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О.Г.Самойленко  

 

Розвиток історичної освіти та науки  

в Ніжинському історико-філологічному інституті  

князя Безбородька в роки Першої світової війни  

та визвольних змагань (1914–1919 рр.) 

 

Одним із найбільш складних періодів в історії Ніжинської ви-

щої школи були 1914–1919 рр., на які припали тяжкі випробуван-

ня для всього українського народу, пов’язані зі світовою війною, 

революцією та національно-визвольними змаганнями. Умови во-

єнного стану та збройної боротьби негативно відбились на розви-

тку освіти й науки у НІФІ князя Безбородька, але не зупинили фу-

нкціонування навчального закладу. У вузі, незважаючи на всі 

складнощі, не припинялась підготовка фахівців, продовжувалась 

науково-дослідна робота, планувалось відкриття нових напрямків 

діяльності. 

Незважаючи на порівняно численну кількість джерел, що 

зберігаються в архівах України, цей період історії Ніжинської ви-

щої школи залишається малодослідженим. Крім узагальнюючої 

праці Г.Самойленка та  О.Самойленка [1], яка не може повністю 

компенсувати прогалини в даному напрямку, оскільки досліджен-

ня, що носять загальний характер, мають тенденцію розкривати 
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найбільш характерні риси й особливості, не зупиняючись на ґрун-

товній фактологічній деталізації, питання даної проблеми частко-

во розкривались у розвідках сучасних українських дослідників 

Г.Самойленка [2], О.Самойленка [3], С.Зозулі [4], А.Острянка [5], 

О.Ростовської [6] та ін., але й вони повністю не охоплюють різні 

боки життя вузу в складних воєнних умовах. Автором досліджен-

ня ставиться за мету: простежити на прикладі Ніжинського істори-

ко-філологічного інституту життя і діяльність українських вищих 

навчальних закладів в складних суспільно-політичних умовах. 

Мирний і розмірений хід життя Ніжинського вузу на передодні 

1914/1915 н.р. порушила звістка про початок Першої світової вій-

ни. Це внесло корективи у звичайний, вироблений десятиліттями, 

навчальний процес. Частина студентської молоді вже на початку 

війни була мобілізована до російської армії і змушена змінити 

свою студентську форму на військові мундири. Студенти НІФІ 

протягом всієї війни мужньо билися на фронтах, були нагородже-

ні бойовими орденами і медалями. Серед них: О.Гойденко, В.Гри-

гор, Г.Єременко, К.Кочетов та ін. [7]. З активізацією бойових дій 

вже восени 1914 року до Ніжина почали надходити поранені, то-

му було прийнято рішення виділити третій поверх інституту під 

шпиталь і встановити там 100 ліжок. Студенти надавали всіляку 

допомогу медичному персоналу, читали пораненим листи, книги, 

вивчали і застосовували на практиці курс "Надання першої меди-

чної допомоги і перев’язування". Активно включились викладачі 

та студенти вузу й до благодійницької діяльності, щомісячно пе-

рераховуючи Ніжинському повітовому благодійному комітету 

членські внески (по 1 крб.) та 2% відрахувань від заробітної пла-

ти. Незважаючи на власні фінансові труднощі, колектив НІФІ ін-

коли виділяв і більш значні суми, як, наприклад, у жовтні-

листопаді 1916 року (200 крб.). Чималі кошти збирались і завдяки 

доброчинним концертам та вечорам, які організовували студенти. 

Лише за два такі заходи у вересні 1914 року студентам вдалося 

зібрати і передати понад 460 крб. [8]. 

