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«Гипотезы, построенные 
теоретически, опирающиеся 
на незначительное количество 
фактов, часто случайных, со 
временем могут оказаться не 
имеющими под собой именно 
исторической почвы и, 
следовательно, лишёнными 
цены, тогда как факты языка 
никогда не потеряют 
значения»  Е.Ф. Карский 
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Після закінчення семінарії 
вступив до Ніжинського 
історико-філологічного 
інституту князя Безбородька, де 
вивчав слов'янську філологію під 
керівництвом професора 
Р. Ф. Брандта. 

село Лаша

Юхим (Єфимій) Федорович Карський народився 20 грудня 1860 року           
(1 січня 1861) у с. Лаша (нині Гродненського району, Гродненської області) 
у родині священика. Його батьком був дяк місцевої церкви Федір 
Новицький, а матір'ю – дівчина з паламарської родини Карських. Під її 
прізвищем і була записана дитина, бо вона народилася поза офіційним 
шлюбом (Федір Новицький на той час ще не досяг 18 років –

мінімального шлюбного віку у більшості губерній Російської імперії). 
Початкову освіту Юхим Карський отримав у парафіяльному училищі села 
Ятра, де на той час служив його батько. У серпні 1871 р. за ініціативою 
батька Юхим вступив до Мінської духовної семінарії. 



Після закінчення інституту у 1855 р. 

Карський почав викладати у 

2-ій Віленській гімназії. В цей період він 

почав збирати етнографічний матеріал, в 

цьому йому допомагали батьки, та 

друкуватися у наукових журналах. У 1877 р. 

Юхим Карський одружився з донькою 

священика Соф'єю Миколаївною 

Сцепуржинською. У1893 р. захистив 

у Варшаві магістерську дисертацію «К 

истории звуков и форм белорусской речи» 

(«До історії звуків та форм білоруської 

мови»). У тому ж році його зараховують 

викладачем російської мови 

до Варшавського університету, а через рік 

призначають екстраординарним 

професором на кафедрі російської та 

церковнослов'янської мови. У 1901 р. його 

було обрано членом-кореспондентом 

Імператорської Російської Академії наук.
Ю. Карський – викладач
2-ої  Віленської гімназії



Будівля Імператорського 
Варшавського 
університету

(1869-1917) 

У 1902 р. Карський стає деканом історико-філологічного факультету. У 1903 р. 
він здійснив етнографічну експедицію по Білорусі, протягом якої було зібрано

чимало матеріалу для досліджень, і за результатами якої було видано перший 
том головної праці вченого — повномасштабної наукової праці «Білоруси», яка 
згодом отримала назву «енциклопедії білорусознавства». У 1905 р. Карський
став ректором Варшавського університету, і цю посаду обіймав до 1910 р. 



Сім'я Ю.Ф. Карського. Варшава. 1905 р.



Також з 1905 по 1917 рр. він був головним редактором 
журналу «Русский филологический вестник».
У 1916 р. його обрали дійсним членом Академії наук. 
З 1917 по 1928 рр. Карський був  
професором Петроградського університету. З 1920 р. 
він редагував «Известия Отделения русского языка и 
словесности Российской Академии наук». У 1922 р. 
став дійсним членом Інституту білоруської культури 
(зараз – Національна академія наук Білорусі), а 
в 1929 р. – членом Чеської Академії наук. Також 
працював директором Музею антропології та 
етнографії.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%8
5%D0%B8%D0%BC_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Санкт-Петербурзький державний
університет

Головний історичний корпус 
університету «Будівля 12 Колегій»

Помер Ю. Карський в 1931 році, 
похований на Смоленському 

кладовищі Петербурга.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Ніжинський період навчання



м. Ніжин Чернігівської губернії (1881-1885 рр.) 

