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Народився Володимир Васильович Качановський 13 березня 1853 р. в с. Великий Ліс
Гродненської губернії в родині священика. У 1876 р. закінчив слов'яно-російське відділення
Варшавського університету. Значний вплив на формування світогляду В. Качановського
справив професор В. Макушев, який обстоював принцип паралельного вивчення
історичного, культурологічного та мовознавчого матеріалу. Ще студентом написав працю
«Сербские жития и летописи как источник истории южных славян в XIV и XV веках» (1875),
за яку був відзначений золотою медаллю (опублікована в «Славянском сборнике», 1876).
Після закінчення університету залишився працювати на кафедрі слов'янської філології. Їздив
у відрядження до Санкт-Петербурзького університету, а після повернення до Варшави деякий
час працював бібліотекарем.

Упродовж двох років вивчав історію та культуру південних слов'ян в архівах,
книгозбірнях і університетах Греції, Італії, Південної Франції, слов'янських країн. У
книгосховищі м. Дубровник В. Качановському вдалося розшукати неопубліковані документи,
які були покладені в основу його магістерської дисертації «Неизданный дубровницкий поэт
Антон-Марин Глегевич (Гледьєвич)» (1882). Важливою працею В. Качановського є
«Хорватские летописи XV – XVI вв.» (1881). Після захисту дисертації певний час працював у
Болгарії, де займався переважно складанням болгарського словника. На підставі зібраних
матеріалів В. Качановський написав кілька наукових досліджень, серед яких особливо
цінними є «Новые данные для изучения литературной деятельности болгарского патриарха
Евфимия» (1888).

Життєвий шлях і наукова спадщина вченого



Опубліковані В. Качановським «Памятники болгарского народного
творчества» (вип. 1, 1882) тривалий час залишалися одним з основних джерел
вивчення болгарських народних пісень. У 1886 р. його було обрано приват-доцентом
Казанського університету. З 1888 p. – екстраординарний професор Ніжинського
історико-філологічного інституту. Очолював кафедру церковнослов'янської мови,
історії російської мови і слов'янських наріч. З того ж року видавав журнал «Вестник
славянства». У 1888 – 1890 pp. журнал друкувався в Казані, з 1891 по 1896 р. – у Києві.

В збірнику опубліковано цілу низку досліджень В.
Качановського, зокрема, рецензії, бібліографічні відомості про
Україну та її культуру.

Загалом В. Качановському належить близько 200
наукових праць з різних аспектів вивчення мов, історії та
культури слов'янських народів.

Праці Качановського здійснили суттєвий вплив на
подальший розвиток слов'янознавства майже в усіх країнах
Центральної та Східної Європи. Остання велика праця вченого –
«История Сербии с половины XIV до конца XV в.» (т. 1, 1899).
Помер 24 березня 1901 р. в Ніжині.



Основні праці В. В. Качановського

• Качановский В. В. Болонская псалтырь (1186-1196) и
евангелие Рыльского монастыря (в болгарском княжестве)
конца XII в. или начала XIII в. / В. В. Качановский. –
Санктпетербург : Типография Императорской Академии
Наук, 1882. – 19 с. – (Памятники древней письменности и
искусства).

• Качановский В. В. Из истории сербской литературы / В. В.
Качановский. – Киев : Типография Петра Барского, 1900. –
I. : Полемическая литература против латинян и еретиков.
– 52 с.

• Качановский В. В. История Сербии с половины XIV до
конца XV в. / В. В. Качановский. – Киев : Типография К. Н.
Милевского, 1899. – Т. І : Критическое исследование
источников. – 372 с.

• Качановский В.В. Неизданный дубровницкий поэт Антон-
Марин Глегевич / В. В. Качановский. – Санктпетербург : 
Типография В. С. Балашева, 1882. – II, 205 с.

• Качановский В. В.Образцы Дубровницкого языка и письма
XVII-XVIII вв. / В. В. Качановский. – Санктпетербург :
Типография В. С. Балашева, 1882. – 80 с.



• Качановский В. В. Памятники болгарского народного
творчества / В. В. Качановский. – Санктпетербург :
Императорская Академия Наук, 1882. – Вып. 1 : Сборник
западно-болгарских песен. – VI, 598 с. – (Сборник отделения
русского языка и словесности Императорской Академии Наук ;
т. XXX, № 1).

• Качановский В. В. Славянская Кормчая / В. В. Качановский. –
Санкпетербург : Императорская Академия Наук, 1897. – 41 с.

• Качановский В. В. Славянские наречия : лекции / В. В.
Качановский. – Нежин, 1888/9. – Літографоване видання.

