
Науковий доробок 

Петра Спиридоновича 

Білярського: 

до 200-річчя видатного філолога-

славіста і професора

Уклад. Ложешник А. С. 



Петро Спиридонович Білярський народився

19 липня 1819 р. у Спаському повіті Казанської

губернії у родині священика. Освіту він отримав у

Казанській духовній академії та Московській

духовній академії, яку закінчив у 1838 р. зі

ступенем кандидата. Після закінчення академії

його було призначено на посаду наставника

Пермської семінарії, але за станом здоров’я від

призначення він відмовився.

У 1840 р. П. С. Білярський звільнився від

духовного звання і в 1844 р. переселився до

Петербургу.



Петербурзький період 

наукової діяльності 

Петра Спиридоновича 

Білярського

(1844-1865 рр.) 



До числа значних робіт Петра Спиридоновича Білярського цього періоду відносяться:

наукова праця «Очерк биографии академика Круга», та переклад книги В. Гумбольдта

«Введение во всеобщее языкознание».

Билярский П. С. Очерк биографии акад. Круга / П. С. Билярский //

Журн. М-ва нар. просвещения. – 1849. – № 11, отд. 5. – С. 9–40 ; № 12. –

С. 41–78. 206/28

Гумбольдт В. фон. О различии организмов

человеческого языка и о влиянии этого различия

на умственное различие человеческого рода :

введ. во всеобщее языкознание : учеб. пособ. по

теории языка и словесности в воен.-учеб.

заведениях / В. фон. Гумбольдт ; пер.

П. С. Билярский. – СПб. : тип. Имп. акад. наук,

1859. – 366 с.



Билярский П. С. Судьбы церковного языка. Историко-

филологические исследования / П. С. Билярский. – 2-е изд. –

СПб. : в тип. Имп. акад. наук, 1858. – Ч. 1 : О средне-

болгарском вокализме по патриаршему списку. Летописи

Манассия. – 143 с. 21-в/303

Билярский П. С. Судьбы церковного языка. Историко-

филологические исследования / П. С. Билярский. – 2-е изд. –

СПб. : в тип. Имп. акад. наук, 1858. – Ч. 2 : О кирилловской

части Реймского евангелия.– VII, 283, IV с. 21-в/303

У 1847–1848 рр. П. С. Білярський опублікував двотомну працю «Судьбы церковнославянского

языка».

Метою даної роботи вченого стала спроба довести, що болгарські книжники ще в XIV ст. володіли

церковнослов’янською фонетикою, що орфографічні ухили в болгарських списках, які зустрічалися

раніше, тільки в XIV ст. досягають такої виразності, в якій можна визнати особливість

новоболгарського наріччя. Основна частина роботи – аналіз голосних звуків, особливостей їх

вживання, збереження або випадіння в певних позиціях.

На думку В. І. Григоровича, це дослідження повинно було стати наріжним каменем в історії

болгарської словесності.



Обидві частини книги «Судьбы церковнославянского языка», після рецензії

видатного філолога, основоположника вітчизняного слов'янознавства, член-

кореспондент Німецької Академії наук та академіка Петербурзької академії наук

О. Х. Востокова, були удостоєні Демидівської премії.

Востоков Олександр Христофорович

Медаль лауреата Демидівської премії



У 1850 р. Петра Спиридоновича призначили протоколістом

загальних зборів четвертого, п’ятого та межового департаментів

Сенату. Поєднання служби та наукової діяльності погіршували

його здоров’я, почали проявлятися перші симптоми сухот.

У 1856 р. він став головним наставником-спостерігачем

викладання російської мови та словесності у військово-навчальних

закладах.

Саме тут вченому вдалося надати викладанню правильного і

систематичного характеру, посилити історичний елемент у

противагу традиційним схоластичним способам навчання риторики

та піїтики.



Билярский П. С. Копитар / П. С. Билярский // Журн. М-ва нар.

просвещения. – СПб., 1852. – Ч. 73, №1, отд. 5. – С. 1–14. 206/28

Билярский П. С. О пребывании Петра Великого в Париже в

1717 году : из записок герцога Де-Сен-Симона /

П. С. Билярский // Журн. М-ва нар. просвещения. – СПб., 1856.

– Ч. 89, №1, отд. 5. – С. 1–24. 206/28



Билярский П. С. Сколько главных частей в предложении? Опыт критической оценки

успехов русской грамматики / П. С. Билярский. – СПб. : в тип. Имп. акад. наук., 1857.

– С. 265–302. – Отд. отд.: «Журнал Министерства народного просвещения» (1857, №5)

28/85

Основною метою даного наукового дослідження професора П. С. Білярського було

показати звільнення викладання граматики від механічних прийомів. Він намагався

встановити зв’язок між мовою та мисленням.

На його думку, мова дає засіб розрізняти та розподіляти те, що існує в природі й

уявляється злитим. Чим точніше і тонше різняться та розподіляються у мові

поняття, тим багатше наше мислення і тим точніше його аналіз.

О. І. Маркевич у свій час відзначав книгу, як одну із найцінніших праць з історії

російської та слов’янських мов.



У 1860 р. вченого обрали ад’юнктом

Академії наук по відділу російської мови та

словесності і, бажаючи цілком віддатися

науковій діяльності, і, крім того відчуваючи

занепад сил, він відмовився від посади

головного спостерігача, але ніколи не

відмовляв у порадах та сприянні.

11 січня 1863 р. він отримав звання

екстраординарного академіка, а також його

призначили членом правління Академії наук.



