громадсько-політичного та агропромислового життя. 

Першим завідує заступник редактора Ю.А.Каганов, другим -
журналіст Л.П.Ботвінов, Обидва - члени Спілки журналістів 
України, а Ю.А.Каганов, крім того,- лауреат обласної журна-
лістської премії імені Василя Блакитного. На кореспондентських 
посадах сумлінно трудяться М.М.Марченко та Л.П.Макаренко. 

Під назвою "НІЖИНСЬКИЙ ВІСНИК" газета виходить з 9 
жовтня 199! року. До цього часу її попередницями були 
"ИЗВЕСТИЯ - ВІСТІ" /з 14 лютого І9!9 року/, "ЧЕРВОНЕ 
СЛОВО" /з 27 червня 1920-го/, "НОВЕ СЕЛО" /з І листопада 1925-
го/. "РАДЯНСЬКИЙ НІЖИН" /з квітня 1944-го/, "ПІД 
ПРАПОРОМ ЛЕНІНА" /з «%2 р /. 

Перегорнімо підшивки всіх цих видань. Звернімося до історії. 
Просю і доступно несли своє слово журналісти далекого 1919-го. 
Накази повітового рсвкому друкувалися в ньому поряд з віршами 
революційних поетів, оголочісния про боротьбу з голодом поряд 
із закликами про пололакмя паливної кризи, ліквідації 
«снисьмеиносіі. 

Пи почиїку 1919 року каіперівська вояччина залиижла 
Чсрмі(іпніим>. Ніжин іпі.іьиж іься НІЛ нсі.іюрівшв [І]. У надіви-
чаііно ск;іилиих умовах іііроджугіься нове житія. І в цеіі особливо 
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відповідальний час - 12 лютого 1919 року - комісар народної 
освіти Ніжинщини т.Костенецький пропонує видавати газету 
"ИЗВЕСТИЯ - ВІСТІ". Заради цього конфіскується приватна 
друкарня "ПЕЧАТНИК" [2]. Багатії та спекулянти-торгівці 
обкладаються контрибуцією. А 14 лютого у світ виходить 
перший номер газети, від якої бере початок "НІЖИНСЬКИЙ 
ВІСНИК". З назвою "ИЗВЕСТИЯ-ВІСТ1" газета виходила до 
приходу денікінців. А після відбиття навали того ж 1919 року 
відроджується вже як "ИЗВЕСТИЯ НЕЖИНСКОГО ВОЕННО-
РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА". 

"Мьі не начинали войньї, и мьі же голови закончить ее во 
всякую минуту. Мьі требуем только одного - дать нам свободно 
строить своє новое социалистическое государство". Так зверта-
лась ніжинська газета до трудящих, закликаючи к вступити в 
Червону Армію для остаточного розгрому ще одних непрошеїшх 
ворогів - денікінців [3]. 

Ідеї мирного будівництва звучали в її публікаціях з номера в 
номер. Це і в наказах ревкому, і в лаконічних повідомленнях та 
закликах до боротьби з розрухою і в статтях про підтримку 
Радянської влади. 

"Необходимо построить мост между городом и дсревней" -
писала тоді газета "ИЗВЕСТИЯ" і тут же давала повідомлення 
про найважливіші події на фронтах. Ця інформація виділялася 
шрифтом, друкувалась великими літерами поряід з місцевою 
хронікою. 

У грізні, суворі дні громаїдянської війни в Ніжині проходили 
"Тижні пораненого червоноармійця". 

Про це газета повідомляш: "Более всех сочувственно 
отозвались окраиньї, гдс преииущественно о б т а ю т рабочие и 
вообще бедньїй люд. Еще не подсчитан весь сбор в пользу 
раненого красноармейца, но то, что уже подсчитано свидетель-
ствует о глубокой сознательности нежинских рабочих. Жертво-
вал рабочий не лишнее, а оїдавал посЛеднее, самое необходимое. 
От имени ранеяьк красноармейцев спасибо Вам, товарищи-
рабочие". 

Очолював газету редактор, який підписувався псевдонімом 
ПУГАЧЕВ. нагадуючи цим самим відомого ватажка Селянської 
війни в Росії проти царизму. На жаль, справжнього прізвища 
редактора з"яс} вати поки цю не вдалось" (4|. 