Літографоване видання
конспекту лекцій
проф. В. В. Качановського



Книжкова колекція професора
В.В. Качановського

у фондах  бібліотеки НДУ імені Миколи Гоголя

Особисті книжкові зібрання професорів, життя та діяльність яких були
тісно пов’язані з Ніжинською вищою школою, заслуговують особливої уваги. До
таких книжкових зібрань належить особова бібліотека В. В. Качановського.

До університетської книгозбірні книжкове зібрання В. В. Качановського
було передане 1912 року. Склад особової бібліотеки своєрідний, зібрання
віддзеркалює особисті та наукові інтереси власника. До складу книжкового
зібрання входять: монографії, збірки наукових праць, довідкові видання, класична
та художня література, окремі примірники періодичних та продовжуваних видань.

Книжковий фонд особової бібліотеки на даний час нараховує 598 одиниць
зберігання. Згідно даних з інвентарної книги, деякі книги були втрачені
студентами, інша частина книг – передана до КДУ 1936 року.

Хронологічні межі видань 1585 – 1898 рр.
Книжкове зібрання має широку географію й містить літературу,

надруковану видавництвами Великої Британії, Польщі, Чехії, Німеччини, Австрії,
Італії, Хорватії, Греції, Словаччини, Болгарії, Угорщини, Франції, Швеції, України
та ін.



Література переважно італійською, німецькою, польською, французькою,
чеською, англійською, болгарською, російською, словацькою мовами.

Своє книжкове зібрання В. Качановський поповнював шляхом купівлі видань,
більшість книг було придбано вченим під час перебування у закордонних
відрядженнях, про що свідчать власницькі записи на книгах (в якому місці та якого
року була придбана книга).

Цінною особливістю зібрання вченого є наявність у ньому видань з
автографами. Серед дарувальників книжкового зібрання В. В. Качановського –
історики, мовознавці, літературознавці, а саме: М. Ю. Чижов, П. Маткович, Х. Ковачич,
О.А. Цагарелі та ін.

Особове зібрання В.В. Качановського є особливо цінним джерелом для
дослідників у галузі мовознавства та літературознавства.

Особова бібліотека вченого зберігається як окреме книжкове зібрання у відділі
бібліотечних зібрань (ВК) та представлена в ЕК «Рідкісна книга».

Далі розглянемо раритети прижиттєвих видань з особового книжкового
зібрання В. В. Качановського, які заслуговують на увагу.



Найстаріше видання в колекції – 1585
року та належить перу італійського поета,
теоретика поетичного мистецтва,
найвидатнішого представника італійської

літератури пізнього Відродження, Торквато
Тассо (1544–1595). До початку XIX ст. Т. Тассо
був одним з найбільш читаних поетів у
Європі.

Першим його твором стала написана у
1562 році поема «Рінальдо». У 1581 р. видає свій
найвизначніший твір – «Звільнений Єрусалим»
(у фондах бібліотеки є ця поема, щоправда, в
інших книжкових зібраннях).

Видання яке ми презентуємо, по суті, є
відповідю Торквато Тассо на критику його
праці «Звільнений Єрусалим».

Tasso T. Risposta del s. Torquato Tasso alla lettera di Bastian Rossi, academico della Crusca, in difesa del svo
dialogo del Piacere Honesto, et detta lettera. Et un discorso del medesimo Tasso, sopra il parere fatto dal Sig. Franc.
Patricio, in difesa di Lodouico Ariosto. Con licenza et privilegio / Torquato Tasso. – Ferrara : nella stamperia di
Vittorio Baldini : ad instanza di Giulio Vassalini, 1585. – 8, [16], 117, [3] p.



Іван Якович Франко (1856-1916),
видатний український поет, прозаїк,
драматург, літературний критик,
науковець, громадський і політичний
діяч.

«Апокрифи і легенди з
українських рукописів» - унікальна
п’ятитомна збірка, що містить
ґрунтовне осмислення апокрифів
літератури, котру підготував і видав у
НТШ Іван Франко (Львів, 1896-1910, т. І-
V).

Апокріфи і лєгенди з українських рукописів : в 5 т. / зібрав, упорядкував і пояснив др. І. Я. Франко. – Львів : З
друкарні Наукового Товариства ім. Шевченка, 1896 – 1910.
Т. І. : Апокріфи старозавітні. – 1896. – LXVI, 394 с. – (Памятки Українсько-Руської мови і літератури ; т. І).
Т. ІІ. : Апокріфи новозавітні, А. : Апокріфи Євангелия. – 1899. – LXXVIII, 443 с. – (Памятки Українсько-Руської
мови і літератури ; т. ІІ).

