


ПОВНЕ ВИДАННЯ ТВОРІВ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА



0 ? :

КОПІЯ З АВТОПОРТРЕТУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
(1859 РОКУ) 

у виконанні гравера І. Матюшина





TARAS SHEVCHENKO

WORKS
V O L U M E  X I I

SH UVCIIENKO’S POETRY 
IN FOREIGN TRANSLATIONS 

Edited by Bolidan Krawciw

MY KOLA DENYS I UK PUBLISH INC COMPANY 
CHICAGO, 1963

Всі права застережені

\

Library of Congress Catalog Card Number: 59-12164 

Copyright, 1963 

My kola Denysiuk Publishing Company, Chicago 111. 
MANUFACTURED IN TH E U. S. A.



Видаючи двадцять п’ять років тому в рям- 
цях заплямованого Українським Науковим інсти
тутом у Варшаві XVІ-томового Повного видан
ня творів Тараса Шевченка окремий XV-ий том 
„Шевченко в чужих мовах” за редакцією Рома
на Смаль-Стоцького, попереджений виданим в  
1936 XIV-им томом „Переклади поезій на поль
ську мову” за редакцією Богдана Лепкого, ви
давці і редактори того тому поставили собі за
вдання опрацювати в ньому „ближчі і дальші 
сліди та впливи Шевченка по чужих літерату
рах”. Д ля тієї мети редакція тому звернулася 
була до видатних знавців серед істориків літе
ратури кожного чужого народу, а коли їх  не 
було, то до українських літературознавців, з  
проханням розшукати переклади з Шевченка на 
мову даного народу і в окремій праці висвітли
ти причини, що зумовили постання й розвиток 
зацікавлення Т. Шевченком, і його творчістю в 
кожному чужому народі, і в дальшому також 
причини, що зумовили появу самих перекладів 
на ту чи іншу мову. Дальшими завданнями, що 
їх поставлено авторам запроектованих статтей, 
було простеження евентуальних впливів Ш ев- 
ченкового слова на літературу даного народу, 
поінформування про видатніших перекладачів 
творів Шевченка в даній літературі і зібрання 
бібліографії про шевченкіяну чужими мовами і 
про переклади з Шевченка на ці мови. У висліді 
своїх заходів редакція ХУ-ого тому У НІ змо
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гла подати а ньому зразки перекладів на двад
цять и одну мову світу ( не враховуючи польської, 
переклади на яку вийшли окремим томом) разом 
із відповідними статтями про популярність Шев
ченка серед даного народу. Авторами надруко
ваних з  цьому томі статтей було 11 чужоземних 
і 4 українських літературознавців і публіцистів. 
В українському шевченкознавстві, зокрема в ді
лянці досліджень питання перекладів з Шевчен
ка на чужі мови, ці в своїй більшості грунтовні і 
вичерпні оглядові праці, доведені в загальному 
до 1938 року, залишаються важливою і цінною 
збіркою матеріялів.

Плануючи опрацювання подібного тому — 
антології перекладів з Шевченка на мови наро
дів сучасного світу —  в теперішньому 14-томо- 
вому Повному виданні творів Т. Шевченка, 
видавець і редактор запроектованого ХП-ого 
тому стали перед поважними технічними і 
речевими труднощами. З  одного боку не було 
можливостіі вмістити в одному томі усі пере
клади і статті з першого видання і до того ж 
разом із польськими, які були видані окремо, і з 
доданням зразків перекладів, що були опубліко
вані різними мовами за останніх 25 років. З  
другого боку, усі надруковані в XV-о му томі У Ні 
статті вимагали доповнень і даних про нові пе
реклади в різних країнах світу, особливо ж у  
тих, про які досі не було ніяких відомостей в 
цьому відношенні. До того ж багато моментів у 
надрукованих в XV-ому томі статтях треба було 
узгіднити з новими дослідами і даними.

З усіх цих причин, як також беручи до ува
ги факт, що протягом останнього 25-ліття поя
вилися збірки цілком нових, добрих з мистецько
го погляду, перекладів з Шевченка на такі важ
ливі світові мови як англійська і німецька, й із 
слов’янських на такі мови, як білоруська, болгар
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ська і російська, і що тепер наявні уже перекла
ди з Шепче//на на такі мови світу, в  яких до
1938 р. їх не було взагалі або було дуже мало, 
вирішено опублікувати XII том — антологію пе
рекладів з Шевченка на чужі мови — в новому 
опрацюванні. В основу цієї антології покладено 
нові переклади, доповнюючи їх зразками найкра
щих перекладачів давнішого часу, значить тих, що 
були опубліковані в ХІУ-Х V томах видання У  НІ. 
Кожен вибір з перекладів попереджено — корот
ким, але ж по змозі вичерпним оглядом праць і 
видань виключно про переклади з Шевченка на 
мову даного народу. В  цих статтях, якщо йде 
про час до 1938 р„ використано — з деякими до
повненнями чи змінами —■ багатий матеріал, з і
браний ангорами статтей до XIV і XV  томів 
УНІ. Д ля нового часу, від 1938 по кінець 1962 р., 
використано усі доступні редакторові нинішньої 
антології н авторові поданих в ній статтей ви
дання й огляди. Для інформації чужомовного сві
ту подано короткий перегляд перекладів з  Ш ев
ченка на різні мови світу в статті підписаного, на
друкованій на початку тому англійською мовою, 
що її переклад приготовив поет Богдан Тиміш 
Рубчак, якому висловлюємо тут за це щиру по
дяку.

В порівнянні до XIV  і XV  томів видання УН/, 
в яких були зібрані зразки перекладів на 22 мо
ви і дані про такі переклади з Шевченка на ві
сім інших мов, /і нашому XI! томі подані зразки 
перекладів на 29 мов світу і згадки про пере
клади з Шевченка на двадцять і три інші мови.

Усі статті і переклади в цьому томі впоряд
ковані п'чізбучпо, за українською назвою дано
го нараду. Виняток зроблено тільки там, де в 
одній статті йде мова про переклади па більше 
мов.

Розшукання матеріялів для цієї нашої анто-
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м л і і вимагало багато заходів і листування. Де
яких збірок, особливо ж виданих в Азії і в  де- 
яких республіках СРСР, не вдалося роздобути, 
не зважаючи на псі зусилля редактора ії видав
ництва. В збиранні та розшукуванні матеріалів 
багато допомогли редакторові цього XII то
му Вві. Папі ії Панове• Дарія Сіяк, керівник 
бібліотеки Європейського ИТШ  в  Сарселі, Во
лодимир Мі як енський, директор Бібліотеш-Ар- 
хіву У В АН в  Ню Йорку, Леонід Бачинський, ди
ректор Українського Музею у  Клівленді, Ярослав 
ІЛавяк, співробітник Слов'янського Відділу в 
Конгресовій бібліотеці у  Вашингтоні, Дмитро 
Штогрин, співробітник Слов’янського відділу в 
Іялинойському університеті, Святослав Гордин
ський в Ню Норку, інж. Іван Лучків в Торонті, 
імлі. Антін Івахшок у  Торонті, інж. Антін Ж у
ковський в Парижі, поет Ігор Качуровський в 
Буеиос Айрсс, д-р Дмитро Бучинський в Мадри
ді га Любомир Квасннцький у  Філядельфії. Усім 
їм щира подяка за допомогу в цьому ділі.

Спеціальне признання треба висловити ви
давцеві цього Повного видання творів Тараса 
Шевченка Миколі Денисіокові, який не жалів ні 
ТРУДУ, ні коштів, зв'язаних із друкуванням цьо
го, збільшеного понад плян об’ємом і змістом 
тому й особливо ж із розшукуванням для ньо
го спеціяльних різномовних шрифтів. Цим бу
ла дана можливість видати цей том репрезента
тивно і з наукового і з технічного погляду.

Окрема подяка щодо цього належить також 
п. Ізидарові Рибакові, який з великою дбайли
вістю викопав на лінотипі набір усіх чужомовних 
текстів.

БОГДАН КРАВЦІВ
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TA RAS SHEVCHENKO’S  
PO ETRY IN FOREIGN TRANSLATIO NS

BY BOHDAN KRAWCIW
Although the greatest poet of the Ukrainian 

nation and the founder of modem Ukrainian litera
ture Taras Shevchenko (1814-1861) was of peasant 
origin and tins sen of a Ukrainian serf, he was by 
no means what certain popular articles, pamphlets 
and portraits make him out to he: a half-educated 
village pud, a self-taught painter, a peasant of genious, 
and later “an unfortunate soldier banished into 
exile.” Through long and determined studies and 
prodigious reading. Shevchenko attained a high degree 
of intellectual self-development, both as a painter 
and in the field of literary scholarship. Not only was 
he intimately acquainted with classical literature, 
but he kept abreast with the newest developments 
in Western Kurcpe as well.

Taras Shevchenko’s wide interests in the litera
ture and art of Western Europe have been extensively 
discussed by many contemporary literary historians, 
such as Prof. Olrksander Bilee’kyj (1884-196!) in 
his paper "Shevchenko i aaxicln’o-evropejs’ki literatu- 
ry” (“Shevchenko and West European Literatures”), 
published in his collection Vid davnyny do suchas- 
nosti (From Antiquity to the Present, Kyiv, I960), 
and Mykola TEohenko (1902-1957) in his essay “Zby- 
vyj Shcvchenko” (“The Living Shevchenko”), inclu
ded in a posthumous collection of his writings, Z lite- 
raturnoji spadfihchyny (From His Literaty Legacy, 
Paris, 1961). These scholars proved irrefutably the 
uncommonly wide sweep of Shevchenko’s knowledge
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unci appreciation of intern tit ion a 1 literary and artistic 
achievements and problems, and showed that the 
poet always equaled and sometimes even surpassed 
the intellectual standards oi' his Ukrainian and Rus
sian literary and artistic milieu.

This interest proved to be two-sided. When we 
speak of Shevchenko’s great admiration of and inti
mate familiarity with the literatures and art of the 
Western world, we must not l'ail to mention the sub
sequent admiration uf his works by poets, scholars 
and readers uf many nations. This interest was real
ized nut only through translations of Shevchenko’s 
poetry and prose into many languages but also 
through tiie influence ol' the poet on the develop
ment oi' other literatures, predominantly the litera
tures of certain Slavic nations. The scope and power 
of that influence, as well as the history of the literary 
relations between Ukrainian literature and the liter
atures of other nations initiated by the interest in 
Shevchenko's poetry, arc comprehensively discussed in 
articles which accompany the multi-lingual transla
tions of hi« works collected in Volume Fifteen of 
the full edition of his writings, published by the 
Ukrainian Scientific Institute in Warsaw in 1938, 
under the editorship of Prof. Roman Smal-Stoc’kyj. 
Materials relating to this problem may also be found 
in the fourteenth volume of that edition, publisher 
in 11)36, which consists of translations of Shevchenko’ 
work into Polish. This fourteenth volume, original!} 
edited by Prof. Bohdan Lepkyj, was brought out 
subsequent))ly as a separate publication, re-edited by 
Prof. Pavlo Zajcev. Together, the fourteenth and fif
teenth volumes oi the Warsaw edition contain trans
lations of the poet’s work into twenty-two laguages.

After these volumes were published in 1936 and
1938, (he interest in Shevchenko increased consider
ably outside Ukraine. Translations of his poetry 
appeared in countries where previously he was vir-
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tu ally unknown. In countries where some translations 
had appeared earlier, editions of his selected works 
came out, and his complete works were translated 
into several languages. Today most nations of the 
world are acquainted with the Ukrainian poet either 
through translations of his work or through writ
ings about him. Many translators of Shevchenko’s 
poetry are excellent poets in their own right, gome 
uf them the leading poets of their nations.

In this twelfth volume of our present edition of 
the collected works of Taras Shevchenko we have 
tried, wherever possible, to bring the translations of 
his poetry up to date by adding a substantial body 
of new material published after 1937. Translations 
in each language represented in our volume are pre
faced by a short bibliographical note of all available 
translations in the given language up to 1963, and 
especially those published in book form. As was 
pointed out above, a quarter of a century ago thirty 
languages had translations of Shevchenko’s writ
ings. Today, however, we note the poet’s work in 
fifty-two languages.

The first nation to translate Shevchenko was 
R u s s i a .  The reason for this was not only the 
geographical proximity of the two countries but also 
the fact that the poet spent most of his creative life 
in Petersburg. The first Russian translation of Shev
chenko, by M. Gerbcl (1827-1883), appeared in 1856, 
when the poet was still in exile. According to Prof. 
Zajcev, from that date until the end of I860 various 
Russian periodicals published thirty-five translations 
of Shevchenko’s poems. The first volume of Russian 
translations of the Ukrainian poet’s work was a 
collection by several hands, edited and published by 
the same M. Gerbel in 1860. It is a curious fact that 
this collection included more poems than the I860 
edition of Kobzar in the original Ukrainian (Kobzar 
consisted of sixteen pieces and the Russian collection
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of twenty-seven). As Prof. Zajcev reports, during the 
following seventy-five years, from I860 to 1930, 
approximately thirty collections of Shcvchcnko ap
peared in Russian translation. Some of them enjoyed 
several editions and reprints, so that altogether there 
were approximately forty editions of Shevchenko’s 
poetry by 1936. Some of the more prominent and pro
lific translators of Shevchenko in that period were the 
noted Russian poets Nikolaj Kurochkin, Nikola] Berg, 
L. Mej, Ivan Stirikov, the Ukrainian Maksym Sla- 
vins’kyj, and the most famous of the group, the 
great Symbolist Fedor Sologub. From 1936 to 1962 
we have found nineteen additional collections, ex
cluding the numerous separate editions of individual 
translations. The most important publication of that 
period was the first complete edition of Shevchenko's 
poems, which appeared in 1939, edited by Maksym 
Ryl’s ’kyj and Nikolaj Ushakov, That volume was 
used as a basis for a five-volume edition of the 
poet’s works, published in the years 1948-1949 and 
1955. Among the more important Russian translators 
of Shevchenko in recent times are such outstanding 
names in modern Russian poetry as Ivan Bunin, Ser
gej Jesenin, Boris Pasternak, Nikolaj Ushakov, Aleks- 
ander- Tvardovskij. M. Isakovskij, B. Turkanov, 
Nikolaj Tikhonov, Aleksej Surkov, V. Derzhavin, 
111ja Sclvinskij and N. Braun, Many Ukrainian poets 
have translated Shevchenko into Russian, notably one 
of the greatest figures in contemporary Ukrainian 
poetry, Maksym Ryl’s’kyj.

The first P o l i s h  translations of Shevchenko's 
works appeared in 1860, before the poet’s death. They 
were prepared by the Polish Romantic poet Leonard 
Sowinski (1831-1887). After the appearance of 
Sow inski’s efforts, Shevchenko was translated into 
Polish by Wladyslaw Syrokomla (1822-1862), the Uk
rainian writer Sydir Tvcrdokhlib (1886-1923), Edward 
Wylomowski and others. An important step in the
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Polish-Ukrainian literary relations was the already 
mentioned fourteenth volume of the complète edi
tion of Shevchenko’s works published by the Ukram- 
iniun Scientific Institute in Warsaw in 1936, Pereklady 
poezij na pol’s'ku movu (Translations of the Poet
ry into Polish), edited by Prof. Bohdan Lepkyj and 
Priif. Pavlo Zajcev. This volume includes 106 Polish 
translations, 46 of which were especially prepared 
for it and published for the first time. In addition to  
the older translators of Shevchenko, this publication 
introduced into the field some new and important 
names, such as the celebrated modern Polish poets K. 
Wierzynski, J, Iwaszkiewiez, J. iobodowski, and 
the Ukrainian poet and scholar B. Lepkyj. According 
to information published in this volume, between 
1800 and the end of 1935 in the Polish language 
alone 95 poems of Shevchenko appeared in 167 trans
lations. In 1955 the Poles published a volume of 
translations edited by W. Stobodnik. This book 
consists of only 86 translations, since the work of 
such “bourgeois-nationalist” poets as B. Lepkyj, J. 
Lobodowski and K. Wierzynski was excluded.

The year 1860 was important in the recognition 
of Shevchenko’s work abroad. Not only did it bring 
the Ukrainian poet to Russia and Poland but also 
to the C z e c h people. The first translator of Shev
chenko’s poetry into Czech was a scholar of Slavic 
languages and literature, Josef Pervolf. Translations 
by Emanuel Vavra, Jozef Kolarz, Karel Chudoba, 
Jan Hudeo, Frantisck Chalupa, Rudolf Pokorny and 
others followed. The first book of Shevchenko trans
lations into Czech was a selection by Ruzhena Je- 
senska, published in Prague in 1900. Between 1918 
and 1922 Shevchenko’s “Ivan Hus”, translated by 
Frantisek Tichy, came out in no less than three 
editions. After the Second World War the interest 
in Shevchenko increased considerably in the Czecho
slovak Republic. Besides numerous translations
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01 individual poems scattered in periodical publica
tions and translations of some prcse writings and 
dramas between 1946 atid 1951 five volumes of Shev
chenko’s poetry ill translation were brought out, 
including the work of such translators as Jan Ture- 
cek-Jizersky. Marie Mereanova, Zdenka Niliusova, 
Marie Bicblova and Marie Vovsova. The best of 
these is probably the collection Kobzar, published 
in 1953 ill Prague, which consists of eighty-five 
translations by Zdenka Burgrova-Vovsova in collab
oration with Rudolf Hulka and the Ukrainian schol
ar Orest Zilyns’kyj. According to the bibliography 
Taras Sevtènko v ceskc kulture (Taras Shev
chenko in Czech Culture), published in Prague in 
19(32 by Eva Ye 1 in ska and Orest Zilyns'kyj, 654 
translations of the poet’s work appeared in Czccho- 
s'ovakia between 1860 and 1961.

The first B u i  g a  r i a n translator of Shevchen
ko’s work was a poet and scholar of Macedonian ori
gin, Rajlto Zhinzifov (1839-1877), who studied in 
Ukrainian and Russian universities, and from 1859 
until the end of his life was a teacher in a Moscow 
high school. His first translations of the Ukrainian 
poet appeared together with sonn/of his original work 
in 1863, in a volume Novobolgarska shirk a (A New- 
Bulganan Collection), Some later translators of 
Shevchenko in Bulgaria were Ljuben Karavclov 
(1835-1879), Petko Rachov Slavejkov (1827-1895), 
S. Drinov and Stilijan Chiliugirov. The first book 
of Bulgarian translations of Shevchenko appeared in
1939, curiously enough not in Bulgaria itself but- in 
Kyiv, under the title of Izbrani proizvedenija (Se
lected Works). I t  contains twenty-three pieces, trans
lated by the Bulgarian expatriate writer Krum Kju- 
Ijavkov. When he returned to Bulgaria after the war, 
he published in Sofia in 1956 a  new collection of 
Shevchenko’s selected works, which includes thirty- 
three translations. After Kjuljavkov, a Bulgarian
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Communist writer Diniitr Mntodjjev published fifty 
translations in a volume titled Izbrani proizvedcnija 
T. G. Shevchenko {Selected ]Vorka of V. G- Skev- 
chcnka). He added fifty-eight new translations to 
his collection and republished if. in two volumes in 
]<HJ0.

In C r o a t i a ,  which today together with Ser
bia and Slovenia forms the state of Yugoslavia, the 
first translation of a Shevchenko poem prepared 
by Croatian picf: August Shenoa (pseud, of Voiko Ru- 
haehevic) appeared in 1863. The most responsible 
man for introducing his work to the people of 
Croatia was the Croatian poet August Haram- 
bashic (18G1-1912). In 1887 lie published a 
slim volume of eight early poems of Shevchenko, 
titled Tarns vienko. Pjesnicke pripoviesti (Poe
tic Narratives). Later, in the newspaper Nada (Hope), 
published in the city of Sarajevo, Harambashic 
published his translations of tea additional poems 
of Shevchenko. The Ukrainian poet’s work had a 
decisive influence on the original poems of Ilaram - 
bashic.

The pioneering efforts of translating Shevchen
ko into G e r m a n  were begun in 1870, not in Ger
many itself but in Bukuvina, where in the city of 
Ghemivtsi (Oeniaut.i) a Tyrolean writer, Johann 
Georg Obrist ( 1843-1001 ), published a study of 
Shevchenko's work together \vi(h some translations 
of his early poems. In addition to various isolated 
efforts of several other Bukovininn and West Ukrai
nian translators after Obrist, a Chernivtsi high 
school teacher, Sergius Szpovnarowski, published in 
1804 and 1914, Gennan-Ianguagc journals, brought 
lyrical poems in rather insipid translation. Between 
1904 and 1914 German-language journals, brought 
out by Ukrainians in Vienna, published sporadic 
translations of Shevchenko’s poetry by a Ukrainian, 
Oleksander Popovych. and a German, Artur Bosch,
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both inhabitants of Chemivtsi. The first book edi
tion of German translations of Shevchenko in Ger
many itself was the effort of Julia Virginia (boni 
1878j with the collaboration of a Ukrainian immi
grant Artur Zelib, published in Leipzig in 1911. The 
volume, consisting of thirty translations, was well 
received by the German press. During Wbrld War 
I the Ukrainian critic and translator Ostap Hrycaj 
(1881-1954) came out with thirty new translations 
of Shevchenko's poetry. Between the end of the war 
and 1935 Shevchenko was being translated into Ger
man by Anna Charlotte Wutzky, Gustav Specht, 
Bruno Gerhard Orlik and others. À collection oi Ger
man translations appeared in Kyiv in 1939 in con
nection with the commemoration of the 125th anni
versary of the poet's birth. A more active interest 
in Shevchenko's poetry became evident in Germany 
after the Second World War. In East Berlin a sub
stantial vi;lume Taras Schewtschenku. Die Ilajda- 
maken und andere Dichtungen, consisting of fifty- 
nine translations from the pen of the noted German 
poet Erich W'einert (1890-1953), came out in 1951. 
In  Wiesbaden, a city in Western Germany, Hans 
Koch (1894-1959) published twenty-five transla
tions of Shevchenko in an anthology of German 
translations of Ukrainian poetry Die ukrainische 
Lyrik, which came out in 1955. In 1951 in Moscow 
there were published two volumes of translations by 
the German poet and literary historian Alfred Kurella, 
tfie above mentioned Erich W'einert and others. The 
collection was re-issued as one volume in Moscow 
in 1902, although that edition bears no publication 
date. In 1902 the German poetess Elizabet Kottmeier 
published some interesting experiments in Shevchen
ko translation in the magazine Ukraina i  svit {Ukrai
ne and the World).

The first attempts to translate Shevchenko into 
S e r b i a n  appear around 1870 with the contribu
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tions of Andra Nikolic and Stojan Novak ovic to 
tlie Serbian newspaper Vila (The Mermaid). In 1877, 
in the periodical Javor {Sycamore), appeared Milo- 
van Juraj Glisie’s translation of the great poem “P ry - 
ehynna'’ (“The Madwoman”). At the time of this 
writing, we have no information of any more recent 
Serbian translations of Shevchenko’s work.

