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Kucheryavets’ V. “First prominent state figure in Russia from the Ukrainian natives: 
prince Olexandr Bezborod’ko” 
 

In the biographic essay about one of the most prominent statesmen of the Russian empire of 
time of Katherina II and Paul I the basic landmarks of his life and career are certain. The figure 
of the known Russian courtier from the Ukrainian origin is represented through the prism of his 
professional activity and private life. Attention is accented on the unique capabilities of O.A. Bez-
borod’ka, that did possible his swift social and financial glorifying. 

 
 

Дмитро  ГОРДІЄНКО  
(Київ) 

 
З епістолярної спадщини професора Петра Люперсольського 

 
На сучасному етапі розвитку світова історична наука переживає період зміни парадигм 

історіописання [1]. В українських реаліях цей процес проходить як на рівні зміни ідеоло-
гічних засновків, так і на рівні засвоєння нової методології та методів історіописання. 
Серед загальних тенденцій історичної думки можна виділити процес зближення істо-

ричної науки з іншими та зміщення акцентів у бік свідомісної й культурної історії, що 
дає змогу отримати повніше й усебічніше знання про минулу дійсність – більш повне 
уявлення про зміну мислення та поведінки людей і спільнот у минулому. Л. Зашкільняк 
зазначає: “порівняно з попередньою історіографією XIX–XX ст. сучасні дослідники 
минулого все більше переносять погляди з т. зв. “зовнішньої” історії подій та явищ со-
ціального життя на “внутрішню” історію свідомості та мислення, котрі їм передують” 
[2]. Таким чином, на сьогоднішньому етапі розвитку історичної науки, важливою скла-
довою мікроісторичних досліджень став аналіз індивідуальної свідомості й індивідуа-
льної діяльності, максимально наближений до особи, до її особистої історії [3]. 
Відповідно, в історичній науці спостерігається й зміна ставлення до епістолярної 

спадщини як до історичного джерела. Відтак, листи все частіше стають як джерелами 
для різноманітних досліджень, насамперед біографічних, так і темою самостійних 
джерелознавчих студій. 
Наприкінці ХХ ст. значно розширилася і сфера біографістики. Поруч із описом ви-

датних політичних постатей, зросла кількість життєписів простих людей, що може 
пояснюватися загальною зміною ставлення до людської особистості та тенденцією до 
персоналізації предмета історії [4]. 
У біографістиці чітко виділяються два аспекти: загальне (типове) та індивідуальне. Так, 

з одного боку, власне реконструкція історичного контексту епохи визначається Наталі 
Земон Девіс як завдання “вписати особовий випадок або конкретну форму поведінки в 
рамки тієї культурної практики, що була притаманна людям” певної епохи [5]. З іншого 
боку – відхилення від “загальноприйнятої” норми (вираженої формулою “нормальної 
людини певної епохи”) дає змогу побачити специфіку і значення певного індивіда в істо-
ричному процесі. В контексті біографії професора П. Люперсольського – життя, думки й 
переживання вченого, “викиненого” зі свого звичного соціуму; життя в провінції в колі 
інститутських колег людини, яка зробила спробу “повернутися” у світ своєї юності.  
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Біографія вченого – це відображення історії доль представників його кола – інтеліген-
ції, насамперед, колег за корпорацією; врешті – відображення розвитку науки і вищої 
школи (в даному випадку Російської імперії загалом і України, зокрема). То ж, біографія 
вченого є своєрідною мікромоделлю макросвіту науки, яка, проте, дає змогу зрозуміти 
останню – як планетарна теорія (макросвіт) пояснює атомарні закони (мікросвіт) і навпаки. 
Яскравим і своєрідним центром античних студій другої половини XIX ст. був Істо-

рико-філологічний інститут князя Безбородька в Ніжині (далі – НІФІ), першим заві-
дувачем кафедри всесвітньої історії в якому був професор Петро Люперсольський, 
викладанням і науковою діяльністю якого в НІФІ протягом 22 років був закладений 
базис для вивчення й дослідження античної історії в цьому навчальному закладові [6]. 
Петро Люперсольський служив у НІФІ з самого початку його заснування; навіть був 
присутній на відкритті інституту, зреформованого з Юридичного ліцею князя Безбо-
родька, 14 вересня 1875 р. За час служби в НІФІ вченим була створена й більшість йо-
го наукових праць (поза межами Ніжина була підготовлена і видана лише його магіс-
терська дисертація). Впродовж ніжинського періоду життя професора в НІФІ лише 
формувалася повноцінна база як для навчального процесу, так і для наукових дослі-
джень, відбувався активний процес наповнення бібліотечних фондів науковою літера-
турою, налагодження видавничої справи. 
У 1895 р. за вислугою 35 років, яка передбачала вихід на пенсію, бажання професо-

ра залишитися викладати на кафедрі було задоволене лише частково. 
П. Люперсольський був змушений вийти у відставку, але враховуючи його заслуги, 
досвід, знання, отримав можливість читати лекції на кафедрі загальної історії зі збе-
реженням звання професора [7]. Але вже за два роки через погіршення стану здоров’я 
за власним мав цілком полишити викладання [8].  
Цікаво, але незважаючи на те, що більшість творчого життя Петро Люперсольський 