Не залишило осторонь життя вузу і Міністерство народної 

освіти. У своєму листі до дирекції інституту міністр граф Ф.Толс-

той наголошував: "Інститут повинен надавати посильну допомогу 

пораненим солдатам і офіцерам, але основну увагу він повинен 

зосередити на навчанні студентів, які в свою чергу повинні особ-

ливо наполегливо вчитися, щоб не посоромити себе" [9]. Але вій-

на вносила свої корективи. На середину жовтня 1914 року кіль-
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кість поранених, направлених до інституту, зросла з 70 до 320 

чоловік, що примусило керівництво навчального закладу додат-

ково виділити половину приміщень на другому поверсі. Фінансове 

становище професорів і студентів, як і вузу в цілому, ставало все 

гіршим. Студентам доводилось не лише навчатись і доглядати за 

пораненими, але й займатися заготівлею дров у навколишніх лі-

сах для опалення аудиторій і помешкань. До цього додалася і 

дорожнеча на продукти харчування. Лише протягом 1914–1916 

рр. ціна на хліб зросла майже у два-три рази (з 3–4 коп. до 7 коп. 

за фунт чорного хліба та з 5 коп. до 15 коп. – за фунт білого). 

Скрутне матеріальне становище, відсутність коштів і достатнього 

державного фінансування призвели до скорочення кількості сту-

дентів. Це вимагало від нового директора, яким у 1916 році став 

І.П.Козловський, та Конференції інституту шукати шляхів до пок-

ращення ситуації у вузі. Незважаючи на всі складності, викликані 

війною, керівництву навчального закладу вдалося зберегти у 

1914–1917 рр. практично весь довоєнний професорський склад, 

що надавало надію на успішне реформування навчального за-

кладу і пристосування до нових умов праці. Вчені, що залиши-

лись у вузі, продовжували, незважаючи на непрості умови, зай-

матися науково-дослідною роботою, брали участь в засіданнях 

Історико-філологічного товариства, розробляли та видавали під-

ручники і курси лекцій. У 1916 році було підготовлено останній 

(10-й) том "Сборника Историко-филологического общества при 

институте кн. Безбородко в Нежине", в якому серед інших були 

опубліковані й історичні статті: Г.Борков "Князь Владимир Вели-

кий, святой и равноапостольной" та В.В.Кукаркіна "Владимир 

Святой в изображении писателей древнего периода русской ис-

тории. 1015–1915" та ін. 

До військових лихоліть додались ще більш складні суспільно-

політичні випробування. На початку березня 1917 р. до Ніжина 

надійшла звістка, що старий царський режим впав і влада пе-

рейшла до Державної Думи. Викладачі та студенти інституту вже 

4 березня провели зібрання, на якому прийняли рішення: 

"...Віддати себе на службу рідному краєві, всіма силами підтри-

мувати і допомагати новому урядові" [10]. Зміна політичної влади 

в Україні мала відкрити перед вузом нові перспективи розвитку. 

Директор інституту І.П.Козловський у доповідній записці на ім’я 

попечителя з нагоди підготовки до 100-річного ювілею Ніжинської 

вищої школи висловив думку про заснування в Ніжині Педагогіч-
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ної академії з 5-річним курсом навчання. Висловлювалося також 

побажання надати кафедрі педагогіки право присвоювати вчені 

ступені й готувати кращих випускників до професорського звання 

[11], але пропозиції директора щодо реорганізації інституту чи 

принаймні поліпшення його становища, схвалені конференцією 

влітку 1917 p., були проігноровані Тимчасовим урядом.  

У квітні 1917 р. колектив інституту підтримав ініціативу 

проф. В.І.Рєзанова про створення "Общества изучения России и 

Украины", аргументуванням якого було: "В виду обстоятельств и 

потребностей текущего времени, при слагающемся свободном 

строе жизни, который все мы должны укреплять и поддерживать, 

местный язык, этнография, история, литература, быт материаль-

ный и т.д. должны стать предметом интенсивного изучения. 

Местные культпросветительные учреждения обязаны принять на 

себя эту задачу прежде всего и явиться в этом смысле объеди-

няющими центрами. 

