
(1788-1824)

(до 235-річчя від дня народження)



У січні 2023 року світова спільнота відзначає 235 років від дня народження
Джорджа Гордона Байрона – англійського поета-романтика молодшого
покоління, неординарної, величної і талановитої особистості, що і сьогодні
лишається загадкою, феноменальним явищем в історії світової культури.

Вже більше двох століть поетичний геній Байрона хвилює душі і серця
нащадків. Йому належить визначне місце у розвитку світової літератури 19
ст. Проблема людини завжди була в центрі його роздумів. Гострота
проникнення в суть проблеми привертали і привертають до Джорджа
Байрона увагу й симпатії духовно чутливих людей усього світу. Його
внутрішній світ був складний та суперечливий.

Незламний борець за справедливість; бунтар проти тодішньої політики;
ідеал для цілого покоління; борець, поет, аристократ, романтик, ідеаліст,
сатирик; пристрасний і рвучкий, легко закохувався. Захоплювався новими
ідеями, сильний духом, чутливий і вразливий, гостро відчував не лише власні
неприємності життя, але й усі скорботи світу.



...Ані один поет на світі не мав такого
широкого і глибокого впливу на сучасну і
пізнішу літературу, як лорд Байрон. Се
знак, що, висказуючи свої погляди, болі і
мрії, він висказував заразом і те, що
відчував цілий загал, чим жила вся
суспільність, знак, що він був духовним, а
до того, геніальним представником свого
часу.

І. Франко



Народився Байрон 22 січня 1788 року у Лондоні, у
знатній, але збіднілій родині.

Його батько, гвардійський офіцер, розтративши
власний статок і посаг дружини, рятуючись від
кредиторів, утік у Францію, де й помер.

Мати Байрона, Катерина Гордон, належала до
шотландської знаті, родовід якої брав свій початок
від нащадків короля Шотландії Якова І. Після
розлучення батьків родині якийсь час довелося жити в
досить скрутних умовах, але після смерті двоюрідного
діда Байрон успадкував титул лорда і родовий маєток

– Ньюстедське абатство; це не тільки поліпшило їхні
матеріальні умови, а й дало змогу Байронові здобути
належну освіту.

Ньюстедське абатство-

родовий

маєток Байронів



У 1801 році Джордж Байрон вступив до аристократичної
школи Харроу. У 1805 році продовжив навчання в Кембриджському
університеті, де посилено займався ораторським мистецтвом,
готуючи себе до майбутньої політичної діяльності. Однак
завершити увесь курс навчання йому так і не вдалось.



Він багато подорожує світом.
Повернувшись після подорожі до рідної
країни, Байрон бере активну участь у
політичному житті країни, пише цикл
східних поем «Гяур», «Абідоська наречена»
(1813), «Корсар», «Лара» (1814), «Манфред»
(1817), «Мазепа» (1818).

Байрон написав поему «Мазепа» про
ранні роки життя державного діяча Івана
Мазепи, який згодом став Гетьманом
України. Попри те, що автор жодного
разу не був в Україні, в поемі він вдало
описав велич українського народу та красу
нашої природи.



Літературну славу й світове визнання
принесла Байронові перша пісня «Паломництво
Чайльд Гарольда» (1812), написана під враженням
подорожі до Португалії, Іспанії, Албанії, Греції,
Османської імперії. Саме тут Байрон уперше
заявив про свої симпатії до національно-
визвольної боротьби поневолених народів і про
свою ненависть до загарбницьких воєн. У своїх
творах він був активним борцем за краще
майбутнє народу. І саме в цьому його сила.
Байрон був не тільки романтиком. Його перу
належать також сатиричні твори «Видіння
суду», «Бронзова доба». Творчий шлях поет
закінчує романом у віршах «Дон Жуан» (1819-23).



Дружина 
Анна Ізабелла Мілбенк

Донька
Августа Ада Байрон

Останні місяці життя Байрон
перебував у Греції, де в рядах грецької
армії боровся за визволення Греції з-
під османського ярма.

Остаточно він розриває з
англійським суспільством після
того, як його залишає дружина
одразу ж після народження дочки.

Дочка Августа Ада Байрон стала
відомим математиком та першим у
світі програмістом. На честь Ади
Байрон названо мову програмування
ADA, а в честь самого Лорда Байрона
названо кратер на планеті Меркурії.



Сьогодні Лорда Байрона вважають одним з
провідних діячів романтичного, художнього,
інтелектуального руху в Європі у 1880-х роках.