провів у НІФІ, вийшовши у відставку (на той момент він лікувався у Севастополі) він 
ніколи потому не повернувся до Ніжина. З його епістолярію можна впевнено ствер-
джувати, що отримавши відставку й прямуючи з Криму до Петербургу він назавжди 
полишив і Ніжин. Подальше життя колишнього професора було пов’язане зі столи-
цею Російської імперії та рідною В’яткою. Період перебування на пенсії, попри певне 
висвітлення в історіографії постаті вченого [9], все ще залишається малодослідженим. 
Визначена на сьогодні епістолярна спадщина Петра Люперсольського досить незна-

чна. Вона містить інформацію про життя вченого після виходу у відставку, а також 
дає певну інформацію щодо реконструкції ніжинського кола спілкування професора. 
Крім листування П. Люперсольського, реконструкція його ніжинського кола спілку-
вання доповнюється відомостями зі щоденника його колеги з НІФІ проф. М. Бережко-
ва. Відтак, є можливість реконструювати певний сегмент особистого оточення проф. 
П. Люперсольського, який буде частково співпадати з колом проф. М. Бережкова. 
До близького оточення Петра Люперсольського, насамперед, належав протоієрей Ан-

дрій Хойнацький. Останній як і П. Люперсольський отримав духовну освіту, але на 
відміну від нього перейшов працювати до НІФІ зі зреформованого Юридичного ліцею. 
То ж, якщо П. Люперсольський у Ніжину був спершу “чужинцем”, то для А. Хойнаць-
кого місто було вже звичним, “рідним”. До того ж обоє належали до одного покоління: 
народилися і сформувалися за миколаївської доби, але творчий шлях пройшов у епоху 
олександрівських реформ (що, власне, і творилися представниками покоління П. Люпе-
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рсольського та А. Хойнацького. Крім того, поєднувала двох професорів НІФІ також 
громадська діяльність – обоє належали до ніжинської навчальної ради, були ініціатора-
ми і одними зі співзасновників Ніжинського благодійного братства при ніжинському 
Благовіщенському чоловічому монастирі. Відтак, не випадково проф. П. Люперсольсь-
ким був автором праці, присвяченої пам’яті колеги і товариша А. Хойнацького. 
До “старшого” покоління ніжинського кола спілкування П. Люперсольського нале-

жать також священики ніжинської грецької церкви о. Олександр Лобачевський і, особ-
ливо, о. Олександр Імшенецький. Додамо також професора грецької словесності А. До-
біаша, який присвятив НІФІ понад 35 років (1875–1911), професора римської словесно-
сті Р. Фохта – з ним П. Люперсольський підтримував стосунки і в період відставки. 
Особливо варто відмітити колегу й однодумця П. Люперсольського – професора НІФІ 
(1877–1885), в майбутньому академіка Імператорської академії наук Г. Зенгера [10]. 
До молодшого покоління ніжинського кола спілкування П. Люперсольського нале-

жать, насамперед, представники покоління М. Бережкова*1. Це директори інституту 
М. Скворцов і Ф. Гельбке, професор грецької словесності С. Жданов, викладач педа-
гогіки та психології М. Лілєєв, відомі вчені-славісти В. Качановський, М. Соколов, 
М. Сперанський. До цього ж кола належав законовчитель НІФІ – наступник А. Хойна-
цького – П. Свєтлов. Серед “молодшого” оточення П. Люперсольського був його 
учень – колишній студент, а на той час уже професор НІФІ Іван Турцевич, а також 
учень Ф. Соколова – колеги за семінаром професора Санкт-Петербурзького універси-
тету М. Куторги – Олексій Покровський. Останній, власне, і продовжив традиції пе-
тербурзької античної школи у стінах НІФІ. 
З-поміж “ніжинських добрих молодців та їх дружин” – позаінститутських знайомих 

П. Люперсольького – виділяється сім’я відставного полковника М. Токарєва. Підтриму-
вав вчений контакти також із професорами Київського університету Св. Володимира, се-
ред яких на сьогодні встановлена персона проф. О. Котляревського [11] та І. Лучицького. 
Цікавою і важливою для подальшого дослідження постаті П. Люперсольського є до-

сить значна присутність у листах П. Люперсольського представниць чарівної статі. З од-
ного боку, така пильна увага до жінок старого одинака в листах до іншого “колеги зі 
самотності” певною мірою характеризує особу професора, який досить болісно пережи-
вав невлаштованість свого сімейного життя. Тому така увага до чужих жінок, окрім су-
то етикетних (куртуазних) норм, була своєрідною психо-компенсаторною реакцією про-
фесора на власну самотність. З другого ж боку, завдяки тому, що імена жінок згадуються, 
здебільшого, з іменами їх чоловіків, – це дає змогу відтворити більш повно й чоловічу ча-
стину ніжинської професорської корпорації, відтворити більш повно її історію. 
Звісно, це лише частина – сегмент – з кола приватного спілкування проф. 

П. Люперсольського. Але для тогочасного Ніжина навіть такий перелік контактів указує 
на значну комунікабельність ученого, різноманітність його інтересів і захоплень. Щопра-
вда, із запропонованої реконструкції видно, що в оточенні проф. П. Люперсольського 
(і це цілком природно для провінційного міста) переважають колеги з НІФІ та представ-
ники духовенства – що відповідало його освіті й виду професійних занять. 

