
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Часiв минулих божевiлля 
     Часам прийдешнiм – дивний дар.  

Епоха лютого свавiлля 
  Колись п’янких набуде чар. 

     еремiусує, перебродить 
        i перебарвить нам роки, 
   Щоб, запалавши сяйво вроди. 

  Вернути втраченi вiки. 
Ю. Клен 

 

Юрій Клен (Освальд Бургардт) – талановитий український письменник, поет, перекладач, 
критик, творчість якого, як і багатьох митців України його покоління, у радянські часи була поза 
законом та вважалася ворожою. У той час, як за кордоном про нього писали, складали 
бібліографічні покажчики його творів, а в Торонто навіть була заснована «Фундація імені Юрія 
Клена», у радянській Україні митця згадували лише як «злісного ворога соціалістичного ладу», 
«співця буржуазно-націоналістичної української еміграції», а його твори були під суворою 
забороною. 
 Народився Юрій (а тоді Освальд) у жовтні 1891 року у родині німецького купця Ф. Бургардта 
та його дружини, німкені прибалтійського походження. Змалечку батьки виховували дітей в 
атмосфері шанування рідної мови і звичаїв і водночас прищеплювали любов до України, яка стала 
їхньою другою батьківщиною. Навчався Освальд у російській початковій школі, потім у гімназії м. 
Славута, що на Поділлі, а закінчив середню освіту в Києві, у Першій Олександрівській гімназії із 
золотою медаллю. 

У 1911 році юнак вступив до Київського університету святого Володимира, де отримав ґрунтовні 
знання, вивчаючи англійську, німецьку і слов’янську філологію, а також загальну історію 



літератури. На здібного студента звернув увагу професор історії та теорії літератури В. Перетц, 
під керівництвом якого Освальд написав свою першу наукову розвідку «новые горизонты в 
области исследования поэтического стиля (Принципы Э. Эльстера)», що була опублікована в 
1915 році і була рекомендована для вищих навчальних закладів.  

 Проте навчання в університеті Освальд був змушений перервати через початок Першої 
світової війни: його та ще тридцятьох німецьких юнаків заслали до Архангельської губернії через 
«походження, а, отже, неблагонадійність».  

 На початку 1918 р. Освальд повернувся до Києва. Тут після значної перерви він продовжив 
навчання в університет. Після  закінчення навчання О. Бургардт вступив на дворічний курс  
аспірантури при дослідному інституті УАН, де студіював германістику та водночас викладав у 
Баришівському соціально-економічному технікумі. У той час молодий науковець познайомився та 
близько зійшовся з майбутніми неокласиками. Як з’ясувалося, П. Филипович, М. Зеров та М. Драй-
Хмара навчалися в одному з О. Бургардтом університеті.  

 Невідомо, чи став би О. Бургардт українським поетом Юрієм Кленом, якби не вчителювання 
в Баришівці та дружба з Миколою Зеровим. Той період життя перевернув уявлення Освальда про 
українську літературу, зокрема – поезію. Саме Зеров відкрив майбутньому поету світ рідної 
літератури, допоміг осмислити її велич, полюбити лірику. Із того часу власне і почався український 
поет, згодом відомий як Юрій Клен. 

 У 1921 р. О. Бургардта та ще кількох викладачів заарештували, звинувативши у 
«буржуазному» походженні та запроторивши до в’язниці як небезпечних злочинців. Тоді поет 
вперше потрапив під нещадні жорна «соціалістичної законності», точніше – державного терору, 
який після громадянської війни не уповільнювався, а набирав обертів. Щоденні жорстокі допити 
та розстріли в’язнів, переїзди від тюрми до тюрми стали для Освальда суцільним кошмаром, він 
та багато його товаришів були позбавлені права називатися людьми, чинити опір і взагалі права 
на життя тільки через походження. 

 Порятунок із страшних катівень здавався неможливим. Тим дивовижнішим було звільнення 
О. Бургардта, за яке він мав дякувати В. Короленку, відомому своїми сміливими зверненнями до 
провладних діячів того часу. Вийшовши на волю, Освальд спочатку відвідав Баришівку, а невдовзі, 
звільнившись з роботи, вирушив в Київ, який відіграв важливу роль у його житті. 

