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ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ І ПЕРЕКЛАД: 
ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ОСОБИСТОСТІ

Високий рівень мистецтва перекладу, позначений іменами Рильського, Бажана, 
Лукаша, — це наслідок роботи не лише їх самих, не тільки їх сучасників, ...не 

одного покоління. Це тільки вершина розвитку перекладацької справи в українській 
літературі. Кожен сучасний перекладач, та й не тільки перекладач, ... повинен 

знати й нашу перекладацьку традицію, історію розвитку українського перекладу.
Григорій Кочур

Становлення української перекладацької традиції живою народною 
мовою істотно пов’язане з  Харківським університетом, який відіграв по-
мітну роль в українському національному відродженні на початку XIX ст., 
ставши осередком формування нової суспільної та художньої думки. До 
того ж, з університетом пов’язане і видання перших вітчизняних газет і ча-
сописів: журналів “Харьковский Демокрит” (1816), “Украинский вестник” 
(1816–1819), “Украинский журнал” (1824–1825).

Що робить справу українського перекладу ХІХ ст. відмінною від пере-
кладацьких традицій її сусідів (росіян, поляків, угорців)? По-перше, це 
тривала політика заборон та обмежень вживання української мови, яку 
проводила влада Російської імперії, що мало своїм наслідком зросійщен-
ня українських міст та містечок та зведення українців до селянської нації, 
а української мови — “до мови хатнього вжитку”. По-друге, читачі перекла-
дів українською мовою складали вузький прошарок національної інте-
лігенції. По-третє, сфера перекладу практично обмежувалася художньою 
літературою, і художній переклад відіграв вирішальну роль у формуванні 
самосвідомості українців. Хоча в  1876 році Емським наказом було взага-
лі заборонено переклад українською мовою, український художній пере-
клад попри всі заборони і переслідування був свідомою програмою опору, 
утверджуючи “ідею можливості прямих культурних зв’язків між українцями 
й іноземцями, а відтак — й ідею культурної та політичної рівності укра-
їнців з іншими європейськими народами”, причому ця його ознака прослід-
ковується від початку ХІХ ст. продовж усієї радянської доби. Поява україн-
ською мовою окремих знакових творів світового письменства повинна була 
підкреслити повновартісність української мови1. По-четверте, саме через 

1  Стріха М. Український художній переклад: Між літературою і націєтворенням / М. Стріха. — 
Київ : Факт, 2006.



5

переклад формувалася українська лексика на теренах, де вона не могла 
сформуватися в  інший спосіб (через відсутність україномовних вищих 
верств, армії, адміністрації, науки, церкви тощо), як і просто загальнонор-
мативна на сьогодні лексика2.

Починався український переклад з травестії, на шлях якої штовхали то-
дішніх перекладачів незначний розвиток тогочасної літературної мови вна-
слідок русифікації вищих верств українського суспільства, коли творцем 
української літератури та її споживачем стали середні верстви, та занепаду 
давнішньої літературної слов’яноукраїнської, занепаду, що, за словами Ми-
коли Зерова, “з одного боку, одкривав певний простір для мови російської, 
а з  другого, підказував бажання використати народне просторіччя, очис-
тивши його фонетично та удосконаливши стилістично”, та “деяка несміли-
вість літературного почину, що, спинившись вибором на живій народній 
розмові, не наважився проте розірвати з  традицією, обмежився “підлим 
стилем” і бурлескною формою, єдиними, де народна мова допускалася того-
часними теоріями”3, та міцний вплив стилістики Котляревського. Ознаками 
травестії, згідно з тим же Миколою Зеровим, є: відсутність будь-якого спе-
цифічного національного елементу джерельного тексту (відсутність чогось 
римського, у випадку з “Енеїдою”); б) просторічна говірка, що протистоїть 
піднесеній манері героїчного першотвору з відповідно відібраною грубува-
тою мовою (навмисне простацьким стилем, вульгаризмами тощо); в) етно-
графічний реалізм українського побуту4.