                                                 
*1 Покоління ідентифікується за критерієм автора джерела (щоденника, адресата листів). Тут мається на 
увазі як вікова група (час народження 1850–1860–ті роки), так і професори, що почали працювати в ін-
ституті в 1880–1990–тих роках. 
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Таким чином, за матеріалами епістолярію можна виснувати, що Петро Люперсольсь-
кий був людиною науки й освіти – інститут був його рідною домівкою, – не тільки че-
рез те, що його службове житло знаходилося тут-таки на третьому поверсі одного з флі-
гелів будівлі НІФІ. Навіть після виходу у відставку, проживаючи в Санкт-Петербурзі, 
серед контактів П. Люперсольського зустрічаються колишні колеги з Ніжина – навіть 
поза інститутом він цілком ідентифікує себе з “професорською корпорацією” НІФІ. 
Найкращу характеристику колезі та другові дав М. Бережков, який в одніх зі свої 

робіт зазначив, що серед товариства Петро Люперсольський тримався з почуттям вла-
сної гідності й цінував це почуття в інших. Це декому могло здатися пихатістю – але 
то було лише з першого погляду. Насправді Петро Люперсольський був шляхетно 
сміливою, прямодушною, а головне – дуже доброю і чуйною людиною [12]. 

 

*   *   *   *   * 
Професор П. Люперсольський залишив невелику епістолярну спадщину. Віднайдені 

поки всього 6 його листів, із яких 5 мають приватний характер (до М. Бережкова) та 
1 діловий – лист-рекомендація до проф. І. Лучицького. Листи до М. Бережкова охоп-
люють період із 28 вересня 1897 р. до 27 грудня 1900 р. (виявити листи-відповіді 
М. Бережкова поки не вдалося). Лист до І. Лучицького датований 24 грудня 1894 р. 
Листи до М. Бережкова, що зберігаються в особовому фонді М. Бережкова в Інсти-

туті рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського; мають цінність 
насамперед тим, що уможливлюють реконструкцію ніжинського оточення вченого, 
яке складалося переважно з інститутських колег. Вельми цінним є те, що листи до 
М. Бережкова підтверджують відсутність нових праць у П. Люперсольського, створе-
них ним перебуваючи у відставці. Міститься в цих листах і певна інформація про со-
ціокультурний простір Санкт-Петербурга. Проте, інформативність уміщених далі ли-
стів П. Люперсольського не є вичерпаною в даному дослідженні, відтак, вони станов-
лять джерелознавчу цінність для подальшого наукового досліду. 
Усі листи публікуються вперше за автографами. В публікації збережена пунктуація 

та лексика оригіналу. Граматичні форми приведені у відповідність до вимог правопи-
су сучасної російської ділової мови. 
Листи подаються у хронологічному порядку, датування визначене за автографами, 

дати подаються за старим стилем. На початку тексту листа у правому верхньому куті 
курсивом указана (за наявності), дата отримання листа адресатом, яка зазначена ру-
кою останнього в тексті оригіналу документу. 
_____________________ 
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№ 1 – 24 грудня 1894 р. – м. Ніжин. – Лист П. Люперсольського  

до І. Лучицького в м. Київ 
 

Многоуважаемый Иван Васильевич! [1] 
 

Податель сего г. Волков [2], окончивший курс в нашем Институте по Историческому от-
делению, желает посвятить себя научным занятиям историей. В Институте, на всех курсах, 
он был нам известен за отличного студента. По древним языкам он был одним из лучших и 
довольно свободно может читать научные произведения на немецком и французском язы-
ках. Он просил меня рекомендовать его профессорам истории в Киевском Университете. 
С удовольствием делаю это и прошу усерднейше Вас не отказать ему в совете и руково-
дстве. Принося Вам сердечные поздравления с наступающим праздником и Новым Годом, 
прошу принять уверение в глубочайшем почтении и душевной преданности. 

 
П. Люперсольский 
 
Нежин, 24 дек[абря] 1894 г. 

Інститут рукопису Національної бібліотеки України 
ім. В.І. Вернадського, 

Ф. ІІІ, од.зб. 8076. арк. 1–1 зв. 
Рукопис. Оригінал. 

 
 

№ 2 – 28 вересня 1897 р. – м. Севастополь. – Лист П. Люперсольського  
до М. Бережкова [3] в м. Ніжин 

 
2 октября 

Дражайший Михаил Николаевич! 
 
Пишу Вам покамест на самую скорую руку. Я в большой тревоге. До сих пор ничего не 

знаю о своей отставке, а потому не знаю и того, вправе ли я отсутствовать с места своей служ-
бы – в учебное время [4]. Я пишу Алексею Ивановичу [5], как ученому секретарю, прося его 
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уведомить меня относительно моей отставки. Деньги у меня также совсем на исходе; пишу по-
этому Андрею Максимовичу о высылке мне денег из кассы; но может быть кто другой заве-
дывает кассой; а посему обращаюсь к Вам, Михаил Николаевич, с убедительнейшею прось-
бою похлопотать, поскольку возможно, о том, чтобы поскорее мне выслали денег по 
след[ующему] адресу: В г. Севастополь (Таврич[еской] губ.) – В Георгиевском Балаклавском 
монастыре. Уведомьте меня также и об моей отставке. Сердечнейший поклон передайте от 
меня Григорию Васильевичу [6], Марие Ивановне [7], Владимиру Васильевичу [8], оо. Але-
ксандрам (Лобачевскому [9] и Имшенецкому [10]), конечно – Антону Вячеславовичу [11], 
Феодоре Карловне, словом всем бывшим моим дражайшим сотоварищам – вообще и каждому 
поименно. Вам самим – нижайший и сердечнейший поклон мой. 

