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У червні 2021 року відзначаємо 160-річчя від дня народження професора Ніжинського історикофілологічного інституту князя Безбородька Вітольда Владиславовича Новодворського.
Народився вчений 2(14) червня 1861 року в маєтку Лемно Ігуменського повіту Мінської губернії у
збіднілій польській шляхетській родині. Спершу навчався в Полоцькій військовій гімназії. У 1878 році вступив
до Санкт-Петербурзького інституту інженерів шляхів зв’язку. На 3-му курсі перейшов на історико-філологічний
факультет Санкт-Петербурзького університету як вільний слухач, повноцінним студентом став у 1882 році,
склавши іспити. У 1885 році закінчив Санкт-Петербурзький університет із ступенем кандидата всесвітньої
історії. 1893 року склав іспит на право отримання ступеня магістра. З березня 1900 року викладав у званні
приват-доцента загальну історію. До 1904 року викладав у середніх учбових закладах Санкт-Петербургу. В 1904
році захистив магістерську дисертацію («Борьба за Ливонию между Москвой и Речью Посполитой. 1570–1582»)
у Санкт-Петербурзькому університеті.
Наприкінці XIX – початку XX ст. розпочинається активне студіювання вченим польської історії. За
короткий час дослідник здобув визнання в наукових колах не лише Росії, але й Польщі, як талановитий і
ґрунтовний полоніст. У часописах і енциклопедичних виданнях була надрукована низка статей польською та
російською мовою, присвячених видатним польським політичним діячам, літераторам. У цей час Вітольд
Владиславович підтримував активні зв’язки з польськими науковцями, готував матеріали і розвідки для
різноманітних польських видань: "Ateneum", "Glos", "Kwartalnik Historyczny", "Prawda", співпрацював з
"Великою енциклопедією ілюстрованою" ("Wielka Encyklopedia Illustrowana"), для якої підготував досить
ґрунтовну статтю "Феодалізм, або ленна система". “Український період” діяльності вченого розпочався з
вересня 1906 року, коли магістра історії Вітольда Новодворського призначили екстраординарним професором по
кафедрі всесвітньої історії Історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині.
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За короткий час професор Новодворський здобув визнання і в наукових колах України. Його енергія,
педагогічний досвід і енциклопедичні знання приваблювали і навчальні заклади Києва. Поряд з
безбородьківським інститутом Новодворський почав викладати в Університеті Св. Володимира (з 1908 р.),
Київському комерційному інституті (з 1909 р.), на Жіночих загальноосвітніх курсах М.В. Довнар-Запольського (з
1908 р.) та Вечірніх вищих курсах А.І. Жекуліної (з 1909 р.). В Ніжинському історико-філологічному інституті
продовжував викладати до 1916 року. Паралельно з педагогічною діяльністю вчений продовжував займатися і
науковою працею. У 1908-1910 і 1913-1914 роках здійснив наукові поїздки по Європі, де працював в архівах і
бібліотеках. Наслідком цих відряджень стало написання досить великої і ґрунтовної праці "Исторический
материализм. Доктрина Маркса и Энгельса: Опыт историко-критического исследования". У роки Української
революції В.В. Новодворський брав активну участь у польському культурно-просвітницькому русі. Після
революції активно підтримував відновлення незалежності Польщі, куди і емігрував. З 1921 року – професор
університету Стефана Баторія у Вільно, де працював до кінця життя. Написав ряд рецензій і дрібних статей
польською і російською мовою. Помер Вітольд Владиславович Новодворський 24 листопада 1923 року.
Похований на відомому цвинтарі Росса у Вільні (Вільнюсі), де містяться могили багатьох визначних діячів
польської та литовської науки і культури.
Аналіз наукового доробку вченого дозволяє виділити три основні напрями його дослідницьких
уподобань–західноєвропейська і російська історіографія та методологія історії, історія Польщі й історія та
культура країн Західної Європи в новий час.
Життя і діяльність професора В.В. Новодворського було присвячене підготовці фахових істориків, а
його наукова спадщина стала помітним явищем в історіографічному процесі України першої чверті ХХ ст.
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Друковані праці Вітольда Владиславовича Новодворського, що
зберігаються у фондах бібліотеки університету
• Борьба за Ливонию между Москвою и Речью Посполитою (1570-1582)
: историко-критическое исследование. – С.- Петербург : Типография И.
Н. Скороходова, 1904. – 304, 49 с.
• Из биографии канцлера Яна Замойского // Журнал Министерства
народного просвещения. – 1909. – № 4. – С. 270–307.
• Исторические памфлеты Маркса. – 233–300 с. – Відбиток.
• История Англии ХVI–ХVII ст. : спецкурс, читанный студентам ІІІ
курса 1907–1908 акад. год историко-филологического института князя
Безбородко. – Нежин, 1907– 1908. – 632 с. – Літограф. вид.