Образ Байрона стає образом цілої епохи. Вона і
буде названа на ім’я поета – епоха байронізму.

Співробітники сектору фондових колекцій та
рідкісної книги бібліотеки ім. М.О. Лавровського
Ніжинського державного університету
підготували виставку книг по даній темі за
матеріалами фонду рідкісних та цінних видань.

На виставці представлені твори та видання про життя та
діяльність Байрона англійською, французькою, польською мовами,
які були видані одразу після смерті поета.

На жаль, прижиттєві видання Байрона у наших фондах відсутні.
Але книги пізніших років теж не менш цікаві і заслуговують на увагу.



Талант поета здобув всесвітнє визнання. Його твори
перекладені багатьма мовами. Творчість Байрона мала вплив
на розвиток української літератури. Поетом «великим» і
«знаменитим» називав Байрона Тарас Шевченко.

Грабовський П. А. Вибрані твори / П. А. Грабовський.
– Київ : Державне літературне видавництво, 1936. – 487
с. : портр.

Українка Л. Вибрані твори : в 3 т. / Л. Українка. – Київ :
Державне літературне видавництво, 1936. – Т. ІІІ :
Переклади. Проза. – 424 с. : портр.

Українську перекладну байроніану започаткував М. Костомаров
віршами з циклу «Єврейські мелодії». Окремі твори Байрона
переклали Леся Українка, Павло Грабовський, Іван Франко, Борис
Грінченко, Михайло Старицький, Пантелеймон Куліш та ін.



В історії української байроніани Пантелеймону

Кулішу належить одне із вагомих місць.
Він переклав роман у віршах "Дон Жуан" (декілька
пісень) 1891 р., поему «Паломництво Чайльд Гарольда»
під назвою «Чайльд-Гарольдова мандрівка» 1894 р., а
також зробив переспів близько двадцяти ліричних
творів, що увійшли до збірки „Позичена кобза”

За життя П. Кулішеві не вдалося видати поему
«Чайльд-Гарольдова мандрівка». Вона була
опублікована вже посмертно за редакцією та з
передмовою Івана Франка у Львові 1905 року
Українсько-руською видавничою спілкою за рахунок
Шекспірового фонду.

Байрон Дж. Г. Чайльд-Гарольдова мандрівка / Дж. Г. Байрон ; пер. П. Куліш. – Львів : Накладом
україн.-руської видавничої спілки, 1905. – XIV, 178 с.



Заслуговує на увагу книга 1873 року видання у перекладі
випускника нашого навчального закладу Миколи Васильовича
Гербеля з автографом перекладача.

Гербель Микола Васильович
(1827-1883) – письменник, 

бібліограф, історик. 1847 р. 
закінчив Ніжинський ліцей.

Байрон Дж. Байрон в переводе Н. В. Гербеля / Д. Н.Г. Байрон ; пер. Н. В. Гербель. – Санктпетербург :
Типография Ф. С. Сущинского, 1873. – 120 с.

Дарчий напис : 
«Въ библіотеку Л. К. 
Безбородко отъ
переводчика»



До уваги повне зібрання творів
Джорджа Байрона французькою
мовою, видані в Парижі 1837 та
1840 рр.

В перекладі Амедея Пішо (1795-
1877) – французьского літератора,
перекладача, редактора та
Бенжамена Лароше (1797-1852) –
французького перекладача з
англійської.

Byron G. Oeuvres completes de Lord Byron / G. G. Byron ; traduction de M. Amedee Pichot. – Dixieme
edition accompagnee de notes historiques et litteraires. – Paris : Charles Gosselin, 1838. – XVI, 854 p. : il.

Byron G. G. Oeuvres completes / G. G. Byron ; traduction de B. Laroche. – Troisieme serie. – Paris :
Charpentier, Libraire-Editeur. – 1840. – 599 p.

Книга з книжкової

колекції В. П. Клінгера



Byron G. Lord Byron's sämmtliche Werke : Nach den Anforderungen unserer Zeit / G. G. Byron. – Stuttgart : 
Hoffmann'sche Verlags = Buchhandlung, 1839. – Zehnter Band. – 263 p. 

Повне зібрання творів лорда
Байрона перекладено відповідно
до вимог нашого часу, видане в
Штутгарті 1839 р. У фондах
бібліотеки зберігається 10 том
цього видання.