Цю працю було названо «найвизначнішою у
слов’янській науці» як стосовно обсягу матеріалу, так і
щодо наукового рівня, й донині вона залишається взірцем
для церковнослов’янських студій.



Микола Юхимович Чижов
(1853-1910), український 
правознавець, доктор 

державного права. 
Основну увагу приділяв 

проблемам теорії та філософії 
права, проблемам цивільного, 
торгівельного і вексельного 

права, питанням педагогіки та 
археології. На формування 

наукових поглядів М. Чижова
вплинули його закордонні 
подорожі. Наукові пошуки 

вченого в рамках цих поїздок 
згодом були відбиті в його 

працях «Энциклопедия и 
философия права в Германских и 

Австрийских университетах» 
та «Право и его содержание по 
учению Лоренца фон-Штейна». 

Чижов Н. Е. Право и его содержание по учению
Лоренца фон-Штейна : очерк современной немецкой
юридической литературы / Н. Е. Чижов. – Одесса :
"Экономическая " типография, 1890. – VIII, 430 с.

Чижов Н. Е. Энциклопедия и философия права в
Германских и Австрийских университетах / Н. Чижов.
– Одесса : Тип. П. А. Зеленого, 1882. – Вып. І. – 94 с.



Джироламо Баруффальді
(1675-1755), ферарський поет, 

літературознавець, священик епохи
бароко. Прийнявши церковний сан близько
1700 р., присвятив себе вивченню археології
та історії, переважно історії поезії. Його
дослідницькі праці включають «Історію
Феррари», «Історико-вчений коментар», 
«Життєписи ферарських художників та 

скульпторів», «Дисертацію про 
ферарських поетів». Він був професором 

художньої літератури та головним 
вікарієм у Феррарі, а вдома заснував 

невелику академію під назвою «la Vigna».

Baruffaldi G. Baccanali di Girolamo Baruffaldi Ferrarese detto fra gli arcadi Cluento Nettunio : сon le 
dichiarazioni d'alcuni vocaboli oscuri, che sono in essi / G. Baruffaldi. – Venezia : Appresso Carlo 
Buonarrigo, 1722. – [16], 3-197, [3] p.



Ніколо 
Томмазео

(1802-1874), 
венеціанський та 

італійський 
політичний 

діяч, письменник, 
літературознавець.

Tommaseo N. Iskrice / N. Tommaseo ; I. Kukuljević-Sakcinski. – Drugo
izdanje prigledano i ponapravljeno. – Zadru : Bratja Battara Tiskari Izdatelji,
1849. – 63 p.
Tommaseo N. Ai Dalmati / N. Tommaseo. – Zara : Tipografia Demarchi-
Rougier, 1861. – 30 p.
Tomažea N. O ustavu ugarskom i hrvatskom moћe li se na dalmaciju
uporaviti / N. Tomažea. – Zadar : Tiskarnica Brace Bataraii, 1861. – 48 p.



Нікола Ретіф де ла Бретонн
(1734-1806), французький письменник, 

один з найпопулярніших і найплідніших
письменників Франції кінця XVIII ст. 

Автор більше 200 творів. Він є автором 
моральних романів, соціальних утопій, 

політичних трактатів та 
різноманітних проєктів суспільних 

реформ. Нікола Ретіфа де ла Бретонна
вважають, одним із зачинателів

фантастичної літератури у Франції.  
Найбільш популярний його роман «Le 

paysan perverti, ou Les dangers de la ville».

Retif de la Bretone N. Le paysan perverti, ou Les dangers de la ville : histoire recente, mise au
jour d'apres les veritables Lettres des Personnages / N. -E. Retif de la Bretone. – A La Haye, 1776.
– T. І. – VII, 304 p.



Людвік Владислав 

Францишок
Кондратович

(1823-1862), більш відомий як 
Владислав Сирокомля, 

польський поет-романтик, 
письменник і перекладач, 

який працював у Вільнюсі та 
Віленській губернії, переклав 

майже всі поетичні твори 
Т. Шевченка.

Kondratowicz L. W. Dzieje literatury w Polsce od pierwiastkowych
czasуw do XVII wieku / L. W. Kondratowicz. – Warszawa : 
Gebethner i Wolff, 1875.
T. I. – 352 p. 
T. II. – 349 p. 
T. III. – 369 p. 



Юзеф Діонізій

Мінасович
(1792-1849), польський поет, 

перекладач, редактор, 
теоретик літератури, 

юрист, педагог, державний 
діяч.

Minasowicz J. D. Twory Józefa Dyonizego Minasowicza / J. D. Minasowicz. – Wydanie trzecie. – Lipsk 
: Nakładem księgarni Zagranicznej, 1872.
T. I. – II. – XII, 255, [ІІІ], 259 p. 
T. III. – IV. – X, 307, XVI, 263 p. 