27 червня 1920 року, коли бійці Червоної Армії гнали на захід 
недобитих вояк панської Польщі, за наказом ревкому газета 
"ИЗВЕСТИЯ" перейменовується в "ЧЕРВОНЕ СЛОВО" і 
видається українською мовою. Звертаючись до ніжинських 
робітників і селян, газета в той час писала: "Але товариші 
робітники та селяни, коли хочете, щоб газета була цікавою, щоб 
Ьона була дійсно вашою - робітничо-селянською, коли хочете. 
Щоб вона була Червоним словом, яке вогником буде світити в 

'нашому житті, то подбайте про це самі... Ніхто краще вас не знає 
вашого життя". 

І трудящі дружію відгукнулись на це звернення, ділилися 
власними думками, регулярно надсилали дописи, а місцеві поети -
вірші. 

Мирне життя входило в русло. Дописувач А.Курило з села 
Пашківки радів, що місцевою владою прийнято постанову про 
загальну освіту дітей і неписьменних дорослих [З}. 3"явилось 
багато матеріалів про молодь і для молоді. Опубліковано широку 
розповідь про Дорогінську трагедію [6]. Велися рубрики "Театр і 
мистецтво", "Нам пишуть", "Пролетарська творчість". 

У ході підготовки до 5-го повітового з"їзду Рад Ніжинщини 
один із авторів "ЧЕРВОНОГО СЛОВА- М.Костюченко порушу-
вав особливо важливу проблему - проблему весняної сівби. 

"Чим більше, - писав він, - буде налагоджено плугів, тим кра-
ще буде зорана земля. Чим швидше буде усунена нестача насіння, 
тим більше буде хліба, а хліб - це кров у жилах робітників. Тільки 
здоровий робітник поборе економічну розруху" [71. 

Декрети уряду, постанови партії щодо нової економічної 
політики, продовольчого податку тоїдо з таким же запалом 
роз"ясиювали й інші автори. Багато місця в газеті приділялось 
комітетам незаможних селян, за приклад ставились кращі, кри-
тикувались відстаючі. 

Редакцію "ЧГ.РІЮПОГО СЛОВА" очолюнаї» О.З.Гліигіи /пін 
же О.БеїпгстниіІ/ |8|. Але обсіпіинш склалися так. ию пипуск 
газети доисліки иоріипі, І| умпиах іолоду, баидиітму, пострілів 
із-за роїу, іиіоііргиии кліиоиих мроіиріч псе меншим сгава» 
форміп, ріпиіг лічкиїиши І. ишіуїкіііи "41 РПОІІГ СЛОВО". 
Остаїпіі (Іі)іо міімс|іи іиііііиііи п гіиі П І Н Т И И 1921 року Л и періол з 
1922 по 1921 рік мгрп иі/и уиііііі. иолн рііфічмпї Піпи гаїсіа й 
зовсім НрИПИММІІЙ ЄНО' Ііиупкиин 
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Цікаво також, що в 1922 у Ніжині видавалась ще одна 
щотижнева газета - "ПРОЛЕТА|>скА^Ї МЬІСЛЬ" {10]. 

У 1925-1937 роках. ВИХОДІ,ЧИ ПІД назвою "НОВЕ СЕЛО", 
місцебе періодичне видання висвітлює індустриалізацію 
та колективізацію сільського госдодар^ва. 

У грудні 1925 року на НіжиЦщині вже діяло 6 комун, 61 артіль, 
74 СОЗи, 69 машинних товариств. Досвід цих господарств і 
товариств регулярно пропагусПіся_ 

У газеті час від часу«з^двлясться літературна сторінка. 
Друкуються твори пролетарських „оетів Є.Плужника, В.Чумака,' 
І. Кулика. 

Свої перші вірші публікуюсь у "НОВОМУ СЕЛІ" й місцеві 
автори, зокрема Г.Кривченко і ^.Єрмоленко {} 1}. 

У числі ТОДІШНІХ сількорів { дописувачів виступають 
Р.А.Руденко, який став пізніше Генеральним прокурором СРСР, 
М.І.Стратілат - майбутній уславлений партизан Великої Вітчиз-
няної війни, молоді поети Ми^£ола Шеремет і (пізніше) Олекса 
Ющенко, які навчалися в інституті. 