При ИФИ возникает "Общество изучения Украины". Цель 

общества – собирание, а затем и разработка материалов для 

создания "Энциклопедии Украины". На 1-е место выносится – 

изучение укр. языка. Общество имеет ввиду приступить к работе 

следующей очереди – к систематизации, изучению, освещению и 

разработке общих и спец. вопросов Украиноведения, истории 

Украины, ее литературы и прочее. Предполагается издавать нау-

чно-популярный вестник "Украина"..." [12], а 9 квітня 1917 р. у 

Ніжині скликали Українське віче, що схвалило рішення надіслати 

привітання Українській Центральній Раді і доручити їй особливо 

дбати про негайну українізацію всіх шкіл і т.п. На цьому зібранні 

було вирішено організувати в місті "Просвіту" "для захисту і по-

ширення своїх національних інтересів..." [13], хоча й після цього 

питання українізації в Ніжині вирішувалося складно. На початку 

травня було проведено засідання, присвячене 100-річчю з дня 

народження М.Костомарова, на якому з доповідями виступили 

В.Рєзанов – "Пам’яті Костомарова", В.Безсмертний – "Костома-

ров як історик", В.Розов – "Про мову Костомарова" [14] та ін. Па-

ралельно у навчальний процес почали запроваджуватись і нові 

навчальні дисципліни, не характерні для вищих навчальних за-

кладів дореволюційної Росії, серед яких: "Історія України" 

(проф. Максимович Г.А.), "Історія Польщі" (проф. Новодворсь-

кий В.В.), "Українська мова" (проф. Розов В.О.), "Історія малоро-

сійської літератури" (проф. Грузинський О.С.) і т.п. 
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Жовтневі події у Петрограді студенти та професори інституту 

сприйняли по-різному, але більшість з них поставилось до них 

насторожливо. У своєму щоденнику за 1918 рік професор 

М.М.Бережков зазначав: "Социализм – все разрушающая отри-

цательная сила: и семью, и общество, и государство, и народ или 

национальность с ее культурно-исторической физиономией, и 

искусство, и науку, и философию, коротко сказать – всю челове-

ческую культуру социализм отрицает: ибо социализм завистлив и 

невежлив, и безрадостен по существу…" [15].  

У вузі в 1917–1918 навчальному році на чотирьох курсах на-

вчалося 68 чоловік, із яких 55 були на повному утриманні інститу-

ту і лише 13 – на самозабезпеченні. Диплом учителя одержало 

29 випускників, з яких двох кращих відрядили до Петербурзького 

університету для підготовки до одержання професорського зван-

ня. У зв’язку з політичними змінами конференція вносила пропо-

зиції реформувати навчальний заклад, його навчальні плани [16]. 

Відповідно до проекту статуту Педагогічної академії, який був 

запропонований раніше, планувалося готувати вчителів: 1) вітчи-

зняної (російської та української) мови і літератури, 2) історії, 

3) стародавніх мов (латинської і грецької), 4) нових мов (англійсь-

кої, французької, німецької, італійської). Вносилась також пропо-

зиція ліквідувати платню за навчання, встановити державні сти-

пендії, зараховувати тих абітурієнтів, які виявили нахил до 

педагогічної роботи тощо.  

Паралельно з проектом про перетворення інституту на Педа-

гогічну академію група професорів на чолі з В.І.Ляскоронським 

підготувала документ про створення в Ніжині університету тради-

ційного типу. 

Новий 1918–1919 н.р. виявився не менш складним у житті 

навчального закладу. Директорські обов’язки, як і раніше викону-

вав професор І.П.Козловський. На кафедрах продовжували пра-

цювали професори В.І.Петр, І.Г.Турцевич, В.І.Рєзанов, О.С.Гру-

зинський, В.О.Розов, В.Г.Ляскоронський, П.В.Тихомиров, 

В.В.Новодворський, наставники-керівники І.В.Добіаш, М.М.Кири-

лов, В.В.Кукаркін, В.О.Заболотський, а в аудиторіях вже навчало-

ся 160 студентів: казенних – 100, своєкоштних – 60. Казенні сту-

денти отримували проценти з капіталу почесних попечителів. У 

колективі обговорювалося питання про підвищення працівникам 

інституту заробітної платні, про звільнення студентів від складан-

ня екзаменів з класичних мов, про необхідність випуску XXXII то-
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му "Известий Историко-филологического института князя Безбо-

родко в Нежине" [17].  