 Наступні роки митець займався викладацькою діяльністю, працюючи у Залізничному 
технікумі (1923 – 1924), Кооперативній школі (1923 – 1927), Голосіївському 
сільськогосподарському інституті (1924 – 1928), Київському інституті народної освіти (1930 – 1931), 
у якому започаткував кафедру прикладного мистецтва. У ті роки О. Бургардт брав активну участь 
у роботі ВУАН та ІНО, був членом бібліотечної комісії тощо. 

 О. Бургардт у колі київських поетів нової ери посідав досить скромне місце, не поривався 
голосно заявляти про себе на полемічних вечірках у тогочасній ВУАН, де збиралися відомі 
науковці, літератори та митці. «Він лишився у моїй пам’яті як дуже стримана і скромна людина, 
надзвичайно шляхетної і лагідної вдачі», – писав про нього згодом брат П. Филиповича – 
Олександр. Незважаючи на мовчазність, в душі молодого поета нуртували бурі, він тяжко 
переживав трагедію творчої української інтелігенції, яку влада вважала чи не головною 



перешкодою сталінському режиму та прирекла на масове знищення. Страшно навіть уявити, що 
в 1930-х роках було репресовано три чверті українських письменників та інших культурних діячів. 

 О. Бургардт одним із перших зрозумів, що процес національного відродження України в той 
час знаходився під суворими, трагічними випробуваннями, позбавлений усіляких перспектив у 
суспільстві, де «класова ненависть» була поставлена на службу великодержавним цілям, а 
доноси та цькування людей вважалися звичайним явищем і навіть схвалювалися. Усе 
вищезгадане навело митця на думку про еміграцію. Саме нечуваний терор змусив його, за 
власним визначенням, «податися світ за очі», тому восени 1931 року разом із дружиною та 
донькою О. Бургардт як етнічний німець отримав дозвіл на виїзд та покинув Радянський Союз. 

 Приїхавши до Німеччини, О. Бургардт пробував себе в літературі, намагаючись писати 
німецькою мовою, створив чимало майстерних поезій, але згодом переклав їх українською, від 
чого вони стали набагато колоритнішими, що засвідчувало – етнічний німець, який розпочав освіту 
російською, все ж – український поет. Саме українська була мовою його серця, саме нею твори 
митця виходили найкраще – щиріше, сердечніше, прекрасніше. У той час О. Бургардт налагодив 
зв’язки із Д. Донцовим та почав друкуватися у його «Віснику» під псевдонімами Юрій Клен та 
Гордий Явір. Там же розміщували свої твори поети-емігранти – Олександр Олесь, Леонід 
Мосендз, Олег Ольжич, Олена Теліга, Є. Маланюк та інші. 

 У перші роки проживання в Німеччині Юрій Клен, не маючи постійної роботи, мешкав у 
родичів і давав їм приватні уроки. Згодом читав лекції у Мюнхенському університеті, пізніше, у 
1934 році, за сприяння Д. Чижевського отримав посаду лектора на кафедрі славістики у 
Мюнстерському університеті. Там же захистив докторську дисертацію – «Головні мотиви творчості 
Леоніда Андрєєва» (1936) та отримав звання професора. Невдовзі поет переїхав у передмістя 
Мюнстера, де було написано більшість віршів, що склали основу найвідомішої збірки митця – 
«Каравели», та поему «Прокляті роки». 

 У Німеччині в ті роки панував гітлерівський тоталітаризм. Світогляд поета в умовах 
тогочасної дійсності, його переживання, втілилися у поемі «Попіл імперій» – творі, у якому чи не 
вперше в українській літературі був проклятий і сталінський, і гітлерівський режими, та виявлено 
їхню спільну та небезпечну анти людську сутність.Твір такого спрямування був у той час першим 
і найвизначнішим у низці інших, які засуджували фашистські режими та були наснажені ідеалами 
демократії, гуманізму, людяності.  

 За свідченням сина письменника, Вольфрама Бургардта, у 1939 році батька було 
мобілізовано до німецького війська, де він спочатку перебував на курсах військових перекладачів, 
а з 1941 року працював при штабі однієї з армій, разом із якою пересувався Україною. Жахливі 
враження митця від сплюндрованої війною України лягли в основу третьої частини «Попелу 
імперій». Юрію Клену доводилося дуже нелегко, він постійно отримував догани та ризикував 
життям, адже за людяне ставлення до українців, допомогу їм, постійно наражався на небезпеку, 
йому загрожував арешт. 