серпень 1881 - червень 1885 року – навчання в 
Ніжинському історико-філологічному інституті, 

де вивчав слов'яно-російську філологію



В прошении, поданном будущим 
академиком на имя директора 
Историко-филологического 
института в Нежине в конце 
августа 1881 г., указывается: «При 
сём осмелюсь заявить, что в 
метрическом, а равно и 
призывном свидетельстве я 
записан под фамилией “Карский” –
фамилией моей матери, так как я 
родился до брака моего отца с 
моей матерью. А что 
действительно моя мать вышла 
замуж за моего отца Фёдора 
Новицкого, в уверение сего 
прилагаю брачное 
свидетельство»





Проживання в корпусі НІФІ: серпень 1881 – червень 1885. 

Літо-осінь 1918 року. Щоденник 1918–1920. 
Спочатку проживав в інститутському корпусі, 

в одній з кімнат директорської квартири (І.П. Козловського), 
потім на приватній квартирі, що знімав 

професор І.Г. Турцевич.
http://elib.grsu.by/katalog/145687-285319.pdf

http://elib.grsu.by/katalog/145687-285319.pdf


Ніжинський період життя майбутнього
вченого був складним і цікавим. Творча
атмосфера, що панувала в ті роки в
провінційній вищій школі, захопила юнака. На
слов’яно-російському відділенні, де він
навчався, закладалися основи майже всіх
слов’янських мов, зокрема давніх, а також
класичних (грецької та латини). Науково-
дослідницьку роботу Ю.Ф.Карський розпочав
зі студентської лави. У цьому особливою була
заслуга Р.Ф. Брандта, якому згодом вдячний
учень присвятив одну зі своїх праць
«Граматика давньої церковнослов’янської
мови у порівнянні з російською (курс середніх
навчальних закладів), на першій сторінці якої
є такі слова: «Від учня улюбленому
професорові». Дружній і творчий зв’язок між
учнем і вчителем тривав і по закінченню
вищої школи, що засвідчує листування між
ними.

Роман Федорович Брандт
(1853-1920) - російський 

славіст, заслужений 
професор Московського 

університету, 
член-кореспондент 

Імператорської Санкт-
Петербурзької академії наук; 

молодший син академіка
Ф. Ф. Брандта. 

1877 року Брандта 
призначено професором
Ніжинського історико-

філологічного інституту.



1883-1885 рр. - перші дослідження і публікації в наукових 

журналах: 

- рецензії «Слово человек в производствах – Н.Н. Бодров», 

«Заметка на «Ответ рецензенту» Н. Бодров», 

- фольклорні твори «Белорусские песни 

с. Березовец Новогрудского уезда Минской губ.»,

- монографія «Обзор звуков и форм белорусской речи».



«Нежинский Историко-филологический институт многое дал для 
формирования научного мировоззрения молодого учёного и пробуждения у 
него интереса к лингвистике: Е.Ф. Карский изучал славянские языки, а также 
классические греческий, латинский, санскрит, хорошо овладел сравнительно-
историческим методом в языкознании. Определяющей в судьбе студента 
Карского стала встреча с талантливыми молодыми экстраординарными 
профессорами Романом Брандтом и Матвеем Соколовым. Уже через полгода с 
начала обучения Е.Ф. Карский написал и представил Р. Брандту свою первую 
научную работу – курсовое исследование «Объяснение 3-ей главы Евангелия 
от Иоанна по Остромировскому списку». Позже были написаны ещё три 
курсовые работы: «Особенности правописания и языка Супрасльской 
рукописи», «Белорусские песни с. Березовца Новогрудского уезда Минской 
губернии», «Особенности белорусского наречия». В 1886 г. в десятом томе 
«Известий Историко-филологического института князя Безбородко в 
Нежине» увидело свет объёмное (в 170 страниц) сочинение Евфимия Карского 
«Обзор звуков и форм белорусской речи». Вскоре «Обзор…» был напечатан и 
в виде отдельного издания, публикации которого в значительной степени 
содействовал положительный отзыв профессора Р.Ф. Брандта, 
подчеркнувшего, что это солидная и основательная работа, основанная на 
хорошем знании автором языка своих родных мест, а также разнообразных 
научных источников, которыми Е.Ф. Карский пользовался продуманно и с 
осторожностью»

Матвій 
Іванович 
Соколов 

Фото 1870-х 
років

Дятко Д.В. Академик Е.Ф. Карский: у истоков белорусского языкознания // 
Лексикографические штудии 2014. – Москва, 2015. – С. 279–306.
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Карский Е. Ф. Обзор звуков и 
форм белорусской речи. –
Москва : В университетской 
тип. (М. Катков), 1885.  – 170 с. 
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[б. м.], [б. г.].  – 170 с.
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Москва, 1886. – Т. Х. – С. 1–170.