Билярский П. С. Беккер и Гумбольдт, как представители двух

противоположных начал языкоучения / П. С. Билярский. – СПб. : в тип.

Имп. акад. наук, 1861. – 79 с. 21/597



Предложение г. академика Билярского о приглашении

преподавателей русской словесности к составлению

словарей русских писателей // Журн. М-ва нар.

просвещения. – СПб., 1863. – Ч. 120, №12. – С. 641–

644. 206/28

Будучи членом правління Петербурзької академії наук

Петро Спиридонович подає проект створення словника

російських письменників, обгрунтовуючи свою

пропозицію недостатньою кількістю матеріалів для

викладання курсу історії російської мови в університетах.

Проект академіка П. С. Білярського так і не був

затверджений.



Одеський період 

наукової діяльності 

Петра Спиридоновича Білярського

(1865-1867 рр.) 



У 1865 р. Петро Спиридонович переїздить до Одеси та

очолює кафедру російської словесності у

Новоросійському університеті.



Згідно «Огляді викладання наук в імператорському Новоросійському

університеті», в 1865/1866 навчальному році П. С. Білярський викладав

студентам 1-го курсу історико-філологічного факультету

Новоросійського університету історію російської словесності від

початку писемності у Росії до XIII ст.; в 1866/1867 навчальному році

студентам 2-го курсу історію давньоруської словесності студентам.

Будучи вже тяжко хворим, професор П. Білярський все ж таки

ознайомив своїх слухачів із пам’ятками середньовічної літератури,

старовинними формами їх мови.

Обозрение преподавания наук в Императорском

Новороссийском университете за 1865/1866 учеб. год. –

Одесса, 1865. – 4 с. 41/57

Обозрение преподавания наук в Императорском

Новороссийском университете за 1866/1867 учеб. год. –

Одесса, 1866. – 4 с. 41/57



Материалы для биографии Ломоносова / сост. П. С. Билярский. – СПб. : в

тип. Имп. акад. наук, 1865. – 820 с. 125-а/1348

Найбільшою працею вченого цього періоду стало

дослідження «Матеріали для біографії Ломоносова».

Видання було присвячене 100-річчю від дня смерті

основоложника російської філології.

Основною метою, яку ставив перед собою Петро

Спиридонович при підготовці роботи, стала спроба

підготувати матеріал для критичного видання творів

М. В. Ломоносова.



Редакційна діяльність

Петра Спиридоновича 

Білярського



З 1855 р. – редактор неофіційної частини

«Журнала Министерства народного

просвещения».

З 1862 р. – редактор розділу російської мови та

словесності «Записок Императорской Академии

наук»

Перебуваючи на посаді редактора, П. С. Білярський

розмістив на сторінках журналів ряд розлогих

рецензій, переважно на книги, що стосувалися питань

слов'янської філології та російської словесності.



Публікації, присвячені

життю та діяльності

Петра Спиридоновича 

Білярського



Петр Спиридонович Билярский : некролог // Журн.

М-ва нар. просвещения. – СПб., 1867. – Ч. 133, №3.

– С. 248–250. 206/28

Григорович В. И. Речь профессора Новороссийского

университета В. И. Григоровича, при гробе

ординарного профессора русской словесности,

академика Петра Спиридоновича Билярского,

сказанная 4-го января 1867 года / В. И. Григорович. –

Б. м, б. г. – 8 с. 80/500

2 січня 1867 р. на похороні професора Новоросійського університету Петра

Спиридоновича Білярського в університетській церкві виступив з промовою

В. І. Григорович. Який відзначив, що Петро Спиридонович посів почесне місце серед

європейських вчених. Було підкреслено значення його наукових праць для розвитку

вітчизняного мовознавства, зокрема – пробудження загальної уваги до старослов’янської

мови.



Истрин В. М. Письма к академику Петру Спиридоновичу Билярскому, хранящиеся в

имп. Новороссийском университете / В. М. Истрин ; Ист-филол. о-во при Новорос.

ун-те. – Одесса : типо-лит. А. Шульца, 1906. – 318 ч. 29/613



Отчет по отделению русского языка и словесности за 1867 г.,

читанный в публичном собрании 20 декабря ординарным

академиком А. В. Никитенко // Зап. Имп. акад. наук. – СПб.,

1868. – С. 65–102. – Краткие данные о жизни и научной

деятельности П. С. Билярского, с. 77–81. 217/1135

Общий список членов Академии наук со дня основания / сост.

В. Н. Шемиот // Зап. Имп. акад. наук. – СПб., 1873. – Т. 22. – С.

385–391. – Краткие сведения о П. С. Билярском, с. 307.

217/1135



Яковлев В. Билярский Петр Спиридонович / В. Яковлев // Венгеров С. А. Критико-биографический

словарь русских писателей и ученых : от начала русской образованности до наших дней / С. А. Венгеров. –

СПб. : типо-лит. И. А. Ефрона, 1892. – Т. 3. – С. 289–295. 29/251

Бороздин А. Билярский Петр Спиридонович / А. Бороздин // Русский биографический словарь. – СПб. :

тип. Глав. упр. уделов, 1908. – Т. 3. – С. 40–41. 75/761



Білярський Петро Спиридонович // Професори Одеського

(Новоросійського) університету : біогр. слов. / упоряд. та

бібліогр. ред.: В. П. Пружина, В. В. Самодурова ; Одес.нац.

ун-т ім. І. І. Мечникова. – Вид. 2-ге, допов. – Одеса :

Астропринт, 2005. – Т. 2 : А-І. – С. 124–127. 15/10452


