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поет, вихованець і 
професор Харківського університету



«Поэт, расширяя пределы деятельности человеческой изображением вымышленных случаев 
и происшествий, имеющих все признаки истины, выводит, так сказать, душу из низкой сферы 
ограниченности, доставляет ей новую, разнообразнейшую и приятнейшую пищу и дает ей 
живо чувствовать ее божественное происхождение».

А.В. Склабовский



Дати життя і творчості:

● Народився Олександр Васильович Склабовський у 1793 році. Закінчив 

Воронезьку семінарію.

● У 1815 році вступив до Харківського університету. В університеті 

панувало студентське захоплення поезією, яке підтримувало місцеве 

начальство. Це було дуже природно для того часу. 

● У збірнику "Сочинениях студентов и вольнослушателей Императорского 

Харьковского университета", що вперше з'явився  у 1817 році, було 

надруковано перший твір Склабовского: «Рассуждение об испорченности 

природы человеческой и о помощи, какую доставляет нам истинная философия 

к поправлению оной». 



У збірнику «Сочинениях студентов 

и вольнослушателей Имп. 

Харьковского университета» від 

30 червня за 1818 рік було 

надруковано його твір: 

«Исторический взгляд на Россию 

от основания монархии до 

порабощения ее татарами» 

http://dspace.univer.kharkov.ua/

handle/123456789/9584



У цьому ж збірнику були 

надруковані його наступні 

твори.

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/9584



У 1819 р. харківські студенти створили «Общество 
любителей отечественной словесности», якє 
щотижнево влаштовувало засідання і навіть 
випустили збірник під назвою “Труды студентов-
любителей отечественной словесности в 
Императорском Харьковском университете”. 
Перший розділ збірника представлений прозою, а 
точніше сказати «статтями морально-повчальними». 
Олександр Васильович надав в цей розділ кілька 
своїх перекладів серед яких: «Изящная 
словесность. Правила искусства писать (из 
Бюффона)», «О причинах упадка красноречия (из д’
Агессо)», «Четыре возраста человека (из 
Ласепеда)», «Живописная проза. Аллегорическое 
изображение четырех времен года (с французского)» 
и «Патриарх полей при окончании прекрасного дня 
(из Рейрака)».

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789
/9963



У 1819 році О.В. Склабовський видав у Харкові 
першу збірку віршів «Опыты в стихах». 



Викликає інтерес поема Склабовського 
“Помпея. Поэма. Подражание английскому с 
присовокуплением послания к Василию 
Андреевичу Жуковскому».(1822) 

«Без всякого пристрастия сказать можно, что 
время, упражнения и благоприятные 
обстоятельства жизни скоро представят свету 
в г. Склабовском счастливого подражателя 
Жуковскому. Талант виден во всяком его 
стихотворении; отделка во многих местах не 
оставляет ничего желать читателю лучшего».

                “Украинский вестник” (1819)



● У 1823 р. Склабовський отримав ступінь 

магістра в Харківському університеті.

● З 1820 по 1825 рр. перебував на посаді ад’

юнкт-професора на кафедрі історії 

російської літератури, де показав себе 

талановитим журналістом і поетом. 

● Редактор журналу «Украинский вестник» 

(1824-1825 рр.)

● Для розвитку естетико-літературної думки 

цікава його стаття: «О пользе и цели 

поэзии» в «Украинском журнале» №16 и 17  за 

1824 рік.



  Як професора і вченого, Склабовського 

добре характеризує стаття, яку 

розмістив він в «Украинском журнале» за 

1824 р. «Разбор оды, выбранной 

Ломоносовым из Иова». Розбір, цікавий 

тим, що вказує на кращі на той час 

прийоми університетської критики. 



● Викладачем у Харківському університету був до 1826 року.

● З 1825 по 1830 рр. О.В.Склабовський – чиновник канцелярії 

попечителя Харківського навчального округу, а через п’ять років 

перейшов до департаменту уділів.

● Помер Склабовський у 1831 році у віці 38 років.

● Портретів Склабовського не збереглося; немає про нього ніяких 

спогадів.

Творчість О.В. Склабовського – найвидатнішого в Україні елегійного 

романтика – відобразила поетичне завоювання психологічного 

романтизму 1800-1810-х рр. і, у зв’язку з цим, мала деяке значення 

для становлення романтичних жанрів елегії, романсу, балади в 

українській поезії 1820-1830-х рр.



З бібліографією О.В. Склабовського можна ознайомитися у 
книгах:

1.Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые сто 

лет его существования (1805-1905) / Под ред. М.Г. Халанского и Д.И. 

Багалея. – Х.: Изд-во САГА, 2007. – С.59-71

2.Лосиевский И.Я. Русская лира Украины: Русские писатели Украины первой 

четверти XIX века /И. Лосиевский. – Х.: ОКО, 1993

3. Русский биографический словарь. – Т.18. – С.-Петербург,1904. – С.558



Інтернет посилання:

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/simple-search?query=%D1%81%D0%BA%D0%BB%D
0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&submit=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%
D1%82%D0%B8

https://books.google.com.ua/books?id=GgWUDwAAQBAJ&pg=PA123&lpg=PA123&dq=%
D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%
D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%
D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&source=bl&ots=JhF2Gy0lv4&sig=ACfU3U0o
O