• Исторический материализм. Доктрина Маркса и Энгельса : Опыт
историко-критического
исследования
//
Известия
историкофилологического института князя Безбородко в Нежине. – 1914. – Т.
ХХIX. – С. 1–112.
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• Новейшее исследование об упадке Польши в XI ст. // Известия
отделения русского языка и словесности императорской
Академии наук. – 1900. – Т. 5, кн. 2. – С. 735–745.

• Польща, Швеция и Дания в царствование польского короля
Стефана Батория // Журнал Министерства народного
просвещения. – 1910. – № 11. – С. 1–60.
• Разыскания польских ученых в римских архивах и библиотеках
// Известия отделения русского языка и словесности
императорской Академии наук. – 1901. – Т. 6, кн. 3. – С. 346–
353.
• Jan Zamojski. Wielki kanclerz i hetman koronny : życiorys. – Łódź
: Druk J. Szcześniewskiego i S-ka, 1898. – 124 p.
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Робота
з
книжковим
зібранням
Вітольда
Владиславовича
Новодворського, а саме, виокремлення його з загального фонду рідкісних та
цінних видань була розпочата в 2019 році. На даний час, іменний фонд нараховує
240 назв і становить зібрання книг із різних галузей знань польською мовою.
Значну частину колекції складають видання другої половини XIX - першої
половини XX ст. На жаль, дані про те, як книжкове зібрання В. Новодворського
потрапило до бібліотеки та наскільки відповідає об’єму те, що залишилося з
колекції на момент надходження до бібліотеки, відсутні. Власницьких позначок
особова бібліотека не має. Початковий запис в інвентарній книзі за №51530
здійснено 1 квітня 1934 року. Згідно обліку, частина книг була втрачена та передана
до КДУ у 1936 році. На деяких книгах присутні дарчі надписи. У книжковому
фонді можна виділити кілька тематичних напрямів: педагогіка, філософія,
психологія, філологія, літературознавство, історія, краєзнавство, довідкова та
художня література. Та найбільшу частину колекції складають видання
з
історичної тематики. Різноманітність зібрання свідчить про глибокі знання та
широке коло професійних інтересів його власника.
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Історична література представлена працями таких відомих зарубіжних істориків як: Теодор Моммзен
«Historya rzymska», Річард Ріпелл «Dzieje Polski do XIV stulecia», Адольф Тьєр «Historya konsulatu i cesarstwa»,
Эрнст Гуль «Hellada i Roma : życie Greków i Rzymia», Густав Фрідріх Герцберг «Historya powszechna
illustrowana : historya Hellady i Rzymu» та ін.

«Римська історія» - фундаментальна праця Теодора
Моммзена (1817-1903) - німецького історика, філолога,
юриста, політика. Найвидатнішого історика XIX-го ст. в
галузі Історії античного Риму і Римського права.
Лауреата Нобелівської премії з літератури за 1902 рік за
багатотомну працю «Римська історія» з історії
Стародавнього Риму. Найвідоміша з його наукових робіт,
основана на історичних джерелах знайдених під час
подорожей по Італії.

