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Основні дати життя та діяльності
● Народився П.І. Вейнберг 28 червня 1831 року в Миколаєві, у

сім’ї нотаріуса.
● Виховувався з 1835 року в пансіоні педагога В. А. Золотова,

потім в гімназії при Рішельєвському ліцеї (з 1841), пізніше на
юридичному факультеті ліцею.

● У 1850 році, вступив на історико-філологічний факультет 
Харківського університету, який закінчив у 1854 році.

● З Харкова Вайнберг поїхав до Тамбова. Під час
перебування у Тамбові ним було написано і надруковано
у журналі “Искра” (1859) знаменитий вірш  “Он был
титулярный советник”.

● Через три роки переїхав до Петербургу, де працював у журналі “Библиотека для чтения”.
Співпрацював у різних виданнях.

● У 1868 році Вейнберг переїхав до Варшави, де отримав місце професора російської літератури в
Головній школі (з 1869 р. Варшавський університет).



● У 1872 році Вейнберг видав у Варшавському університеті дослідження “ 
Русские народные песни об Иване Грозном”, які мав намір захистити як 
докторську дисертацію. Це було дослідження народних переказів про 
реальні історичні події епохи царювання Івана IV (в тому числі переказів 
про деспотизм правителя). Але з деяких формальних причин дослідження 
не було допущено до захисту. У 1872 році воно вийшло окремою книгою. 

● У 1874 р. повернувся до Санкт-Петербургу. У Петербурзі Вейнберг 
продовжував педагогічну роботу.

● Протягом п'ятнадцяти років він читав лекції з історії російської та 
іноземної літератур на жіночих педагогічних курсах і драматичних 
курсах театрального училища, був інспектором Коломенської жіночої 
гімназії.

● З 1887 року - приват-доцент Петербурзького університету на кафедрі 
загальної історії літератури. 

● Багато років Вейнберг брав безпосередню участь у діяльності Товариства 
для допомоги бідним письменникам і вченим. Був головою Літературного 
фонду. 

● У 1905 році обраний почесним академіком РАН.
● Помер 16 липня 1908 року у Санкт-Петербурзі.



Багато своїх творів Вейнберг публікував у журналах, газетах, книгах. 
Більшість із них є букіністичною рідкістю. Збірник своїх творів Вейнберг 
так і не видав. Понад 80 віршів Вейнберга було покладено на музику.

У 1854 році в Одесі в світ вийшов збірник «Стихотворения Петра 
Вейнберга». Збірник складався головним чином з перекладів Горація, 
Шеньє, Гюго, Байрона, але були і оригінальни вірші самого поета.



У 1859 році почав виходити сатиричний журнал «Искра». Вейнберг був у числі перших його співробітників, і, 
поряд з фейлетонами, підписаними «Гейне из Тамбова», на сторінках нового видання з'явився цикл віршів 
“Выдержки из памятной книжки старшего чиновника особых поручений “Искры””.



 «Юнацька гарячність» і власний літературний успіх спонукали Вейнберга на створення літературного 
журналу під назвою «Век». Незважаючи на популярність його у читачів, журнал проіснував всього лише рік. 



Велике місце в його літературній праці займало складання збірників, хрестоматій та антологій. Писав він і 
водевілі, і лібрето для опер. Опублікував ряд книг, присвячених історії російської літератури.



Переклади П.І. Вейнберга

Карикатура на П.І. Вейнберга

Творча діяльність П.І. Вейнберга багатогранна. Більше ніж 60 
письменників Європи та Америки переведені ним російською мовою. 

Перекладацька діяльність почалася перекладом драми Ж. Санд «Клоді», 
надрукованої у 1851 р. у журналі «Пантеон».