The introduction of Shevchenko’s poetry to the 
F r ê n e  h took place in 1876, when a French diplo
mat, Baron Adolphe dAvril (1822-1904J published 
his fragmentary translations of the narrative poems 
"Tarasova nich” (“The Night of Taras”) and “ Ha- 
malija” in his Voyage sentimental dans les pays Sla
ves. Subsequently, Shevchenko was translated by the 
French scholar and writer Emil Duran, as well as 
by Victor Tiss-ot, JO. Ilins, Baron de Baye and the 
Russian diplomat of Ukrainian nationality Jalciv Ek- 
semplarskyj, who in 1918 published his French ren
dition of the epistolary poem "I mertvym i zhyvym” 
(“To the Dead and to the Living”). The best French 
translations of Shevchenko’s poetiy arc from the pen 
of the poet Fernand Mazade, and they were pub
lished in 1920. Also of high merit are the contribu
tions of an anonymous translator, included in L ’an- 
thologie dr. La littérature Ukrainienne, which was 
edited and published by the prominent linguist An
toine Meillet in 1921. In 1930’s Sofija Borshchak, Re
né Martel, the Princesse de Tokary (Oksana To- 
karzevs’ka) and Charles Tillac translated a great 
deal of Shevchenko’s work. In commemoration of 
the 125th anniversary of the poet’s birth, new French 
translations of his work were prepared by G. Mor- 
gulis in Paris and Charles Steber in Moscow. No 
collections of his poetry in book form have appeared 
in France to date.

The first A r m e n i a n  translation of Shev- 
chcnko’s poetry appeared in 1879 and was prepared 
by Kerovbe Kushnerian. In 1950’s was published a
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separate collection of Shevchenko’s works in Arme
nian.

Tlie first essay about Shevchenko, together with a 
small selection of his poems, came out in SI o v  a k  in 
1881 in the periodical Narodne novinky (National 
News). In our century Shevchenko was translated 
by the poet Moral (a pseudonym of Petr Bella), the 
writer and diplomat Neresnicky (whoso real name 
was Juraj Slavik), Somolicky and others. A volume 
of Shevchenko’s selected poetry in Slovak, translated 
by Julius Kokavec and called Dumy moje (M y  
Thoughts) , came out in Bratislava in 1959.

A G e o r g i a n  translation of Shevchenko's 
poem “Najmycbka” ("The Servant Girl” ) appeared 
as early as IS8-1, in the journal Iverija (Iberia, an 
ancient name for the country of Georgia), prepared 
by the writer N. Lmnouri. Some scholars have re
ferred to the great Georgian poet Akakij Ceretclli 
(1840-1914) as the first translator of Shevchenko’s 
poetry, but there is hardly any real evidence to sup
port such a claim. Tn the twentieth century Tician 
Tabidze, S. Chikovani, Traklij Abashidze and others 
have undertaken translations of Shevchenko’s work 
into Georgian. Not only did the Georgians publish 
sporadic translations of Shevchenko in periodicals, 
but several volumes of his poetry came out in their 
language. In 1937 there appeared a book with the 
two narrative poems “Kavkaz” ("The Caucasus”), 
translated by N. Micishvili, and "Son" (“The 
Dream” ) translated by S. Chikovani. T hat year a 
school text of Shevchenko’s selected poems came out. 
A larger collection of the Ukrainian poet’s work, 
translated into Georgian by several hands, appeared 
in 1939.

The first L i t h u a n i a n  translations of Shev
chenko’s work are from the pen of the poet J. An- 
dziulaitis-Kalnenas. They were published in the jour
nal Ausra (The Sunrise) in 1885. J. Bilunas and K.
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Vairas-Raezkauskas continued the work of intro
ducing t.hi: Ukrainian bard to their people. The most 
prominent translator of Shevchenko in Lithuania was 
the celebrated poet and. in the last years of his life, 
a full member of the Academy of Sciences of the 
Lithuanian Soviet Socialist Republic, Liudas Cira 
(1886-1946); in 1912 he published a volume with 
twenty-two translations called Taraso Sevcenkos 
o-iliu vainikelis (A Wreath of Taras Shevchenko 
Poetry). A substantial collection of Shevchenko’s 
poetry in Lithuanian came out in Vilnius a few years 
ago, under the title Kobzarius. I t  consists of ninety 
works translated by L Gira, A. Venclova, A. Meze- 
laitis and others.

In the E n g l i s h - s p e a k i n g  world the first 
article about Shevchenko, attributed to Charles Dick
ens, appeared in 1877, in his weekly All the Year 
Round. The first translations of Shevchenko into 
English were prose renditions of his poetry. They 
were prepared and published in various periodicals 
by William Richard Morfill (1834-1909), a noted 
English scholar of Slavic languages and literary 
history, and author of a number of articles about 
the poet. The first book of English translations of 
Shevchenko's verse was a small volume by the British 
writer Ethel Lilian Voynich (1864-1960), called Six 
Lyrics from the, Ruthe?iian of Taras Shevtchenko. 
It was published in London in 1911.

Other translators of Shevchendo’s work into Eng
lish were Percy Paul Solver. C. K. Gif fey, C. Gar
diner and N. 1), Procyk in England; Florence Ran
dal Livesay, Edna Worth ley Underwood, A. Zaharij- 
chuk, Prof. Arthur Prudden Coleman and his wife 
Marion Moore Coleman, in the United States; and 
in Canada pastor Dr. Alexander Jardin Hunter, who 
published in Winnipeg in 1922 a volume The Kobzar 
oj the Ukraine, Honorc Ewach, John Weir (the 
prcudonym of Ivan Vyvjurs’kvj) and others. A
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thorough commentator, interpreter, and a loving 
translator of Shevchenko’s work is the professor- 
eineritus of Columbia University, Clarence A. Man
ning (horn 1893 J, who published in 1945 a book of 
his renditions of the Ukrainian poet, Taras Shev- 
tcher.ko. The Poet of Ukraine. Selected Poems. The 
most, important phase in the progress oi the recogni
tion of Shovchcnko in the English-speaking world is 
the volume ol' thirty-five translations by a young 
British poet Vera liich, Song Out of Darkness, pub
lished in 1951 in London. This hook appeared as 
the first volume in a  planned three-volume edition 
of Shevchenko’s work in English, under the super
vision of tlie well-known Slavic scholar Y. Svoboda. 
According to reliable sources, an English translation 
of the full Kobzar is being prepared at the time of 
this writing by the president of the Acadia Univer
sity, Prof. Watson Kirkonell and a professor at the 
University of Sa.skatchevan, Dr. Kost’ Andrasyshyn.

The first R u m a n i a n  translator of Shev
chenko was the literary critic and prominent patriot 
Constantin Dobrogeanu-Gherea. He published sev
eral prose translations of Shevchenko’s poems, to
gether with an essay on the poet, in 1894, in the 
ALmanahu Social-democrat, Later, he collected hia 
translations and published them as a separate volume 
under the title Taras Shevchenko. Biblioteca "Im - 
men” 10(1894). Shevchenko was translated in 
Rumania also by the Bessarabian revolutionary 
Zamfir C. Arbure, the Bessarabian poet Ion Buzdu- 
gan and the Moldavians C. Dumitrescu and A. Cafto- 
nache. The noted Rumanian poet Mihail Sadoveanu 
published some excellent translations of Shevchen
ko’s verse before the Second World War. The first 
Rumanian edition of Shevchenko appeared in Bu
charest in 1952 under the title Kobzand, with a fore
word by M. Sadoveanu and translations by Victor 
Tulbure and V. Kurdun. In a new edition of that
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book, published in 1957. only Tulbure's work was 
included. Tulbure’s collection was re-issued again in 
1960 in a yonth publishing house, as part of a sc
ries “The World's Best Poetry”.

L a t v i a n  renders became acquainted with 
Shevchenko in 1900. That year a well-known poet 
and literary historian Jekabs Ligotnu came out with 
his translation» of the narrative poem “Kateryna” 
(“ Katherine”). He published further translations of 
Shevchenko in 1911 and 1914. Shevchenko was trans
lated into Latvian also by Fridrichs Adamovies, K. 
Dzilleja and others.

In 1900 a Shevchenko ]ioem was translated in 
the “international latigague” E  s p e r a n t o and was 
published in Upsala’s newspaper Esperanto; Linguo 
Intemacia. Some translations appeared around 
1913 in Kspcnmto magazines in Geneva, Paris, W ar
saw, Kolomea, Cologne and Budapest.

The most important S l o v e n i a  n translator of 
Shevchenko was a Catholic priest, Jozef Abram. In 
a publishing house in Ljublana which went by the 
name of The Catholic Library, two volumes of his 
translations came out in 1907, under the title of 
Kobzar. The first volume consisted of forty-one shorter 
pieces and in the second the longer poems II a j- 
davtaky and Kholodnyj yar were included, together 
with articles about the life and works of Shevchenko 
as well as about Ukrainian history in general, In
1939 some new Slovenian translations were prepared 
by France Bczlaj and eventually published in a ma
gazine Ljublunaki svon (The Bell of Ljublana).

Despite the close geographical proximity of 
Ukraine and Byelorussia and the similarity between 
the two languages, the first B y e l o r u s s i a n  
translations of Shevchenko appeared only after 1905. 
However, already in the nineteenth century the poet’s 
work was known throughout the country in the orig
inal Ukrainian, and exerted a powerful influence on
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the development of Byelorussian poetry. The*, first- 
translator of Shevchenko was ono of the greatest 
Byelorussian pools, Janka Kupala (1882-1942). In 
the collection '/Aalejka (Heed Pipe), which came out 
in 1908, he published two translations of the Ukrai
nian bard. Later Byelorussian translators of Shev
chenko were the poets Oloksander Hurlo, M akar 
Kravcov and others. The interest in Shcvchcnko'a 
work increased considerably in Byelorussia with the 
celebration of the 325th anniversary of the poet’s 
birth, in which all the republics of the Soviet Union 
participated. To contribute to that festive event, 
Byelorussian poets and translators prepared transla
tions of all of Shevchenko’s poetry. This compre
hensive collcction appeared in 3939 under the title 
Kabzar. and it is comprised of 224 works of the poet 
in translation by Junka Kupala, Jakub Kolas, Z. 
Bjadula, M. Klimkovych, P jatr Hlebka, A. Kulashov, 
Pj at-rus’ Browka and K. Krapiva, On the basis of 
this volume a book of Shevchenko’s selected poetry, 
Yybraruj vershy i pocmy (Selected Lyrics and Poems) 
was published in Minsk in 1948. In 1952 it came out 
in a second edition.

Of the Scandinavian language family, only 
S w od i s h has been introduced to Shevchenko’s writ
ings. Swedish translations of the Ukrainian poet 
appeared in 1909 in a Finnish periodical dealing with 
literature, the arts and the sciences, They are the 
work of Alfred Jensen (1859-1921), a noted scholar 
of Slavic affairs and subsequent author of a mono
graph on Shevchenko in German (1916). A Finno- 
Swedish poet Jarl Hemmer was another translator 
of Shevchenko into Swedish. We did not come across 
any translations of the Ukrainian poet in Danish or 
Norwegian. Only one poem, the famous Zapovit 
(Testament), has been translated into F i n n i s h  by 
N. Lainc.

Zapovit was the first poem to be translated into

22



J a p a n e s e ;  this translation came out as early 
as 1911, Later, Shevchenko was translated by the 
Japanese poet Macuba. Serious efforts to translate 
Shevchenko into that language have appeared in J a 
pan in recent times, but -we do not have any precise 
information about them.

The first translator of Shevchenko into H u n -  
g a r i a n was a Hungarian of Ukrainian descent, H. 
Sztripszky, an official of the Budapest National Mu
seum and later a councell or of the Ministry. He pub
lished his translations in the weekly Vasarnapi 
ujsn.g (Sunday News) in 1914, and two years later 
came out with more translations, prepared in collab
oration with V. Varga, in the newspaper Ukrdnia. 
The most masterful translations of Shevchenko into 
Hungarian came from the pen of the well known 
Hungarian poet Zempleni Arpad (1865-1919), whose 
untimely death cut short bis work on a large volume 
of Shevchenko in Hungarian. Such a collection, con
sisting of 121 items, was prepared much later by 
another Hungarian, Wedres Sandor; it  came out un
der the name of Kobzos (Kobzar) in 1953.

A Ukrainian concert singer and writer, Mlada 
Lypovec’ka (Tais Belman) was responsible for the 
first translations of Shevchenko into I t a l i a n .  In 
1919 she published a series of renditions of the poet 
and essays about him in a Ukrainian-sponsored pe
riodical La voce dcll’Vcraina (The Voice of Ukrai
ne). Wjth the help of the Italian writer Cesare Mea- 
no, she prepared a large selection from the poet’s 
verses in Italian but circumstances permitted her 
to publish only a small fraction of her work in the 
journal Ucraina. At the time of this writing, the world' 
famous scholar of Slavic languages and literature, 
professor at the University of Rome, Etore Lo 
Gatto, is preparing a volume of his translations of 
Shevchenko.

F l e m i s h  does not have any substantial body
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of Shevchenko in translation, but merely sporadic 
attempts, such a« a prose rendition of Zapovit which 
the Flemish journalist G. Schamelhovt included in 
his article “ Ukraine and Russia — Two Languages 
and Two Nations” , published in a Brussels daily 
Om Faderlctnd (Our Country) in 1920.

The first T u r k i s h  translations of Shevchen
ko’s work appeared not in Turkey itself but in Uk
raine, where in 1923 the Ukrainian orientalist and 
p e t  Agatanhol Kryins’kyj published two translations 
into that, language. The nation of A z e r b a i d j a n  
produced a short collection of Shevchenko’s writings 
Qobzar which appeared in Baku in 1934. It con
sists cf ten poems translated by the writers E. Dza- 
vaad and M. Mjushvik. The K a z a k  writers AbdiPd 
and Mazhit published a collection of Shevchenko’s 
poetry, Kobzar, in Alma-Ata in 1935. However, we 
have no information regarding translations of Shev
chenko in Turkey itself.

A few sporadic attepts to translate Shevchenko 
into E s t o n i a n  were made in ! 921 and in 1936 in 
various newspapers mostly by the writer Ju. Shu- 
niakov.

The first translations of Shevchenko into P o r 
t u g u e s e  were included in a monograph published 
in Curitiba in 193C by a Ukrainian emigrant to that 
country, the writer Silvestre Kaiynets. Recently ex
cellent translations have been prepared by a Brazil
ian writer of Ukrainian descent, Helena Kolody, 
who published seven items in Wira Solan ski’s Anto- 
logia da literatura Ucraniana (Anthology of Ukrai- 
nian Literature) which come out in Rio de Janeiro 
in 1959.

A substantial number of translations of Shev
chenko into Y i d d i 3 h appeared in the 1920’s. Ac
cording to a report of the Kharkiv Jewish newspaper 
Der Stern, in 1929 a large collection of translations 
of the Ukrainian poet was planned by L. Kvitko, P.
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Markisch, D. Hofsztcin, L. Reznik and E. Finn berg, 
but this plan never materialized. In 1937 a  small 
volume of selected poems of Shevchenko, translated 
by 1). Hofsztein, appeared in Kharkiv. That edi
tion was later supplemented by new Hofsztein trans
lations, and came out in Kyiv in 1939 as Taras 
Shevchenko. OekUbene werk. I t  had two abbreviated 
printings in Moscow and Odessa the same year.

In 1939, in connection with the 126th anniver
sary of the poet's birth, a volume of his selected 
works in translations into various languages of the 
Soviet Union came out. The same year there appeared 
a full edition of Kobzar in T a r t a r i a n ,  under 
the editorship of Musa Dhalil'. Also in 1939 a volume 
of the Ukrainian poet’s work was published in C h u 
v a s h  translations, and in 1954 it was supplemented 
by new translations of seventeen Chuvash poets. The 
same year, as sources in the Soviet Union inform us, 
selected works of Shevchenko came out in M o l d a -  
v i a n, K i r k  h i z, U z b a k, T a d j i k ,  B o u r i a t -  
M o n g o l i a n ,  K a r e l i a n ,  A b k h a z i a n  and 
other languages of the Soviet Union.

In 1951 and 1954 respectively, two volumes of 
Shevchenko’s poetry came out in C h i n a ,  translated 
by Emi Siao and Dzan’ Te-Suan. There also exists 
an edition of Kobzar in M o n g o l i a n ,  prepared by 
S. Erdene and Chasbaatrom, but the year of its pub
lication was not available to us. Recent numbers 
of a Soviet newspaper informed their readers of an 
edition of Shevchenko’s poetry in K o r e a n .

Shevchenko’s work was introduced to S p a n i s h  
readers quite recently. I t  was only in 1954 that the 
first translations of his work appeared in Spanish, 
prepared by a Ukrainian scholar, Dr. Dmytfo Bu- 
chyns’kyj and published in the Madrid journal Poe- 
sia espanola. In 1961 a Spanish translation of “Za~ 
povit” was published in Argentina, translated by 
Angel J. Battistesa. In 1962 the poem “Sonce Za-
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xodyt’ ” ("The Sun Is Setting") was translated by 
Manuel Tabciro Gomez into the old Spanish dialcct 
G-allego.

In 1960 tlie Academy of Sciences of the Ukrain
ian Soviet. Socialist Republic published a booklet 
called “ZapoviL” narodamy svitu {“The Testament” 
In Languages o f the World) with translations of 
Shevchenko’s “Zapovit”  in forty-three languages. 
Besides the languages discussed above, that volume 
contains translations into K a b a r d i n i a n ,  N e- 
ne f c i an ,  O s s e t i c ,  S o u t h  and N o r t h  Os-  
s e e t i c, T u r k m e n ,  U d m u r t  and Y a k u t .

As we have attempted to show in this survey, 
today Shevchenko’s poetry has been introduced, to 
a greater or lesser degree, to most languages of the 
world. His word, which he once placed to guard the 
freedom and happiness of his nation, is known and 
respected in many countries. The earliest and strong
est impact of Shevchenko’s work has been felt in 
those nations which, like Ukraine have struggled and 
arc still struggling for their national and political 
independence. It is also interesting to note that the 
history of translations of the poet’s work into other 
languages has developed in the same way as his own 
creative growth. In the second half of the nineteenth 
and the very beginning of the twentieth century the 
poems translated most readily and widely were his 
early efforts, full of Romantic and fiery glorification 
of his nation’s historical past. Later, non-Ufa’a ini an 
readers began to be fascinated by the poetry which 
Shevchenko wrote in exile, where life was unbearably 
hard. Today, especially in Western literatures, the 
interest gravitates toward Shevchenko’s last poems, 
filled with deep knowledge of life, reflections on the 
fate of man and quiet contemplation.
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ТВОРИ ШЕВЧЕНКА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Після появи першої довшої статті про Ш ев
ченка в лондонському літературному тижневику 
“All the Year Round” (т. XVIil, ч. 440 з 5 травня 
1877, стор. 220-224), авторство якої приписують 
видавцеві цього журналу Чарлзові Діккенсові, 
перший почав знайомити бритійську читацьку пу
бліку з Шевченком і його творчістю видатний 
англійський славіст, пізніший професор Оксфорд
ського університету Вільям Річард Морфіл (W i
lliam Richard Morfill, 1834-1909). Автор ряду 
статтей про Шевченка, друкованих по різних ан
глійських журналах, Морфіл в одній із цих стат
тей, опублікованій в журналі “Macmillan’s Maga
zine” (за квітень 1886 р.) подав два прозові пе
реклади Шевченкових віршів „Ой, три шляхи...” 
і „Вечір” і згодом в рецензії на антологію укра
їнської літератури, видану В-ом „Вік”, опубліко
ваній в журналі “The Athenaeum” (ч. 3924 з 10 
січня 1903), він надрукував дві перші, дозволені 
тодішньою цензурою в Росії строфи Шевченко- 
вого „Як умру, то п ох о вай те ...” („Заповіт”). 
Це й був перший, мабуть, віршований переклад 
з Шевченка на англійську мову.

Першою окремою книжкою перекладів з 
Шевченка була збірочка відомої англійської пи
сьменниці Етель Ліліян Войніч (Ethel Lilian Voy
nich, 1864-1960) п. н, “Six Lyrics from Thé Ruthe- 
nian of Taras Shevchenko. . видана,  як 86 число 
літературної бібліотеки “The Vigo Cabinet Series” 
у Лондоні 1911 p. (16-а, стор. 63 4- 1 нп.). В цій
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збірці, mu в it in крім статті про Шевченка (на 
стар. 7-24) ra  шістьох перекладів його поезій (на 
стор. 25-36), надрукований іде переклад однієї 
з поем Лі. Лєрмонтова, «міщені переклади таких 
віршів Шевченка: „Минають дні, минають но
ч і . . . ” , уривок з „Княжни’’ („Зоре .моя вечір
няя . . „Понад полем іде . . „Як умру, то по
ховайте .. „Лісні о д н а к о в о ...: та „Минули лі
га молодії. . . ” і сам вибір і переклади відпові
дають в легальному вимогам перекладного ми
стецтва і тому ж переклади Е. Л. Войніч були по
тім часто передруковувані. Свою вартість збе
регли вони ш> сьогоднішній час.

В соті роковини з дня народження Шевчен
ка. 1914 p., крім ряду статтей, присвячених Шев
ченкові, з’явився в часописі “Тік; Ukraine” (№ 26- 
27) тільки переклад Шевченкового „Як умру, то 
поховайте .. зроблений Персі Полем Селвером 
(Гегсу Paul Selver), англійським письменником і 
перекладачем із різних слов’янських мов. Цей же 
перекладач ГІ. Сслвер у виданій ним 1919 p. “An
thology of Modern Slavonic Literature in Prose and 
Verse” опублікував крім згаданого „Заповіту” ще 
добрі з літературного погляду переклади віршів 
„І небо невмите . . . ”, „Огні г орять . . та „Якби 
ви знали, паничі . . разом з перекладом Шев- 
ченкової біографії-листа до редактора часопису 
„Народное Чгеніе’’. Перекладав Шевченка теж і 
письменник радянофільського напрямку Джек 
Ліндсей (Jaek Lindsay), але ж його переклади бу
ли надруковані не в Англії, але в СРСР 1939 р. 
в журналі “International Literature” (№  3). В 
50-их pp. цього сторіччя перекладали в Англії 
Шевченка також Ц. К. Гіффі (C. K. Giffey) та С. 
Гардінер (С. Gardiner) і в 1962 р. українець Н. 
Д. Процик.

В Америці перші переклади з Шевченка (аб
страгуючи від гіередруків перекладів Е. Л. Вой-
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і ніч і П. П. Сслвера) з ’явилися 1016 р. в збірці 
захопленої українськими піснями американки 
Флоренс Рендел Лайвсей (Florence 'Randal Livcsay) 
п. н. “Songs of Ukrama with Kiitheman Poems”. 
До цієї збірки, крім народних пісень, увійшли ще 
переклади із деяких українських поетів, в тому й 
п’ять перекладів із Шевченка. Ні формою, ні змі
стом не віддають ці перекладні спроби ІІІевчея- 
кової поезії. Зроблені неримоваїюю прозою ці пе
реклади, згідно з ствердженням критиків, заслу
говують хіба на визначення інтерпретацій.

Досить далекі до оригіналу, зокрема в пере
дачі ритміки, переклади пресвітеріанського па
стора д-ра Александра ДжардІна Гантера (Ale
xander Jardin Hunter) з Теплоїiy, Ман. в Канаді. 
23 його переклади зібрані у виданні “The 
Kobzar of the Ukraine” 8° crop. 144, опубліковано
му накладом автора 1922 p. у Вінніпегу. Збірку 
цю передруковано в серії видань Інституту Шев
ченкознавства УВАН, як її число 4-е (В-во Го- 
верля, Нго Йорк-Вінніпеґ, 1961) фототипічним 
способом з усіма її невдалими ілюстраціями й 
оздобами і, на жаль, без критичної оцінки цих пе
рекладів. Досить добрий, зближений ритмічно до 
оригіналу, хоч і неримований переклад Шсвчен- 
нового ,,Як умру, то поховайте . . дав теж пре- 
світеріяпський пастор Персівал Капді (Parcival 
Cundy), відомий перекладач творів Івана Франка 
і Лесі Українки. Крім названих перекладали Шев
ченка в Америці ще проф. Артур П. Колмеи (Ar
thur Prudden Coleman) і його дружина Меріон 
Мур Колмен (Marion Moore Coleman), Една Bop- 
тлі Андервуд (Edna WorlMcy Underwood) та інші.