На І листопада 1925 року "НОВЕ СЕЛО" вийшло тиражем 
300 примірників. У жовтні 1927.го газета мала вже 6 тисяч перед-
платників. А в 1930-му - 14 тисяч серед постійних її позаштатних 
авторів були 126 бідняків, 86 -Середняків, понад 80 робітників і 
службовців {12]. 

З 1 січня 1938-го і до серпневих днів пизного 1941-го трудящі 
міста й району одержували газету під назвою "БІЛЬШОВИК 
НІЖИНЩИНИ". У ній друкувались розповіді про людей праці, 
про їх досягнення. 

Та віроломний напад фаш„стів різко змінив її тематичний 
напрям. "БІЛЬШОВИК НІЖІ^НЩИНИ" кликав до бою, до 
нещадної помсти над ворогі,^^ до перемоги. її редактор 
М.А.Бородавка і літпрацівник ^.І.Мажай, вирушивши на фронт, 
до редакції більше не повернулися. їх імена вкарбовано в 
меморіальну дошку, яку встановлено в кабінеті преси. 

13 вересня 1941-го гітлерівс^,5(і війська вдерлися в наше місто. 
Над гуртожитком педінституту „о вулиці ім.Богуна, де розмісти-
лась німецька федьдкомендатіра^ з"явився прапор з фашист-
ською свастикою. Жалюгідна Фашистська газета "Ніжинські вісті" 
відверто пропагувала людиноненависництво {13}. До цісї бридкої, 
отруйної пропаї анди охоче докладав руку місцевий добровільний 
прислужник окупаційній владі ярешко {14]. 
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Фашистській брехні люди, безумовно, не вірили. І в цьому 
велику роль зіграла преса, яку поширювали відважні місцеві 
патріоти-підпільники Я.П.Батюка {15}. 

15 вересня 1943 року Ніжин був звільнений. Постало завдан-
ня підняти його з руїн і згарищ. Газета "РАДЯНСЬКИЙ НІЖИН" 
у своїх перших же номерах розповіла про звірства фашистів, про 
діяльність підпільної комсомольсько-молодіжної організації, про 
людей, які, не покладаючн рук, працювали на перемогу. 

' "Усе для фронту!" 
Цей заклик стає газетною рубрикою. Під нею публікуються 

матеріали з підприємств і колгоспів, розповіді про збір коштів на 
створення танкової колони "КОЛГОСПНИК ЧЕНІПВЩИНИ", 
про виконання замовлень фронту на продукти і сировину. 
Послідовно й по-діловому газета пропагувала все краще з 
народженого в трудових колективах. 

У сорокові роки редакцію очолювала Т.А.Бедіна, у п"ятдесяті 
- І.П.ПРОКОЛІЙКО. У зв"язку з державними реорганізаційними 
заходами в колгоспно-радгоспному управлінні реорганізовується 
й місцева преса. 1 червня 1962 року в Ніжині виходить перший 
номер міжрайонної газети "ПІД ПРАПОРОМ ЛЕНІНА". 
Постійним і бажаним її робкором стає заслужений раціона-
лізатор України, майстер машинобудівного заводу І.У.Пучко. 
Досвідом своєї роботи діляться токарі І.А.Івжич і М.С.Локо-
тарьов, слюсар С.Ю.Діденко, маляр П.Г.Шелковников, металісти 
М.Я.Щепель, В.Ф.Ганич, швеї М.Д. Крутько, В.З.Шостак, доярка 
колгоспу "Дружба", Герой Соціалістичної Праці П.М.Градобик, 
доярка колгоспу "50-річчя ВЛКСМ", кавалер ордена Леніна 
В.О.Коровай, ватажки механізованих лацок. 

Навколо газети гуртувався чисельний авторський актив, 
зокрема: токар механічного заводу В.В.Макаренко, інженер 
експедиції глибокого буріння М.Т.Малько, учитель В.К. Єрмо-
ленко, начальник відділу праці і заробітної плати експедиції 
глибокого буріння А,П.Громадський, економіст агропром-
комбіингу "Ніжинський" С І.Попович, працівник відділу вну-
трішннх сирнії Г.М.ІІСІрІІК, ряд ІИІІІМХ. 