Карский Е. Ф. Русские наречия 
"домой, долой".  – Нежин : 
Типо-литогр. Венгера, 1895. – 12 
с.

Карский Е. Ф. Русские 
наречия "домой, долой".  –
Нежин : Типо-литогр. 
Венгера, 1895. – 12 с.

Карский Е. Ф. Русские наречия 
"домой, долой" // Известия 
историко-филологического 
института князя Безбородко  в 
Нежине. – Нежин : Типо-
литогр. Венгера, 1895. – Т. ХV. –
С. 1–12.



Карский Е. Ф. О влиянии поэтической 
деятельности А. С. Пушкина на развитие 
русского литературного языка : Речь, 
сказанная на торжественном акте 
Императорского Варшавского Университета 
26 мая 1899 года. – Варшава : Тип. Варшав. 
учеб. округа, 1899. – 36 с. – Відбиток із журн. 
"Русский Филологический Вестник“. 

Карский Е. Ф. Грамматика древнего церковно-
славянского языка  сравнительно с русским : курс 
средних учебных заведений. – 5 изд., вновь 
пересмотренное. – Вильна :  Тип. А. Г. Сыркина, 
1895. – 96 с. 



Карский Е. Ф. Материалы для изучения 
белорусских говоров : Санкт-Петербург : 
Тип. ИАН, 1903. – Вып. IV. – С. 155–226. –
Відбиток із зб. : ОРЯС ИАН. – Т. LXXV.

Карский Е. Ф. Образцы славянского 
кирилловского письма с Х по XVIII век .  – 2 –
е изд.  – Варшава : Тип. Варшав. учеб. округа, 
1902. – 82 с.



Карский Е. Ф. Материалы для изучения 
северно-малорусских говоров, а также 
переходных от белорусских к малорусским. 
(Полесье). – Санкт-Петербург : Тип. ИАН, 
1903. – Вып. II. – 81 с.

Карский Е. Ф. Листки Ундольского, отрывок 
Кирилловского Евангелия ХІ-го века : 
фототипическое воспроизведение текста и 
исследование письма и языка / Изд. 
Отделения русского языка и словесности 
Императорской Академии наук. – Санкт-
Петербург : Тип. ИАН, 1904. – 41 с.  –
(Памятники старославянского языка. – Т. 1. –
Вып. 3.)



Карский Е. Ф.  Белоруссы. Кн. 1. Введение к изучению языка 
и народной словесности // Виленский временник / Изд. 
Виленского Генерал-Губернского управления. – Вильна,  
1904. – 197 с.

Дарчий напис: «Глубокоуважаемому 

Владимиру Ивановичу Резанову  от 

автора «Белоруссов»

Своїй рідній Білорусі вчений присвятив
багатотомник «Белоруссы». Цю книгу називають

«головним пам’ятником його життя».



Карский Е. Ф. Белоруссы. –
Варшава : Тип. Варшав. учеб. 
округа, 1908. – Т. II. Язык 
белорусского племени, Вып. 1. 
Исторический очерк звуков 
белорусского наречия. – 579 с.

Карский Е. Ф. Белоруссы.  –
Варшава : Тип. Варшав. учеб. 
округа, 1912. – Т. II.  Язык 
белорусского племени., Вып. 3. 
Очерки синтаксиса 
белорусского наречия. 
Дополнения и поправки. – XV, 
347 с. 

Карский Е. Ф.  Белоруссы.  –
Варшава : Тип. Варшав. учеб. 
округа. – 1911. – Т. II.  Язык 
белорусского племени, Вып. 2.  
Исторический очерк 
словообразования и 
словоизменения в белорусском 
наречии. – 407 с. 