На окрему увагу заслуговують переклади з 
Шевченка зроблені автором багатьох відзивів і 
статтей про Шевченка, професором Колумбій
ського університету Кларенсом А. Меннінґом 
(Clarence Augustus Manning). Свою працю над
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перекладами з Шевченка К. А. Меннінґ почав ще 
я другій половині 20-их pp., публікуючи 1928 р. 
переклад великої частини прологу до „Гайдама
ків” і згодом фрагмент з епілогу до цієї поеми. 
Свої переклади з Шевченка К. А. Меннінґ опублі
кував 1945 р. більшою книжкою п. н. “ Taras 
Shevchenko. The Foot of Ukraine. Selected Poems”. 
(8“, crop- 6 h . її. -(--217 4- 1 h . п.) у В-ві Україн
ського Народного Союзу в Джерзі Ситі, Н. Дж. 
До книжки, крім ґрунтовної статті про життя і 
творчість Шевченка, увійшли переклади 35 вір
шів і поем Шевченка, в тому „Катерина” , „Сон”, 
, .Великий Льох”, „Посланіе", „Марія” та інші, по
переджені здебільше окремими вступами-комен- 
тарями. Переклади К А. Меннінга неримовані, 
але ж вони віддають добре зміст оригіналу і по
декуди також віршову будову Шевченкових тво
рів.

З  перекладами Шевченкових творів на ан
глійську мову виступали теж й українці, імігран- 
ти чи діти українських іміґрантів у ЗДА і в Ка
наді. Між ними треба назвати Андрія Загарійчу- 
ка, який в 1929 р. опублікував переклад „Івана 
Підкови” , Гонорія Іваха (Honore Evach, нар. 
1900), що у виданій ним збірці перекладів укра
їнських народних пісень та  поезій видатніших 
поетів п. н. “Ukrainian Songs and Lyrics” вмістив 
сім віршів Шевченка в ненадто вірному, якщо 
йде про зміст, перекладі, Володимира Семенину, 
що друкував свої переклади на сторінках 1‘Ukra
inian Weekly” в 30-их pp., Марію Струтинську- 
Ґембаль, що дала переклад „Розритої могили” в 
календарі УРСоюзу на 1935 р. До українських 
перекладачів треба зарахувати теж й Івана Ви- 
вюрського, канадійського публіциста, редактора 
прорадянських газет, що виступає під занглізова- 
ним прізвищем Джан Вір (John W eir), який опу
блікував 1951 р. в Торонті брошуру про Шевчен-
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ка п. н. “ Bard of Ukraine”, 8°, стор. 64 із 9 перекла
дами із творів Шевченка чи з їх уривків, усе з 
тенденційними коментарями. Більшість із цих пе
рекладів, разом із деякими новими, у загальній 
кількості 19, надрукував Джан Вір у виданні 
"Taras Shevchenko. Selections”, Торонто 1961, 8s, 
стор. 142, разом із уривком із повісти „Худож
ник” та  автобіографією-листом до редактора 
„Народного Чтенія” . Дев’ять із цих перекладів 
передрукував Джан Вір потім у виданні "Taras 
Schevchenko. The Bard of People’s Freedom. Co
llection of Essays”, Ню Йорк, 1962 на стор. 92-120. 
У своїх перекладах Дж. Вір намагався віддати 
зміст творів Шевченка, але ж мистецька вартість 
цих перекладів невелика. Поруч Дж. Віра треба 
ще згадати Марію Скрипник, яка в 1960 р. опу
блікувала в Торонті слабий переклад Шевченко- 
вої „Катерини” (Katerina. By Taras Shevchenko. 
Translated by Mary Skrvpnyk, Toronto I960, 8° pp. 
20).

Найвидатнішою покищо працею в ділянці пе
рекладів з Шевченка е збірка вибраних поезій і 
поем в перекладі молодої англійської поетеси Ві
ри Річ, опублікована 1961 р. у Лондоні п. н. “Song 
out of Darkness” , ст. 128 ЯК перший том заплямо
ваного трьохтомного видання творів Шевченка в 
англійському перекладі за ред. В. Свободи. До 
цієї збірки увійшло 38 перекладів Шевченкових 
віршів і поем. З  літературного погляду перекла
ди Віри Річ є найкращими із дотеперішніх. їх 
оцінив високо, як мистецьке досягнення, Пол Сел- 
вер, сам поет і перекладач Шевченкових творів, 
що готує тепер до друку свій переклад повісти 
„Художник”.

В 1961 р. у  зв’язку із ІОО-річчям з дня смер
ти Поета появилося два видання : ,,Шевченкові ду
ми і пісні” — вибір друкованих досі англійських 
перекладів різних перекладачів разом з україн
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ськими текстами, приготований редакцією „Сво
боди” (Джерзі Ситі — Ню Йорк, !961, 165, стор. 
109-f І нп. ) та  “ Taras Shevchcmkо. Poems. Poesies. 
Gedichte” у В-ві „Молоде Ж иття” у Мюнхені 
(1961, 8", стор. 1 15 +  1 нп.), за редакцією проф- 
Юрія Луцького, до якого увійшли вибрані пере
клади з Шевченка англійською, французькою та 
німецькою мовами,

В загальному на англійську мову не перекла
дено досі ще й половини усіх поетичних творів 
Тараса Шевченка. За нашим тимчасовим підра
хунком появилися до кінця 1962 р. переклади 82 
Шевчснкових поезій і послі. В нашому виборі не 
мали ми змоги використати дуже добрі переклади 
президента Лкадійського університету проф. Ва
тсона Кірконелла та  професора Саскачевансько- 
го університету д-ра Костя Андрусишина, приго
товані ними для запляновапої Комітетом Україн
ців Канади великої антології української поезії, 
бо ця антологія друком ще не появилася. За на
шими відомостями, обидва названі перекладачі 
опрацювали і готують до друку також і переклад 
уже повного „Кобзаря” англійською мовою, що 
буде мабуть найкращим відзначенням 150-річчя 
з дня народження Шевченка в англомовному сві
ті. Книжку вибраних творів Шевченка в новйх 
перекладах Г. Маршалла на англійську мову за- 
плянували для видання на 1964 рік у Москві.

Вичерпний огляд звісток і писань про Ш ев
ченка в Англії та  в Америці разом із оглядом пе
рекладів з Шевченка, опублікованих до кінця 
1935 р. поданий у статті Івана Дубицькопо і 
проф. Романа Смаль-Стоцького п. н. „Шевченко 
в англійській мові”, надрукованій у XV-ому томі 
видання УНІ „Шевченко в чужих мовах”. Зібра
ний і поданий авторами цієї статті багатий мате- 
ріял використали ми в нашому бібліографічному 
огляді, доповнюючи його новими даними.
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ДУМКА
(Тече вода в сине море)

Переклала 
ВІРА PH

SONG

The w aters flow down to the sea 
And never more return;
A Cossack goes to seek his fortune,
— Fortune there is none.
The Cossack journeys fa r  away 
Where dance the dark blue waves, —
Like them the Cossack’s heart is dancing, 
But thought speaks and says:

“Where do you journey, without asking?
To whose care abandoned 
Father, and your dear old mother,
And a fa ir  young maiden?
In foreign parts the folk are strange,
And hard to live, indeed,
Among them ; — none to share your tears,
No one with whom to speak” .

The Cossack sits there on the further 
Shore — the blue waves dance.
He dreamed that he would find good fortune: 
Sorrow crossed his path.
And п о л у  the cranes fly in long skeins 
Towards the furtheh shore.
The Cossack weeps — the beaten tracks 
Are overgrown with thorns.

[18881 V e r a  R i c h
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ЗАСПІВ ДО ПОЕМИ „ГАЙДАМАКИ" Переклав 
(УРИВОК) К. Е. МЕННШГ

THE HAYDAMAKI 
(Prologue)

Sons of mine, O haydamakil 
Broad’s the world, and freedom!
Sons of mine, go out to revel 
And to try your fate!
Sons of mine, who still are youthful, 
Children still untutored I 
Who of you without your mother 
In the world is practised?
Seine of mine! My little eagles!
F ly to Ukraine I
Though you grow adult and active,
Foreign land’s a hindrance.
There your spirit gain more knowledge, 
Keep itself untarnished;
There . . .  0  there. . .  ’tis hard, my children! 
When they let you in a cabin,
Jesting they will smile upon you;
Such, they say, are people;
All that’s written and that’s printed 
Even blame the sunlight:
“Not from there they say light cometh. 
Right it never shineth.
That is why it із so needed . . . ”
What can you be doing?
You must listen, maybe truly 
Shines the sun in error,
As the writers read their writings.
And the years have wisdom 1 
What can they to you be telling 
Yes, I know your glory!
They deceive you, ridicule you,
Throw you ’neath the benches.
“Let them feast, they all make answer,
Till the father rises 
Of our famous hetmans,
Or the fool will rise and tell us 
In dead words that bore u b .
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That there was some strange Yarema 
At the head of all our forces 
In the raids I A. fool and folly!
Beaten they can astm er nothing;
Of the Cossacks, of the hetmans,
Lofty tombs are with us.
Nothing else remains among us 
And these too they ru in ;
And he wishes us to hearken 
To the elders chanting.
Vain the labor, 0  sir brother!
If  you wish for money,
Praise that man and each great marvel!
Sing about M a t r y o s h a  
Or  P a r a s h k a ,  w h o ’s o u r  p l e a s u r e  
S u l t a n s ,  s p u r s ,  a n d  p a r q u e t  
There is glory! If you’re singing 
‘S e e  t h e  b l u e  s e a  p l a y i n g ’,
He is weeping; and together 
All your group of hearers 
In their coats of gray . .
True ’tis, wise men!
Thank you for the counsel!
Warms the leather, but I ’m sorry 
That it ill becomes me,
And your wise advice you’re breaking 
With a stubborn slander.
Pardon me and talk without me!
I will still not heai’ken,
Will not call you to my circle;
You are wise, good people,
I’m a fool and unattended,
In my little cabin,
I am singing, I am sobbing 
Like the Tittle children.
I am singing: “See the blue sea”,
Hear the wind a-blowing,
Black’s the steppe and with its breezes 
Speaks the tomb forsaken.
I am singing; there are ruins,
Tombs that rise still higher,
Till a path the Zaporozhtsy 
Ta the sea will open;
Atamans on swift black horses
Rob and plunder always
’Fore their hosts; the rivers flowing
’Mid the guns of heroeB
Howl and groan in anger growing,
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Till they sing  more fiercely!
Yes, I hearken and I study,
Learning from t i e  elders:
What, my Fathers, do you tell me? 
“'Son, i t  is not cheerful 1 
For the Dnieper's angry at us, 
U kraina’s weeping” .
And I weep. That self-same hour 
In their shining squadrons 
Atamans set out a-niarching,
Captains w ith the ir nobles.
And the hetmans, gold-attired;
To my humble cabin
They have come to sit around me,
And of Ukraina
They will speak and tell me stories, 
How the Sitch was founded,
How the Cossacks boldly traversed. 
Rapids, wafting downwards,
How they reveled on the waters, 
Dashed into Scutari,
How they lit their pipes beloved 
A t the Polish fires;
Then came back to  Ukraina,
How they nobly feasted, . .
“Play, kobzarl Pour out, 0 tapster I” 
And the Cossacks reveled.
Tapster, pour and grow not weary 
And the feast continues.
So he sang and all the Cossacks 
As Khortitsya's bending.
Fill their cups and dream their praises 
As the feast continues.
Pitchers come and pass around them, 
Dry and empty leave them.
“Revel, sir, without a tunic!
Revel, wind, a-blowing!
Play, kobzar, pour out, O tapster, 
While the humor strikes us I”
Standing side by side the stripling 
Dances with his elders:
“Fine, O children; Good, 0  children I 
You too will be heroes I"
Atamans a t the high banquet 
Stand not with the others;
They are walking, are conversing,
And the noble heroes 
Stand not quiet but they enter
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W ith their aged bodies;
And I marvel, I am looking,
Smiling, while I’m  weeping.

I marvel, I’m smiling-, I'm wiping ray eyelids,
I ’m not all alone, but I live w ith those men!
In  my little cabin, and on the steppes also,
The Cossacks are  sporting-, the thickets are rustling, 
In my little cabin, the blue sea is playing,
The tomb is rejoicing, while rustle the trees.
The maiden is singing, “ H r i t s y a ”, as she

wanders,
I ’m not all alone; may I live with those men! 

[1841]

C l a r e n c e  A u g u s  t u s  M a n n i n g
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РОЗРИТА МОГИЛА Переклала 
ВІРА РІЧ

THE PLUNDERED GRAVE

Peaceful land, beloved country,
0 my dear Ukraine!
Why, my mother, have they robbed you? 
Why do you thus wane?
Before the sun rose in the morning 
Did you fail to pray?
Did you to  your unsure babes 
Neglect to teach the way?
— “I prayed, I worried, sleeping not, 
Neither night nor day,
1 watched over my small children, 
Teaching them the way,
And my flowers throve and grew,
My children true and good,
And there was a  time, indeed.
When in this world I ruled.
Yes, indeed, I ruled . . .  O Bohdan,
O my foolish son!
Look you well, now, on your mother,
On Ukraine, your own,
Who, as she rocked you, sang about 
Her unhappy fortune,
And singing, wept a mother’s tears, 
Looking out for freedom! . . .
Bohdan, O my little Bohdan!
Had I known, in the cradle 
I’d have choked you, in my sleep 
I ’d have overlain you.
Now my steppes have all been sold,
In Jews’ and Germans' hands;
And my sons at foreign toil,
F a r in foreign lands;
My brother, Dnipro, now runs dry 
And is deserting me;
And my dear graves the Muscovite 
Is plundering utterly.
Let him dig and excavate,

38



He does not seek his own . . .
And meanwhile, let the renegades 
Wax in strength and grow,
Let them help the Muscovite 
Be lord and master there,
And from their mother her old Bmock,
Patched and -worn, to tear!
Help them to torment, you brutes,
Your mother — do not spare!”

Quartered, dug, and excavated,
Gravemound torn and plundered. . .
What have they been seeking there,
What was buried under 
I t by the old fathers? If . . .
If they had but found -what lay hidden there

beneath it,
Then the children would not weep, the mother

cease her grieving.

[1843] V e r a  R i c h



УРИВОК ІЗ ПОЕМИ „СОН'* Переклали
М. МУР КОЛМЕН 

і А. ІІРАДДЕН КОЛМЕН

THE DREAM
Dawn ? Flying, I -watch, it from above . . .
Along the rim of hcav’n  its blazing heralds run, 
While song of nightingale from some dusk-haunted

grove
Yelconies the sun.
A breeze blows tenderly and cool,
Steppe land and field alike in azure haze are

dreaming,
Deep in the gorges and above each pool 
Young willow shoots are greening.
Heavy with ripened harvest hang the fru it trees, 
The poplars, slender, straigh t and tall 
Stand like watchful sentries,
Talking together, back and forth they call.
Around it, ’round this land, as morning breaks, 
Garlands of flowers twine anew,
And everything tu rns green; it wakes 
To bathe itself in morning dew.
Then, radiant and fresh, i t  goes 
To meet the sun.
No end of this the fa r horizon shows,
Nor hint of source from whence ttis sprung.
And none can m ar the beauty of the place 
Nor add a cubit to its perfect grace.

W hat is this then . .  .? poor soul of mine! 
Whence comes such pain?
My soul, tortured with woe,
Why do you weep in vain,
Why sorrow so?

Do you not see?
Do you not hear the people cry?
Then look. . .  and know . . .  While I shall fly 
Beyond the azure clouds into the upper a ir j 
There is no justice, rigth, nor mercy there,
No laughter can be heard, nor even tears . . .

118443 M a r i o n  M o o r e  C o l e m a n
and A r t h u r  P r u d d e n  C o l e m a n
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ЧОГО МЕНІ т я ж к о . Переклала 
ВІРА. РІЧ

WHY WEIGHS THE HEART N E A V Y ...

Why weighs the heart heavy? Why drags life so dreary? 
WThy is the heart weeping: and sobbing' and wailing 
As a  child cries from hunger? Heart, heavy and weary, 
W hat do you long for? Why are you ailing?
Are you longing for food or for drink or repose? 
Slumber, my heart, for eternity sleeping,
Uncovered and shattered . . .  Let hateful people 
Rage on . . .  O my heart, let your eyes gently close I . .  .

[1844] V e r a  R i c h
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КАВКАЗ І Іере.К.'ІіШ 
ВІРА РІЧ

ТИК CAUCASUS
ТО Y A K IV  UK ВЛ LM EN

Ok that ту head were waters, and 
mine eyes a fountain o f tears, that I 
miffh weep day and niyht for the 
sla in . . .

Jeremiah ix. 1.

Mountains beyond mountains, wags in stormslouds
cloaked.

Wild heights sown with sorrow, soil that blood has
soaked.

Srom the dawn of time, Prometheus 
Hangs, the eagle’s victim;
All God’s days, it  pecks his ribs,
Tears the heart within him.
Tears, but cannot drink away 
The blood th a t throbs with life,
Still i t  lives and lives again,
And still oncc more he smiles.
For our soul shall never perish,
Freedom knows no dying,
And the Glutton cannot harvest 
Fields where seas are lying;
Cannot bind the living spirit,
Nor the living word,
Cannot smirch the sacred glory 
Of almighty God.

Not for us to stand against Thee,
Not for us to judge Thy deed:
For us there is but weeping, weeping,
For us our daily bread to knead 
Well-mixed with blood and sweat and tears;
The hangman tortures, mocks and jeers,
Our drunken th ru th  sleeps o n — as dead!
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Whim will she wake once more from  slumber? 
When, worn out with strife,
Lot'd, wilt Thou lie down to rest 
And gran t us people life?
Truly in Thy might, Thy living 
Spirit we believe;
Liberty and right shall triumph.
And, O Lord, to Thee
Every tongue on earth shall pray
Through the length of days.
Meanwhile, rivers rise in flood,
Swollen streams of blood.

Mountains beyond mountains, crags in stormclouds
cloaked,

Wild heights sown with sorrow, soil that blood has
soaked.

“And there. Our Majesty surprised 
(Naked and starving though it  be),
A poor, but natural liberty.
The hunt is o n ! . . . ” Since then, the ground 
Is strewn with conschipts’ scattered bones.
And tears? And blood? Enough to drown 
All emperors with all their sons 
And grandsons eager for the throne 
In widows’ t e a r s . . .  And maidens’ tears 
Shed secretly the whole night long?
What of the fiery tears of mothers?
The blood-stained tears of aged fathers?
Not rivers now — a sea, full-flood,
A sea of f i r e . . .  Glory! Glory!
Glory to wolf-hounds, trappers, hunters,
And to the tsars, oud “ little fathers”,

Glory!
And glory to you, dark-blue mountains,
Frost and snow protect you;
And to you, grcat-heavted heroes,
God does not forget you.
Struggle o n — and, be triumphant!
God Himself will aid you;
At your side fight tru th  and glory,
Right and holy freedom.

“Bannock and croft are  ail your own;
They were not alms, were not a gift, —
No one will seize them for his own,
Clap you in chains and drag you off.
In our domain . .. We’re civilized,



We react the words of Holy W rit,
And from the dungeon’s lowest pit 
Up to the glory of the throne,
We're all in gold -—• and naked too.
We’ll show you culture! You’ll be taught 
The price of bread, the price of s a lt . ..
We’re  Christians. We have shrines and learning, 
And all that’s good. God likes us tool 
Your croft alone still spoils our view;
Why does it stand upon your land 
Without our leave? Why can we not 
Throw you your bannocks as to dogs?
Why don’t you, when all’s said and done,
Pay excise duty on the sun?
That’s all we ask! For we’re not heathens,
We're genuine, professing Christians.
W r e  satisfied w ith little, — so 
If only you’d be friendly too,
There’d be so much to show to you.
A good slice of the world, is ours;
Siberia, think! — too vast to cross!
Jails? People? Counting takes too long!
From the Moldavian to the Finn 
Silence is held in every tongue . ,.
All quite content. . .  In our domain 
The Bible is made plain to us,
The holy monks explain i t  thus; —
A king, who used to pasture swine,
Murdered a friend, and stole his wife,
— And thus he won eternal life!
Just see who’s in our Paradise!
You’re unenlightened, you don’t  know 
The tru ths the Holy Cross can show!
So learn our rule! Fleece, fleece and give;

And when you’ve given —
Straight off to heaven,

And take the family if  you like!
And as for us! W hat don’t  we know?
There’s stars  to count and corn to sow,
We curse the French! And we can sell 
(They make fine stakes a t cards as well),
People — not negroes, our own kind,
Just simple Christians, we don’t  mind,
For we’re not Dagoes! God forbid 
T hat we should deal in stolen goods 
As Jew-boys do. We live ‘by law’! ..
By the apostolic law?
Then you love your brethren?
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Hypocrites, with vipers’ tongues,
Rogues accursed by heaven!
Yea, you love your brother’s skin,
Never mind his soul!
Fleece him ‘by law’ when you need money:
A daughter’s fine fu r stole,
Or a dowry for your bastard,
Slippers for your wife,
And expenses you don’t  mention 
In your family life I

Why, then wast Thou crucified,
Christ, Thou Son of God?
Was it ju s t for us good people?
For the word of tru th?
So th a t we would mock Thee, maybe?
T hat's the way it was!

Shrines and chapels, candelabra.
Ikons, clouds of incense,
Deep prostrations, never tiring,
Honouring Thine Image;
— Grant them theft and w ar and murder,
So th a t they may kill a brother,
Behold, they offer g ifts to  Thee!
Loot from a fire, fine tapestry I . . .

. “We are the enlightened! Now 
We bring the radiant sun,
Reveal the blessed light of tru th  
To sightless little ones.
Come to us, and all you ought 
To know will be made plain:
Prison building will be taught,
How to forge your chains,
Now to wear them, how the knout 
Is plaited — we’ll explain 
All our science. Only yield 
Your dark-blue mountains, please —
They alone defy us now,
We hold the plains and seas!”

And they drove you there, Yakiv, to die as a  stranger, 
My friend, my one friend! Not for our Ukraina,
But for her hangman they made you shed blood,
— Not black Mood, but good; and you drank your

reward
Prom a Muscovite chalice of Muscovite poison.
My friend, my dear friend, in my thoughts unforgotten I
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Come, living- soiil, conic to dwell in TJkraina;
Ply across banks with the Cossacks, stand guard 
By the robbed mounds of heroes, and wait in the plain, 
Sharing the tears that the Cossacks are weeping,
Until I  escape from this slavery and pain.

Meanwhile, I have seeds to scatter,
AU my aching- grief,
All my thoughts; God grunt they blossom, 
Speaking in  tlie wind.
Peaceful w inds from  Ukraina,
Hearing dew, will carry
All my thoughts to you, dear brother,
Greeting- them with sorrow,
You will read them to the end,
Recalling- quietly,
The. heroes’ graves, the plains, the hills,
The land you loved — and me.

[1845] V e r a  R i c h

46



МИНАЮТЬ ДНІ, МИНАЮТЬ НОЧІ.. . Переклала
Е. JI. ВОШ1111

FROM. DAY ТО DAY . . .

