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Костянтин Миколайович Батюшков (1787-1855 рр.) – російський поет. У біографії Батюшкова є місце яскравим 

подіям, що сприяють розкриттю його поетичного дару, а також незабутнім зустрічам 

з видатними людьми. 

Народився майбутній письменник у Вологді. Дитячі роки пройшли в 

родовому маєтку – селі Даниловське Тверської губернії. Він походив із старовинного 

дворянського роду, був п'ятою дитиною у великій родині. 

Рано втратив матір. З десяти років Батюшков навчався у Петербурзі в 

приватних іноземних пансіонах, володів багатьма іноземними мовами. 

З 1802 року жив у Петербурзі в будинку свого дядька М. Муравйова, 

письменника і просвітителя, який вивчав філософію і літературу французького 

Просвітництва, античну поезію, літературу італійського Відродження. Протягом 

п'яти років служив чиновником у Міністерстві народної освіти. Саме дядько зіграв 

вирішальну роль у формуванні особистості і таланту поета. 

У 1805 р. Батюшков дебютував у пресі сатиричними віршами «Послание к стихам моим». У цей період писав вірші 

переважно сатиричного жанру («Послание к Хлое», «К Филисе», эпиграммы). 

У 1807 р. записався до народного ополчення; його частина була відправлена на місце військових дій проти 

Наполеона в Пруссію. У битві під Гейльсбергом був важко поранений і евакуйований в Ригу, де перебував на лікуванні. 

Потім перебрався до Петербурга, де переніс важку хворобу і після одужання повернувся в полк. Навесні 1808 року, 

одужавши, Батюшков відправився в війська, що діяли у Фінляндії. Свої враження відобразив у нарисі «Из писем русского 

офицера в Финляндии». Вийшовши у відставку, цілком присвячує себе літературній творчості. 

Сатира «Видение на берегах Леты», написана влітку 1809 року знаменує собою початок зрілого етапу творчості 

Батюшкова, хоча була опублікована лише в 1841 році. 

У 1810-1812 рр. активно співпрацює в журналі «Драматический вестник», зблизився з Карамзіним, Жуковським, 

Вяземським та іншими літераторами. З'явилися його вірші «Веселый час», «Счастливец», «Источник», «Мои Пенаты» та ін. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0


Під час війни 1812 року Батюшков, через хворобу не пішов у діючу армію, випробував на собі «всі жахи війни», 

«злидні, пожежі, голод», що пізніше знайшло своє відображення в «Послании к Дашкову» 

(1813 р.). У 1813-1814 рр. брав участь у закордонному поході російської армії проти 

Наполеона. Враження війни склали зміст багатьох віршів: «Пленный», «Судьба Одиссея», 

«Переход через Рейн» та ін. 

У 1814-1817 рр. Батюшков багато їздив, рідко залишаючись на одному місці більше 

півроку. Пережив важку духовну кризу: розчарування в ідеях просвітницької філософії. 

Наростали релігійні настрої. Його поезія забарвлюється в сумні і трагічні тони: елегія 

«Разлука», «К другу», «Пробуждение», «Мой гений», «Таврида» і ін. У 1817 році вийшла 

збірка «Опыты в стихах и прозе», в яку ввійшли переклади, статті, нариси та вірші. 

У 1819 році виїхав до Італії за місцем нової служби – він призначений чиновником 

при Неополітанскій місії. У 1821 році його опанувала невиліковна психічна хвороба (манія 

переслідування). Лікування в кращих європейських клініках не увінчалося успіхом –  

Батюшков вже не повернувся до нормального життя. Його останні двадцять років пройшли у 

родичів у Вологді. Помер від тифу 7 липня (19 н. с.) 1855 року. Похований в Спасо-

Прилуцькому монастирі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Значення Батюшкова в історії російської 

літератури і головна заслуга його полягає в тому, що він 

багато працював над обробкою рідної поетичної мови і 

надав російській віршованій мові таку гнучкість, 

пружність і гармонію, яких ще не знала доти російська 

поезія. 

Проза Батюшкова займає в російській словесності 

настільки ж високе місце, як і вірші. Головна перевага 

прози Батюшкова – яскрава, чиста, милозвучна і образна 

мова. 
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Ті ж достоїнства, які складають відмінні риси прози 

Батюшкова, тобто чистота, блиск і образність мови – 

спостерігаються і в листах Батюшкова до його друзів, а 

деякі з цих листів представляють собою цілком закінчені 

літературні твори. 
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Батюшков насамперед намагався бути щирим і 

уникати всього натягнутого, надуманого, штучного. Він 

розумів, що чим щирішою буде його творчість, тим 

точніше буде досягнуте високе, що облагороджує 

значення поезії – «живи, как пишешь, и пиши, как 

живешь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р1 

Б 28 

Батюшков, К. Н.  
 Сочинения К. Н. Батюшкова [Текст] / К. Н. Батюшков. - Изд. 5-е общедоступ., с портр. авт. - СПб. : Тип. В. С. Балашева, 

1887. - ХХV, 632 с. - Загл. на тит. листе : Сочиненія К. Н. Батюшкова. - Загл. на корешке : Сочиненія Батюшкова. - Указ. лич. 

имен: с. 623-632. - 3.00 р. 



 

 

 

«Батюшков колоссально недооценен: ни в свое время, ни нынче.» 

- Иосиф Бродский, «Диалоги с Иосифом Бродским» (С. Волков) 
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