Mommsen T. Historya rzymska. Т. I-IV / T. Mommsen ; przeł. T. Dziekoński. – Warszawa : w Drukarni Jozefa
Ungra. – 1867.
T. I. – 1867. – 415 p.
T. II. – 1867. – 410, V p.
T. III. – 1867. – 416, V p.
T. IV. – 1867. – 543, XII p.
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Важливе місце у колекції належить працям відомих польських істориків: Шимона Ашкеназі «Studia
historyczno-krytyczne», «Monografie w zakresie Dziejów Nowożytnych», Мауриція Мохнацького «Powstanie narodu
polskiego w roku 1830 i 1831», Міхала Бобжинського «Dzieje Polskie», Освальда Маріана Бальцера, Адольфа
Павінського та ін.
Освальд Маріан Бальцер (1858-1933) —
польський історик німецького походження.
Доктор права і філософії, один із
найвідоміших польських істориків свого
часу. Ректор Львівського університету
(1895-1896 р.). Науковий доробок Освальда
Бальзера становить 271 публікацію. Серед
галузей його досліджень були: історія
польської державності та історичне
право Польщі, а також рання історія
слов'янських держав.
Balzer O. M. Geneza trybunału koronnego : studyum z dziejów sądownictwa polskiego XVI wieku / O. M. Balzer. –
Warszawa : Nakład redakcyi Biblioteki Umiejętności Prawnych, 1886. – 347, [1], IV p.
Balzer O. M. Reformy polityczne i społeczne Konstytucji 3 Maja / O. M. Balzer. – Krakow : Nakładem księgarni
Polskiej, 1891. – 80 p.
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Адольф Павінський (1840-1896) —
польський історик, член Краківської
Академії
Наук.
Належав
до
Варшавської
історичної
школи.
Спеціалізувався
на
дослідженні
історії Польщі. Разом з А. Ябловським
започаткував у 1875 році видання
багатотомних «Історичних джерел»
з історії Польщі. 8 томів «Джерел»
присвячено історії України. У них
міститься об’ємний географічностатистичний матеріал з минулого
українських земель 16–17 ст.

Pawiński A. Skarbowość w Polsce i jej dzieje za Stefana Batorego / A. Pawiński. – Warszawa :
Gebethner i Wolff , 1881. – IX, [1], 470 p. – (Źródła dziejowe ; Tom VIII).
Pawiński A. Jana Ostroroga żywot i pismo O Naprawie Rzeczypospolitej : Studyum z
literatury politycznej XV wieku / A. Pawiński. – Warszawa : W drukarni S. Orgelbranda, 1894.
– 205 p.
Pawiński A. Ostatnia księżna mazowiecka : obrazek z dziejów XVI wieku / A. Pawiński. –
Warszawa : Nakład Gebethnera i Wolffa, 1892. – 175, [1], III p.
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Маурицій Мохнацький (1803-1834)—польський громадський і політичний
публіцист, один з теоретиків польського романтизму. Автор ряда публіцистичних
праць та статей. Основною працею є «Повстання польського народу у 1830 та
1831 роках», видана у Франції у 1834 році з детальним описом подій того часу. В
колекції В. Новодворського зберігається 3-е вид. видане в Берліні, Познані 1863 року.
Mochnacki M. Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831. Т. 1-3 / M. Mochnacki. – Trzecie wydanie.
– Berlin : Księgarnia B. Behr'a ; Poznan. – 1863. – 288, 396, 303 [2] p.

Міхал Геронім Бобжинський (1849-1935)— польський історик, засновник Краківської
історіографічної школи. Консервативний політик у Австро-Угорщині, голова
Галицького освітнього департаменту, викладач Львівського університету, намісник
Галичини (1908—1913). Один із академічних вчених, що справив вплив на українського
історика Михайла Грушевського.
Bobrzyński M. Dzieje Polski : w zarysie. Т. I–II / M. Bobrzyński. – Trzecie zwiększone wydanie. –
Warszawa : Nakład Gebethnera i Wolffa ; Krakow : G. Gebethner i Spolka. – 1887–1890.
T. I. – 1887. – 376 p.
T. IІ. –1890. – 387 p.
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В особовому зібранні В. Новодворського є досить значна кількість книг по краєзнавству, які
присвячені різним аспектам історії та культури Польщі, публікації літературознавців, мовознавців, істориків,
зокрема таких, як: Александер Брюкнер, Зігмунт Глогер та ін.
Серед книг по краєзнавчій тематиці слід
відзначити працю «Cywilizacja i język : szkice z dziejów
obyczajowości polskiej» відомого польського філолога,
історика літератури та культури, багаторічного
професора Берлінського університету, члена багатьох
академій, в тому числі НТШ, Польської академії знань,
Петербурзької Академії Наук - Александера Брюкнера
(1856-1939).
Поле наукової діяльності Брюкнера охоплює
такі
галузі
знань,
як
літературознавство,
мовознавство, історія культури, фольклор, релігію,
археологію та ін. Його редакторська та видавнича
діяльність залишається постійною точкою відліку для
дослідників історії польської писемності донині. Він
розробив перший етимологічний словник польської
мови, який досі використовується. У своїх
Bruckner A. Cywilizacja i język : szkice z dziejów obyczajowości дослідженнях розглядав також питання української
polskiej / A. Bruckner. – Wydanie poprawione i powiększone. – Warszawa : літератури й культури, проблеми польсько-українських
Druk K. Kowalewskiego, 1901. – 154 p.
літературних взаємин.
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Художня література представлена творами класиків літератури, зокрема: Вільяма Шекспіра, Франческо
Петрарки та польських письменників: Франциска Салезі Дмоховського, Петра Хміловського, Антонія
Мальчевського та ін.