From day to day, from niprht to night 
My summer passes; autumn croctps 
Nearer; before mine eyes the light 
Fades out; my soul is blind and sleeps. 
Everything sleeps; and 1? I ponder:
Do I yet live, or do I wander,
A dead thing, through my term of years,
A void of laughter as of tears?

Como to me, iny fate! Where a r t  thou? 
Oh, I have, no fate.
God, if Thou dost scorn to love me, 
Grant me but Thy hate!
Only let my heart not wither 
Slowly, day by day,
Useless as a fallen tree-trunk 
Rotting by the way.
Let me live, and live in spirit 
Loving all mankind;
Or, if not, then let my curses 
Strike the sunlight blind.
Wretched is the fettered captive,
Dying, and a slave;
But more wretched he that, living, 
Sleeps, as in a grave,
Till he falls asleep for ever,
Leoving not a sign
That there faded into darkness
Something once divine.
Come to me, my fate! Where a r t  thou? 
Oh, I have no fate.
God, if Thou dost scorn to love me, 
Grant me hut Thy hate!
[1845] K. L. V o y n i c h



HK X'MPy, TO 1IOXOBAF1TE. IlepeK.naB 
R R  CEJ1BEP

LEGACY

When I’m dead, then let me slumber 
Underneath a mound 
’Mid the rolling steppe, with precious 
Ukraine earth around;
T hat the mighty g irth  of acres, 
Dnieper's craggy shores,
I may gaze on, may hearken 
How the blusterer roars.

When it hears away from Ukraine 
To the azure sea
Foemen’s blood, — then I ’ll depart from 
Mountain-side and lea:
These unheeding, I ’ll he speeding 
Even unto God,
There to pray, but till tha t happen,
I ’ll know naught of God.

Grant me burial, then upi-ising 
Shatter every gyve;
Drench with evil blood of foeman 
Freedom, tha t it thrive.
And my name in your great kindred,, 
Kindred bree and new,
Ye shall cherish, lest it  perish, —
Speak me fa ir and true.

[1845]

P e r c y  P a u l  S e l v e r
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flK YMPy. TO nOXOBAHTE. HepeKJiait 
U.. K.

LAST Wfi.J, AND TESTAMENT

When I die, for my grave raise a  high mound of earth  
In the limitless steppe, where the cornfields rustle

and sway
Under the wide sky of Ukraine, dear land of my birth.

Raise it high, on the sliffs rising steep above Dnipro, 
Mighty river, roaring down and along and away, 

Growling and foaming over great rocks below.

Bury me then. Bury and leave me.
Rouse yourselves! Rise, rise, rise!

Break and burst through the chains th a t fe tter and
grieve ye,

, In your enemies’ blood your new freedom baptise.

When Dnipro has swept our evil enemies’ blood
From our land and carried i t  down to the fa r

blue sea,
Then only then will I leave and take flight to God,

To pray, and adore him. Until then God will ve
strange to me.

When you are free,
When you are gathered in new liberty,

As in one great, united family,
With a kind word, quietly spoken, remember me.

[1845] C. K. G i f  f e y
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OR o;U!A fl. O.'IHA I IcpeK.'ian 
0. IBAX

I AM LONESOME AN1) SAT)

I am lonesome and sad,
Fading lonely in sadness,

Without favor of God,
M ay days bring me no gladness.

Ail that God gave to me 
Are these eyes, blight and gleaming, 

But they fade and grow dim 
With the tears daily streaming.

All I had now are gone,
Father, sister and. brother;

With no kin I grew up,
Without love of my mother.

And my love, where is ho?
Who will bring me some gladness?

All are gone . . .  Here alone 
I shall "wither in sadness.

[1847] H o n o r é  E v a c h
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МЕНІ ОДНАКОВО. Переклала 
Е. Л. ВОЙНІЧ

I CARE NOT

I care not, shall I see my dear 
Own land before I die, or no,
Nor who forgets me, buried here 
In desert wastes of alien snow;
Trough all forget me, — better so.

A slave from my first bitter years,
Moat surely I shall die a slave 
Ungraced of any kinsmen’s tears;
And carry with me to my grave 
Everything; and leave no trace,
No little m aik to keep my place
In the dear lost Ukraina
Which is not ours, though our land.
And none shall ever understand;
No father to his son shall say:
—- Kneel down, and fold your hands, and pray; 
He died for our Ukraina.

I care no longer if the child 
Shall pray for me, or pass me by.
One only thing I cannot bear:
To know my land, th a t was beguiled 
Into a death-trap with a lie,
Trampled and rumen and d e filed ...
Ah, but I care, dear God; I care!

[1847] E. L. V o y n i c h
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САДОК ВИШНЕВИЙ КОЮ  ХАТИ. Переклала 
ВІРА РІЧ

[EVENING]

Beside the house, the cherry’s flowering, 
Above the trees the May bugs hum,
The ploughmen from the furrows come,
The girls all wander homeward, singing, 
And mothers w ait the meal for them.

Beside the house, a family supper,
Above, the evening s ta r appears,
The daughter serves the dishes here;
I t ’s useless to advise her, mother.
The nightingale won’t let her hear.

Beside the house, the mother lulls 
The little children for the night,
Then she, too, settles a t their side.
And all is s t i l l . . .  Only the girls 
And nightingales disturb the quiet.

[18471 V e r a  R i c h
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IIOHAH no/lIiM  1,'IE. nepeioaaa 
E. Tl. BOH HIM

THR REAPER

Through the fields the reaper goes 
Piling sheaves on sheaves in rows;
Hills, not sheaves, are these.
Where he passes liowls the earth,
Howl the echoing1 seas.

All the night the reaper reaps,
Never stays his hand nor sleeps, 
Reaping endlessly;
Whets his blade and passes on . . .
Hush, and let him be.

Hush, be cares not how men writhe 
With naked hands against the scythe. 
Wouldst thou hide in field or town? 
Where thou art, there he will come;
He will reap thee down.

Serf and landlord, great and small; 
Friendless wandering singer, — all,
All shall swell the sheaves that grow 
To mountains; even the Tzar shall go.

And me too the scythe shall find
Cowering alone behind
Bars of iron; swift and blind,
Strike, and pass, and leave me, stark 
And forgotten in the dark.

E18471 E. L. V o y n i c h
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чи  ми щ в ЗІЙДЕМОСЯ з н о в г? Переклала 
ВІРА РІЧ

SHALL WE EVER MEET AGAIN. . .

Shall we ever meet again,
Or have we parted now forever,
Carrying to the empty plains
Love’s word, tru th ’s word, to  the deserts?
So be it! She was not our mother,
Yet we had to pay her honour!
Such is God’s wi l l . . .

Obey it surely,
Be humble, seek the Lord in  prayer 
Mindfully of one another;
Love your dear Ukraine, adore her,
Love her . . .  in fierce times of evil,
In the last dread hour of struggle, 
Fervently beseech God for her.

T1847] V e r a  K i c h
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N. N. (COHLIL 3AXOflMTb...)  OepeK.iaaa
P. ^APIBCEH

THE SUN SETS . . .

Tho sun sets; mountains fade
Into tho darkness; the bird’s note is stilled.
The fields prow silent, for the peasant now 
Rejoicing, dreams of rest.
And I look with desire,
Longing desire — to an orchard dark,
The Orchard of Ukraine.
And I pour forth, my thoughts 
As though my heart were resting.
Fie’ds. forests, mountains, darkening still — 
And in the shadowy blue appears a  star . . .
O S ta r ! My S ta r !. ,. And the tears f a l l . . .  
H ast thou then also risen in Ukraine?
Not for the people and not for the praise 
Those verses now are written. Nay, I write 
Hut for myself, my brothers, for heart’s ease.
I.o, from beyond the Dnieper, as from fa r away 
The words flow in and spread the paper o’er; 
Laughing and crying as the children do 
They gladden my pour soul, uncomforted.,
Raw, inconsolable — I joy in them,
With them woud always stay. They are my town. 
As a rich father loves his little ones,
So am I R'lad and merry with my own.
Yea, I rejoice; and the good God 1 praise,
That he lets not my children fall asleep 
In this so-far-off land, but says, “Run home, 
And tell the others in dear Ukraine 
How bitter ‘twas to live in such a world 1”

F l o r e n c e  R a n d a l  L i v e s a y
[1847]
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N\ N. ( W  TPWHAJ1 MTHPI MHHAJIO...}
riepeK.iaB

K. E. MEHHIHr

N. N.

My thirteenth birthday was now over. 
Near whore 1 dwelt, I pastured lambs. 
Perhaps it was the bright sun shining-, 
Fei-hajis it was something in me, —
I fo.lt so harry, yes, so happy.
I loved the Lord . ..
They called mo to share in their fortune, 
But I sat on the littlg hill 
And prayed to Cod. I have no memory 
Of what as little boy I sought 
Uhcii 1 was praying so contented,
Or what a cheerful thought I had.
The Lord’s own heaven and the village, 
The lambs appeared to be so merry,
The sun just warmed, — it  did not bake.

It was not long the sun was warm, 
Not long endured the prayer.
I t  ’gan to bake, it turned bloodred, 
And heaven it burned up.
I wondered, as if waked from sleep, 
The village turned to black,
God's heaven turned unto dark blue 
And lost its golden sheen.
I looked again upon the lambs, — 
They were no lambs of mine.
I turned again unto the homes,
There was no home of mine.
For God had nothing given me,
And (hen my tears welled forth,
Such bitter tears. A little girl 
Upon the selfsame road,
Not fa r away from where I stood, 
Was plucking at the hemp.
She noticed I was weeping loud;
She came and spoke to me,
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She wiper away my b itte r tears 
And gave to me a kiss.

Again the sun was shining brightly,
Again all things in the wide world 
Were mine, the lambs, the fields and forests, 
And -we were smiling as we drove 
Another’s lambs to water.

How foolish! Now, when I  remember,
My heart weeps sadly and still aches;
Why did the Lord not let me linger 
Some time in tha t dear paradise?
I would have died a simple ploughman,
I would have known naught of the world,
I would ne’er been a  fool to others,
Would not have cursed both men and (God).

[1847]
C l a r e n c e  A. M a n n i n g

%
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ЧЕРНЕЦЬ Переклав
О. ДЖ. ГАНТЕР

THE MONK

At Kiev, in the low countrie,
Things happened once that you’ll never aee. 
For evermore, ’tw as done;
Nevermore, 'twill come.
Yet I, my brother,
Will with hope foregather,
T hat this again I’ll see,
Though grief it brings to me.

To Kiev in the low countrie 
Came our brotherhood so free.
Nor slave nor lord have they,
But all in noble garb so gay
Came splashing forth in mood full glad
With velvet coats the streets are clad.
They swagger in silken garments pride 
And they for no one tu rn  aside.

In Kiev, in the low countrie,
All the Cossacks dance in glee,
Just like water in pails and tubs 
Hine pours out ’mid great hubbubs.
Hine cellars and bars

with al the barmaids 
The Cossacks have bought

with their wines and meads.
With their heels they stamp 

And dancing tramp,
White the music roars 

And joyously soars.
The people gaze

with gladsome eyes,
While scholars of the cloister schools 
All in silence bred by rules,
Look on with wondering surprise.
Unhappy scholars! Were they free,
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Hhey would. Cossacks dancing be.
Who is this by musicians surrounded 
To whom the people give fame unbounded? 
In trousers of velvet red.
With a coat that sweeps the road 
A Cossack comes. Let’s weep o’e r  his years 
For what they've done is cause for tears. 
Hut there’s life in the old man yet I  trust, 
For with dancing kicks

he spurns the dust.
In his short time left w ith men to  mingle 
The Cossack sings,

this tipsy jingle.
“ On the road is a  crab, crab, crab. 
Let us catch it  grab, grab, grab.
Girls are sewing jab, jab, jab.
Let’s dance on trouble,
Dance on it double 
Then on we’ll bubble.
Already this trouble 
We-ve danced on double 
So let’s dance on trouble,
Dance on we’ll bubble”.

To the Cloister of our Saviour 
Old gray-hair dancing goes.
A fter him his joyoxis crowd 
And all the folk of Kiev so proud.
Dances he up to the doors —
“ Hoo-hoo! Hoo-hoi!” he rears.
Ye holy monks give greeting 
A comrade from the prairie meeting.

Opens the sacred door,
The Cossack enters in.
Again the portal closes 
To open no more for him.
What a man was there 

this old gray-hair,
Who said to the world farewell?
’Twas Semon Palee, 

a Cossack free 
Whom trouble could not quell.

Oh in the East the sun climbs high 
And sets again in the western sky.
In narrow cell in monkish gown 
Tramps an old man up and down,
Then climbs the highest tu rre t there 
To feast his eyes on Kiev so fair,
And sitting on the parapet
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He yields a  while to fond regret.
Anon lie goes to the woodland spring,
The belfry near, where sweet bells ring. 
The cooling draught to his mind recalls 
How hard was life without the walls. 
Again the monk his cell floor paces 
'Mid the silent -walls his life retraces.
The sacred book he holds in hand 
And loudly reads,
The old man’s mind to Cossack land 
Swiftly speeds.
Now holy words do fade away,
The monkish cell turns Cossack den,
The glorious brotherhood lives again.
The gray old captain, like an owl 
Peers beneath, the monkish cowl.
Music, dances, the city’s calls,
Rattling fetters, Moscow’s walls,
O’er woods and snows

his eyes can see 
The banks of distant Yenisee.
Upon his soul deep gloom has crept 
And thus the monk in sadness wept.

Down, down I Bow thy head;
On thy fleshly cravings tread.
In the sacred writings read.
Read, read, to the bell give heed.,
Thy heart too long has ruled thee, 
All thy life i t ’s fooled thee,
Thy heart to exile led thee,
Now let it  silent be.
As all things pass away,
So thou shalt pass away,
Thus may’st thou know thy lot, 
Mankind Temembers not.

Though groans the old man’s sadness tell, 
Upon his book he quickly fell,
And tramped and tramped about his cell. 
He sits again in mood forlorn 
Wonders why he e’er was born.
One thing alone he fain would tell,
He loves his Ukraina well.

For Matins now
the g rea t bell booms,

The aged monk
his cowl resumes.

For Ukraina now to pray 
My good old Palee limps away. 

[1847] A l e x a n d e r  J a r d i n  H u n t e  
60



[ HEEO HEBMHTE, I 3ACriAHI KBHJ1I. .. HeptKjas
n. n. CEJIBEP

DROWSY THE WAVES

Drowsy the waves and dim the sky, 
Across the shore and far away,
Like drunken things the rushes sway 
Without a want. O God on high,
Is it decreed that longer yet 
Within this lockless prison set,
Beside this sea th a t profits naught,
I am to languish? Answering not,
Like to a  living- thing, the grain 
Sways mute and yellowing on the p lain ; 
No tidings will it let me hear,
And none besides to give me ear.

11848] P e r c y  P a u l  S e l v e r
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І ЗНОВ МЕНІ НЕ ПРИВЕЗЛА Переклала 
ВІРА РІЧ

ONCE M O R E ...

Once more the post has brought to me 
Nothing, nothing from Ukrainel 
For sinful deeds, it seems to be,
I suffer in  this desert plain,
Punished fay w rathful God. To know 
The reason why is not for me,
I do not even wish to know I . . .
But my heart weeps bitterly 
When T recall what used to be,
Those days, those happenings that once rolled, 
Although not joyful, over me,
In my own Ukraine of old.
Of old, great oaths they swore, and vowed 
To be my brothers and sisters dear,
Until we parted like a cloud,
Without the holy dew of tears.
So in m y  old age, I go
Blaming again and cu — ...N o , Nol
From cholera they m ust have died —
Or else a scrap a t least they’d try  
To send, of p ap er. . .
. . .  Ah, from anxiety and grief,
That I might not watch them read 
Their letters, there, beside the sea,
I’ll take a -walk along the seashore,
That I might distract nay sorrow,
Might recall my dear Ukraine,
Sing a well-loved song again.
Men would tell them, men betray me; —
Song has good advice to say me,
Will advise, distract my grief,
And speak to me the blessed truth.

11848] V e r a  R i c h
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(4>. M. JIA3APEBCbKOMy) riepeKJiaB 
B. CEMEHHHA

SH IRISTM AS DAY  
(To F. N. Lazarevsky)

When you’re not going home at night 
From one place or another,
And sleep has gone from you in flight 
Remember me, dear brother!
And when your lonesomeness and g rief 
Won’t  leave you for a  price,
Why, then, just think of me my friend 
And call me for advice.
I t’s then that you should think of how 
Beside a distant sea,
Your friend of friends, so happy once, 
Fights with his destiny;
How he, with just his hidden thoughts 
And with his humble heart,
Walks aimlessly and prays to  God 
To lighten, some, his lot;
Whose thoughts d rift often to  Ukraine, 
Who thinks of you, my friend,
And sometimes worries for a while — 
Not much — you understand.
You see, i t ’s but a  day a-way 
When Christmas Mali be hail’d —
How hard i t  is to meet this day 
When you’re alone and jailed 
In the desert.

Bright and early 
Tomorrow, in Ukraine,
The bells will ring and people’ll sing 
To God a  sweet refrain.
And tomorrow, bright and early, 
Somewhere along the plain,
A hungry beast will introduce 
A chilling hurricane;
To bring and blow the sand and snow 
Around my hut of clay.



That is the way that I shall meet 
The Holy Christmas Day!

* * *

So what is there to  do? Life’s here
In which we all m ust grope
And struggle to  the end. My friend,
If you should ever mope,
Just know w hat’s written on this sheet:
That on this earthly isle
The only life th a t’s hard to meet
Is desert-bound exile . . .
And m an, though poorly, lives there, too.
What else is  there to do?
Unless to  die — blit hope, good man,
Refuses to comply!
[W ritten in exile at Kos-Aral near the Aral 
Sea, Asia, in  1848]

W a l d i m i r  S e m e n y n a
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in i iiah h m j. I Ic.peKJiats
n . II. CFJIBEl»

IF, I.ORDLINGS, YE COUIJ)
ONLY K N O W ...

If, lordlings, ye could only know 
How living creatures weep for woe,
Ye would not pen idyllic lays,
Nor unto God give empty praise,
While mocking a t  the tears we shed.

Yon. cottage with the forest nigh 
We call a paradise: yet why?
There one my heart with torment bled, 
And it was there my tears I shed, 
Earliest tears! Can e’ et befall 
At God’s decree, a cruel teen 
Which in that cottage ne’er was seen? — 
And that a paradise they call!

No paradise in sooth, for me 
That cottage by the grove can be,
By the. clear pond, the village near 
My other swaddled me, and here 
She sang to me those lullabies 
That made her own despair arise 
Within he)’ babe: that grove, that cot, 
That paradise, — it was the spot 
Where I saw hell! ’Twas bondage there, 
Most grievous slavery, and ne’er 
Would they vouchsafe me e’en to pray. 
E re long my own good mother lay 
In very youth beneath the ground:
Rest from her grief and toil she found. 
My father with his children wept 
(We little ones but scantly clad)
And bearing not the griefs he had,
He died in servitude; we crept 
Away by strangers to be kept,
Like tiny beasts. A t school oppressed,
I drew the water for the rest;
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My toothers toiled as sort's, till they 
W ith hair dose?shom were marched away.

But sisters! sisters! Hapless ye,
Young fledglings mine! W hat bools it you 
Upon the earth your life to spend? 
Hirelings in stranger’s keep ye grew, — 
Your hireling: tresses shall Brow white, 
Hirelings. 0 sisters, ye will end . , .

[18501 P e r c y  P a u l  S e l v e r
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ОГНІ ГОРЯТЬ, МУЗИКА ГРАЄ. Переклала 
ВІРА РІЧ

BLAZE OF L IG H T S ...

Blaze of lights and music calling,
Music weeping, rising, falling:!
Like rare  and precious diamond,
Youthful eyes are gleaming- fair,
Joy and hope are shining there 
in  laughing eyes. All bliss is sent 
To eyes so young and innocent!
On all sides, yeople laugh and smile,
All are dancing, only I
Like one bewitched, look on meanwhile
And weep in secret, weep and sigh . . .
Mhy do I weep? Perhaps that ever 
All eventless, like grey weather,
All my youth has passed me by.

[1850] V e r a  R i c h
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доля Переклав 
К. Е. МЕНН1НГ

FORTUNE

You never played, me false, I swear it:
You grudged to me a brother, sister.
And e'en a friend; you took me early 
And led me as a little  boy 
And put me in a school for peasants. 
Where 1 might learn from drunken clerk, 
"Work hard, my darling! You will later 
Become a m an!” — These were your words, 
Ajid I obeyed, I studied hard,
And learned my lesson.

And you lied I 
What sort of man! ’Twas all in vain.
We never played you false, I swear it,
We liv^d our life! And nevei-, never 
Left any seed of lie behind us . . .

So let us go, my humble fortune,
My friend so poor, so free from guile,
Let us go on; ahead is glory 
And glory is my only guide.

[1858] (’ 1 a r e  n c e A. M a n n i n g

68



МУЗА Переклав 
К. Е. МЕНКНҐ

THE MUSE

O thou most chaste and holy maiden,
Of Phoebus tlic beloved yong sister,
You took me when I was a  child 
And carricd me into the meadow;
There on a  tomb upon the meadow,
You wrapped me in a cloud of gray 
Just as that freedom in the valley 
And fondled me and sang your measures 
And worked your charms . . .

And I, meanwhile , . .
0  my enchantress ever fair,
You helped me wheresoe’er I was,
You watched o’er me wheree’er I  was, 
And everywhere, my star of brilliance, 
You glowed, by evil never spotted,
And on the steppe, the barren steppe,

In my deepest prison
You shone there in gleaming raiment
Like flower in the field.
From the filthy hole of prison 
You flew out to meet me 
As a bird, both pure and holy.
And above my person
You flew down with pennons golden
And you sang so sweetly.
You refreshed my thirsty  spirit 
With the living water.

And so 1 livo, above my head
With all your Godlike charm and beauty,
You blaze forever, s ta r of heaven.
You will receive me, cherubim,
Revered six-winged seraphim,
My holy counselor adored,
My fate which leads me since my youth, 
Do not forsake me!

And a t  night
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In daytime, evening, and the morning 
Be with me ever, teach to me 
With my sincere and tru th fu l lips 
To tell the truth !

Then help me too 
To send a prayer unto my end;
And when I die, my sacred friend,
My loving mother, place your son 
Within his small and narrow casket,
And show a t least one little tear 
In your immortal, holy eyes 1

118581 C l a r c n c o  A.  M a n n i n g
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HE HAPIKAfO ?i HA B O fA . fltpeiuiaB 
K. E. MEHHHf

I 1)0 NOT MUKltfUR AT TH E LORD

I do not murmur at the Lord,
I do not murmur at a  soul,
I fool myself in my despair 
And sing as well.

For I will plough 
My meadow, mu poor, humble field,
This word of mine; a harvest rich 
Will come some day from it.

I fool
Myself, my own poor, humble person 
And no one else, as I  can see.

Be thou ploughed, my humble meadow, 
From the top to bottom.

Be thou planted, this black meadow 
With the shining freedom.

Be thou ploughed, and well turned over, 
Let the soil be levelled.

Be thou sown with seed most fertile, 
W atered by good fortune.

Be thou turned in all directions,
Ever fertile meadow.

Be not sown with words unmeaning 
But with reason, meadow.

Men will come to reap the harvest 
In  a happy moment —

Be well worked and be well levelled, 
Poor and barren meadow.