 
Душевно предан  
П. Люперсольский 
 
28 сент[ября] 1897 г. 

Інститут рукопису Національної бібліотеки України 
ім. В.І. Вернадського, 

Ф. ХХІІІ, од.зб. 904. арк. 1–2. 
Рукопис. Оригінал. 

 
 

№ 3 – 20 жовтня 1897 р. – м. Севастополь. – Лист П. Люперсольського  
до М. Бережкова в м. Ніжин 

 
24 октября 

Дражайший Михаил Николаевич! 
 

Весьма признателен Вам за Ваши скорые и сердечные ответы мне на мое письмо. Последнее 
письмо Ваше, с прискорбною вестью о кончине Ивана Антоновича и Андрея Максимовича, 
я получил, возвратившись в свой номер в монастырской гостиннице – от вечерни, за которой 
читан был акафист Божией Матери. На другой день я подал за литургией просфору за упокой 
усопших, а после обедни – отслужили мне панихиду по новопреставленных. Как прискорбно: 
смерть Андрея Максимовича поразила меня особенно своею неожиданностию для меня; толь-
ко что перед тем я получил от него деньги, о которых ему писал. На пакете адрес писан его 
ровным и твердым почерком. 
Эти дни у нас стояла ужасная погода: ярилась дни и ночи буря, так что казалось разнесет по 

ветру или снесет в море весь наш Георгиевский монастырь. В Севастополе от ливня было на-
стоящее наводнение, от которого пострадало много народу. Я схватил сильную простуду. 
В монастырской гостиннице бóльшая часть номеров без печей. Меня перевели в номер с печ-
кой; дрова в ней горели очень хорошо, но скоро тепло все выдувало и печь быстро остывала. 
Последние дни я дневал и ночевал в гостиннице один-одиношенек. Третьего дня перебрался из 
монастыря в Севастополь и в конце недели выеду в Петербург. Мне нельзя поехать на Нежин. 
У меня нет теплой одежды и не в чем будет ходить или ездить по городу. Здесь сяду в вагон и 
буду ехать вплоть до Петербурга. 
Передайте мой нижайший поклон как институтским, так и гимназическим моим коллегам. 

Благодарю душевно за добрую память обо мне поименованных Вами в письме сотоварищей 
моих. Когда увидитесь, передайте поклон Михаилу Григорьевичу Токареву и всему его семей-
ству. Я напишу им из Петербурга. Что касается портретов Государя и Государыни, то я позво-
лил себе поместить их у Вас потому, что не имел возможности их упаковать и отправить в Пе-
тербург. Теперь тоже мне трудно что-нибудь решить о них, так как не знаю, как устроюсь в 
Петербурге. Из Петербурга напишу Вам. 
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Пишу несколько писем враз и устал. Хочется все окончить их сегодня и отправить, но рука 
уже заминается. Сегодня чудный, теплый день. Вчера было очень холодно. 

 
Душевно предан Вам  
П. Люперсольский 
 
Севастополь, 
20 окт[ября] 1897 г. 

Інститут рукопису Національної бібліотеки України 
ім. В.І. Вернадського, 

Ф. ХХІІІ, од.зб. 905. арк. 1–2. 
Рукопис. Оригінал. 

 
 

№ 4 – 09 січня 1898 р. – м. Санкт-Петербург. – Лист П. Люперсольського  
до М. Бережкова в м. Ніжин 

 
получ[ено] 13 января 

Многоуважаемый Михаил Иванович! 
т[о] е[сть] Николаевич [12] 

 
Накануне Нового Года Фридрих Фердинандович [13] вместе с Алексеем Ивановичем [14] подъ-

яли труд навестить меня в теперешнем моем жилище – на самом краю Петербурга. Они привезли с 
собой драгоценный, прекрасный дар мне от достоуважаемых моих сотоварищей и сослуживцев 
нежинских. Глубоко был я этим взволнован. Никак не мог чаять столь лестного к себе внимания. 
Ничего подобного еще и не бывало в моей жизни. Не знаю, чем и как выразить свою признатель-
ность всем Вам! Даруй Вам, Господи, доброе здравие и всякую радость. Низко кланяюсь всем. 
Как превосходно все исполнено в альбоме: и лица и виды! Карточка Матвея Ивановича [15] 

также там есть. Карточки там – не в полном комплекте; не смею об этом просить, но желал бы 
иметь полный комплект, так как со стороны всех их равно имел честь пользоваться добрым 
участием, радушием и гостеприимством. Походатайствуйте, дражайший Михаил Николаевич, 
за меня пред теми, чьих карточек в альбоме не имеется. 
В Петербурге мне, покамест, живется очень плохо во всех отношениях. Нынешняя петер-