Книга з особової книжкової колекції І.Г. Турцевича



Byron G. G. The works of Lord Byron, including The Suppressed Poems  / G. G. Byron. – Paris : Published by A. 
and W. Galignani, 1828. – XL, 718 p. 
Байрон Д. Г. Паризина / Д. Г. Байрона ; вольный перевод В. Вердеревского. – Санктпетербург : 
Типография Департамента Народного Просвещения, 1827. – 39 с. 

Зібрання творів лорда Байрона,
включно з «Прихованими віршами»
видані в Парижі 1828 року.
Твір «Парізіна» в перекладі В. Є.
Вердеревського (1801 - 1872) – поета
та перекладача. Найбільшу
популярність В. Вердеревському
приніс переклад з французької поеми
Дж. Байрона «Парізіна» (СПб., 1827),
що викликав багато суперечливих
відгуків.



Byron G. G. Don Juan / G. G. Byron. – London : John Murray, 1837. – Vol. I. – 376 p. 

Останнім і найбільшим твором Дж.

Байрона був «Дон Жуан». Поема
публікувалася окремими частинами з
1819 по 1824 рік і залишилася
незакінченою на момент смерті
автора.

До вашої уваги видання 1837 р.,
надруковано у видавництві Джон
Мюррей в Лондоні.



Творчість Байрона була найважливішим етапом в

історії європейської культури. Новаторський дух
поезії Байрона, його художній метод романтики
нового типу був підхоплений і розвинений наступними
поколіннями поетів і письменників різних
національних літератур. Його життєвий шлях та
літературна діяльність привертала і буде
привертати увагу науковців, літературознавців
усього світу.

На виставці французькі видання дослідників творчості Дж. Байрона
представлені книгами, в основному, із особової колекції проф. С. П.
Шеверьова.

Література про життєвий та творчий шлях 



Dallas R. C. Correspondence of Lord Byron : with a friend in 1809, 1810 and 1811 / R. C. Dallas. – Paris : 
Published by A. and W. Galignani, 1825. – Vol. I. – CXVII, 121 p. 

Роберт Чарльз Даллас (1754 – 1824) –

британський поет та консервативний
письменник ямайського походження.

Найбільше відомий зв’язком із лордом
Байроном і книгою «Спогади про життя
лорда Байрона з 1808 року до кінця 1814
року» видані посмертно.



Medwin T. Journal of the conversations of Lord Byron, in the years 1821 and 1822 / T. Medwin. – Paris : 
Published by L. Baudry, 1825.

Vol. I. – 201 p.
Vol. II. – 264 p.

Томас Медвін (1788-1869) –
англійський письменник, поет та
перекладач початку XIX
століття. Він відомий головним
чином опублікованими спогадами
про свого близького друга лорда
Байрона «Журнал бесід лорда
Байрона», записаний під час
перебування його світлості Лорда
Байрона в Пізі у 1821 та 1822 роках.



Brydges S. E. An impartial portrait of Lord Byron, as a poet and a man, compared with all the evidences and 
writings regarding him, up to 1825/ S. E. Brydges. – Paris : Published by A. and W. Galignani, 1825. – XII, 74 p. 

Gamba P. A narrative of Lord Byron's last journey to Greece / extracted from the journal of Count Peter Gamba, 
who attended His Lordship on that expedition. – Paris : Published by A. and W. Galignani, 1825. – XII, 314 p. 

Серед дослідників творчості
Дж. Байрона, Сер Семюел
Егертон Бріджес (1762 –1837) –
англійський бібліограф і
генеолог та Гамба Пієтро (1801
– 1826) – італійський граф, друг
Байрона, автор «Опису
останньої подорожі лорда
Байрона до Греції» (Лондон,
1825).



Lake J. W. The life of Lord Byron / J. W. Lake. – Paris : Published by A. and W. Galignani, 1826. – 170 p. 

Zdziechowski M. Byron i jego wiek : studya porównawczo-literackie / M. Zdziechowski. – Krakow : Nakł. Akademii 
Umiejętnośc, 1897. – Tom II : Czechy. Rosya. Polska. – 686 p. 

Пропонуємо ознайомитися з книгою
відомого польського письменника,
філолога, історика літератури,
критика та публіциста – Маріана
Здзеховського (1861-1938). Найвидатніші
праці Здзеховського: "Mesyanisci i
sloaianofile" (1888); "Byron i jego wiek" (т.
I, "Europa zachodnia", 1894; т. II, "Czechy,
Rosja, Polska", 1897). А також працею
«Поетична данина пам’яті лорда
Байрона» Джона Вільяма Лейка.