Do I not fool niysolf again 
With this fantastic word ol’ hope?
I do! But it is better fa r  
To fool myself, my very self,
Than live a t pcace with my cruel foe 
And vainly murmur a t the Lord.

[I860] C l a r e n c e  A. M a n n i n g
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MMiy;in j ut a Mojioznr. IlepeK.'iajia 
b. JI. BOKIilH

W INTER

Thy youth i.s over; time has brought 
W inter upon thee; hope is grown 
Chill as the north wind; thou a rt old.
Sit thou in thy dark house alone;
With 110 man converse shalt-thou hold, 
With 110 man shalt lake counsel; nought. 
Nought a r t  thou, nought be thy desire.
Sit still alone by thy dead fire 
Till hope shall mock thee fool, again, 
Blinding thine eyes with frosty gleams, 
Vexing thy soul with dreams, with dreams 
Like snowflakes in the empty plain.
Sit thou alone, alone and dumb;
Cry not, for Spring, it will not come.
It will not enter a t thy door,
Nor make thy garden green once more, 
Nor cheer with hope thy withered age, 
Nor loose thy spirit from her cage. ..
Sit still, sit still! Thy life is spent;
Nought a rt thou, be with nought content.

[ 18001 T. L. V o y n i c h
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ЧИ НЕ ПОКИНУТЬ НАМ. І1ЕВ0Г0. Переклала 
ВІРА РІЧ

SCHOTILT) WE NOT THEN' C E A S E ...

Should we not then cease, ray friend,
My poor dear neighbour, make an end 
Of versifying useless rhymes?
Prepare our waggons for the tim e 
When we that longest road must wend? 
Into the other world, my friend,
To God we'll hasten to our r e s t . . .
We have grown weary, utter-tired,
A little wisdom we’ve acquired,
It should suffice! To sleep is best,
Let us now go home to r e s t .. .
A home of gladness, you may know I

No, let us not depart, nor go, —
It is early still,
We shall yet take walks together,
Sit, and gaze our fill,
Gaze upon the world, my fortune,
See how wide it spreads,
Wide and joyful, it  is both 
Bright, and of great depth !
We shall yet take walks, my star.
On a hill climb high,
And take our rest together .. . And 
Your sister-stars, meanwhile,
The ageless ones, will s ta rt to shine, 
Through the heavens glide . . .
Let us linger then, my sister,
Thou, my holy bride,
And with lips unsullied we shall 
Make our prayer to God,
And then set out quietly 
On th a t longest road,
Over Lethe’s plumblesa depths,
W aters dark and swarthy,
Grant me then thy blessing, friend,
W ith thy holy glory.
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'While this and that and all sucli w ear on, 
Straight let us go, as the crow flies,
To Aesculapeus for advice,
If he can outwit old Charon
And spinning Fate  .. . And then, as  long- as
The old sage would change his purpose,
We would create, reclining there,
An epic, soaring everywhere 
Above the earth, hexameters 
We’d twine, and up the a ttic  stairs 
Take them for mice to gnaw. Then we 
Would sing prose, yet with harmony 
And not haphazard.

Holy friend,
Companion to my journey’s end,
Before the fire has ceased to glow.
Let us to Charon, rather, go!
Over Lethe's plumbiess depths,
W aters dark and swarthy,
Let us sail, let U3 bear 
With us holy glory,
Ageless, young for evermore .. .
Or —- friend, let it  be!
I will do without the glory,
If they g ran t i t  me,
There on the banks of Phlcgethon,
Or beside the Styx, in heaven,
As if by the broad Dnipro, there 
In a prove, a grove primaeval,
A little house I ’ll build, and make 
An orchard all around it growing,
And you’ll fly to me in the shades,
There, like a beauty, I ’ll enthrone you; 
Dnipro and Ukraina we 
Shall recollect, gay villages 
In woodlands, gravehills in the steppes, 
And we shall sing right merrily.

E1861] V e r a  R i c h
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ПЕГІІКЛЛДІІ З  ШЕВЧЕНКА НА БІЛОРУСЬКУ 
МОВУ

їй: зважаючи на спільні історичні традиції, як 
і на географічну близькість України й Білоруси 
.та на спорідненість иоох мов, поетичні твори 
Тараса Шевченка пригорнули уваї'у білоруських 
поетів і перекладачів щойно з початком ХХ-го 
сторіччя, чи точніше після революційних П О Д І Й  

1903 р. Під безпосереднім, глибоким і неперемож
ним впливом сповненої революційно-національ
ним пагосом Шевченкової творчости почала роз
виватися й рости нова білоруська поезія, репре
зентована такими талантами, як Янка Купала 
(спп. прізв. Ян Луцевіч, 1882-1942), Максим Бо- 
гдановіч (1891-1917), Якуб Колас (спр. прізв. 
Константин Міцкевич, 1882-1956), Змітрок Бя- 
дуля (спр. прізв. Самуїл Плавник, 1886-1941), 
Олександер Гурло (1892-1938) та інші.

Першим перекладачем творів Шевченка на 
білоруську мову був найвидатніший з білорусь
ких поетів нової доби —  Янка Купала. Захопив
шися творчістю Шевченка вже в молодих своїх 
роках, Янка Купала переклав і надрукував у збір
ці „Жалейка” (1908 р.) Шевченкову „Думку" 
(„Нащо мені чорні брови?’ ) та  уривок із вірша 
„Гоголю”. Перекладений тоді ж вірш „Минають 
дні, минають ночі”, залишився ненадрукований 
аж до 1930 р. Згодом уже в двадцятих роках, пі
сля виходу з большевицької тюрми, Янка Купа
ла опублікував переклади Шевченкового „Сну” 
(,,У всякого своя доля”) та „Тополі” .

Янка Купала був також редактором перекла
деної Ф. Чернишевичом „Катерини”.
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Дужо ііктиипим перекладачем теорії; Шев
ченка не так на білоруську, як на російську мо
ву був відомий білоруський гюет і літературний 
критик, Максим Ьогдановіч. Переклади ці не бу
ли своєчасно надруковані і появилися щойно в 
посмертних виданнях творі и ЛІ Богдани віч а. Ві
домий Богдановіч, як автор цінної ще й досі пра
ці, присвяченої аналізі поетичних засобів Шев
ченка п, н. „Краса и сила. Опыт исследования сти
ха Т. Г. Шевченко” , надрукованої в журналі „Ук
раинская жизнь” в 1914 р.

Черговим, після Ямки Купали, перекладачем 
творів Шевченка на білоруську мову був посг 
Олекеандер Гурло, який переклав кілька уривків 
із Шевченкового „Посланім” і якому належить 
мабуть теж, опублікований під ініціалами А. Г. 
переклад ..Кавказу” . Гри Шевченкові вірші —  „Як 
умру", „Розрита могила" і „Мені однаково” пе
реклав білоруський поет Макар Кравцов (спр. 
прізв. Макар Косьцевич).

Взагалі протягом майже ЗО років від постан
ня перекладних спроб Янки Купали, перекладів з 
Шевченка на білоруську мову появилося обмаль. 
Лука Луців, автор вичерпної статті про вплив 
Шевченка на білоруських письменників і постів 
п. н. „Шевченко в білоруській мові” , надрукованої 
в XV-ому томі видання У НІ, стверджує, що до 
кінця 1935 року, значить, до виходу тому „Шев
ченко в чужих мовах”, тільки чотирьох авторів 
перекладало твори Шевченка на білоруську мо
ву і що всього перекладено тільки 10 Шевченко- 
вих творів в цілості й один в уривках. До вибо
ру перекладів у виданні УНІ було включено всьо
го три твори, усі в уривках.

Пожвавилося зацікавлення творчістю Шев
ченка в другій половині тридцятих років у зв’я 
зку із заплямованими на 1939 рік для відзначен
ня 125-ліття з дня народження Шевченка урочис-
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гостями і виданнями. Т ак же само, як і в інших 
республіках СРСР, в Білоруській PCI3 зорганізо
вано офіційно для праці над перекладом усієї 
поетичноїтворчости Шевченка великий гурт пое
тів і перекладачів. Вислідом проведеної ними, під 
проводом Янки Купали і Якуба К о ласа, праці бу
ло здійснене 1939 р. видання повного „Кобзаря” 
білоруською мовою її. її. Тарас Шэучэнка. Ка- 
бзар. Пераклад з украі искан мовы над рэдакцыяй 
Янкі Купалі.і і Я куб а  Коласа1', (Менск, стор. 
XV -і- 3 ни. -j- 287 -г  1 нп.). Це видання охоп
лює усю поетичну творчість Шевченка — 
224 твори (крім трьох фрагментів), в тому два 
„Сліпа" і „Тризна” друковані далі російською 
мовою. Крім Якки Купали і Якуба Коласа, яким 
належать переклади усіх більших поем і які да
ли, перший —  19 перекладів і другий 18 перекла
дів, для цього видання опрацювали переклади 
що такі автори: К. Крапіва — 4, 3. Бядуля — 23, 
М. Клімковіч — 14, Пятро Глєбка —  20, А. Ку- 
ляшов —  46, Пятрусь Бровка — 78. „Кабзар” 
1939 року є одним із найвидатніших досягнень 
білоруської перекладної літератури і на його осно
ві були видані 1948 р. „Вибраныя вершы и поэ
мы” Т. Шевченка і в 1952 році його перевида
но другим виданням.

До вибору білоруських перекладів з Ш ев
ченка до цього ХП-го тому Повного видання йо
го творів включаємо, крім наявних в XV-ому то
мі видання УНІ уривків з „Катерини” і „Сну” ще 
19 нових перекладів із „Кабзаря” 1939 р.
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ДУМИ МОЇ. ДУМІ МОЇ 1 Іереклав 
ЯНКА КУПАЛА

ОИ, КЫ ДУМЫ. МАЕ ДУМ Ы ...

Ой, иы, думы, мас думы.
] І.яжаиькп мне :і намі!
Мяшго сталі на каперы 
Сумнимі рцдкамі? ...
ІІІтп нас кеиер не ра.щеяу 
у стэну да астатку?
ІІІто нас topa не приспала,
Ян сиаё лзіцитка? . . .

Во на сг.ет пас беды ни смех спарадіілі. 
Паліиалі слёзы ... ІІІто-ж не затапілі.
Не вьшеслі у мора, не размыл і ÿ полі? . . 
Не пмталі-о люлзі, што S7 мине баліць?
Не шлталі-О, м  што проклінаю долю,
Чаму мне маркотиа? ..Нсчага рабіць!" — 
На смех «е сказалі-б . . .

Кветкі має, дзеці! 
Нашто-ж н кахау пас, наші о даглядау?
Ці заплача сзрца адно на усім свец.е,
Як я з домі плакау?... Можа і утадау. . .

Можа знойдецца дзяноча 
Сэрпа, кары вочы,
Што над дума мі заплачуць — 
Большага не. хочу . . .
Алну слёзку з пачэй карих —- 
1. . .  пан над панамі!. . .

Ой, вы, думы, мае думы,
Цяжанъка мис з вамі!...

За карыя пачанячы,
За чорныя бровы 
Сэрца млела, смяялася,
Вмлівала мову;
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Вил ікала, як умела,
За цемиые ночы,
За вішневц сад зялёны,
За ласкі дзявочы.. .
За стэп буйны, за маї'іли,
Што на Украіке,
Сэрца млела, не хаце.ча 
Спяваць на чужыне ...
Не .хацела у снезе, у лесс 
Казакоу і рам аду 
З булавам і, з бунчукамі 
Збіраць на параду . ..
Няхай душьі казацкії 
На Украине лунаюць —
Там шырока, там вясёла 
Ад краю да краю. . .
Нібьі воля, што мінула,
Днепр широкі — • мора,
Сгэп і стэп, равуць napori,
I маплы-горы.
Гам радзілася, гуляла 
Казацкая воля;
Там гагарам і ды шляхтай 
Засявала иоле,
Засявала поле трупам,
Пакуль не астыла. . .
Спачыць легла. . .  А тым часам 
Вырасла магіла,
А над ёю арол чорны 
Сторажам лятае,
I аб ёй-жа людзнм добрым 
Кабзары сняваюць.
Што тнарылася спяваюць 
Оіянціл-небаракі, —
Бо кемлівьі. . .  А я . . .  А я 
Толькі умею илакаць,
Толькі слёзы за Україну...
А слова — няма у ж о ...
А за гора ... Ды цур яму!
Хто яго не знау-жа!...
А надта той, што глядзіїша 
На людзей душою —
Пекла яму ÿ гчтым свеце,
А на тым . . .

Журбою 
Не наклічу сабе долі,

79



Калі так не паю.
Няхлй зльілні жывуць гри дні 
Я іх захаваю,
Захаваю змяю люту 
Каля свайго сэрца.
Каб і вираг не пабачыу 
Як гора смяецца. . .
Няхай думка, як груган той, 
Летас ды крача,
А сэрцайка салаиейіс;ш 
Шчабеча ды плача 
Цішком — ліодзі не иаСачаць. 
їо  й не засмяюцца. . ,
Не уцірайце-ж мае слези 
Няхай сабе лыоцца,
Хай чужое паліеаюць 
Поле днём і кочай,
Пакулъ поп той не засыпле 
Чужым ИЯСКОМ В О Ч Ы  . . .
Нось яно як. . .  А рабіць што! 
Журба не паможа.
Хти-іК зайздросціць сіраціне, 
Карай гаго, Божа!

Ой, г>ы, думы, мае думы,
Кветкі мае, дзеці!
На Україну йдзецс, думи!
На нашу Україну,
На Украіпу Йдзеие, думы!
На нашу Україну,
Над гілатамі, сіратамі,
А я — тут загіну.
З сэрцам сгрзнецсся шчирим 
1 з словам ласкавым,
Там іш знойдзеце і прауду,
А йшчз, можа, й славу . . .

Прьтітай-жа, мая маці!
Мая Украіна!
Маіх дзетак неразумных,
Як родпаго сына!

118391 Я н к а К у п а л а
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УРИВКИ З ПОЕМИ ..КАТЕРИНА” Переклав
Ф. ЧЕРНИІ1ІЕВИЧ

КАНЯРЬША

Не кахайцеся, дзяучатьі,
Вельмі з маскалямі,
Бо маскзлі чужьі людзі,
Жьіць ня будуць з вамі. 
Маскаль любіць толькі жартам 
І на жартм кіне,
X’ сваю бацькаушчьшу пойдзе, 
А дзяучьіна гіне 
Як адна то йшьз нічога,
Але й стара маці,
Што на сьвег яе радзіла, 
Мусіць прападаці.
Сзрца вяне адзінока,
) долі ня відна.
Людзі сзрца ня спьітаюць, 
Толькі скажуць ,,стидна”
Не кахайцеся — ж дзяучатьі, 
Вельмі з Маскалямі,
Бо Маскаль чужога роду, — 
Жьщь ня будзе з вамі.
На матулю Кацярьша 
Увагі не зьвяртала 
Палюбіла маскаленка,
Як сзрцайка знала;
Спадобала маладога,
І у садок хадзіла,
Аж пакуль сябе і долю 
Там не задубіла.
Кліча маці на вячзру,
А дачка ня чує;
Дзе гуляє з маскаленкам,
Там і заначуе.
Цалавала, мілавала 
Кацярьсна тая,
Пакуль слава на сяло усе 
Не найшла благая.
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Хай сабе ужо хоцъ еьвет цэлы. 
Што хоча, гавора;
Яна .'іюбіць, дык ия чуе 
Што укралася гора.
Аб вайне не самавіта 
Вестка разыйшлася;
Маскалі пайшлі на турку,
Кася асталася.
Асталася, не сиазнала,
Што яе тут зтуба,
1 Іа міленькім, ик няяці,
Патужьїці — люба.
Абицауся чорнабрывы,
Калі не загіне,
Абяиауси ёи вярнуцца 
К сваей Кацярыне.
Маскаліхай талы будзе,
Нуаць ня будзе гора,
А пакуль што хай сьиет цэлм 
Што х.оча га пора.

Нось нашто здалося с чужинцом коханьне, 
Каб над чужьім плотам сь.тезьі иьіліваць; 
Зважайце-ж, дзяучатьі, на гзта бадзяньме, 
Каб не давялося Маска ля шукаць,
Як яна шукає і шукаці будзе.
Тадьі не іштайце, чаму лаюць людзі,
І чаму ня хочуць у хату пускадьі

Пазнау бацька свайго сына,
Ды ня хоча узяці.
„Як заяуць?” — иьітае паня.
— „Янка”. — „Какой милый!”
Коні рушилі, а Янку 
ІІьілам абляціла...
Мадлічилі небаракі,
Што ім наскладалі
І, уздыхнуушы, папляліся 
Сваім шляхам далі.

[ 1839] Ф. Ч е р н  ЫШ9 в і ч
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РОЗРИТА МОГИЛА Переклав
ЯК У  Б КОЛАС

РАСКОПАНАЯ МАГІЛА

Свеце ціхі, краю мільї,
Мая Україна!
За што табе пакаранне,
За што, мані, гінсш?
Ці ты уранне на світанні 
Нога не маліла?
Ці ты дзетак непаслушішх 
Праудзе не вучыла?
Малілася, старалася,
Дзень і ноч не спала,
Малых дзетак даглядала, 
ГІраудзе навучала.
Вырастал і мае кветы,
Мае краскі-дзеці,
Панавала і я колісь 
На широкім свеце, — 
Панавала... О Багданеї 
Неразумны сыну!
Паї лядзі ияпер на маці,
На сваю Україну,
Шго калышучы спивала 
І Іра сваю нядолю,
Што спянаючы рыдала, 
Выглядала волю.
Ой, Багдане, Багданочку.!
Каб науперад знала —
У калысцы-б задушыла,
Пад сэрцам прыспала.
Стэпы мае запраданы 
Гандлярам, нямчурам,
Сыны мае на рабоце 
За чужацкім мурам.
Дняпро, брат мой, высыхае, 
Мяне ішкідае,
Мае мільїя магільї 
Маскаль разрыва« .. .
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Хай раскопвас, хай рые,
Не свае ш у к а е . . .
А тым часам шрэксды 
Няхай надрастаюць,
Кай ма скалю дапамогуць 
Гаспадараващ,
Ды лаганую сарочку 
3 манеры зшмаць 
Памагайце, недалк«ш,
М ажу катаващ.

Начэцвера ра ска пана.
Разрыта м апла...
Чаго яны там шука.ти?
Што там палагкьт 
Бадью наши? Эх, каб гое. ..

Каб-жа знайшл| гое, што там пахава.<п, 
Не п.такал]-б дзеи1 1 мац! ад жалю.

[1843] Я к у б  К о л а с



гоголю Переклав
ЯКУБ КОЛ AC

ГОГА ЛЮ

За думаю дума роем вылятае:
Адна цістіе сэрца, тая раздзірае,
А трэцян ціха, ціхусенька плача 
У слмсиькім сэрцы — можа й Ьог не бачыць.

Каму-ж яе пакажу я,
І хто тую мову 
Прьшітае, угадає 
Вялікае слова?
Усс глухі. У кайдани 
Закованы у сцю жу!...
Ты смяешся, а я плачу,
Вялікі мой дружа.
А што уродзіць з таго плачу?
Дурнап’нн пракляты . . .
Не знрануць па украіне 
Вольные гармати, 
lie зарэжа банька сына,
Роднае дзяцшы,
За чэсць, славу, за братэрства,
За волю Украіни.
Не зарэжа: выкахае 
Дый прадасць з кахання 
Маскалго у раздроб. То, бачыш,
Удовіна даянне 
Нару-бацьку, і айчыне,
I нямчуры плата.
Няхай, браце! А мм будзем 
См я я цца ды плакаць.

[18443

Я к у б  К о л а с
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СОН. Комедія 
(Уривки)

Переклав 
ЯНКА КУПАЛА

С О Н
(Камелыя)

У кожнага свая доля 
1 свой шлях шьірокі.
Той мурує, той руйнує,
'Гой н я сытым вокам 
За край сьвету зазірае 
Ці няма краіньї,
Каб заірабіць, дм з ейбою 
Узнць у дамавіну;
'Гой тузамі абірае 
У яго-ж хаце свата,
А той снотайку у куточку 
Точыць нож па брата . ..

Вунь глянь, — у тым раі, што ты ітакідаеш, 
.Латную сьвітку з калекі зі.німанщь,
Са снурай зьпімаюць, бо іієчьім абуць 
Княжат недарослых. А в\нь расьпігтюпь 
У;іаиу за иадаткі, а сына куюць,
Удавы няшчаснай алзіна-га сына, •
Ддзіпу надзею, • • у войска аддаюЦь,
Бо войска, бач, мала. А вуньдзе над тынам 
Анухлае дзщё галоднае мрэ,
А маці ишаніцу на напшчыне жне.

Далей пазіраю —
Аж ляціць конь, капііітамі 
Скалу разьбівае!
На кані сядзіць ахлапам 
У сьвіце — пі бяз сьвітьі,
І бяя шаінгі, пейкім лістам 
Галава павіта.
Конь на дыбах, - -  вось - вось рачку,
Вось — вось перзскоча 
А ён руку прасьцірае,
Бы сьвет увесь хоча 
Заірабсьці. Хто-ж такі гэта?
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Вось сабе й чытаю,
ЦІто на скале накапана: 
„Первому Кторая” —
Гэга, вьіетавіла дзіва.
Цяпер жа я знаю:
Во той Первый, расьнінау ішо 
Нашу Україну 
А Вторая даканала 
Удаву — сіра ціну.
Каты, каты, людаеды!
Наелісь абое
На к рал і ся! А што узялі
У магія у з сабою?
Няжки, няженька мне стала, 
Так, нібьі чытаю 
Гісторьію України!
Стаю, заміраго...
А тым часам иіха, ціха 
Ды сумна сміявае 
Шюсь нябачана такое:
,.А з гораду, я з Глухова 
Палкі выступал!
З рьідлеукамі на лінію,
А мяне паслалі 
На Сталіну з казакамі 
Наказным гетманам!
О, Божа наш міласзрньї!
О. цару наганы!
Цар пракляты, подла-хітрьі, 
Асьнід прагавітід!
Што зрабіу ты з казакамі? 
Балоты засыпау 
їх шляхотньїмі касі.цямі! 
Иаставіу сталіцу 
На іх трупах катаваных!
І у цёмнай ііимніцьі 
Мяне вольпага гэтмана 
Г«ладам замучыу 
У кайданах . . .

Ня легка мне 
Лупаць нал Нявою!
Можа Украины дал ёкай 
Ужо няма — ня знаю .. .  
Паляцеу-пы, п агл я д зе у - б ы 
Дык Бог ня пускае 
Масква вьшал!ла можа 
I Дняпро снусьшла 
У сше мора?
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Рас к а и ала курганы — магіям 
Нашу славу? Божа шлы! 
Зжалься, Божа мільї!"

.......Ты нас з Украины
Загаау голых і голодных 
У сьнег на чужыну,
Дый парэзау, а з скур нашых 
Сабе баграніцу 
Пашыу жьіламі туї імі 
і заклау сталіцу 
Р  новай рызе. Падзівіся:
І Ьрквы ды палацы!
Веся ліс я, кат пракляты,
Люты сьмерце — дауна!”