Відомий твір «Марія» польського поетаромантика — Антонія Мальчевського, одного із
основоположників «української школи» в польській поезії.
Сучасники називали його недооціненим генієм. Адже все,
що він зробив за життя, могло вміститись в біографію
кількох людей. Світову славу А. Мальчевському принесла
його українська повість «Марія». Твір був перекладений
на англійську, білоруську, італійську, литовську,
німецьку, російську, українську, французьку та чеську
мови. Про Антонія Мальчевського казали, щоб зрозуміти
його як людину, варто прочитати його українську
повість «Марію», вперше видану в 1825 році. Перу
митця належить і лірична література.
Malczewski A. Marja : Powieść ukraińska / A. Malczewski. – Kijow : Drukarnia Słowiańska, 1916.
– 57 p.

(1793-1826)
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Певну частину колекції становлять видання, що характеризуються різноманітністю тем та
обґрунтованим добором вченого. Це література з філософської думки, релігії, психології, педагогіки, географії
тощо, зокрема: Теодул-Арманд Рібот «Нарис про творчу уяву», Георг Зіммель «Питання філософії історії»,
Теодюль Рібот «Досвід дослідження творчої уяви», П'єр Еміль Дюкло «Соціальна гігієна» та ін.

Szumowski W. O wyższem wykształceniu : Wstęp do dziejow wyższego
szkolnictwa polskiego / W. Szumowski. – Kijow : L. Idzikowski, 1917. –
12 p.
Simmel J. Zagadnienia filozofii dziejów : Badania z zakresu teorii
poznania / J. Simmel ; przekł. W. M. Kozłowski. – Warszawa : Drukarnia
S. Dębskiego, 1902. – 168, II p.

Ribot T. O wyobraźni twórczej : studjum psychologiczne. Część II / T.
Ribot. – Warszawa : Nakładem redakcji "Głosu", 1901. – 117 p.
Duclaux E. Higjena społeczna / E. Duclaux ; tłumaczył Z. Szymanowski. –
Warszawa : Wydawnictwo "Ogniwa", 1904. – 150 p.
15

В особовій бібліотеці В. Новодворського є праця
мовознавця, етнографа, історика та перекладача – ВітольдаСимеона Павловича Клінгера. В. Клінгер протягом 1915–1917 рр.
працював у Ніжинському історико-філологічному інституті князя
Безбородька як екстраординарний професор грецької словесності.
Наукові дослідження: грецький фольклор, зокрема, мандрівні
міфологічні мотиви, слов’янський культ русалок, етнологія,
латинська література, історіографія.
Klinger W. Ksiądz Jan Ścisławski : Wspomnienie pośmiertne / W. W.
Klinger. – Krakow : Druk "Głosu Narodu", 1910. – 15 p.

Заслуговує на увагу праця Адальберга Самуеля (1868-1939) – польського
фольклориста-пареміографа, видавця та укладача першої сучасної збірки польських
прислів’їв та приказок «Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych
polskich» (1889-1894) .
Adalberg S. Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych
polskich / S. Adalberg. – Warszawa : Druk Emila Skiwskiego, 1889–1894. –
XVIII, 805, [1], IV p.
16

Серед книг з особової колекції слід відзначити працю літератора, мистецтвознавця, російського
лікаря та мандрівника Олексія Вишеславцева «Очерки пером и карандашом из кругосветного плавания в
1857, 1858, 1859, 1860 годах». Це унікальне видання, де автор у легкій ненав’язливій манері ділиться своїми
враженнями від подорожі до Японії. Протягом кругосвітньої подорожі 1857-1860 років О. Вишеславцев у своїй
праці замальовував найцікавіші місця, етнографічні особливості побуту місцевого населення. Ці аматорські
малюнки стали художнім щоденником подорожі і відобразили трирічний шлях експедиції. Накопичені матеріали
лягли в основу книги «Очерки пером и карандашом из кругосветного плавания», вперше виданої в 1862 році та
перевиданої з виправленнями в 1867 році. Книга містить 27 малюнків автора, літографованих відомим
петербурзьким майстром Полем Петі. Автор книги намагався надати своїй праці не тільки літературний, а й
науково-пізнавальний характер.