Найяскравішим представником цього періоду є  відомий поет і  пере-
кладач Петро Петрович Гулак-Артемовський (1790–1865), який спершу ви-
кладав у Харківському університеті польську та французьку мови, з 1828 р. 
став його професором російської історії і статистики, а у 1841–1849 pp. був 
його ректором. Попри те, що перекладацький доробок Гулака українською 
мовою порівняно невеликий (добрий знавець французької мови й  літе-
ратури, П. Гулак-Артемовський перекладав російською мовою французь-
ких поетів ХVІІ – ХVІІІ ст. Ж. Расіна, Ж.-Б. Руссо, Вольтера, П. Кребійона, 
Ж. Деліля, із французького перекладу Деліля переклав олександрійським 
віршем частину Мільтонового “Втраченого раю”), значення його перекла-
дів та переспівів для української літератури надзвичайно велике. Починав 

2 Там само.
3  Зеров М. К. Нове українське письменство // Зеров М. К. Українське письменство / упоряд. 

М. Сулима ; післям. М. Москаленка. — К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2002. — С. 5–104.
4 Там само. — С. 28–35. 
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він з травестійних переробок [“Пан та Собака” (1918), “Солоній та Хівря, 
або Горох при дорозі” (1819)] та перекладів [“Дурень і Розумний”, “Ціка-
вий і Мовчун” та “Лікар і Здоров’я” (1820), “Батько та Син”, “Дві пташки 
в клітці” і “Рибка”(1827)] байок Ігнація Красіцького. 1827 р. побачили світ 
два вільні переклади Гулака-Артемовського в  баладному жанрі  — “Твар-
довський” на сюжет вірша А. Міцкевича “Пані Твардовська” та “Рибалка” 
Й.-В. Ґете  — перші спроби перекладу балад в  українській літературі. На 
Україну з поезією Міцкевича йшла з Польщі хвиля романтизму, а переклад 
“Твардовського” П. Гулака був першою спробою перекладу романтичного 
твору, в якому автор дбав про те, щоб по змозі придати польській баладі 
український колорит, оживити її українським гумором, тобто тут ще від-
чувається бурлескна традиція, як і  в  мові, пересипаній грубуватими про-
стонародними виразами. «Але це “старе вино” влито в нову баладну форму, 
з застосуванням народно-пісенного вірша”».5 Балада Ґете “Рибалка” — один 
iз власне перекладів П. Гулака-Артемовського: тут елементи травестії, хоч 
і присутні, великої ролі вже не відіграють. До школи Котляревського Гула-
ка-Артемовського відносять передусім за “Гараськові пісні”, його перероб-
ки Горацієвих од. Це були перша і друга оди “До Пархома” (у Горація — “До 
Деллія”, ІІ, 3, і “До Левконої”, І, 11) (1827) та вільні переробки Горацієвих 
од І, 34; ІІ, 9 і ІІ, 14. (1832) — “типові травестії: високий стиль од Горація 
знижено, замість римських реалій введено українські”6 та вже у вірші “До 
Любки” (у Горація — “До Хлої”, І, 23) (1856), попри заміну гораціївських об-
разів на українські реалії та певну розтягненість, відсутнє зниження тону, 
тобто нема визначальної риси травестії, а це вже, на думку М. Зерова, пе-
рехід від травестії до перекладу)7. Творчою вершиною П. Гулака-Артемов-
ського як поета стали його переспіви або переклади “Псалмів” (№ 90, 125, 
132, 138, 139) (1857–1858 рр.), написані олександрійським віршем (який він 
запровадив до української літератури) — шестистоповим ямбом із цезурою, 
з дотриманням правильного чергування пар чоловічих та жіночих рим — 
розміром класичної французької поетичної драматургії, зокрема трагедій 
Корнеля та Расіна, а також віршованих комедій Мольєра, тобто Гулак стояв 
біля витоків “класицистських” традицій нашого слова. “Без “французького 

5  Федченко П. М. Петро Гулак-Артемовський. Євген Гребінка // П. Гулак-Артемовський. 
Поетичні твори ; Гребінка Є. Поетичні твори. Повісті та оповідання. — К. : Наук. думка, 
1984. — С 12.

6 Москаленко М. Н. Нариси з історії українського перекладу. Ч. 2 // Всесвіт. — 2006. — № 1–2.
7 Зеров М. Твори : у 2 т. Т. 2. — К. : Дніпро, 1990. — С. 31.
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вишколу” П. Гулака-Артемовського, реально втіленого у його оригінальних 
та перекладних поезіях, важко уявити створені через багато десятиліть такі 
перекладацькі шедеври, як Мольєрів “Тартюф” у перекладі Володимира Са-
мійленка ...або переклади Максима Рильського з французьких класиків — 
Мольєра, Расіна, Корнеля, Буало...” — писав Михайло Москаленко8. Пере-
клади-травестії цікаві для нас, як яскраве свідчення того, що “перекладач 
може відтворювати чужий зразок лише в межах, даних йому сучасним роз-
витком літературної мови та стилістичними тради ціями попередніх літера-
турних шкіл”9.