На засіданні конференції від 10 (23) квітня 1918 р. була за-

слухана доповідь директора інституту І.П.Козловського про про-

позиції Міністерства народної освіти: 1) про утворення з майбут-

нього академічного року кафедр історії України, української мови і 

історії української літератури; 2) про перехід на викладання пре-

дметів українською мовою протягом найближчих 5 років; 3) про 

порядок залишення при інституті стипендіатів, які говорять укра-

їнською мовою, для підготовки їх до професорського звання; 4) 

про введення з 1918/1919 академічного року обов’язкової лектури 

української мови; 5) про бажаність відкриття курсів з географії 

України, етнографії і історії мистецтв за рахунок деяких годин, 

виділених для класичних мов; 6) про перетворення інституту на 

університет і про відкриття юридичного факультету [18]. 

До вирішення цього питання конференція поверталася ще 

декілька разів. Особливу активність проявляв у цьому 

проф. В.І.Рєзанов. 2(15) травня 1918 р. на конференції інституту 

заслухали доповідь проф. П.В.Тихомирова про роботу та 

прийняті резолюції Першого з’їзду вищих закладів України у м. 

Києві. Професор також повідомив про його відвідини, за дору-

ченням І.П.Козловського, директора Департаменту вищої школи 

з питання про перетворення інституту на університет, який по-

яснив, що уряд врахує особисті інтереси професорів і службов-

ців інституту. Професорам і викладачам пропонувалося одноча-

сно працювати в інституті, до його повного закриття, й 

університеті. І Міністерство освіти в цьому не бачило перепон. 

Класичну гімназію інституту пропонувалося перетворити на гім-

назію загального типу з початку нового навчального року [19]. 

У зв’язку з тим, що в майбутньому університеті пропонувало-

ся відкрити два факультети – Історико-філологічний і юридичний, 

– обговорювалось питання і про забезпечення викладачів квар-

тирами, а університету – необхідними приміщеннями. 

Після обговорення питання про створення в Ніжині універси-

тету, в якому взяли участь всі присутні члени правління, були 

прийняті пропозиції до законопроекту про заснування в м. Ніжині 

державного університету князя Безбородька у складі двох факу-

льтетів – юридичного і історико-філологічного, з можливістю по-

дальшого розширення. Не залишилось поза увагою колективу і 

мовне питання: "Введення в університеті і інституті викладання 
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українською мовою не повинно проходити на шкоду науковій і 

навчальній справі. В межах можливості викладання всіх предме-

тів українською мовою вводиться через 5–10 років" [20].  

15 (28) травня 1918 р. на засіданні Правління інституту деле-

гати Другого з’їзду вищих навчальних закладів у м. Києві 

проф. В.І.Рєзанов і наставник студентів О.С.Грузинський, допові-

даючи про основні рішення, прийняті на з’їзді, розповіли і про свої 

зустрічі з міністром та директором Департаменту, які обіцяли ма-

теріальну підтримку інституту. Питання про перетворення інсти-

туту на університет, за словами делегатів, не привабило до себе 

в цей час великої уваги з боку Міністерства і його рішення в пози-

тивному плані було до деякого часу відкладено. 

У колективі чекали на вирішення питання. Проте життя зму-

шувало діяти. Як свідчать протоколи засідання Правління інсти-

туту, 12 (25) червня 1918 р. повернулися до обговорення проекту 

Статуту Історико-філологічного інституту князя Безбородька, який 

був прийнятий ще на засіданні конференції 28 жовтня 1917 р. і 

готувався для затвердження Тимчасовим урядом. 