бургская зима тяжела для моего здоровья. Постоянно страдаю разными простудными болез-
нями, но больше всего безпокоит меня сердцебиение; в Крыму оно совсем было прошло; уси-
ливается оно у меня после всякого длинного странствия по здешним безконечным протяжени-
ям, но бывает иногда и без всякой понятной для меня причины. Сижу я больше всего дома и 
читаю … [16] до умоистощения. У моего квартирного хозяина оказалось полное собрание со-
чинений Достоевского. Я набросился на них. Прочитал “Братьев Карамазовых”, “Записки из 
мертвого дома”, “Преступление и наказание” и – совершенно измучился. Это, поистине, писа-
тель-мучитель. Чем увлекательнее, тем мучительнее. Теперь не решаюсь и подступиться к ос-
тальным его произведениям. Чрез того же квартирного хозяина имею возможность получать 
gratis*1 “Русский архив”, “Русскую Старину”, Revue d.d. Mondе’я, “Revue des Revues”, како-
выми и наслаждаюсь безмятежно. Из газет читаю “Новое время” и “Биржовые Ведомости”. 
Хозяйка дома в этом году абонировалась на “Ниву” и с первым же номером этого журнальчи-
ка получила, как премию, 1-й том полного собрания сочинений Тургенева. Вот и еще прекрас-
ное чтение. Но все это – не есть настоящее дело, а только времяпровождение, которым начи-
наю тяготиться. Однако – как взяться за дело? Я живу на бивуаках и в самом отдаленном от 
всех центров захолустье Петербурга. Даже конка от меня далеко. Книги мои лежат в кладовой 

                                                 
*1 З латини – задарма, безкоштовно (авт.). 
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нераспакованные. Для того, чтобы устроиться добропорядочно на собственной, например, 
квартире, надобно всем вновь заводиться. Я приценивался кое к чему из мебели: хорошее все 
очень дорого, дешевое – плохо. Между тем теперь середина зимы. Квартиры теперь заняты, их 
вообще мало, очень дороги и отдаются не иначе, как по контракту на год – minimum. Никак 
поэтому не отваживаюсь теперь нанять квартиру. Посмотрю, что Бог даст – к лету или по вес-
не. Но хуже всего то, что я часто хвораю. В Новый год собирался было сделать некоторые са-
монужнейшие и самоважнейшие визиты, но утром не мог подняться с постели от лихорадоч-
ного пароксизма. Не был и в церкви. Не выхожу их комнаты 3-й день. На похороны Ивана Да-
видовича не мог и подумать ехать, а как хотелось! Слава Богу, удалось хоть побывать на па-
нихиде в квартире покойного, весьма торжественной, на которой присутствовал и Великий 
Князь Константин Константинович. Своей высокой, статной фигурой он выделялся среди всех 
присутствующих. По окончании панихиды Его Высочество сделал земной поклон перед обра-
зом, приложился к образку в руках покойного, опять сделал земной поклон перед образом и 
затем подошел к двум дамам, стоявшим близ усопшего, и побеседовал с ними. 
Пишу и не напишусь. Столь о многом имел бы и хотел бы с Вами побеседовать! Но письмо 

имеет слишком тесные пределы и все не то, что живая беседа лицом к лицу. Говоришь только 
сам, а собеседника не видишь и не слышишь. 
Как здравствуете сами Вы, Михаил Николаевич! Мне крайне совестно перед Вами и перед 

всеми, что не писал Вам по прибытии в Петербург. Это оттого, что я все было думал устроить-
ся иначе, поудобнее, нежели теперь, и уже тогда написать. Но очень я отвык от квартирных 
хлопот, прожил долго на казенной квартире. Только лишившись этого блага, почувствуешь, 
как оно важно. Еще того больше устрашает меня обзаведение хозяйством. Все это действует 
на меня удручающе. Я стал точно в тупике. 
Заканчиваю покамест письмо. Бог даст – напишу Вам и многим другим при более спокой-

ном состоянии духа. 
 
Душевно почитающий Вас и преданный 
П. Люперсольский 
 
С[анкт]-Петербург, 
9 января, 1898 г. 
 
Лиговская улица, 
близ Московской заставы, 
№ дома 264. 

Інститут рукопису Національної бібліотеки України 
ім. В.І. Вернадського, 

Ф. ХХІІІ, од.зб. 906. арк. 1–4. 
Рукопис. Оригінал. 

 
 

№ 5 – [не раніше 10 квітня 1898 р.] – [м. Санкт-Петербург]. –  
Лист П. Люперсольського до М. Бережкова в м. Ніжин 

 
24 апреля 

Дорогой и глубокоуважаемый Михаил Николаевич! 
 

Воистину воскресе! 
 

Сию минуту с душевною радостию получил прекрасное приветствие Ваше и Вашими же 
прекрасными словами ответствую Вам: “да посетит нас радость Воскресения!” Приношу сер-
дечное поздравление достоуважаемой мамаше Вашей и благодарю ее за добрую память обо 
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мне. Прошу Вас также свидетельствовать от меня глубочайшее почтение Владимирскому отцу 
ректору [17]: конечно, путь жизни, свыше ему предуказанный, прямой, ясный и высокий. 
Думаю также, как и Вы, что Григорий Васильевич [18] будет испекторствовать с умом и та-

ктом [19]: передайте как ему, так и Марии Ивановне [20] мой сердечный привет, а ровно и де-
тям их. Сохраняю самую живую память о всех своих сотоварищах нежинских, так как бы до-
селе принадлежал к их товарищескому кругу: усерднейше прошу Вас каждому из них свиде-
тельствовать от меня глубочайшее почтение и передать нижайший поклон. 
О кончине истинно благородного и гуманного Василия Яковлевича я прочитал, с истинною 