Можна без особливого перебільшення сказати, що першими переклада-
чами українською були “харківські поети-романтики”, гурт українських мо-
лодих поетів — викладачів і студентів Харківського університету 1830–1840 
років, у творчому доробку яких художньому перекладові належало почесне 
місце. Вони ж, згідно з  дослідженням Павла Филиповича, складали у  той 
час і чи не основну категорію їхніх читачів та підписувачів. “Творчість хар-
ківських романтиків майже не доходила до “імянитих панів” і не могла най-
ти споживача серед “неїмущих старців”, — ті, чиє “соціяльне замовлення” 
вона задовольняла, належали якраз до середніх верств — до середніх і дрібних 
панків та урядовців з  університет ською, здебільшого, освітою”,  — писав 
П. Филипович у розвідці “Соціальне обличчя українського читача 30–40 р. 
XIX ст.”10. Ця верства в масі своїй була багатомовною, мінімум двомовною. 
Отже, переклад виконував не тільки й не стільки інформаційну функцію 
(потенційні читачі могли ознайомитися з  певним твором у  перекладах 
мовами метрополій  — російською, німецькою, польською, а  то й  безпо-
середньо в  оригіналі), як, насамперед, функцію націєтворчу11. Головні 
представники Харківської школи романтиків, діяльність яких пов’язана 
з пробудженням національної свідомості, наслідком чого стало зацікавлен-
ня народною творчістю; це — Л. Боровиковський, І. Срезневський, А. Мет-
линський, О. Корсун, О. Шпигоцький, М. Костомаров, П. Науменко (Всі ці 
перекладачі пов’язані з харківським університетом та належать до харків-

8  Москаленко М.Н. Нариси з історії українського перекладу. Ч. 2 // Всесвіт. — 2006. — № 1–2. — 
С. 172–190.

9  Филипович П. Пушкін в українській літературі / П. Филипович // А. Пушкін. Вибрані твори. — 
Харків ; Київ : Книгоспілка, 1930. — С. 7, С. 5–60.

10  Филипович П. Соціяльне обличчя українського читача 30–40 рр. XIX в. / П. Филипович // Життя 
і революція. — 1930. — № 6. — С. 136–153.

11  Стріха М. Український художній переклад: Між літературою і націєтворенням / М. Стріха. — 
Київ : Факт, 2006.
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ської школи українських письменників). Поети-романтики відмовились 
від пересміювання твору-оригіналу і передавали його, як правило, у більш-
менш точному перекладі.

Левко Боровиковський (1808–1889) — “справжній батько українського 
романтизму в нашому письменстві”12 (С. Єфремов), який здійснював наслі-
дування і переспіви творів Горація, А. Міцкевича, О. Пушкіна і став першим 
українським перекладачем останнього (вірш “Два ворони”, 1830 р.), своїми 
перекладами (які, на жаль, далеко не всі збереглися) істотно розширював 
жанровий склад української поезії, позбуваючись у своїй творчості бурлеск-
них і  травестійних елементів. Протягом якихось шести років (1828–1834) 
він, за словами А. Шамрая, “виявив велику продуктивність, написавши біля 
ста ліричних тво рів”, з них значна частина переклади, зокрема балада “Ма-
руся”, яка є переспівом “Светланы” В.  Жуковського (1829), переспів “По-
дражаніє Горацію”, переклад поеми А. Міцкевича “Фарис” (1929), переклад 
“Зимнього вечора” Пушкіна (до 1934).

Невеликою за обсягом була перекладацька спадщина Опанаса Шпи-
гоцького, якого, однак, прийнято вважати автором перших в українській 
літературі сонетів. А. Шамрай у праці “Адам Міцкевич і Оп. Шпигоцький”13 
в  1 томі “Харківської школи романтиків” пише: “Року 1830, у  “Вестнике 
Европы” з’явилися три його вірші “два малороссийские сонета” і переклад 
Міцкевичового сонету “Аккерманські степи”, року 1831 в  “Украинском 
Альманахе” — переклад уривку з “Полтавы” Пуш кіна”. Ось, власне кажучи, 
і всі його українські переклади, та оскільки “два малороссийские сонета” 
(дві варіації на тему Міцкевичевих “Любовних сонетів”) та “Аккерманські 
степи” були підписані лише криптонімом “Ш.”, то деякі дослідники (С. Кри-
жанівський та П. Ротач) приписують ці переклади Боровиковському.