29 квітня 1918 р. гетьманом України став Павло Скоропадсь-

кий. За доби Гетьманату здійснювалася реформа вищої, серед-

ньої і початкової шкіл, яку проводила Всеукраїнська академія наук 

(ВУАН), очолювана акад. В.І.Вернадським, що керував комісією з 

реформи вищої школи в Міністерстві народної освіти і мистецтв. 5 

вересня 1918 р. відбулося перше її засідання. Презентували Ні-

жинський інститут професори О.С.Грузинський і В.І.Рєзанов. Для 

розробки проекту реформи вищої школи на цьому засіданні була 

створена підкомісія, яку очолив проф. A.M.Лобода. До її складу 

увійшли також О.С.Грузинський, В.І.Рєзанов, граф М.О.Мусін-Пушкін 

і представник чернігівського губернського земства П.Я.Дорошенко. 

Результатом роботи комісії під керівництвом акад. В.І.Вернадського 

та підкомісії під керівництвом проф. A.M.Лободи, а також величезної 

роботи, яку провів проф. В.І.Рєзанов, готуючи різного роду довідки, 

пояснення, була прийнята резолюція відносно Ніжинського істори-

ко-філологічного інституту кн. Безбородька: про надання матеріа-

льної підтримки; про відкриття трьох кафедр українознавства; про 

виборність посади директора; про включення інституту до списку 

державних вищих навчальних закладів України і т.п. [21]. 

19 липня 1918 р. з Департаменту Вищої школи до директора 

Ніжинського історико-філологічного інституту надійшов директив-

ний лист: "Маючи на увазі великий наплив абітурієнтів середніх 
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шкіл, що бажатимуть вступити на 1918 рік до вищих шкіл України і 

не зможуть туди попасти, аби не постраждали при цьому місцеві 

учні, усунені приїзжими із сусідніх держав та країн, Міністерство 

Освіти вважає необхідним зазначити порядок черги для розподі-

лення вакансій між тими, що вступають у вищі школи, а саме: 

І. 75% повинно приймати в першу чергу з тих, що скінчили 

середні школи або рівні їм школи на Україні з Кримом, з Бесара-

бією та Білорусією, і перш над усе тим абітурієнтам тієї бувшої 

Учбової округи, до якої належить дана школа скінчившого її; 

ІІ. 25% приймати тих, що скінчили такі ж школи поза межами 

України" [22]. 

Більшість учених НІФІ схвально зустріли боротьбу українсь-

кого народу за відродження власної державності, і у серпні 

1918 р. викладачі вузу прийняли обітницю на вірність Українській 

державі: "Урочисто обіцяю вірно служити Державі Українській, 

визнавати її державну владу, виконувати її закони і всіма силами 

охороняти її інтереси і добробут" [23], але наприкінці листопада 

1918 р. владу П.Скоропадського, який із симпатією ставився до 

інституту, було повалено, і на зміну їй прийшла Директорія. Жит-

тя в інституті знову стало напруженим.  

Функціонування Історико-філологічного інституту в умовах 

громадянської війни, частої зміни влади відбувалася в умовах 

нестабільності. Навчання студентів часто припинялося зовсім, бо 

в інститутських приміщеннях були влаштовані казарми військових 

частин. У червні 1918 р. в інституті виникла пожежа, внаслідок 

якої були пошкоджені навчальні приміщення, архів Гімназії вищих 

наук, меблі гоголівських часів, знищена значна кількість студент-

ського одягу тощо. Досить складно доводилось виживати в умо-

вах розрухи й більшості професорів. Частина з них так і не змогла 

пережити ці події: професор В.В.Новодворський у березні 1918 

року захворів на важкий психічний розлад, професор П.О.Забо-

лотський у грудні 1918 був убитий, а професор Режабек Ф.В. у 

лютому 1920 року помер від висипного тифу. Як писав у своєму 

щоденнику професор І.Г.Турцевич: "Электричество у меня не ра-

ботает. Тяжелое пробуждение. В Канцелярии института, Техни-

ческом училище, в Жилищной комиссии, Шевченковском саду, на 

базаре. В библиотеке с Семёновым и Купичем (прекрасная ком-

пания). У Соколовой. …Плотно не обедав, но ночью что-то с жи-

вотом не ладно – и утром… Купил на базаре 2 фунта пшеничной 
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муки 64 р., 2 ½ ржаной муки – 52 р. Получено жалование 1000 р. 