Спрпііжиі.оіо иікоіиію робсількорінського активу став 
факультет журішіїісіикн, ііморгиий у 1964 році при міському 
унівсрсиїі'іі ку;іі>іуріі Иідіолі іицбулося 14 пиііусків. На його 
занягін.ч І лскиїнми иік іуміиіи пріїїйтміки р«;ійкиії, рмлямські 
керіпники, журті іІ« ін Мг|ііііі оті Киї ті V 
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За 28 років існування дворічну програму факультету засвоїли 
понад 500 вихованців. Чимало з них обрали журналістську 
професію, влилися в редакційні колективи, Це - нинішній редак-
тор "Чері^івського вісника" І.Д.Кужільний, редактор бобро-
вицької районної газети В.Є.Криворучко, заступник редактора 
обласної газети "Деснянська правда" П.О.Громовий, колишній 
редактор коропської газети В.М.Нікітін, редактор носівської 
газети О.Г.Нестеренко, інститутської - О.І.Безпалий, чернігів-
ський літератор В.М.Струївінський, працівники "Деснянської 
правди" П.В.Пулінець і В.М.Сапон, радіожурналіст М.К.Магула. 
З направленням факультету Київський державний університет 
закінчили Т.Фесюн, С.Петрик, А.Кокотюха. З факультету розпо-
чали свою журналістську діяльність Н.П.Онищенко, М.М.Мар-
ченко, В.В.Матвіснко. 

Досвід роботи факультету, яким 28 років незмінно керував 
заступник редактора Ю.А.Каганов, одержав позитивну оцінку 
бюро обласного відділення Спілки журналістів України, 
висвітлювався в часописах "Рабоче-крестьянский корреспондент" і 
"Журналіст України". 

Газету в зв"язку з її 50-річним ювілеєм /1969/ нагороджено 
Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР. У 1974-му 
вона /єдина в області/ стала лауреатом Всесоюзної премії 
ім.М.І.Ульянової. У зв"яку з 60-річчям /1979/ ґї удостоєно Почес-
ного диплома Спілки журналістів УРСР. До цих нагород з року в 
рік додавались нові. ІДе, зокрема. Дипломи за краще художнє 
оформлення та поліграфічне виконання, почесні грамоти за 
участь у пропаганді науково-технічного прогресу, пам"ятників 
історії та культури, за кращу масову роботу, за краще висвітлення 
природоохоронних заходів, спортивного життя тощо. 

Багато зусиль і праці до творення газетного літопису доклали 
її колишні працівники Г.М.Коваль, Є.М.Литвинова, М.С.Бабич, 
Г.Г.Гарбузова, Г.Д.Шуман, В.Г.Кривошеєв, І.П.Кузьменко, 
С.П.Потапенко, Ю.Ю.Власовець, Г.Я.Македонова. З належним 
розумінням ставляться до своїх обов"язків і працівники нинішні. 
Серед них - технічні: коректор Л.М.Бондаренко, друкарка 
Н.К.Авер"янова, .поліграфісти В.Ф. Фесенко, М.П.Грабар, 
Л.П.Манжай, А.М. Кононець, П.Б.Потапенко. 

У пам"ять про свого колишнього редактора, талановитого 
публіциста, учасника Великої Вітчизняної війни, заслуженного 
працівника культури УРСР Г.М.Зорки /1923-1982 рр./ в газеті 

_ 

заснонніїо кіімкурс іін кращу публікацію з місцевого життя. З 
приводу ііі>()и> кіГіисі-ки(і про(|)есор Г.І.Вартанов писав: "Цікаво, 
що конкурс тгжнно ім"ям людини, яка віддала цій газеті /майже -
В.П / чкери. сголігія па іюсту редактора і залишила про себе 
добру сігіїпу як організатора, творча людина і добрий порадник. 
На втиііуііпиня його пам"яті і встановлено конкурс журналістів, 
читачі» і громадських кореспондентів. А рубрика конкурсу 
звучин. іакож не зовсім звично - "Журналістський пошук". У 

4 матеріалах йдеться про людей неспокійної вдачі, про тих, хто 
показує приклад у праці, про цікаві долі і знахідки..." [16]. 

Щороку з нагоди Дня преси проводиться традиційна легко-
атлетична естафета на приз газети і за активну робсількорівську 
діяльність у редакційну Книгу пошани заносяться кращі допису-
вачі. В їх числі - В.В.Макаренко, Б.М.Соколов, Д.О.Фень, 
І.Р.Артеменко. 