 Визначний вчений-славіст Ізмаїл Срезневський (1812–1880), перший 
професор-славіст у Харківському університеті (1842–1846), видавець “Укра-
инского альманаха” (1831), опублікував варіацію початкових строф балади 
В.  Жуковського “Двенадцать спящих дев”, невелику поему “Корній Ова-
ра”(1836) та фрагменти з “Краледворського рукопису” Вацлава Ганки.

Амвросій Лук’янович Метлинський (А. Могила) (1814–1870), що закін-
чив Харківський університет і був професором у Харківському та Київсько-
му університетах, у1839 році видав збірку оригінальних поезій та перекладів 
“Думки і пісні та ще дещо”, виразно позначених рисами романтизму. Серед 

12 Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов. Т. LС. — Вид. 4.  — 424.
13 Шамрай А. Харківська школа романтиків Т. 1. — 1930.
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перекладеного ним  — уривки з  “Краледворського рукопису” В.  Ганки та 
окремі вірші Я. Коллара і Ф. Челаковського (з чеської), окремі вірші А. Міц-
кевича, С. Вітвицького, Я. Суходольського, А. Одинця (з польської), кілька 
народних пісень (із сербської), поезії Л. Уланда, Т. Кернера, А. Ґрюна (з ні-
мецької), А. Ґ. Еленшлеґера (з данської) та ін.

 Олександр Олексійович Корсун (1818–1891), випускник Харківського 
університету та поет і  видавець із кола “харківських романтиків”, також 
опублікував декілька своїх перекладів із чеської народної поезії.

Визначний український громадсько-політичний і культурний діяч та іс-
торик Микола Іванович Костомаров (Ієремія Галка) (1817–1885) у своєму 
доробку також має переклади, деякі з яких “стали для свого часу відкрит-
тям, означали освоєння українським словом нових художніх і культурних 
царин”14. Крім того, що М. Костомаров переклав кілька творів із “Крале-
дворського рукопису” Вацлава Ганки, на рубежі 1830-х  — 1840-х pp. він 
уперше українською здійснив переклад кільканадцяти поезій Дж. Ґ. Байро-
на з  циклу “Єврейські співанки” та пісню Дездемони з  “Отелло”. Микола 
Костомаров пов’язує харків’ян далі з  кирило-мефодіївцями: П.  Кулішем, 
Ол. Навроцьким та Т. Шевченком.

Представник третьої хвилі харківських романтиків Володимир Степа-
нович Александров (1825–1893) перекладав поезії Г. Гейне, А. Міцкевича, 
М.  Лермонтова та ін. авторів. За словами Миколая Сагарди: “В. С. Олек-
сандров (1893), бажаючи перекласти на українську мову весь Ветхий Завіт, 
53-літньою людиною навчився давній єврейській мові і, як свідчить один 
з його біографів, дав дійсно добрий переклад книг Битія, Ісходу, Іова, То-
вита, — де що з цього перекладу (кн. Битія, Іова) поширювалось серед гро-
мадянства через літографовані у невеликому числі примірники, а останнє 
залишилось в рукописах. Крім того, В. С. Олександров перекладав і Псалтир 
в поетичній формі, — частину цього перекладу випущено в світ книжкою 
під назвою: “Тихомовні співи на святі мотиви” (Харків 1883р.), — частина 
містилася в свій час у галицьких виданнях”15.

Можна сказати, що харківські поети-романтики започаткували другий 
етап у розвитку українського перекладу, коли запанував переклад-переспів, 
заснований на фольклорних пісенних засадах, зукраїнізований.

14  Москаленко М. Н. Нариси з історії українського перекладу. Ч. 2 // Всесвіт. — 2006. — 
№ 1–2. — С. 172–190.

15  Сагарда М. Переклади Св. Письма на українську мову в XIX–XX вв. / М. Сагарда // Кни-
гарь. — 1919. — Чис. 21. — С. 1337–1350.