(за ½ месяца)" [24]. 

Зі встановленням наприкінці січня 1919 р. у місті радянської 

влади було відкрито Український народний університет імені 

Т.Г.Шевченка, у якому планувалося чотири факультети: словес-

но-історичний, соціально-економічних і політичних наук, природ-

ничо-математичний та прикладних знань [25], але вже 23 серпня 

1919 р. Ніжин зайняли частини Добровольчої армії Денікіна. У 

листопаді 1919 р. денікінці підпалили інститут, унаслідок чого 

протягом кількох років будинок інституту залишався непридатним 

для навчання. 20 листопада 1919 р. Ніжин був захоплений бійця-

ми Богунського полку та партизанами, і у Ніжині остаточно вста-

новилася радянська влада. 

Ще 26 січня 1919 р. Нарком освіти В.П.Затонський підписав 

розпорядження про передачу навчальних закладів міст Харкова, 

Києва, Катеринослава, Полтави і Ніжина на утримання держави 

[26]. У зв’язку з цим почалася реорганізація структури інституту. 

Професорсько-викладацький склад намагався довести, що вуз 

протягом майже півстоліття успішно готував учителів для серед-

ньої школи, даючи їм і належну університетську освіту. Чернігів-

ський губернський відділ народної освіти наполягав на відкритті в 

Ніжині інституту для підготовки працівників освіти – як виховате-

лів дошкільних закладів, так і вчителів для шкіл різного типу. Були 

внесені зміни у навчальні плани, запроваджено вечірнє навчання 

тощо. Проте зміни в навчальному процесі інституту відбувалися 

повільно. 10 березня 1919 р. в інституті провели засідання кон-

ференції, присвячене пам’яті Т.Шевченка, на якому з доповідями 

"Тарас Шевченко і народна освіта" виступив проф. О.С.Грузин-

ський, "Шевченко в історії української громадянської думки" – ви-

кладач гімназії Г.М.Іваниця. 

Як і у попередні роки, приміщення інституту використовува-

лося не за прямим призначенням. Це було в місті єдине місце, де 

могли розміститись сотні військових на тимчасове розташування. 

Використовувалося приміщення і для шпиталю. У грудні 1919 р. в 

інституті розміщувався штаб XII Червоної армії. Заняття не про-

водились, всі викладачі були виселені з квартир, які знаходилися 

на території інституту [27]. 

У цих складних умовах колектив інституту продовжував пра-

цювати, розмірковувати про подальшу його долю, організовувати 

і вести заняття. 
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Ніжинській вищій школі перед першим своїм столітнім ювіле-

єм довелося пережити кілька досить складних і насичених років, 

але, незважаючи на всі складнощі функціонування в умовах світо-

вої та громадянської війни, вуз та його колектив вистояли, і більш 

того, продовжили науково-дослідну та викладацьку діяльність, що 

сприяло розквіту ніжинського навчального закладу у 20-х роках 

ХХ ст. Про це свідчить і той факт, що у ці складні роки у вузі на-

вчались відомі у майбутньому українські вчені: М.Данчевський, 

А.Єршов, І.Забарний, М.Петровський, К.Штепа, Т.Алексєєв, І.Спа-

ський та ін., продовжували випускатися "Известия Историко-

филологического института князя Безбородко" та "Сборник Исто-

рико-филологического общества при Историко-филологическом 

институте князя Безбородко", діяли наукові товариства, писались 

і захищались дисертації тощо. 
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