скорбию, в “Новом времени”. Если будете иметь случай, выразите от меня Евгении Васильев-
не глубокое сочувствие мое ее горестной утрате. 
Что могу сказать Вам о себе? Мало хорошего. Живу, собственно говоря, весьма плохо в север-

ной Пальмире [21]. Хвораю часто. Устроиться мало-мальски порядочно никак до сих пор мне не 
удается. Вообще же пребывание в отставке, по моему, есть нечто, само по себе, пустяшное и, так 
сказать, ни то ни сё. Человек сильно умаляется и тускнеет. Не знаю также, где буду ныне прово-
дить лето. Денег стало теперь меньше, а потому меньше и предприимчивости насчет поездок. 
Как здравствуют и благоденствуют: о. Александр Михайлович, Елена Павловна и их детки? 

Глубочайший им поклон от меня. Передайте также сердечнейший поклон полковнику Михаи-
лу Григорьевичу Токареву, Варваре Платоновне [22] и их деткам. Глубочайшее почтение 
о. Феодору Сахновскому, о. диакону учительствующему, г-м учительным. Вспоминаю с от-
радным чувством о преображенской школе. 
Приношу Вам душевнейшую признательность за дружескую память обо мне. Да дарует Вам 

Господь здравие и всякий дар совершенный. 
 
Душевно преданный  
П. Люперсольский 
 
[s. l., s. a.] 

Інститут рукопису Національної бібліотеки України 
ім. В.І. Вернадського, 

Ф. ХХІІІ, од.зб. 908. арк. 1–2. 
Рукопис. Оригінал. 

 
 
№ 6 – 27 грудня 1900 р. – м. Санкт-Петербург. – Лист П. Люперсольського  

до М. Бережкова в м. Ніжин 
 

Многоуважаемый Михаил Николаевич! 
 

Очень давно не писал Вам и не получал от Вас письма. Не писал не оттого, чтобы не пом-
нить Вашего хлеба-соли и доброго ко мне расположения, а от разных злоб и озлоблений жи-
тейских. Несколько раз менял я в Петербурге место своего жительства, в чаянии, конечно, 
устроиться получше, но всякий раз поправлялся лишь из кулька в рогожку. Прошлый год сде-
лал опыт жить собственной квартирой и даже уплатил квартирный налог в размере 11 р. 50 к.; 
но оказалось очень трудным делом управляться с прислугой; особенно плохо приходилось ос-
таваться совершенно одному в квартире, иногда – несколько дней, при перемене одной при-
слуги на другую; да и так – петербургская прислуга любит погулять и, отпросившись после 
обеда, возвращается домой далеко за полночь: неугодно ли дежурить! Теперь опять живу в 
меблированных комнатах со столом; впрочем мебель и другие хозяйственные вещи, какие себе 
завел, сохраняю на всякий случай. Комнаты мои (2) сухие и теплые, стол дов[ольно] сносный; 
но у хозяйки четверо детей, производящих немало шуму и гаму. 
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Получил III том “Сборника” [23], первым делом прочел, и с истинным интересом, 
Puschkiniana [24], а за тем и все прочее. По моему мнению – хорошо пишут нежинцы и народ 
[они] – ретивый и работящий. Как многое и как многих воспомянул я в глубине души, про-
сматривая юбилейный биографический словарь [25]! Да, Институт хорошо заявил себя и про-
должает заявлять: бодро и честно несет службу государству и обществу. 
Как Вы поживаете и здравствуете? Как поживают Михаил Нестерович [26], Иван Григорье-

вич [27]? Продолжает ли Владимир Васильевич [28] издавать “Вестник Славянства” и житель-
ствовать на Магерках [29]? Об Алексее Ивановиче [30] имею некоторые сведения от его род-
ных, а также – и о Григории Васильевиче [31] от Николая Ефремовича [32], у которого, впро-
чем давно не был. Сергея Николаевича [33] прошлой зимой даже принимал на собств[енной] 
своей квартире. Как здравствует Рихард Августович [34]? С особенным интересом читал ре-
ферат [35] Вальтера Рихардовича [36] о монете с изображением Христа и надписью: “мошіах 
мелех” [37], равно как и статью (слышанную мною лично на заседании) “P. Dolabella и 
Cn. Lentulus” [38]. Благодушествует ли и исцеляет по-прежнему недуги Иван Никитич [39]? 
Меня он всегда отлично лечил, а теперь меня лечат плохо. Нижайший ему поклон и – Надежде 
Ивановне [40]. Такой ли же молодчина Иродион Корнеевич, каким был? Михаил Иванович 
Лилеев [41], я слышал, оставил совсем службу в Институте; а о Николае Стратониновиче [42] 
слышал очень горестные вести. Не достанет ли меня писати о коем-либо из бывших сотова-
рищей и добрых знакомых в Нежине. Года два тому назад я, хотя редко, но виделся с Никола-
ем Андреевичем Абрамовым [43]; а теперь даже не знаю, в Петербурге ли он. Как Андрею Фе-
доровичу [44], так и Ольге Петровне, само собою разумеется и Марии Ивановне – нижайший 
поклон; равным образом Анне Яковлевне и иным институтским и гимназическим дамам. Ива-
ну Николаевичу Михайловскому [45] я писывал: свидетельствую ему*1 и Варваре Лукиановне 
[46] глубоч[айшее] почтение. Не забудьте таковые же от меня передать Ивану Афанасьевичу 
[47] и Екатерине Петровне [48], Осипу Алексеевичу и Фридерике Григорьевне. Что Вы знаете 
о житье-бытье в Киеве Павла Яковлевича [49] и Софии Ивановны [50]? При случае передайте им 
от меня поклон, а о. Александру Лобачевскому [51] передайте таковый при сем удобном случае. 
Как здравствует о. архимандрит и как идут дела благотв[орительного] общества [52]? Отцу ар-
химандриту и о. Сахновскому прошу свидетельствовать глубоч[айшее] мое почтение. Кто попе-
читель в преображенской школе? А наш дражайший Александр Михайлович Имшенецкий оста-
вил сирыми супругу и детей! Глубочайший мой поклон Елене Павловне [53] и деткам ее. 
Как здравствуют, где и как поживают Михаил Григорьевич и Варвара Платоновна Токаре-