Тахов Н. К. Сборник от македонски български народни песни 
: сборник / собрал Наум К. Тахов. – София : Печатница на Бр. 
П. Спиркови, 1895. – 220 с.

Икономов Т. Българска грамматика / Т. Икономов. – София 
: Державна печатница, 1882. – 126 с.

Тодор Ікономов (1835 – 1892), болгарський
політичний діяч, письменник, публіцист, видавець
та релігійний діяч, випускник Київської духовної
академії РПЦ, один із організаторів незалежного
Болгарського Екзархату.

Тахов Наум (1867 – 1930), сліпий народний
співак, збирач і автор народних пісень. У Софії
видав збірку македонських народних пісень (1895).



Стоян 

Новакович
(1842-1915), сербський 

політик, 
письменник, 

дипломат, філолог, 
історик, голова 

Сербської академії 
наук і мистецтв.

Новаковић С. Српска граматика за ниже гимназиjе и реалке у
кнежевини србиjи први део наука о гласовима / С. Новаковић. –
Београд : У державно штампариjи, 1879. – 50 с.
Новаковић С. Лећан град и Пољаци у српскоj народноj поjезиjи / С.
Новаковић. – Нови Сад : У српскоj народноj задружноj
штампариjи, 1879. – 18 с.
Новаковић С. Српски историjско-етнографски музеj / С. Новаковић. –
Београд : У державно jштампариjи, 1872. – 23 с. – Відбиток із:
"Гласника српског ученог друштва". – Т. XXXIV.



Kovačić R. Gli slavi serbi dell' Italia : ricordi / Risto Kovačić. - edizione
seconda con aggiunte. – Terni : Tipografia Possenti, 1885. – Fascicolo 1.
– 44 p.

Ковачић Р. Прилози за повjесницу Боке Которске / издао Ристо
Ковачић. – Дубровник : Печатња Др. Претнера, 1878. – VIII, 68 p.

Христіфор «Рісто» Ковачич (1845-1909), історик і викладач. Він був
членом Сербського вченого товариства, а потім почесним членом Сербської
королівської академії. Головні твори Р. Ковачича стосувалися сербських
старожитностей.



Август Шеноа
(1838 – 1881), хорватський

письменник, романіст, критик, 
редактор, поет і драматург. Один 
із найвидатніших представників

національної літератури. Августа 
Шеноа часто називають «Батьком

хорватського роману». Один з 
найпопулярніших романів Шеноа –
«Šeljačka Buna» («Селянська буча»)-

присвячений хорватсько-
словенському повстанню 1573 року.

Šenoa A. Sabrani spisi Augusta Šenoe / A. Šenoa. – Zagreb : 
Tiskom Dioničke Tiskare, 1878. – KnjigaІІІ: Šeljačka Buna : 
Historička pripoviest XVI vieka. – XI, 325 p. 

Šenoa A. Sabrani spisi Augusta Šenoe / A. Šenoa. – Drugo
izdanje. – Zagreb : Albrecht i Fiedler, 1878. – Knjiga
IV : Zlatarovo zlato : Historička pripoviest XVI vieka. – 257 p. 



Петар Маткович (1830–1898), хорватський
географ. Займався історичною географією,
топографією, статистикою. Засновник, перший
професор і керівник кафедри географії факультету
мистецтв Загребського університету (1883–93 рр.).

Matkoviс P.   Putovanja po balkanskom poluotoku XVI
vieka / P. Matkoviж. – Zagreb : Tisak Dionicke Tiskare, 
1879. – 62 p. 

Врховець Іван (1853–1902), словацький історик,
письменник багатьох історичних творів, найзначніший з яких:
«Grmanstvo in njega vpliv na Slovanstvo v srednjem veku».

Vrhovec I. Grmanstvo in njega vpliv na Slovanstvo v srednjem veku / I. Vrhovec. –
Ljubljana : Natisnili J. Blaznikovi nasledniki, 1879. – 55 p.



Олександр Антонович 

Цагарелі
(1844-1929), 

письменник та вчений-філолог, 
педагог вищої школи. Праці О. А. 

Цагарелі торкаються 
лінгвістики, історії 

літератури, історії та 
археології грузинської та 

загальної.

Цагарели А. А. Сведения о памятниках грузинской
письменности / А. А. Цагарели. – Санктпетербург :
Типография Императорской Академии Наук, 1886. – Вып. 1 .
– LIV, 96, 56, 1-6 с. : палеограф. табл.

Дарчий напис: 
«Владимиру Васильевичу
Качановскому от автора. 
Спб.»
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