Карский Е. Ф.  Белоруссы. –
Петроград : Гос. тип., 1921. – Т. IIІ. 
Очерки словесности 
белорусского племени, Вып. 2. 
Старая западно –русская 
письменность. – 246 с.

Карский Е. Ф.  Белоруссы.  –
Петроград : Рос. гос. акад. тип., 
1922. – Т. IIІ. Очерки 
словесности белорусского 
племени, Вып. 3. 
Художественная литература на 
народном языке. – 454 с.

Карский Е. Ф.  Белоруссы. –
Москва : Типо-литогр. 
И. Н. Кушнерев и К°, 1916–
1904. – Т. IIІ. Очерки 
словесности белорусского 
племени, Вып. 1. Народная 

поэзия. – 557 с.



Известия Отделения русского языка и 
словесности Академии наук Союза Советских 
Социалистических Республик 1926 года. –
Ленинград : Изд-во АН СССР, 1926. – Т. ХХХІ. –
383 с.

Русский филологический вестник: учебно-
педагогический журнал / изд. под ред. Е. 
Ф. Карского. - Варшава : Тип. Варшав. учеб. 
округа, 1913. - Т. LXX. - 200 с.



Зеленин Д. К. Табу слов у народов 
восточной Европы и северной Азии / 
Предоставлено акад. Е. Ф. Карским в 
заседании президиума АН 17 сентября 
1929 года.  – [б. м], [б. г.]. – Т. ІІ . Запреты 
в домашней жизни. – 166 с. – (Сборник 
Музея Антропологии и Этнографии ; Т. 
IX).



. Карский Е. Ф.  Белорусы. Язык 
белорусского народа. – Москва : Изд-во 
АН СССР, 1955. – Вып. 1.  Исторический  
очерк звуков белорусского языка. – 475 
с.

Карский Е. Ф.  Белорусы. Язык белорусского 
народа. – Москва : Изд–во АН СССР, 1956. – Вып. 2. 
Исторический очерк словообразования и 
словоизменения в белорусском языке. – Вып. 3. 
Очерк синтаксиса белорусского языка. – 518 с.
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Книги із дарчими 
написами Ю. Карського



Карский Е. Ф. Из лекций по славянской 
кирилловской палеографии, читанных в 
Императорском Варшавском университете. –
Варшава : Тип. Варшав. учеб. округа, 1897. – IV, 
173, 24 с.

Дарчий напис: «Многоуважаемому 
Михаилу Николаевичу Бережкову от 
ученика. Варшава 1897 21 мая»



Caesaris C. Juli Commentarii de 
Bello Civili : In usum scholarum / 
recogn. B. Dinter. – Lipsiae : In aedibus 
B.G.Teubneri, 1877. – 123 p. 

Печатка Карського Ю.Ф. 



Напис рукою Карського Ю. :  «Эта работа 
хорошо рисует недомыслие профессоров 
30-х годов». Підпис Карського»

Graefio Frederico Lingua graeca et latina cum 
slavicis dialectis in re grammatica comparatur, –
Petropoli : Typis Academicis, 1827.  – pecimen I. –
45 p.
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Протягом 48 років наукової діяльності академіком Ю. Карським було написано 
96 книг, 149 статей, понад 750 відгуків, рецензій, критико-бібліографічних матеріалів
(всього понад 1 000 праць). Багатющу спадщину в різних областях науки, залишене
вченим, і сьогодні не втратило свого наукового значення.



Допомогти в вивченні багатогранної особистості Юфимія Федоровича 
Карського, людини неабияких здібностей і енциклопедичних знань, 
може і електронне видання «Спадчина академіка Яўхіма Карскага». 
Диск, а це практично ціла компактна бібліотека матеріалів і документів
про його життя і діяльність, який містить оцифровані найважливіші
праці, був підготовлений до 150-річного ювілею вченого Національною
бібліотекою Білорусі спільно з Національним архівом Республіки
Білорусь.
Електронне видання було придбане у Національній бібліотеці Білорусі
та знаходиться у фондах бібліотеки Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя.