вы, их милые девочки, и бываете ли Вы у них? Что еще и кого еще воспомянуть? Начальствам 
я недавно написал особливо и препроводил свой взнос за 3 года в кассу Общества. Возврати-
лась ли из путешествия за границей Ольга Константиновна Покровская [54]? Всем вообще, 
каждому нежинскому доброму молодцу из знаемых мною и их супругам, при сообразном слу-
чае, передайте мой привет. Под добрыми же молодцами разумею вообще граждан Нежина, но 
наипаче – институтских и гимназических. 
Все вышеписанное начертано было мною до праздников. Пред самым праздником я слег и 

не был в Рождество Христово ни у всенощной, ни у обедни; это очень меня огорчало; но весь-
ма обрадовало Ваше письмо, полученное мною вечером в 1-й день праздника. Вот истинно 
получил облегчение в самую трудную и в самую нужную пору! Искренне благодарю Вас и … 
[55] как это хорошо сказано: “сразу узнали Ваш голос!” Сегодня (среда, 27 дек[абря] 1900 г.) 
мне лучше и я мог докончить письмо, которое спешу отправить Вам – как оно есть. 

                                                 
*1 В его статье о “Доводе вкратце” курьезная цитата, что “латинники св. Йова зовут срамно” [примітка 
П. Люперсольського – авт.]. 
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Итак – ограничиваюсь теперь лишь пожеланием Вам благоденствия и многих лет – в насту-
пающем Новом Столетии, с каковым и имею честь поздравить как Вас, так и прочих, о коих в 
письме выше написано было. Да будет Слава в вышних Богу и на Земли мир! 

 
Душевно почитающий Вас и преданный 
П. Люперсольский 
 
С[анкт]-Петербург, 27 декабря, 1900 г. 
Грязная улица, д. № 1 Б, кв. № 2. 
 
P. S. Само собою разумеется, что душевно признателен Вам за Ваш подарок к празднику – 

труд Высокопреосвященного Евгения [56], изданный Вами. 
 

Інститут рукопису Національної бібліотеки України 
ім. В.І. Вернадського, 

Ф. ХХІІІ, од.зб. 907. арк. 1–4. 
Рукопис. Оригінал. 
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відділення Товариства класичної філології і педагогіки. Протягом 1882–1892 років – директор НІФІ. 

33. Жданов Сергій Миколайович (1850–1909). Відомий філолог-класик. Випускник Санкт-
Петербурзького історико-філологічного інституту (1871). З 1880 р. – професор НІФІ. В 1890 р. за-
хистив у Санкт-Петербурзькому університеті докторську дисертацію на тему “Грамматические 
наблюдения и критико-экзегетические заметки”. 

34. Фохт Ріхард Августович (1834–1911). Філолог-класик. Народився в Германії (Саксонії). Вихова-
нець Ерлангенського та Ляйпцізького (1856) університетів. Протягом 1867–1875 років викладав 
латину в Санкт-Петербурзькому історико-філологічному інституті. В 1871 р. захистив докторську 
дисертацію, з 1875 р. – ординарний професор НІФІ. 

35. Див.: Сборник Историко-филологического Общества при Институте князя Безбородко в Нежине. 
– Нежин, 1900. – Т. III. – С. 8–11. 

36. Фохт Вальтер Ріхардович (1862 – після 1927 р.). Відомий філолог-класик, архівіст. Народився в 
Ніжині. Вищу освіту отримав у Лейпцигу (1886). Можливо родич Р. Фохта (див. ком. № 34). 

37. Див.: Сборник Историко-филологического Общества. – Т. III. – C. 8 [“мошіах мелех бо бшо | лым 
воимр | им мши | хи” – помазанник-царь пришел с миром и, говорят, мой помазаник]. 

38. Див.: Фохт В.Р. P. Dolabella и Cn. Lentulus // Сборник Историко-филологического Общества при 
Институте князя Безбородко в Нежине. – Нежин, 1900. – Т. III. – C. 87–118. 

39. Самойлович Іван Микитович, лікар НІФІ. 
40. Дружина І. Самойловича (див. попередній коментар). 
41. Лілєєв Михайло Іванович (1849–1911). Історик і педагог. Випускник Київської Духовної Академії 

(1874 ). Протягом 1874–1878 років – викладач Чернігівської духовної семінарії, 1878–1895 років – 
викладач (у 1895–1910 роках – професор) НІФІ. З 1904 р. – міський голова Ніжина. В 1905 р. очо-
лював ніжинське відділення чорносотенців. 