 Від неминучої кари поета врятувала хвороба: взимку 1942 року він застудився та захворів 
плеврит і після довгого лікування його комісували. Із січня 1943 року Юрій Клен деякий час 
працював викладачем Німецького вільного університету, пізніше – в Українському вільному 
університеті у Празі. Навесні 1945 року митець разом із родиною переїхав до Австрії, де закінчив 
роботу над поемою «Попіл імперій». Разом з Леонідом Мосендзом, який теж перебував у еміграції, 



письменник видав «Дияболічні параболи», своєрідну сатирично-гумористичну збірку, яка в Україні 
не була перевидана і, як наслідок, невідома. Певний час Юрій Клен читав лекції як позаштатний 
професор славістики в Інзбруцькому університеті – вів три спеціальні курси німецькою мовою – 
«Історична руська граматика», «Билини», «Утворення Київського князівства» та один українською 
– «Леся Українка та її переклади з Г. Гейне». 

 Проживаючи в Австрії, Юрій Клен прагнув спілкування з українською літературною 
еміграцією, тому тричі переходив німецько-австрійський кордон нелегально, відвідавши таким 
чином Мюнхен, Ауґсбург, Нюрнберг та інші міста. Намагаючись долучитися до літературної 
діяльності, редагував журнал «Літаври», а головне, мандруючи таким чином, письменник знайшов 
українське товариство, розпорошене по репатріаційних таборах.  

 Юрій Клен був обдарований літературним талантом. Він і  літературознавець,і  славіст, і 
германіст, майстерний перекладач. Завдяки йому ми читаємо українською «Бурі» та «Гамлета» 
Вільяма Шекспіра, поезії Джорджа Байрона, Персі Шеллі, Олександра Пушкіна, Михайла 
Лермонтова, Федора Тютчева, Сергія Єсеніна, Миколи Язикова, Олексія Толстого, Олександра 
Блока, Поля Верлена, Стефана Малларме, Артюра Рембо, Еміля Верхарна, Поля Валері, Жана 
Мореаса, Райнера Рільке, Поля Клоделя та інших, прозу Чарльза Діккенса, Оскара Уайльда, 
Генріка Ібсена тощо. Перекладацький діапазон митця вражаючий. Його перу належать переклади 
лібрето до опери Ріхарда Штрауса «Саломея», «Залізні сонети» Йозефа Вінклера, 
давньоісландський та давньонімецький епос – збірник саг «Едда» та «Пісня про Нібелунгів». 

 Неоціненна й редакторська та упорядницька робота митця: він редагував тридцятитомне 
видання творів Джека Лондона та чотиритомник Бернарда Шоу, а також писав передмови до цих 
видань. За його редакцією виходили новели Стефана Цвейга та багатьох інших письменників. 
Виступав митець і з рецензіями на переклади, зарекомендувавши себе гарним і об’єктивним 
спеціалістом в цій галузі. 

 Юрій Клен популяризував українську літературу в Німеччині, зокрема, його робота 
«Ukrainische großer Dichter, der Kobzar Taras Schewtschenko», 1814 – 1861» («Великий український 
поет, кобзар Тарас Шевченко, 1814 – 1861»), (Інсбрук,1946), до якої він переклав кілька віршів із 
«Кобзаря» та дуже успішно виступав із доповідями на цю тему. 

 Фатальним для поета став черговий перетин кордону восени 1947 року. Він застудився і на 
власному літературному вечорі, що проходив в українському таборі Зоммеркансе, ледве говорив. 
Митець не лікувався, постійно працював, перенісши хворобу на ногах, не одужавши, знов вирушив 
у дорогу, на цей раз останню. 30 жовтня 1947 року Юрій Клен помер, поховали видатного 
письменника на українській частині кладовища Вестфрідгоф. 

 Поетична спадщина Юрія Клена – повноправна частина української літератури, його 
творчість – яскравий зразок неокласичної поезії. Незалежний у поглядах, принциповий та палкий 
поборник загальнолюдських цінностей, він все своє життя віддав Україні, прагнучи розвивати, 
збагачувати її, популяризувати серед інших народів.   

 

 

 