Токар механічного заводу В.В.Макаренко активною творчою 
позицією відзначається й нині. Як робкор він не витрачає свого 
громадського запалу на дрібнотем"я і пустослів"я. Він береться за 
перо лиш тоді, коли в цьому назріла необхідність, коли є що 
сказати людям. 

Майже з 50-річним сількорівським стажем пішов із життя 
активний вертіївський дописувач Б.М.Соколов. У селі, де він жив, 
з його ініціативи закладено парк; йому напежить ідея створення 
сільського музею Героя Радянського Союзу генерал-полковника 
М.П.Кирпоноса, організація вуличних свят, цікавих тематичних 
вечорів. За його безпосередньою участю випускалися стінгазети в 
місцевій Раді, у філіалі консервного комбінату, блискавки в 
радгоспі /тепер колгоспі/ "Маяк". Йо|о статті завжди були 
діловими й торкалися найболючіших питань [17]. 

За допомогою таких постійних друзів з номера в номер 
твориіься лііонис матою краю й сьоіодні. У підшивках газеї 
останніх |юкііі ріи по ріп іііиріїїілигмо на сгаггі знатного 
ніжинської о іокпрії І II Олииноііа, пиимиш іьиині фабрики 
"Дссняикії" І II Ліірнмпіко, мииіимііГ>у ііпиикі» П І Микігнко іа 
В.І.І'сіігич>кіі. мііііпіт по пироґінитн^ моїіокн ко'іпішіьоіо 
радіосну "ІІііі>иигі.киИ' II II Мгчі-и ні Гі.іииі.оч імгтіх, іі/імич 
спраіілі н('ііик)іі мііии) Оорніи іи иіі|і<і імпИ к» ііііом 

ІІИІМИМИМ ІІ И)|І|І, ИУН'ЩИІ, Ііі1|і<и\ри, ОГМІІИ. рг|\,інри(1 
ПрНіНМЧМІїМНі Н І ИИІІ II (•ІІ|И>> Пі>іи> ІИІИ, И.МкІІІИ ІМІІНІ ІКИ и 
іюні іом іі'їміи И И (іиікиї мн>і ІН III VII и.і^ І МИ' II 1,1 іі<'і.к" 
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го, І.П.Костенко, О.В.Плаушевської, П.О.Сердюка, Г.Я.Неділька, 
С.К.Тоцького, Е.Л.Зільбермана, .фотографії Ї.Я.Довгоброда. 
Поетична творчість рясніє іменами В.М.Прокоповича, Л.В.Ту-
рової, Л-К-Торлача, Ф.С.Кошми; проза - Т.Д.Пінчук, гумор -
В.П.Гільчука та багатьох інших. 

Проте загальна економічна криза боляче вдарила по місцевій 
пресі. Це видно хоча б із таких відомостей. Якщо в 1990 році наша 
міськрайонка виходила чотири рази на тиждень тиражем у 27 
тисяч примірників, то в 1991-у з метою скорочення збитків 
змушена була перейти на дворазовий випуск, а в 1995-у /при тому 
ж дворазовому випуску/ - скоротити тираж до 6000 примірників. 

Опинившись на крані фінансового краху і паперового голоду, 
у тісних лещатах відомчого монополізму зв"язківців і полігра-
фістів, газета відчуває великі труднощі. 

Щоб вижити, "Ніжинському віснику" відчутну спонсорську 
допомогу надають засновники, а крім них - колективи, очолювані 
директором заводу "Ніжинсільмаш" Г.С.Асєєвим, заслуженим 
працівником лісового господарства України, директором Ніжин-
ського лісгоспзагу Г.М.Берізкою, головою агрі^ірми "Лосинів-
ська" І.Ф.Морозом, директором Ніжинського українського дра-
матичного театру їм.М.Коцюбинського В.Г.Гаврилюком, дирек-
тором Ніжинського технічно-торгового центру "Електрон" В.І. 
Процьком. У фонд підтримки газети вносять кошти чи перека-
зують свої гонорари сотні рядових трудівників міста й села. 

І ця глибока турбота про місцеву газету зобов"язує журна-
лістів бути в гущі найголовніших подій, брати все краще з 
ірадицій, з досвіду своїх попередників, з номера в номер нести 
правдиве слово в читацькі маси. 
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