[18441 Я н к а  К у п а л а
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СТОИТЬ В СЕЛ! СУ БОТОВ!. Переклав 
К. КРАПША

НА ГАРЬ! СТАЩЬ СУБОТАУ

На гары стащь Суботау,
На гары высокая,
3 дамавшай Украгны 
Шырокай, глыбокай, —
Тэта нарква Багданава:
Ён у ёй мал1уся,
Каб мае ка ль дабром 1 Л1хам 
3 казаком дзял|уся.
Иамяць вечная, Баг дане!
Не так яно стала:
Маскалш усе загрэбл),
Што у рук! папала.
Магмы ужо раскопваюць 
Ды грошай шукаюць,
Твае лёх! разсярнуЛ!
Ды нябе-ж 1 лаюць,
Што й за працу не знаходзяць. . .  
Так яно, Багдане!
Занапасшу ты убогую 
С!рату Украшу!
Дык вось маеш-жа падзяку... 
Царквы-дамав1ны 
Тут няма каму нанравщь 
На той Украше,
На той самай, што паляка 
Зшшчыла з табого, —
Байструю Екацярыны 
Сел1 саранчою.

Дык вось так яно, Зшов1Й, 
Аляиссеу дружа!
!м ты усе аддау, яны-ж вось 
Дзякуюць пе дужа.
Кажуць, бачыш, усе гэта 
Было таю наша,
А яны наймал! только 
Татарам на пашу
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Дьі па лякай ... Можа й правда!
Няхай так і будзе!
Так смяюцца з України 
Староннія людзї!
Дьік не смейцеся-ж, ви, людзі! 
Царква-дамавіва 
Разваліцца, а  з руіньї 
Устане Україна,
І развее змрок няволі,
Прауда скрозь засвеціць,
1 памоляцщ на волі 
Няволькікау дзеці!...

[18451 К. К р а п і в а
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ЯК УМРУ, т о  п о х о в а й т е . Переклав 
ЯНКА КУПАЛА

ЗАПАВЕТ

Як памру, дык пахавайие 
Мяне на кургане,
Сярод стэпу шырокага 
На Украінс слаунай,
Каб бяскрайнія разлогі, 
і Днянро, і кручы 
Выли відна. было чутна,
Як ірьіміць грымучы.

Як сн змьіе з Украіиьі 
У сіпяе мора
Кроу нарож у... В ось талы я 
! поле і .горы —
Усе панілу, паляту я 
Да самога Бога 
І Іямлліацл . .. Ла таго-ж я 
ї Je ne лаю Бога.

ГІахавайце, дьі устапайце,
Ланцугі нарвіцс,
І варожай злой крывёю 
Волю акрапіце.
І мянс ÿ сям’і вялікай,
Сям’і вольнай. новай 
ІІамянуць вы не забудзьце 
Няалым ціхім словам

[18451 Я н к а  К у п а л а
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МЕНІ ОДНАКОВО Переклав
ЗМ1ТРОК БЯДУЛЯ

МНЕ АДЗІНАКАВА...

Мне адзінакава, «і буду 
На Украіне жьшь, ці не.
Ці хто успомніць, ц і забудуть  
У чужой халоднай старане —
Мне усеадно — усероуна мне.

У" няволі вьірас між чужммі,
І неанлаканьї сваімі 
У няволі плачачьі памру,
І усе з сабою забяру —
Малого следу не пакіну 
На нашай слаунай Украіне,
На нашай — ве сваей зямлі.
І не спамяне бацька з сьшам,
Не скажа сину єн: „Малі,
Малі ть» Бога: за Україну 
Яго замучьш калісь”.

Мне адзінакава, ці будзе 
Той син маліціся, ці н е .. .
Дн не усероуна для мяне,
Як Україну зльїя людзі 
Прнспяць, злалзеі, і яе 
У аіні, абкрадзеную, збудзяць...
Ох, не усероуна для мяне.

ї  1847 ] З м і т р о к Б я д у л я

92



САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ. . .  Переклав
ЗМІТРОК БЯДУЛЯ

САЛОК ВНІІНЕВЬІ КАЛЯ ХАТЫ. . .

Садок віиіневьі каля хаты,
Хрушчы над вішпямі гудуці»,
Аратия з плугамі йдуць,
Спяьаюць ідучьі дзяучзты,
А мацеры вячэрзць ждуць.

Сам’я вечэрае ля хаты,
Зара вячэрняя устає.
Дачка вечэраць надає,
А маці-лс ёй дає парады,
Салоуха слухаць не дає.

Паклала маці кали хати 
Маленькіх дзетачак своіх,
Сама заснула каля іх,
Заціхла усе. . .  А дно — дзяучаты 
Ды салавейка не ааціх.

11847] З м і т р о к Б я д у л я
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ДУМИ МОТ, ДУМИ .МОЇ. Переклав
ЗМІТРОК БЯДУЛЯ

ДУМЫ МАЕ, ДУМЫ М А Е...

Думы мае, думы мае,
Вы адны са мною,
Не кідайце хоць вы мяне 
Лютак> парою.
Прылятайце, галубочкі 
Сізьія, уранне
З-за Дняпра, з-за шырокага 
У стэп на гуляние 
З кіргізамі у б ог і мі.
Там кожны з іх убогі,
Ужо голы. . .  Хоць на волі 
Моляцца 'шчэ Богу.
Прылятайце, мае птушк),
Ніхім словам-сказам 
Привітаю вас, як дзетак,
I заплачаы разам

[1847 1 3 м і т р о к Б я д у л я
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N . N . (СОННЕ ЗАХОДИТЬ .. .)  Переклав
М. КЛіМКОВИЧ

N. N. (СОНЦА ЗАХОДЗШЬ ...)

Сонца заходзіць, горы чарнеюць,
Птуиікі ііаціхлі, поле кямее;
Цешаццз людзі, што адпачинуць.
А я дзіулюся ...  і штохвіліньї 
У цёмны садочак на Україну 
Думкай імчуся. Думку гадаю 
І ніби сэрцам адпачываю,
Чарнее поле, гай і пригоркі,
Узышла на неба краеуня-зорка.
О зорка! зорка! і слёзы хлынуць.
Ці ты узышла там над Украінай,
Ці у небе сінім цябе шукаюць 
Карыя вочы, ni забываюць?
Калі забыл і, бадай заснулі,
Пра маю долю каб і не чулі.

[18471 М. К л і м к о в і ч
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ОДИН У ДРУГОГО ПИТАЄМ Переклав
М. КЛІМКОВИЧ

АДЗІН ДРУГОГА МЬІ ПЬІТАЕМ .. .

Адзін другога ми питаєм,
Нашто нас маці привяла?
Ці для добра, ці то для зла?
Нашто жьівем? Чаго жадаєм?
І не дазна^шьіся уміраем,
Якая-б справа ні бьіла. . .

Што я пакіну, Божа мільї,
На суд патомкау на зямлі?
Хай тьія-б дзеці не раслі,
Цябе, свяюга, не гнявілі,
Якіх у няволі нарадзілі 
Бацькі, і у стид цябе узялі. , .

[1847] М. К л і м к о в і ч
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ТО ТАК I Я ТЕПЕР ПИШУ Переклав
ПЯТРО ГЛЄБКА

ВОСЬ ТАК І Я ЦЯ ПНР ПІШУ . . .

Вось так і я цяпер пішу:
Паперу толькі марна трачу...
Бьіло-ж! Далі бог-ж а, не брашу!
Успомик) што, ці іііто пабачу,
Дык так усну, ажно заплачу...
1 ніби сам передачу 
Хоць на гадзіиу на Україну;
На родную узгляну зямлю,
1 як дабро каму зраблю,
Так люба сэрца адиачыне.
Калі-б сказань, што не люблю,
Што я Україну забываю,
Або зрадлівьіх праклінаю 
За тое, што цяпер цярплю, —
Дальбог, браточкі, прабачаю 
і Літасцівага малю,
Каб чым не успомнілі нягожым;
Хоць я вам крыуды не рабіу',
Ды ÿcë-ж такі між вамі жьіу,
Дык uiToCb і засталося, можа.

І ІN471 П я т р о  Г л е б к а
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А НУМО ЗНОВУ BlPUIVHATLi. . Псрекаан
ПЯТРО ГЛЄЬКА

А НУ КІІЮу КУ НШЧПАВЛІ U>. ..

А ну ізноуку вершаїзаць!
Цішком, Еіядома. Ну, пайова,
Покуль пппінка ш ясноі«\
Старызну божжу ліцаваиь,
А гэта . ..  Як-бы вам сказань,
Каб не збрахаушы. Ну, намова 
Людзей і долю пракліпаць!

.Люд за roe, каб нас зиалі 
Дьі пас шашкалі.
Долю нашу, кйб не спала,
Ді.і нас даглядала.
А то, бач, што ііарабіла:
Кіиула малога
у раздарожжьі, і не дбає. . .
А ино, нябога,
Сівавусае, малое ■
Дзїцянс, видом а! —
І падьібала паціху 
Сцежкай лезпаемай 
Аж за Урал. У пустині 
Пристала ÿ ігяиолі. . .
Як-жа цнбе :іе прак-іясці,
Здрадлівая доля?
Не выкляну-ж цябе, доля.
А буду хавацца 
За валамі, і паціху 
Верша.мі займацца,
Сумаваць і спадзяваїща,
Што у госці у ияволю 
З-за Дпяпра ты мтырокага 
Придзсш, мая доля!

[18481 Пя гро  Г л е б к а
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НЕ ТАК ТІЇ ВОРОГИ . Перек.іав 
А. КУЛЯ11ІОВ

I IF ТАК ТЫ Я ІІОРЛГ1 . . .

Не так тыя ворагі,
Як лобрыя людзі —
1 абкрадуць шкадуючи, 
ГІлачачьі асудзяць,
І запросяць цябе у хату,
І будуць вітацца,
І распытвань нябе будуць,
Каб потым смяяцца,
Каб нябе дабіді ■ •.
Без ворагау можна у свеце 
Як-небудзь прожьїці,

А добрьш людзі 
Знойдуць цябе усюды,

На TWM свеце, лабрадзеі,
Цябе не забуду«ь.

[1848] А. К у д я ш о у



І ШИРОКУЮ ДОЛИНУ. Переклав 
А. КУЛЯШОВ

] ШЫРОКУЮ ДАЛШ У...

I широкую далшу 
I высокую магму,
1 вячэрнюю гадзгау,
1 шти снш, гаварьт - ■

Не забуду я.

Ды што з та го? Не вннчал!,
Разыишся, як не 311:1:11.
А тыы часом дара1 т  
Гады 1Ыя маладыя 

Марла адильш.

Памарнел! мы абое:
Я у иявол1, ты удавою;
Не жывем, адно блукаем,
Гады тыя успамшаем,

Як ралей ЖЫЛ1.

Н848] А. К у л я ш о у
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ЗА СОНІІЬМ ХМАРОНЬКА ПЛИВЕ...
А.

:;л С!>ніі.ам хімлрачка п л ьів е

.Ча іонним хмарй'іка шіьіве,
1 [о\ не о а чырканню займас,
І сонна сііііііь яна заве 
У моря сіняс; укрывпс 
Ружопаю пелнною,

Як маці дяціну . . .  
і .-ш ну ці» лю ба... Хвіліначку, 
Малую хвіліну 
Ьыццам сэрца алпачыне,
.-і Богам заі аворыиь ...
А туман, нібьг той ворат. 
Закрывае мора 
І хмарачку ружовую,
І змрсж за сабою 
Расцілае туман сівьі,
І цемрай нямою 
Душу тваю спавіває —
Дзе тугу ііадзеці?
І чакаеш таго свету,
Як манеры дзеці.

ПН49] А. К у .і я

Переклав
КУЛЯШОВ

ш о у
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ОГНІ ГОРЯТЬ. МУЗИКА 1РАЄ. . .  Переклав
ІІЯ'П’УСЬ БРОВКА

ЛІНІ ГАРЯІІЬ, МУЗЫКА ГРА Е...

Агиі гаряць, музыка грае,
Музыка плача, завынае;
Алмазам добрым, дарагім 
Палагоиь в очи маладыя;
Л вочы ясиыя такія,
ІІадзея у і.х і люба ім,
Вачам лягрэшиым, мала дым.
1 усе рагочуць і спяваюць,
[ усе танцуюць. Толькі я 
Шбы пракляты пазіраю 
! иіха плачу, плачу я,
Чаго-ж я плачу? Мабыць шкода,
Што Ск.л при годы, як нигода,
Ты ма.чадосць прайшла мая.

[ 1850] П я т р у с ь  Б р о  у ка
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доля Переклав
ПЯТРУСЬ БРОВКА

Л о л я

Не «тривала ты са мною,
Ти друга м, братам і сясгрою 
Была зауссды. Ты узяла 
Мяне малеш.хага за рукі.
I у школу хлоп на адвяла 
Да п’янага дзяка у навукі.

Вучыся, сэрцайка, каб знау,
З нас будут. людзі! — Ті.і сказала 
А я й ііпслухау, я чытау,
I вмучыуся. А ты збрахала.
1ІІТО з пас за людзі? Ды дарма!
Не хітрапзлі ми з табою!
Мы проста йінлі: у нас няма 
Нянрауды зерня за сабою.
Ход:и\м-жа; доленька мая!
Мой дружа бедны і ласканы!
Хадзем-жа далей, далей слава,
А слана — занаведзь мая.

Г1К5В] і I я т р у с ь Б р о у к а

; 0.4



1 ТУГ I псхш и Переклав
ІІЯТРУСЬ БРОВКА

І ТУТ, І УСЮДЫ ■ СКРОЗЬ НАГАНА...

І тут, і ус [оды — скронь — пагзна. 
Душа, прачнулася ты рана,
Накрала мала, дый лягла 
Адпачываць сабе паво лі.
А ноля душу с і іерагл а,
— Устань ты, кажа. — Плач аб долі!
На сонца хмары напльїлі,
1 (яма і прауяы на зямлі!
І тая воля абдури.ча 
Лушу малую. Соїща Йдзе 
ї за сабою дзень вядзе,
І гыя ужо хрыбетнай сі.чн,
Ужо хіетаюцца цары ..
І будзе прауда на зямлі.

Г1860] II я і р > с її Б р о у к а

104



ПЕРЕКЛАДИ З ШЕВЧЕНКА НА БОЛГАРСЬКУ 
МОВУ

Базуючись на помилці болгарського істори
ка літератури Івана Д. Шіишапова у визначенні 
назви журналу, в якому появився перший пере
клад з Шевченка на болгарську мову, деякі бол
гарські і теж сучасні радянські літературознавці 
(між ними А. С. Велічков у статті „Шевченко і 
болгарська література (30-70-их pp. XIX ст.”, „Рад. 
Літературознавство”, кн. 4, 1939, crop. 121, та 
О. Г. Охріменко в праці про Jl. Каравелова, надру
кованій у виданні „Ученые записки Гомельско
го гос. под. инститита” , вип. 3. 1956 crop. 4) 
встановляли дату появи перших перекладів Шев- 
ченкових творів на 1859 рік, значить, іде до смер
ти Шевченка. Проте ж, ще перед надрукуванням 
названих праць, справжній стан справи щодо цьо
го з’ясував болгарський славіст і літературозна
вець М. Арнаудов у своїй грунтовній і вичерпній 
статті про вплив творчости Шевченка на болгар
ську літературу і про переклади з Шевченка на 
болгарську мову її. н. „Шевченко й болгарська лі
тература”, що була надрукована у XV-ому томі 
Повного видання творів 'Г. Шевченка, Варшава 
1938, crop. 209-235. Тому й не відповідає правді 
твердження директора Відділу шевченкознавства 
в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка АН 
УРСР, чл. кор. цієї АН і доктора філ. наук Євге
на Кирилюка, висловлене в його статті п.н . „Шев
ченко і болгарська література” у журн. „Вітчиз
на” (1958, кн. З, стор. 172), що це він —  „пере
глянувши болгарську періодичну пресу тих ча
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сів” — виявив „психологічну помилку'' і. Шішма- 
нова і встановив фактичну дату надрукування 
перших перекладів з  Шевченка на болгарську мо
ву. Твердження Є. Кирилюка тям більш невіро
гідно, що він, як відомо з його ж таки писань, 
ознайомлений добре з виданням У НІ 1934-1939 
рр. і напевно читав надруковану в цьому ви
данні статпо ЛІ Лркаудииа.

Згідно зданими М. Арнаудова, перше — за 
часом — ліісцє між болгарськими перекладачами 
займає Ранко (сир. ім'я - - Ксенофонт) Жінзі- 
фов {і 839-1877). Македонець з походження, він, 
як і багато інших молодих болгарів, здобував ос
віту в Україні і и Росії, в 1858 р. перебував в 
Одесі, де вчився в духовній семінарії, і в 1859 р. 
переїхав до Москви для продовжування студій на 
філологічному факультеті Московського універ
ситету. У Москві залишився вже до кінця життя, 
вчителюючи по різних гімназіях. Зацікавившися; 
як поет і педагог, слов’янськими літературами, 
Жінзіфон познайомився ще мабуть під час пере
бування в Україні з творами Шевченка, які мали 
теліпані вплив на його оригінальну поетичну 
творчість. Водночас із цим він почав пращо над 
перекладами з Шевченка і шість його перших пе
рекладів — „Тополя”, „Думка” („Тече вода 
„Думка' Вітре б у й н и й ...” ), „Нащо мені чор
ні брови . . „Утоплена” і „Катерина” —  появи
лися під спільною назвою „Гуслярь Тараса Шев
ченка” в збірнику ното оригінальних поезій п. н. 
„І Іовобьлгарска ебирка” разом із статтею про 
Шевченка. Згодом 1868 р. Жіизіфов надрукував 
в И! кн. журн. „Общъ трудъ" (що його Шішма- 
нов перейменував помилково на „Братски 
т р у д ъ ') свій переклад Шевченкового послання 
„Ш афарикові”. 1870 р. в час. „Свобода” (ч. 35) 
уривок з „Гамалії” п. н. „Казашка ітЬсепь” , 1871 
р. в жури. „Читалиіце” переклади поем „Наймич-
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ка” , „П ричина” і віршів „Минають д н і . . . ' ’, „І 
день іде . . . ” гі уривку „Чого ти ходиш на моги
л у . . , ”, 1873 в час. „Свобода” (ч. 12) переклад 
віршу „Он, три ш л я х и ...” 1874 в газ. „В 'Ь кь”  
(ч. 12) два друковані раніше переклади і там же 
(в ч. 25) переклад віршу „Ой, чого ти почорні
ло” . В листі до болгарського славіста, професора 
Харківського університету М. Дріиова Жінзіфов 
повідомляв, ідо він переклав усі відомі на той 
час твори Шевченка, але не може їх опублікува
ти (при ці.оіч) листа поінформував Є. Кирилкжа 
співробітник Інституту літератури ВАН 1. Ко
нев). Переклади Жінзіфова не надто точні, деко
ли заслуговують поїш радше на визначення пе
респівів, проте ж вони мали велике значення для 
зацікавлення болгарських перекладачів творчістю 
Шевченка.

Черговим видатним порекладачем поезій 
Шевченка па болгарську мову був відомий бол
гарський політичний діяч, письменник й етнограф 
Любеи Каравело« (1837-1879). В 1870-72 рр. він 
опублікував у час. „Свобода” переклади віршів 
„Нащо мені чорні б р о в и ...” . „Породила мене 
м а т и .. ." ,  уривку з поеми „Єретик" та поезії 
..Думка” („Тече вода . . . ” ). ІЗ журналі „Учили
ще” 1873 р. були надруковані ще такі переклади 
Л. Каравелова: уривки з „Посланія" — „Учітеся, 
брати м о ї . . . "  та „Я ридаю, як згад аю ..."  Не- 
олублікованим залишився переклад Л. Каравело
ва поеми „Неофіти". Переклади Каравелова близь
кі до оригіналу і піддають поетичний настрій пе- 
рскладаних творів. Допомогло в цьому те, що Ка- 
рнвелов — як це довів Дмитро Шелудько (1892- 
1954), українець з походження і болгарський лі
тературознавець та дослідник творчости Л. Ка
равелова, у своїй статті „Впливи Шевченка на 
Любона Каравелова”, Записки ІФВ УЛН, ки. 18, 
1929, стор. 120-148, —  знав українську мову і ко

107



ристувався не російськими, але українськими тек
стами творів Шевченка.

Великого впливу Шевченка на свою поетич
нії творчість зазнав і видатний болгарський гро
мадський діяч та поет, основоположник новобол- 
гарської поезії П етко Рачов Славейков (1827- 
189Г>), але ж перекладів з Шевченка він залишив 
мало. 1885 р. Славейков опублікував три поезії 
із приміткою „за Шевченком", ідо їх можна трак
тувати тільки як зроблені з чуттям переспіви. Це: 
27-рядковий уривок „Думи м о ї. .  в якому він 

Україну” замінює словом „Болгарія", уривки з 
„Перебенді" та уривок із „Причинної". У посмер
тних „Вибраних творах" П. Р. Спавейкова, вида
них 1901 p., надрукований ще переспів „Мина
ють дні, лишають ночі ..

Після названих перекладачів під кінець XIX 
сторіччя в Болгарії зацікавлення Шевченком змен
шується, Нових перекладів з'являється небагато, 
їв. Бєлев дає 1895 р. переклад „Думки" („Вітре 
б у й н и й ... ') .  Діямантін (пс. А. Д. Іхчієва) пере
кладає 1898 р. „Думку" (,,Течс в о д а . . . ’') та 
„Он, одна я, одна . С. Дрінов дає 1911 р. пе
реклади двох поезій „Ой, гляну я . . . ” та „Як 
умру . . . ”, в 1912 р. „Думи мої, думи мої” , „Один 
у другого питаєм . . . ” і „Минають д н і , , та  в 
1924 р. ,,В неволі, в самоті немає. . Повістяр і 
лірик, автор статтей про Шевченка Стіліян Чілін- 
гіров публікує 1914 р. новий переклад „Як ум
ру. .  і в 1915 р. уривок із поеми „Єретик”, що 
його потім передруковує в 1934 р. в час. „Лите- 
ратуренъ Гласъ” разом із перекладом віршу „Не 
женися на багатій”. Крім названих виступають із 
перекладами з Шевченка ще Хр. Кесяков, Хр. 
Цанков-Деріжан, Св. Дімітров.

Першим книжковим виданням з’являються 
болгарські переклади з Шевченка щойно в 125- 
ліття з дня народження Поета і то не в Бол
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гарії, а в Україні. В 1930 році болгарський пи
сьмен ник-емігрант Крум Кюлявков публікує в 
Києві збірку своїх перекладів з Шевченка: „Та
рас Шевченко. Избрани произведения” (Д ърж ав- 
но изд-тво по националните малцинства в УССР, 
8°, стор. 220), до якої увійшло 23 переклади, 
між ними поеми „Сон” , „Кавказ” , „Юродивий” 
та ін. Десять років пізніше, після окупації Бол
гарії Советами, збірку перекладів Крума Кюляв
кова доповнену новими перекладами перевидано в 
Софії п. н. „Т. Г. Шевченко. Избрани стихотво
рения”. (Изд-во на Съюза на българо-съвет- 
ските дружества, София, 1949, 8° ст. 104). За 
допущені в цих виданнях нібито „помилки й не
точності” Крум Кюлявков, як автор перекладів і 
вступної статті до них, був гостро критикований 
комуністичними літературознавцями. Тому теж  
обидва ці видання перекладів Кр. Кюлявкова в 
радянських оглядах признання не зазнають і їх 
здебільша промовчують. Не згадує ні словом 
про переклади Крума Кюлявкова, хоч це й бу
ли перші книжкові видання перекладів з Шев
ченка на болгарську мову Є. Кирилюк також і 
в своїй статті „Шевченко в болгарській літера
турі”, надрукованій в „Рад. Літературознав
стві”, кн. 2 за 1963, стор. 59-70.