Геній видатного вченого-славіста, уродженця Гродненщини, протягом уже майже 
трьох десятиліть збирає вчених-лінгвістів з багатьох країн світу на гостинній 
батьківщині Е.Ф. Карського. VIІ та XI Карські читання відбулися в Ніжинському 
державному університеті імені Миколи Гоголя, в alma mater славетного 
випускника.

Карські читання (перші відбулися в 1991 р) ставлять за мету не тільки 
подальше вивчення і розвиток наукової спадщини академіка, а й обговорення 
актуальних питань сучасного мовознавства, результатів досліджень в області 
медіалінгвістики, коммунікативістики, літературознавства і педагогіки. 
Оргкомітет спільно з Науковою бібліотекою Гродненського державного 
університету ім. Янки Купали підготував подарунок усім учасникам читань, 
всьому науковому співтовариству: створена повнотекстова база збірників 
наукових статей і збірок матеріалів Карських читань за період з 1991 по 2020 рр. 
З якою можна ознайомитися за посиланням:

https://drive.google.com/file/d/1rIiBGowomXYoch-HivkeMsIYI-Ncjqty/view

https://drive.google.com/file/d/1rIiBGowomXYoch-HivkeMsIYI-Ncjqty/view


Напередодні 160-річного ювілею
Є.Ф. Карського в Гродненському

державному університеті ім. Янки 
Купали на початку грудня 2020 р. 

відбулися вже XV Міжнародні Карські
читання (на цей раз в онлайн-форматі), в
якому брали участь науковці Ніжинської

вищої школи дослідниця твочості
Ю. Карського доцент А. Белая

та доцент Н. Клипа. 
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Вшанування пам’яті Ю. Карського у 
Ніжинському державному 

університеті імені Миколи Гоголя.



VII-і Карські читання в Ніжині, 13 травня 1998 р.



ХІ-і Карські читання в Ніжині, 18-19 вересня 2007 р. 





«Усталяванне мемарыяльнай дошкі ў гонар 
академіка Яўхіма Карскага ў такі складны для 
Украіны час сведчыть аб тым, што ў Нежынскім 
універсітэце пануе высокая духоўнасць, што тут 
вышэй за ўсё цэнять веды і шанують памяць аб 
сваіх таленавітых вучнях, адкуль бы яны ні 
прыйшлі сюда вучыцца і куды б ні закінуў іх лёс» 
Із вітального слова Канюшкевіч М.І., доктора філологічних наук, 
завідувачки кафедри російської мови Гродненського державного 
університету імені Янкі Купали. 

18 вересні 2007 р. на фасаді Гоголівського корпусу відкрито меморіальну дошку випускникові
Ніжинського історико-філологічного інституту (1885 р.) академіку Ю.Ф. Карському.



Відкриття аудиторії імені академіка Ю.Ф. Карського у Ніжинському державному 
університеті імені Миколи Гоголя 17 жовтня 2011 р. 



Карські читання в Україні та Білорусі.



Студентський науковий семінар

“Изучая наследие Е.Ф. Карского» до 150-річчя від дня народження



Вивчення творчої діяльності Ю. Ф. Карського у Ніжинському 
державному університеті імені Миколи Гоголя. 

А. Белая, кандидат філологічних наук, 
доцент  розробила спец. курс по 
вивченню творчості видатного 

випускника Ю. Карського



Дорогоцінний подарунок Ніжинському
державному університету імені Миколи Гоголя.

Книги вченого з автографом правнука 
О.О. Карського зберігаються у Музеї рідкісної
книги  бібліотеки НДУ імені Миколи Гоголя. 
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Я. Янушкевіч, К. Цвірка
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Дякуємо за увагу!

Виставку підготували:
завідувачка відділу обслуговування та 
зберігання фондів Галина Осіпова,
завідувачка сектору абонементів  
бібліотеки  Людмила Косовських 

Будемо вдячні за Ваші відгуки та пропозиції, які  
можна надіслати на електронну адресу бібліотеки: 
Biblioteka NDU <ndulibrary@ukr.net>