42. Кіріллов Микола Стратонікович (1850–1908). Випускник Санкт-Петербурзького історико-
філологічного інституту (1872). Протягом 1873–1875 років був у науковому відрядженні за кордо-
ном. У 1875 р. був наставником студентів НІФІ. Також викладав грецьку мову протягом 1879–
1898 роках. У 1900 р. за станом здоров’я вийшов у відставку. 

43. Син А.Ф. Абрамова (див. наступний коментар). 
44. Абрамов Андрій Федорович (1846–1911). Випускник Санкт-Петербурзького історико-

філологічного інституту (1871). З 1 липня 1878 р. працював наставником із латинської мови в Ні-
жинській класичній гімназії при НІФІ, в 1886 р. Був призначений наставником цієї гімназії. 
В 1878–1879; 1892–1895 та 1897–1898 навчальних роках викладав римську літературу в НІФІ. 

45. Михайловський Іван Миколайович (1848–?). Випускник Ларінської гімназії та Санкт-
Петербурзького університету (1869). З 30 квітня 1870 р. був назначений викладачем російської 
мови і літератури в Ніжинську класичну гімназію при НІФІ, деякий час викладав у Ніжинській 
жіночій гімназії П.І. Кушакевич. 

46. Дружина І. Михайловського (див. попередній коментар). 
47. Сребницький Іван Афанасійович (1850–1903). Відомий історик. Випускник Київського університе-

ту Св. Володимира (1872). Протягом 1873–1875 років – професор Юридичного ліцею князя Безбо-
родька в Ніжині, з 1875 р. – професор НІФІ. 

48. Дружина І. Сребницького (див. попередній коментар). 
49. Свєтлов Павло Якович (1861–?). Богослов. Випускник Московської Духовної Академії (1886). 

Протягом 1886–1897 років – законовчитель НІФІ, з 1897 р. – професор богослов’я в Київському 
університеті Св. Володимира. 

50. Дружина П. Свєтлова (див. попередній коментар). 
51. Див. коментар № 9. 
52. Ніжинське благодійне “Братство Божої Матері” при місцевому Благовіщенському чоловічому мо-

настирі, одним зі співзасновників якого був Петро Люперсольський. 
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53. Дружина О. Імшенецького (див. коментар № 10). 
54. Покровська (Троцина) Ольга Костянтинівна – дружина професора О. Покровського (див. коментар № 3). 
55. Так в оригіналі. 
56. Молодший брат проф. М. Бережкова (див. коментар № 3). 
 
Гордієнко Д. З епістолярної спадщини професора Петра Люперсольського 
 

Пропонується добірка документів із епістолярію професора Ніжинського історико-
філологічного інституту князя Безбородька Петра Люперсольського, які реконструю-
ють коло його професійних і особистих контактів, а також допомагають більш повно 
відтворити його біографію. 
 
Гордиенко Д. Из эпистолярного наследия профессора Петра Люперсольского 
 

Предлагается подборка документов из эпистория профессора Нежинского историко-
филологического института князя Безбородька Петра Люперсольского, которые рекон-
струируют круг его профессиональных и личных контактов, а также помогают более 
полно реконструировать его биографию. 
 
Gordiyenko D. From the epistolary legacy of professor Petro Lyupersol's’kiy 
 

There is offered the selection of documents from the epistolary legacy of professor of the Niz-
hyn History-and-Philology Institute by prince Bezborod’ko Peter Lyupersol’s’kiy. This docu-
ments would be help to reconstruct his professional and personal relatives and also more fully 
to reproduce his biography. 

 
 

Лілія  РУДЕНКО  
(Ніжин) 

 

Що може розповісти стара фотографія? 
 

Скажи мені хто твій друг – 
і я скажу тобі хто ти 

 

давня латинська приказка 
 
У фондах Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського зберігається невели-

ка колекція фотопортретів кінця ХІХ – початку ХХ ст. Немов крізь чарівне скло дивляться 
на нас замріяні красуні з вибагливими зачісками у мереживних сукнях із рукавами-буфами, 
не менш ошатні добродії, хвацькі військові – з вусами a-la “кайзер”, доброчесні матрони і 
поважні батьки родин у оточенні чепурненьких дітлахів. Хто ці люди? На жаль, їх імена за-
губилися у тенетах років. Але іноді чари часу розвіюються, і тоді за мовчазною фотокарт-
кою постає людська доля – яскрава, творча, тісно пов’язана з долями інших людей. 
Серед цих портретів особливу увагу привертає світлина зроблена в Італії на одній зі ста-

ровинних вуличок Риму. На знімку – молодий вродливий чоловік у темному елегантному 
костюмі. Він стоїть, схрестивши руки на грудях і притримуючи правою рукою крислатого 
капелюха. Гарні непересічні риси обличчя, ясні очі пильно вдивляються у далечінь. Досить 
довге хвилясте волосся обрамовує високе чоло, ледь помітна посмішка ховається у невели-
кій округлій борідці й вусах. Портрет поколінний, з невеликим розворотом ліворуч. 
При ретельному вивченні звороту світлини на темно-коричневому паспарту вдалося 

прочитати напис зроблений від руки тушшю: “Дорогому И.Г. Турцевичу / в память 