Після 1920 р. перекладали Шевченка на бол
гарську мову: Н. Хрелков, Хр. Цанков, А. Тодо- 
ров, Б. Райнов, Людмил Стоянов, К. Зідаров та 
М. ГрубешлІєва.

З нагоди Шевченкового 125-річчя, 1939 
р., в Болгарії були опубліковані, як інформує Є. 
Кирилюк, нові переклади з Шевченка, що їх дали 
крім Кюлявкова також Л. Стоянов, М. ГрубешлІ
єва, К. Зідаров, А. Тодоров.

Черговим, третім книжковим виданням бол
гарських перекладів з Шевченка були „Избрани 
произведения” Т. Г. Шевченка в перекладі відо
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мого болгарського поета, комуніста Дімітра Ме* 
тодіша, опубліковані 1956 р. у софійському ви
давництві „Народна Култура” (8п, стор. 161 +  
5 нп.). До цієї збірки увійшло 50 перекладів з 
Шевченка, близьких і формою і змістом до ори
гіналів. Н е зупиняючися на цьому виданні і про
довжуючи свою перекладну працю та удоскона
люючи с ію ї переклади Дімітр Методієв дав у 1960 
р. у ці,ому ж видавництві „Народна култура" 
другу вже двотомову збірку творів Шевченка в 
болгарському перекладі п. и. „Тарас Г ри горо
вич Шевченко. Избрани произведения в два то
ма” . (София, 1960, 8", т. І. стор, 233 +  3 нп. і т. 
II. стор. 221 - 5  нп.). Ціле видання охоплює 108 
віршів і поем, значить, уже майже половину усіх 
поетичних творів Шевченка. З мистецького по
гляду переклади Дімітра Методіева е справжнім 
досягненням болгарської перекладної літератури.

На еміграції, у ЗДА, перекладає вірші Шев
ченка на болгарську мову видатний болгарський 
поет Хрісто Оґідашв.

До вибору болгарських перекладів у цьому 
томі крім 6 давніших ми включили сім перекла
дів Дімітра Методіева і три Крума Кюлявкопа.
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ДУМКА( „ВІТРЕ ПУИИИИ”) Переклав

РАЙКО Ж1Н31Ф0В
ДУМА

ВЬтре буйний, віугре буйний!
Ги сь море говорить,
Разбуди го, зайірай с ь нею,
Питай сине море,
Оно знаигь, где мой драгий,
Че го е носило;
Ще ти кажит ь сине море 
Где е д-Ьло него.
Ак’ то дралій ми удави,
Убнй сине море;
Я ще тьрсамь своє либе,
Ще потопань жа.’іость,
Ще потонамь чьрень ризикь . . .
Ак’ го найдам т>, ще прегьрнамь,
На сьрдце му я ще умрамь.
Тогай, вьлно, носи сь него 
Тамь, где В'Ьгерь вінть!
Ако л’ драгий на бр^гь другий.
Буйний вітре, знаеш-ь
Где он ь ходить, что он-ь править,
Ст> него ти говоришь.
Ако плачпть и я плачамь;
Ако л’ не — я ци пйямь;
Ак’ загина чьрновеждий,
И я ще загинамь.
Тогай носи моя душа 
Тамь, где мойть драгий,
Какь чьрвената калинка 
Надь гробт> насади ме.
По-.чесно е вь чуждо поле 
Сирачка да лежить 
Тамь, надь него ми лата му 
Ще стоить какь цв^Ьте.
И какь цкЬте, какь калинка 
Ше цвіітамь надь него,
Да н’ го печить чуждо сьлице,
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Да не тьпчатъ люди.
Я надъ вечер-ъ ще примълкнамъ,
У громъ ще иогтлачамъ,
А щ,омъ сълнце си изгрЪе —
Сълзи ще нзбришамъ,
Никой не ще виднтъ!
ВЪтрс буйний, вЪтре буйний!
Г и сь море говоришь,
Разбуди го, зайграй ст. него,
11итай сипе море.. .

[ !83Ю Р а  йк о Ж и и з иф о в ъ
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ДУМИ МОЇ, ДУМИ МОЇ! Переспів
11. Р. СЛАВЕЙКОВЛ

МИСЛИ МОИ

Мисли мои , думи мои,
Плодъ на ядов e f t,

Що на пмсмо ви излизать 
Тужни редовегЬ!

Каш. тег.чо ви тъй отвъди 
Мили свои рожби,

Какъ ли в^търъ не развЪя 
Зачетни тегоби;

Тегла, муки и неволи,
На св!,тъ ви ролиха,

Сълзи ідо вн иоливаха, 
lie ви удавиха —

Ни въ море ни завлекоха,
Ни въ поле размиха.

Не бихъ въ ciîliia азъ расправяль 
Ззрадъ бол Ьстьта си,

И не би ме никой питэлъ 
Що кълна честьта си,

Нето съ менъ се би изхдЬвалъ:
„Я, какъвъ се въеи!”

Като съмъ ви толкозъ галилъ,
Мили мои рожби,

Като съмъ ви тъй охгледалъ 
Въ скурбм и несюдбн,

Да л’ ще има въ ц'Ьлъ св^тъ сърдце 
За васъ да заплаче,

Както азъ съмъ за васъ плакалъ 
Кат’ сетно сираче.

Може белкимъ и да буде,
Да се найде нЬкой 

Съсъ такова жаловнто 
НЪжно сърдце, меко —

Найди щутъ се черни очи 
ДЬто да заплачатъ,

А осъ това повечъ нищо 
Азе и нерача
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Черни очи, плачъ и азъ съмъ 
Князь надъ князовеїі*

Ще се имамъ, іде се считамъ 
Честитъ съ я  до в e rb . , .

Мисли мои, дуии мои,
Рожйа ви безденна.

Роли л ъ съмъ вн иотгледалъ,
Куд-fc да ви діна? —

Я идете въ България,
Въ мойта таг ко в и на,

Тамо ви се преселете;
Азъ за нея гина.

Тамъ търсете сърдце »"Ьрно,
Совесть не лукава, —

Btpa, правда поищете 
И не праздна слава.

Българио, майко мила,
Чуй ти мойга прозба: .

Прибери ти мойті> мисли 
Като своя рожба.

[ 18391 П. Р. С л а в е й к о в ъ
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ЧИГРИПН, ЧИ Г НИНЕ Переклав 
ДИМИТРІЙ МКТОДІ€В

ЧИІ'ИШЕ, ЧИҐРИНЕ...

Чигрине, Чиїрине!
Всичко ще промине!
И като прашника твойта 
Слава ще погине!
С буен кятър по земята 
Славата отлита.
Дните бягат и пресъхва 
Днеиър в равнините.
Ронят се, чзчезват пг.че 
Твои ге могили —
Твойта слава. . .  Не запази, 
Старче, сиойте сили;
Никой няма добра дума 
За тебе да каже,
Никой няма твойто място 
Даже да покаже!

Защо ний пановете бихме? 
Защо пий орлята сразихме? 
З ато  с татарски леш покрихме 
Земята?. . .

Никите засяхме,
С кръи гороща ги поляхме, 
С остри саби ги брапихме. 
Що пожпахме, окосихме?!

Ех, пожънахме тревата,
і Но отрови своболата...

А пък аз нещастеп, сред твойге руини 
Плача и се мая; дреме Украина,
В бурени обрасла, сама на света, 
Сърието си младо без време убила,
В дулката му празна змии приютила,
А децата свои пръснала в степта,
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Без надежда, клети .
Надеждите свети 
Вятър гони по света ...
О, нека всичко ветровете 
Да розпилеят из степта!
О, нека с плач, с молби сърцето 
Да търси прав дата в света!

Чигрнне, Чигрнне,
Друже мой, Чигрнне!
Тн проси:] степта, горите, 
Пяла Украина!
Спи, ебъркап и заплетен,
В кръчмите-зандани,
Дор де креме не настане, 
Хетманът да стане!
Ьнх заспал и а з . . .  Но пречат 
Миелите проклети,
Те душата ми изгарят 
Късат ми сърцето.
Не горете, потърпете,
Може би огнево 
! Іравдата ще си намеря, 
Ласкавого слово!
Може би ог мойте думи,
От думите прави.
Лемех нов за плуга стар аз 
Днеска ще нанравя,
І Це разрежа целииата 
С него и във нея 
Мойте сълзи го ре щи 
Щедро ще посея.
Може лемехът да стигне 
Да сами сърцето,
Да го розне, да пререже 
Янвата проклета,
Да излезе гноят кървав 
И в съерцето честно 
Кров казашка да се влее — 
Млада, чиста, пресна!

Може . . .  Може. . .  А засега 
Буренії отново 
Сред ножове розцъфтяват 
И моето слово
Глъхке тихо. . .  Но туй слово 
Болобоязливо
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Ще со чує! И момичс 
С душа ооизлива 
Ще се ссинс, щом дочуе 
Топа тихо слово.
Слово мое, рай мой белен 
И слъзи сурови!

Сим. Чигрине! Да запшат 
На врага де нага!
Спи. хетманс, л о р  не с і і і і іє  
Правдата ни  с в я т а !

[ 1844 ] Д  и м и т ъ  р М е  т о л  и е  в
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ЯК УМРУ, ТО ПОХОВАЙТЕ. .. Перс клан
СПЛІЯН ЧІЛШПРОБ

ЗАВЕТ Ь

ІЦомо. почина, закопайте 
Мене вр-ьхт> могила,
Нейдс вь сгеиитЬ широкії 
Па Украйна мил*,
Та по.чянит'Ь разлати,
Брііговеті еиви
Азь да киждамт> и да чуваш. •
ДнЬїгьра приливи,

И ногато изь Украйна 
К р Ь І І Ь  вт> морето сшіс 
Той заноси, азг тога в а 
Х-ьлмн її п.іанини 
Ще иапустиа п іцс литлл 
Вихрено ьь небего,
І млу самі да сс помоля,
Днеск безі. Боі"ь в ь сьрдцето.

Закоиаіітс ме и дружно.
Каті, сдинь станете,
СмЬло сь »ражсскиті. кт.рии 
Волность ортзсете.
И вь семейстното велико,
Радостно н ново:
Прииомнсте си за мене 
Сь тихо, братско слово.

[1845]
С Т II Л II Я І! Ь Ч  И .'1 И II Г II Р О в -Ь
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я к  УМРУ. ТО 1ІОХОНАЙТЕ.. Переклав
ДИМИТР1Й МЕТО ДІЄ Б

Щ.ОМ УМІ'А, ME ПОГРЕБЕТЕ...

ІДом умра, мс поіребетс 
Найде на могила 
Посред степитс широки 
На Украйна мила,
Та скалите над водата,
Дисньр и полята
Да се ииждат, да tc чува
Как реве реката.

ІДом пом'ькне от Украйна 
Днснър към морето 
Кьрии вражії — аз тогава 
Плакини, полета 
Ще оставя, ше отида 
Чак при Бога її ран 
Да се моля. Дотогава 
Господ аз не зная.

Погребете ме, станете,
ІІраигите счунсге,
С вражії кърви свободата 
Щедро наръееге.
И її семейството велико,
Свободно н ново 
Не яабрапяйіе, сномнете 
И мен с добро слово.

[1845]
Д и м и т ъ р  М е т о д и е в
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МИНАЮТЬ ДНІ . Переклав
ДИМИТРІЙ МЕТОДІЄВ

МИНЛВЛТ ДНИ, МИНЛВАТ н о щ и . . .

Мннават лин, мшшват нощи,
Мшіава лято'іо; шуми 
Лист пожь.тіял; без каика моїй, е 
С-ьрцего, мисьлта ми син 
И всичко спи. И яз не зная 
Жнвея ли, илн се май 
Н .'Юііаіпкнам сетсп час. —
Ни шача, ии се смея а з . . .

Сьдбо, де си? С-ьдбо, де си?
Никаква те няма. . .
Щом добра не ти се дава,
Дай ми зла, но само 
Да не спя, ідом ходя, Ноже,
Да не се гшдмятам 
Като і нікому ненужеп 
Гііил п-ьп по земята.
Дай ми, дай да пожнися,
Хората да любя!
Не дадеш ли . . .  нека оі~ьн 
Земята погуби!
Страшно е да си н окови,
Да умреш в неволя,
Но пс>-ґорко е да спиш ти --  
И да сішш на воля —
Да заспиш па веки-нечни,
Без следа отмишіл,
Да не знаят дали жив си,
Или си починал. . .

Сьдбо, де си? Сьдбо, де си?
Мьката ме гложе.
Щом добра не ти се лава,
Дай ми зла, зла, Боже!

[Д'УІ] Д и м и т і р  М е т о д и е в
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ЗГАДАЙТЕ, ЬРАТІЯ МОЯ . . .  Переклав
ДИМИТРІР1 МЕТОДІЄЬ

СІЮМНЕ'ГЕ, БРАТЯ. ..

Сномнсге. братя, оия час. . .
Как ний стояхме — птиші в клетка —
И глсдахме с тт>га и страст 
Млвьи ттрез черната решегка,
И мислихме си: ,.Ко?і ли знай 
Кого на тихо, братско слово 
Ще сс сберем така отново 
В пробулепня роден кран!” -  
О, пяма, нямз, мои брати,
Вода от Днепгр да гребем.
Разпр-ьснати, ще рознесем 
Неволите си. В свободата 
Ще пярнаме, дор някой ден 
И пий на тоя свят студен

Не заживеем, като всички . . .
Лорда топа стане —
Обичайте се, братя мои,
Украйна любсте 
И за нея, нещастната,
Когу сс молете.
Пт>к и него забравете 
И не го кьлпете.
И ігоиякога в неволя 
За меп си спомнете.

[18473 Д ч м и т ’ь р  М е т о д и е в
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САДОК ВИШНЕВИЙ [ Іереклав 
КРИМ КЮЛЯВКОВ

ГРАДИНКА НИН ГНЕВА.. ,

Градинка вишнева край къщи, 
Над вишни бръмбари бръмчат, 
Орач н със ралата крачаї,
Девойки псят и в-ьрнят,
А майка за вечеря чакат.

Около къщата вечерят,
Зорница печерна изгря.
Вечеря щерката подава,
Да я поучи рече майка,
Але славейко й не дава.

Сложила майка покрай къщи 
Малките свои дечииіа,
Сама до тях заспала вънка. 
Замлъкна всичко... Сал момиге 
И славейчето не замлъкват.

[1847] К р у м  К ю л я в к о в



В НЕВОЛІ т я ж к о . Переклав
ДИМИТР1И МЕТОДІЄВ

В НЕВОЛЯ ТЕЖКО Е. . .

В псноля тсжко е . . .  Аз, клети,
И скобола не сьм видял,
Но все пак пякак сьм жнвя.ч,
Макар и в чужди, но в полета . . .
Сега н таз сьдба ароклета 
Зова като завиден дял.
Далеч от майката-робиня,
Аз своя глупав ум проклинам,
Че свободата си оставих 
Вьи кална локва да удавят.
ГІомиеля — и сьрцето стине;
Дали не ще ме тук заринат,

В Украйна пак не ше лн мога 
До слави хората и Бога?

[18471 Д и м и т г р  М е т о д н е »
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ОП, ГЛЯНУ я, подивлюся Переклав 
С. ДРІНОВ

И ПОГЛЕДВАМЪ, И ЮЗГЛЕДВАМЪ. . .

И ногледвам'ь и рол ледпамъ 
Степи И полета,
Кхъ, н'Ьмали, че и старецъ,
Воленъ да се с1зта?...

Бихъ отишълъ въ У крайня,
Въ моя домъ осгавенъ;
Какъ тамъ всичко би рздвзло 
Старецътъ забрав енъ.

Сладко тамь си бнхь ночивалъ,
Внхъ се молилъ само,
Бихъ се молилъ!.,. Но азъ аЪма 
Да се върпа тамо!

Безъ надежда и снобода 
Какъ ще прожнк’Ья?
Ой, кажете мили хора,
Че щ.е иолудЪя!. . .

[1848] С. Д р и н о в ъ
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1 НЕБО НЕВМИТЕ. Переклав
КРИМ КЮЛЯВКОВ

И НЕБЕСА НЕМИТИ.. .

И небеса немити, снят вълни в покой,
И край брега е-хе-е далеч,
Комнши. как опил се веч,
Без вятър се люлее. Боже мой!
Та дълго ли и до коча 
В таз незатворела тюрма,
Край туз безрадостно приморие 
1Де страдам ах? И не говори,
Мълчи, кат жива, се люлей 
В полето жълтава трека;
Не иска правдата да каже 
Друг пяма кой ла питам лаже.

К р у м  К ю л я я к о в
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ОСТ ЧОГО ТИ ПОЧОРНІЛО. .. Переклан
ХР. ЦАНКОВ- ДЕРІЖАИ

ТО КАКВО СИ ПОЧЕРН ИЛО . . .

Отъ какво си почериЬло 
Ти, поле зелено?
— ПочернЪхъ, че за свобода 
Въ кръвъ съмь потопено.

1 ІІ.лага страна Брестнчка,
На четири ми.'їм,
Сь групове си запорожці) ■
Славки су покрили.

А следъ т+>хъ н хшціш срани 
Мене налегЬха —
Пламенни очи казашки 
Хищно изкълваха.

Почерн"Ьхъ, но свежесть мене 
Пакъ ще ме обгърне —
Само вашата свобода 
Ht.Ma ла се върне. . .

Ахъ, отлитна волка воля:
Вне ще орете 
Мълкомъ н судба горчива 
Вічно ще кълнете. . .

П848]
Хр. Ц а н к о а ъ - Д е р н ж а н ъ
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ОГШ ГОРЯТЬ.
ДИМИТР1И МЕТОДиек 

Нереклав

ВРЕД СВЕТЛИНИ...

Вред с пег лини, оркестър свирн, 
Оркестър плаче и не спира;
Сияя'г младите очи 
Като елмази; б  т я х  витаяг 
Надежда, радост; те игрзят 
И ирьскат весели лъчи,
Те — негрешилите очи.
Гълчат, говорят и се смеят,
Танцуват всичкп. Само аз 
Като проклет стоя, немея 
И плача тайно, сам в света.
Защо тъжа? Затуй, наверно 
Че псе пол нсбосводи черни,
Без слъпце мина младостга.

[ 1850] Д и м и т ъ р  М е т о д и е в
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і лосі сниться. Переклав
ХР. ЦАНКОВ-ДЕМЖАН

СЬНУНАХ'Ь с ь ш > . . .

Сьнувахь сьнт>: покрай гората 
Вт>рби надвисвать наді, ріката — 
Колнбха между тЬхь поглежда:
Тамь старець,’ седналт., се навежда,
Ва> руце сн внуче полюлява.
Но ето — бт>рзо долетява 
Засміна майка — радость, кликг. —
'Гя ніжно го цілува вь  мнгь 
И взсма бьрзо на рунеті - - 
Да спи го носи подг клонеті 
А спомень стареца унесе,
Той тихо шепне: „Скргбь, куле си?”
И „Отче наші»” с’ь покой вь душата 
Той тихнчко на себе пій , —
А пре»"ь и'ьрбиті сл ьнце грей —
Засіла тихо задт» гората:
И, ст>неіп>, старецьтг тогава 
Вь колибката си се отпраия.

118501
X р. ! І а н к о в ь - Д е  р и ж а н і
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СНСТРІ Переклав
КРИМ КЮЛЯВКОВ

НА СЕСТРА МИ

Мииавайки край скр-ьбни, бедни 
Крайдненровски едни села,
Са мнслех, — где ли да се дена? 
Кгде глава да прислоня? •
И ст>н сьнувах: виждам аз,
В градина, пьлна сгс цветн,
Стои над бі>рдого самотна,
Кат лева, хижица една.
Разплел в'ьлна широки ДпепьрІ 
Сияе стария, гори!
И гледам: в тьмнати градинка,
Ііод бяла вишня и на хлад 
Сестрицата моя седи!
Душицага многострадална! —
Каточе в рая се намира 
И все очаква своя брат,
Зад Днепьр да се появи.
И вижда тя — сал дьсчен плува,
Ту над вьлните полети,
Ту пак вглиите го закриват. . .
. . .  Мой мили братко! Участ моя! — 
Сьбудих се. Отново т и . . .
Бе крепостна, а аз в робия!...
Така од детство си в-ьрвиме 
През тт>рнести, бодливи ниви! 
Сестра, молисе! да сме живи,
Ще не помогие Бог да минем.

[1859] К р у м  К ю л я в к о в



МИНУЛИ ЛІТА МОЛОДІЇ... Переклав
ДИМИТРІЙ МЬТОДІКВ

ОТМИНА МЛАДОСТГА .. .

Отмипа младостта далече 
И от падеждите ми вече 
Повея хлад. О зима! Мраз . . .
Седиш сам в къщата сурова.
С кого ще размсниш ти слово
Или съвет? Въе тоя час
Ти сам си, сам. Ни звук, ни глас.
Седи си сам, доде надежда 
Глуиеца вярващ. не осмей,
Във лед очите не скове 
И ігордостта на мисли прежни 
Не пръсне като сняг в сгепта.
А ти търпи и пролетта 
Не чакай вече да се върне,
Градинката ги, т о  посърна,
3 листа зелени да увий,
Надеждите да обнови 
И мисли волии да прегърие 
И с тях ла литне. . .  Не. Седи.
И ШІШ.ИЧКО не чакай ти!

HR60] Д и м и т ъ р  М е т о д и е в
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ШЕНЧННКО ВІРМЕНСЬКОЮ мовою
Ім'я Шевченка у вірменській літературі впер

ше були згадане 1879 р. в статті Керовбе Кушне- 
ряна її. н. „Тарас Шевченко — національний 
і юет Малоросії", на друкованій в числі 1-ому жур
налу „Базмавел". Кушнерян, народжений на 
Криму, жив на Україні і знав українську мову, 
літературу й історію і він теж був першим пере
кладачем поезій Шевченка на вірменську мору. 
Перу іюго належить переклад вірша,,Як умру, 
то п о х о в ай те ...”, уривків поеми „Гамалія” та 
поеми „Черниця Мар’яна” . Згодом, аж  до рево
люції 1917 р.. появлялися переклади Шевченкових 
віршів спорадично по періодичних виданнях.

Після 19І7 року перекладали Шевченка на 
вірменську мову Г. Сар’ян, Н. Зар’ян, А. Грати, 
С. Таронци та інші. З кінцем 50-их років був ви
даний „Кобзар" вірменською мовою, здебільша з 
перекладами Г. Сар'яна, до якого з більших тво
рів Шевченка увійшли „Катерина”, „Гайдама
ки", „Кавказ”, „Сон” і до якого вступну стат
тю написав А. Ісаакян.

Як зразок вірменських перекладів поданий 
тут Шег.ченк'пиїй ,.Заповіт" в перекладі Г. Са- 
р’япа.
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ЯК УМРУ, ТО ПОХОВАЙТЕ Переклав 
Г. САР’ЯН

м з и ч

Ьрр ЛЬпЬЬЛ Ьи, РищЬдІр 
Ри/р&р О.ЬрЬугГш\**нЛ 9 
5 Ціф Ш и \П їй Ь І* ІІЬ̂ ,
(ГЬр ії,
Ор шрілЬрр шЬЬш̂ ш6{*р,
'ЬЬЬіурр ^шпшріїЬ *
Ь'іі шЬиЬЬ̂  Ьи, Ь* (иЬЛ іь
їіціубії (

Ьрр ичи ІІ1Р 

Лі 4шидЬ}і ^ Л і/

Оия̂ иЬЬр̂  и*р{(і*ЬЬ-ч ІА]Ь & *ї
^ш^^Ьр, цшрЬрр
**Р"Я І̂ ЬJ Ь»,
ІГ^І Ьр̂ (іЬрр шЬЇіііЬ

/>'"(?. ШЩ Ь»
$Ьі$ йшЬш̂ пі.\5 штлАпі1$.>»

РштіІдЬ'р пі. к{Ьр митрі»,
СуріиЬЬрр і̂прірь
ЬіІ р2Ьш і/лі ішр шр̂ тЬпіІ
(Лушглп/р]шЬ д**чЬр,
Ьі[ /»Ьа ОІ/7 Ь̂Ь рЬілшЬ̂ рпіО 
І) і[ Ш Г\ши\̂ Ш&, і  Ь пр І

ІГу 4пп.ш$Ь$, £(чІдЬ'£
Н/лиршІ ршр̂ , шЬфПрр • -.