Вышеславцов А. В. Очерки пером и карандашом из кругосветного плавания в 1857, 1858, 1859,
1860 годах / А. В. Вышеславцев ; литогр. П. Пети. – Санкт-Петербург : В Типографии морского
министерства, 1862. – 600, V с. : ил.
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Входить до колекції і довідкова література, зокрема, словники, енциклопедії.
Цікавим серед цих видань є «Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana» –
незавершена універсальна енциклопедія польською мовою. Інша назва - енциклопедія
Сікорського. Найбільша за обсягом польська універсальна енциклопедія. Видання
енциклопедії було започатковано 1889 року варшавськими видавцями Франциском
Грановським та Сатурніним Сікорським. До 1914 року було видано 55 томів.
Планувалося видати 80 томів по 500 сторінок кожен. Авторами енциклопедії були
польські науковці XIX–XX ст.: Петро Хміловський, Самуель Дікштайн, Тадеуш
Корзон, Ян Карловіч, Адам-Антоній Кринський, Йозеф Пецке та інші. Друк
енциклопедії був перерваний через початок Першої світової війни. Після здобуття
Польщею незалежності в 1918 році планувалося відновити видання. Проте
енциклопедія не продавалася, тому робота над її укладанням була завершена.
Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana : [w 55 t.]. – Warszawa : Nakład i Druk
S. Sikorskiego. – [1890–1895].
T. 1-2. – 1890. – 1048 p.
T. 3-4. – 1890. – 853 p.
T. 5-6. – 1891. – 1022 p.
T. 7-8. – 1892. – 1004 p.
T. 9-10. – 1893. – 1022 p.
T. 11-12. – 1893. – 1022 p.
T. 13-14. – 1894. – 1022 p.
T. 15-16. – 1895. – 1020 p.
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У книжковому зібранні В.В. Новодворського є окремі примірники періодичних та продовжуваних
видань, зокрема: «Swiatowit», «Ruch filozoficzny» та ін.
«Swiatowit» - щорічник,
присвячений доісторичної
археології та дослідженням
первісної польської та
слов'янської культури. Творцем,
редактором і видавцем журналу
був варшавський комерсант і
вчений Еразм Маєвський. Перший
том вийшов в лютому 1899 року,
останній XI том в 1914 році.
«Swiatowit» містив багаті
ілюстративні матеріали, які
підвищували його наукову
цінність.
Swiatowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom
pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej. – Warszawa : E. Wende i Ska. – 1899–1914. – Польською мовою.
1901, т. ІІІ
1905, т. VI

Рух Філозофічни (пол.Ruch
Filozoficzny, укр.Філософський
рух) — філософський
журнал, виданий вперше
у Львові 1911 року Польським
філософським товариством.
1946 року зі Львова видавництво
«Рух Філозофічни» було
перенесено до Торуня. Журнал
присвячений популяризації
філософії, публікації
філософських дискусій та
доповідей на конференціях.

Ruch filozoficzny / ed. K. Twardowski. – Lwow : Czcionkami I.
Związkowej drukarni. – 1911–1914. – Польською мовою.
1911, №1-10
1913, №1-10
1912, №1-10
1914, №1-7
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У поданій електронній виставці, присвяченій 160-річчю від дня народження
професора Ніжинського історико-філологічного інституту князя
Безбородька В.В. Новодворського, представлені фото титульних сторінок
документів з особової бібліотеки вченого, які нині зберігаються у секторі
фондових колекцій та рідкісної книги. Детальніше з книжковою колекцією
можна ознайомитись, завітавши до бібліотеки Ніжинського державного
університету імені Миколи Гоголя за адресою: вул. Гоголя, 4.
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