Його перу належать переклади з В. Шекспіра («Отелло», 
«Генріх VIII», «Тимон Афінський», «Венеційський купець», 
«Як вам це сподобається», «Все добре, що добре закінчується», 
«Віндзорські насмішниці», «Комедія помилок», «Марні 
зусилля кохання»), Ґ. Лессінга («Натан Мудрий»), Р. Шерідана 
(«Школа лихослів'я»), П.Б. Шеллі («Ченчі»), Г. Гейне 
(«Біміні»), Г. Лонгфелло («Євангеліна»), Р. Бернса, Е. Браунінг, 
А. де Мюссе, Г.Х. Андерсена, Г. Ібсена, А. Міцкевича та інших 
видатних авторів.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA_%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%86%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BC_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96_%D0%91%D1%96%D1%88%D1%96_%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%B4%D0%B5_%D0%9C%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%9C%D1%96%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


«В истории русской переводной литературы XIX века ни один переводчик 
ни до, ни после Вейнберга не пользовался таким авторитетом, не получал 
такого общественного признания и почета, каким был окружен он в конце 
своего творческого пути. Среди своих современников Вейнберг стяжал 
славу лучшего переводчика, а его переводы долгое время признавались 
образцовыми».

Ю.Д. Левин «Русские переводчики XIX века и развитие художественного перевода». 



Його переклади відрізнялись дивною близькістю до оригіналів, виразністю і ясністю стилю. Всього 
він переклав дев'ять п'єс Шекспіра. Його переклад “Отелло” вважається неперевершеним. 



Широке суспільне значення мала пропаганда спадщини Гейне, яку все життя здійснював Вейнберг. Вейнберг - 
редактор першого і наступних зібрань творів Гейне російською мовою. Під його редакцією двічі видавалися 
багатотомні зібрання творів Гейне. Останнє шеститомне вийшло у 1900 році. Більше двохсот п'ятдесяти віршів 
німецького класика переклав він на російську мову. Багато перекладів Вейнберга увійшли до «Книги песен» Гейне.



Під редакцією Вейнберга вийшли також зібрання творів Гете (6 т.). Подією великої суспільної значущості мало 
видання творів Берне у перекладі Вейнберга (2 т.). 



Собраніе стихотвореній Виктора Гюго въ переводѣ 
русскихъ писателей подъ редакціей И. Ф. Тхоржевскаго. 
- Тифлисъ, 1896. 



Петро Вейнберг зробив переклади дванадцяти творів для чотиритомного зібрання творів Ф. Шіллера.



Переклав ряд літературознавчих праць Лукаса Коллінза (Коллінса), присвячених життю і творчості видатних 
античних авторів: Есхіла, Евріпіда, Арістофана. Вони вийшли друком наприкінці 1870-х років у видавництві 
В. Ковалевського. П.І. Вейнберг багато друкувався у журналі “Русское слово”.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%85%D1%96%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D1%96%D0%BF%D1%96%D0%B4


Переклав баладу Тараса Шевченка «Тополь» (переклад надруковано в журналі «Библиотека для чтения», 
1860, книга 3). В журналі «Век» (1861, № 10) опубліковано фейлетон «Что нового в Петербурге», де писав 
про смерть Шевченка. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/1860
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD


“Из моих старых друзей и знакомых единственный, живший менее 
особняком, старавшийся поддержать какую-то «литературную среду» 
— был Петр Исаевич Вейнберг. Правда, он и не был таким 
всепризнанным русским «поэтом», как Полонский, Плещеев, Майков. Его 
почитали, уважали, знали; его «Море» обожала молодежь, но… все-таки 
он был — главным-то образом — переводчик, «Гейне из Тамбова», душа 
всех литературных вечеров, хранитель «честного» литературно-
общественного направления. Худой, с приятными живыми манерами, 
весело-остроумный — он был совершенно лыс и в профиль походил на 
библейского пророка. Чудесная, с серым отливом борода его — не 
плещеевский веер: и борода у Вейнберга — как у Авраама”.

Зинаида Гиппиус “Живые лица”



У презентації було використано матеріал з книги Левин Ю.Д. 

Русские переводчики ХІХ века и развитие художественного 

перевода. - Л.: Наука 1985. - С.261-288
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https://culture.wikireading.ru/h2tjkCYUZW
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