[1845] Г. С а р ’ я н
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ПЕРЕКЛАДИ З  ШЕВЧЕНКА НА ГРУЗИНСЬКУ 
ТА ІНШІ КАВКАЗЬКІ МОВИ

Твердження Маріямі Цотадзе, автора огля
дової статті „Шевченко в грузинській мові", на
друкованої у XV-голіі варшавського видання 
творів Т. Шевченка (crop. 425-430), ідо відомий 
грузинський поет і драматург Лкакій Церетелі 
(1840-1915) був „вершим перекладачем на гру
зинську мову поезій Шевченка’’ не доведене ні
якими фактами. Не зважаючи на особисту зна
йомість Цере гелі з Шевченком і на великий вплив 
Шевченкової поезії на оригінальну творчість Це- 
ретелі, в перекладній спадщині останнього не 
залишився ні один переклад з Шевченка.

Першим переклад з Шевченка на грузинсь
ку мову, як і взагалі на мови інших народів кол, 
Росії (крім російської) належить — як ствер
джує радянський шевченкознавець В, Є. Шубрав- 
ський у своїй статті „Шевченко і література на
родів СРСР” ( ,,Рад. Літературознавство", 195!, 
кн. 2, стор. 83) — перу грузинського белетриста 
Н. Ламоурі. Зроблений цим письменником пере
клад Шевченкової , і Іайлшчки" був надруко
ванії!'! у журналі „Іверія” {1881, .Vi 2) редакто
ром цього журналу 1. Чавджавадзе. Згодом, вже 
аж 1909 р. був надрукований у журналі „Дрое- 
ба" (Л: 10) уривок Шевченкового „Посланія” в 
перекладі поета і пізнішого прозаїка А. Шанш- 
віашвілі.

Зацікавилися грузинські літератори творчі
стю Шевченка вже в першій пол. 1930-их pp. За-
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кодами письменника Георгія Наморадзе (нар. 
1882) була видана 1933 р. Держ. Видавництвом 
Грузії збірка поезій Шевченка в перекладах 
грузинських постів. В 1936 році запроекто
вано було видати більшу збірку творів Тараса 
Шевченка в перекладах С. Чіковані, Т. Та- 
бідзе, В. Гапріндашвілі, Т. Чічінадзе, II. Яшвілі 
та  ін. Але ж ця збірка пі п 1937, ні в 5938 pp. пе 
появилася, бо почалися криваві репресії проти 
грузинських „буржуазних націоналістів” і між 
зліквідованими п топ час опинився також один з 
перекладачів Шевченка на грузинську мову ви
датний грузинський иоег-символіст Тиціян Та- 
бідзе, розстріляний з початком 1938 р. Приготов- 
лювані до цієї запроектованої збірки переклади 
з Шевченка були друковані спорадично, починаю
чи від 1936 р. в журналах чи інших окремих ви
даннях. Гак, напр. 1936 р. в присвяченому Ш ев
ченко лі березневому числі журналу „Мнагобі" 
(„Плянета” ) були надруковані переклади Дави
да Ґачечіладле, Ясамапі й Ір а о ія  Абашідзе і в 
числі 12-ому цього ж журналу була опублікова
на „Катерина" в перекладі Симона Чіковані, ви
дана цього ж року окремою книжкою у видав
ництві „Федерація" в Тбілісі. В числі 7-ому ча
сопису „Літера 1-у рулі Сакартвело” („Л ітератур
на Грузія") з 24 травня 1936 надруковано „Кав
каз” в перекладі Н. Мітрінквілі І „Де ти, до
ле . . . ” в перекладі С. Чіковані. У журналі „Мна- 
тобі” ч. З за 1937 рік надруковано „Гамалію” в 
перекладі їло М оса шві лі і в газеті „Комуніст” з 
12 і 26 квітня 1937 р. були надруковані вірші 
Шевченка „Марковичу” в перекладі В. Ґоргадзе 
та  „Кавказ” в перекладі Н. Міцішвілі. Останній 
переклад був виданий 1937 р. окремою книжеч
кою і цього ж року вийшов теж окремо пере
клад Д. Гачечіладзе Шевченкової поеми „Сон”.

134



Наприкінці того ж  року у Тбілісі появилося 
шкільне видання вибраних творів Шевченка в 
перекладі на грузинську мову п. н. „Вірші та  
поеми". В 1939 році, в 125-ліття з дня народжен
ня Шевченка, були видані ще окремі більші збір
ки перекладів з Шевченка на грузинську мову, 
але ближчих даних про них немає.

Перекладаио Шевченка крім грузинської та 
кож на інші кавказькі мови — абхазьку і кабар
динську. Переклади Шевченкового „Як умру, то 
поховайте .. в цих мовах — абхазькою П. Ус- 
ллра і кабардинською Керіма Отарова —  надру
ковані у виданні А 1-І УРСР ..Заповіт мовами на
родів світу”, Київ, 1960.

Переклади з Шевченка па кавказькі мови 
представлені в нашому виборі „Кавказом” в пе
рекладі їло Мосашвілі на грузинську мову і „З а 
повітом” к перекладі П. Услара на абхазьку мову.
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Г AM АЛ ІЯ Переклав 
ІЛО МОСАШВІЛІ

З З З З С (1 0
».gâ, JoAo 0̂ 0 IJAob gj[Aof)ggç«o
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Ч\зп1> ĵ vToô â dfj^.c, ô?:(p3?s,
с^гЧбС^грг1> ЗоА'Ьг) b ^ b b ^ o ,

•;s«?ja ^̂ оЬАпїо> (oj ü^S cyj^-

rfßol бдафіАп <j>i Ü̂ ObC° îçicja 
533CTftl* bù*cr̂ i-~rj?.b, (̂çcfgüb» jofA^ü
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jaVbcn» тЪЗл ô -riftÇ̂ li»
crxwjcn *3эд«а<̂(рбп1> 5-36̂ 00 ОЗСл Р̂0'’’
<Чп2 txî 3̂̂ o(> ЗлгЧоЬ Ajo6oü,
ti^oV^C? 30̂ 0306 33A ?^ з^ 5>оЬ.

СЩЬ^П ірз^л? (dû o&t bÇ̂ go» CJOÔ,CT'̂ > 
jô obow â3CT̂ °Ü СЗОО̂СГ0 f>o>ç|>!)dv. 
rt>o (̂ b3ù̂ Q<4-> «J6p»" çpo 
Ьоз̂ йЬ J я*с*$>л»Б̂ Ы».

4?o(jfeAo t>jaô»*n, а»>о3грс х^з^»
— ЪпЦф” 3oü®.5û6 аду^с001*

0t3^C^0 ûÇ̂ cj<iç>
çoo J*oj3«(bggç  ̂ ojoojoAIi,
■sboçm 5A<taç^a3o ^ jbS jG  3jj)A{po<r>.

&>4 X)bc>s$  50» gwçoobSoU S^A gçjJi, 
boS'&'iâç'w Зп^ої) 5oinM) gçwoS,
L>3 x̂>ûfi ЗэтАдадЫ* £0Ф ЗодЛ»)(«Ь»
(Wjftb Ь оуз^зс- ÜjjjjrinCjS:

„(»ЗдйЗо ^ЗгАЗо go3o£*ft\>3,
5*Ьо jeçwjji öojjjöwx»,
"ЦиЗ4 *3gbgçoo 500 %(J3»y jûoç^n»
^З^СК&ЗС- Ь»Зз̂ Л0’-

“b^Ji '3gbgçe* <?г» lingot ojncfoQ 
g*»Ao 0аэойо,
ЛлЗ çigbLCa n{$iit£>ÿcn3a
($*j^z'0z;n ömtfio-

ob  ço^Vjjù- oAq ЗгЛпііЬ^з,
*<^у 3^530 0*,5*)<»ф«,
1%CûT* ®?* ’33*%^*’»
«h^gaç«» Іузф іЛ о.

ІЮІ>Ь(*оЬ Ç>$Jo& d̂ rvfanço (Ç>4><fr»ol>.
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£>о *833 dob*:
Ô o 0 SnÇyùÇ**,

^03* 3^^° c/^ü^0̂ 0*
3̂0601 ÿj^oor» Ç0-> б ^ ^ ф -б о ф С П ф

зЗ**» 36°b^œ>
<cc feoç’Q&ogr) çoù

ЭипзоЬафгн»14

^ З г ^ А ч ^ с о Б ^ Б  ^оЪ аЬ ^& о,

5оо̂> І^дЬ  сро cnnp CjOObV 
d Ç ^b û çp  ç o û c o ^ b *  d b o ( j  а о о г ^ З з ^ Ь

<x>ö ф З^д & зЬ  0030b S bü^ç^jM ».

„ (© о$$Ъъ Ъф9 %ьдо<£по,
^ Ъ о  3o ^ o d ç^ jf> b  (о о о (р  З 'Ъ о Ь ^ б ,

£к*>9 З ^ З д б о

3 ° № 0 3 A o  9J C ° 3 OÖ> ^ Ь д б "

9bo3ç<)^oc>& çod ^ЗоЛоЬ c r ç a ç »
«по^лЬ ^«4j çpùb(^^ooç^3^î)y

Çoo o o ç ^ fy ô ftl i  Сщ&> ^^ooç^j&tx»

оба (£*£[* Зфз&о £}jo& 3(рзз"̂ о- 
5£{)<Ы> 030&3 3(*івд<пзМ > 'Зо 'Злот»

<Ч<*>3 Ь ф о З & г м ^ Ь  o b 2̂ 3o b0Qb ооф ^"
Çpù ù 6  Ço-£”}joab ècnb^m A ob . jgn tfoâ).

% ^3ob ЗгльЗсьй^ ^ç>3* ( o o q ^ q S o ,  
-ЗооБо&з&> {oo doçv>b д З о Л ^ ц

боб jo зацЛос? «Лаз а^зАог,і*
tpj oj3o«a&o jçjçpnoS боЗпЛ^і

^poSjAo, 

o o o c r » i j ß o c ^ o ö b ,

<00 С ^ З О “* <*5̂ *
S'Brolfyç« Ь-эБоЗобспЬ.

ns?(m а т з 'а зп ^ за ;

141



ЯК УМІ‘У, ТО ÜOXOBARTL . .. Переклав
П. УСЛЛР

ІХЙМЗДЇ Ù30C>

ù(où3Ao bcnoÇ’cÆ?, 
ùbo&o6 cnbùo Oij^oioëg,
Ь>ь
°tp° <?o
Cp6o->(V> *jn CKg^jggn 
Ш  nü&o-gù, qjüo obo&'g.i,
•до ообъ> oôjj2 'dtijcigo.

•3^ 006^0 oT frrtij^o jo  
bùMô оЭЗе^Б ooÇ’cùba 
éô o>;joo Mk>... gbjiS boiSo 
jpoo '̂tJb’CTQD ôb&)à— 
àggo f>^> ■gôfoùba,
b(jiÜ i>6(jo0 ob*u>C) nùba 
ünioàtarç... bofo—

■gn o6(joo.

Lifri ^TJWPZ' ^  ’̂ 00 "Зобс»0^, 
o'BaSroçyoJoJ'ji Б^УЭо ,̂
(X>b i>çCi(J0C> ('п'Эо^о 
0üJa^ ° ô 0 oboĴ rxyjfts.

ûl00(j00f40 ç>£) 0^0?.
bjv3OOT ="oonw 3ogQ ôjo}.

ооЬ-УЗоЗ̂ ЛІгвог̂ Б, Iĵ ’Sô 'JJOĉ '̂ Dojç'o 
30O boo b'SjùÇo&çpô.

[1845] - П. У с л а р
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ПЕРЕКЛАДИ З ШЕВЧЕНКА (ІСПАНСЬКОЮ

МОВОЮ

Редактори Повного видання то р ів  Тараса 
Шевченка, започаткованого Українським Науко
вим Інститутом у Варшаві, редаї уючи в 1937 ро
ці XV-иі'і том цього видання п. н. „Шевченко в 
чужих мовах", не змогли знайти для нього нія
ких перекладів (іспанською мовою й обмежили
ся тільки до відгуків і згадок про Шевченка в 
(іспаномовних публікаціях, що їх також було об
маль. Автор статті про ці відгуки в різних мо
вах, в тому і в османській, Іван Дуоицький, кон
статував, що в есплмськііі мові, яка „належить 
до найбільш розповсюджених мов світу” перекла
дів з Шевченка немає. Що більше, він мусів вод
ночас ствердити, що йому не пощастило знайти 
також і в „Південній Америці перекладів з Ш ев
ченка, хоч можна вже знайти в деяких південно
американських містах, що виказують деяке скуп
чення нашої еміграції, і вулиці названі в честь 
Шевченка". Із відгуків про Шевченка І. Дубиць- 
кий міг назвати тільки чотири статті про Шев
ченка, шо їх надрукував ще 1877 р. український 
учений-філософ В. Лесевич в (іспанському часопи
сі “Tlustraciön Rspaüola”.

Щойно останнім часом, у зв'язку з перебуван
ням українських студентів і науковців в Еспанії, 
зокрема завдяки інформаційній праці д-ра Дми
тра Бучинського, збільшилося там зацікавлення 
українською літературою і з ’явилися перші пере
клади з Шевченка, Франка та ін. українських пи
сьменників. В журналі “Poesia Espanola”, що ви-
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х о д и т ь  у Мадриді, g чи сл і 27-оліу за березень 
1954 р. стор. 5-8, появилося п'ять перекладів зро
блених літ. критиком і публіцистом Дмитром Бу- 
ч и н с ь к и м : „Душі мої, думи м о ї . . . ”, ,,Минають 
д н і . . . ' ’, „Мені о д н ако во ...” . „Садок вишне
вим .. та „Сонце заходить”. В 1961 році в опу
блікованій османською мовою у  Gyctioc Лїїрес бро
шурі “Taras Shevchenko, 1814-1861” надруковано 
„Як умру, то поховайте” у вільному перекладі 
Ангеля X. Батгістссси (Angoi ,f. Battistcssa). На
рік, 1962 p., в (іспанському вечірньому щоденни
ку “La Nocho", що виходи п. у Сантіяіо де Галі
сія, друкованому частинно старою мовою „галлє- 
го”, появився переклад на цю ж мову Шевченко- 
вого віршу ,,Сонце заходить, гори чорніють . . . ” . 
Належить цей переклад перу відомого еспансько- 
го літератора й автора статтей про Україну, Ш ев
ченка, Франка та ін. Мануелеві Фабейро Гомезо- 
ві (Manuel Fabeim  G ornez) і зроблений він на під
ставі перекладу цього ж віршу, що його дав д-р 
Дмитро Бучинський.

У виданні київської Академії наук „Заповіт 
мовами народів світу”, К. 19(31, перекладу „Запо
віту” еспанською мовою немає.

До поданого до цієї статті вибору включено 
усі вище названі переклади з Шевченка еспан
ською мовою, що є сьомою за своїм поширенням 
у всьому світі.
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ДУМИ МОЇ, ДУМИ м о ї . . .  Переклав
ДМИТРО БУЧИНСЬКИЯ

І ’ГСШАМІЕІМТОЗ МЮ в

Р«і«-итіол1лз тю з, рспЕаішеМоа тїов,
;С6/по ьяГіо у<> соп уозс^гоа! 
і Рог гцде езШа еп Іоя рареіея 
Еп Іак Ипеак ігівиоаї 
іРог сціе еп УІепІО по Ь з (Зіврегзо 
Солю аі іюісп еп Іагі саіерая? 
і Рої- сціо ґ-1 т а ї по Іов асіогтесіб 
Согао п ип піГю ?иуа?
Риея сі т а )  !єй раїіб єн еі тиініо,
Ьоа ЬаііаЬа сп 1«з Іь^гіта» — і у  рог <р« по Іоя

ІШІМІІб?
N0  Іоу Лсїїо аі шаг, по Іоя Фзрєгеб еп еі еатро. 
N0  (іеЬіа р гедо ігіата  іа копіє, і чиє т е  гіиеіе? 
Мо гіс-Ьі а«1ііі!і-аі'8е ае рог (ціе такііцо т і  виегіс. 
і  Рої- чиє зиГго еп е! т и ш іо ? ... N0  <1сЬіа г е іг ...  
‘■N0 Ьау оіі’о готе<1іо”.
;Мів Погея, т ік  піііов!
І Рага г)ио Іоз аптЬ а, рага чиє Іоа сгіаЬа? 
іЬ Іоі’агіа ип согагбп еп е£йе т и п  сі о 
Соіїіо уо ПоїаЬа с оті voso1.ro в? Е з ровіЬІо.
Е й ровіуіе гіііе ве спсопігага ип согагои 
Уіі’віиаі, Іоя оіоз поргоя 
С̂ ие Ііогап соп лгово&гов.
У у опо есігсо па<іа ігійя . . .
Тіла Іа&тіта гіо іоб оіов педгоз 
У уо ізогє- сі т а я  гісо ііе Іов гісов!

[1830] 1 ) т у Ь г о  В и с Ь у п я к у л
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■МИНАЮТЬ ДНІ, МИНАЮТЬ НОЧІ... Переклав
ДМИТРО БУЧИНСЬКИЙ

PASAN LOS DIAS

Pasan los dîas, pa: r»r. las noch<*s.
Pas a el ve i'îiho; rrm r mur an 
Las hojas dcmida:s; se apagan ios ojos, 
Duwmon îos pcasamwnlos, (.’.norme cl corazôn, 
Todo dnerme . .. Y 110 sè;
Vivo o lentamente muero,
O estoy caminando en el mundo 
Pues va no lloro ni r i o. . .  
iSuorte, donde estas? l  Suerte, don de estas? 
iNo hay ninguna!
Dios mîo, cuando rio tengas una buena, 
ÎMândamc una mala, malisima!
No me permit as artdar dormido,
Dete riovarmo cou el corazôn
Y cotno un tronco podrido 
Vagar por el mundo;
Permitaseme vivir, viviv con el corazôn
Y araar a los hombres.
Y cuando no j permitaseme maldecir!
Y encender ul mundo!
Es terrible cacr en las cadenas,
Mot-ip 011 la cscl&vitud,
Y rnucliîsimo peor dormir, dormir
Y dormir en la libertad
Y dormir para siempro 
Sin dejar îiingtfn rastro.
Da lu mismo: jvivjô o m u riô ! ...  
iSuerte, dônde estas? i  Suer te, dônde estâs?
'Ko hay ninguna!
Cuando, Dios nilo, no la teng-as buena, 
jMâiidamc la mal a, malisima!

[1845] D m y t r o  B u c h y n a k y j
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як УМГУ, ТО ПОХОВАЙТЕ... Переклав
A. X. БАТТ1СТКССА

TESTAMFNTÛ

Cuando mueva, enterradme 
en una tumba alta, 
en mndio de la cstepa 
de mi adorada U crania.
[As! yo podré ver los campos anchurosos, 
el Uni pré, sus rcpvesas agitadas, 
y podré oir lambién 
côomo bvaman sus aguas!

У cuando cl rio an-astro ati-avesando Ucrania,
liasta la m ar azul
tan ta  sangic adversaria,
entonces liejaré los eampos y los montes
y volaré hacia I)ios
a alzavle mi plcgaria,
pero basta que ello Hegue
de Dios no sabré nada.

і A liii, (ii'Uîfvadme, m as de pie vosotros, 
la s  cadenas que os a ta n  uuebranüid, 
y oon ta  im puta sangfc dervamada. 
la libertad sagrada slpicd! 
і У ya en fam ilia  inniensa,
ГатШа libre y nueva, 
no olvidéis vecordarme 
con una palabra buena!

[18453 A n g e l  J.  B a t t i s t e s s #
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МЕНІ ОДНАКОВО Переклав
ДМИТРО БУЧИНСЬКИЙ

А МІ МИ ІЗЯ ЬО МІЙМО

А  т і  т е  ез 1о т ів то : уіуігє
О по еп исгаліа.
О аІ^иЬп т е  гссоггіагй о т е  о^ісіага 
Еп 1а піете ехігап^сга.
.\bsolutaniente т е  Йа 1о тіяпк;.
Сгесі сп 1а езсіауііисі епігс аіепоз,
У кіп ШгиоБ гіе іой тІо8.
Могігс Ногапгіо сп 1а ргізіоп,
У todo 1с> Іістаго соптідо.
N 0 иеіаг£ в і ипа рікіа ре^иепа 
Еп писала ?атоза исгапіа,
Еп лиеїіга, рего по поезЬга Цегга.
N 0 т е  гесо^ага еі расіге соп ви Уїдо,
N0 гііга зі Ьоо: “Еекаїс,
Кегаїе, т і  Ь^о; 61 єб ип тАНіг 
Рог 1а исгапіа”.
А т і  т е  гіа Іо т іи то : гегагА 
(5 по аягіеі Ьуо . . .
Рсго по ез іяиаі,
СиапсЗо іоб ЬопЛгев т а ї  ой у азіїйоз 
Аси неп а Цстапіа у еп 1ої fuegos 
Па йсвріетЧеп уа arruinada . . .  
і 01і; уа по т е  da 1о т із т о !

[18471 ).) т  у і  г о В и с Ь у п з к у і
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САДОК ВИІІ11Ш ВИ Гі. Переклав
ДМИТРО БУЧИНСЬКИИ

CJiEl’USCULO UCRANIANO

Jardin 'le guindos junto a la casa,
Los abejorros zumfcan sobre el jjuindo,
Los labradoros van con los arados,
Cantart andando ias mozas
У las mad res esperan con la cena.

La fam ilia cena cn e! patio,
Aparccc la primera estrella,
La h ija sirve la  cena
Y la madre quioro decir al^o 
Pero no lo permite cl ruiscrior.

La madre acosto sus pequeiiuelos 
En el patio junto a  la casa
Y sola se durmio con ellos.
Todo se hundio en el silencio. .. Solo las cbicas
Y el гиівепог no han callado.

[ 1847] P m y t r o  B u c h y j i s k y j
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ш п и к  ЗАХОДИТЬ. Переклап
М. Д. ГОМЕЗ

SOJL POR

0  sol >;.a bdixou, 1-0.5 m ou les  
vense liistciroy i-cscuvos;
«s p ax a r iù o s non chiaii 
e CiUOfliî-ï' o s  can ipas ravLdo:;,
Os homes estân contentes, 
tin poderen acougar,
i-eu jnesmo, estou ollando 
mc’a corazôn a voar 
]>ol-os ares infinicios 
a guindeiras ucrauians.
Von voarido, vüu voando,
Kundido no m eu pensai-.
Mou corazon adormeec 
nista belirla serân.

A noito cliegou os campus, 
â sevra i — 6 pinciral.
N0  cco a/.ul, iniba estrela, 
eseomenzou a bvilar.
IMiiia eslrcla! !Mina ostreUi!
Meus ollos son a chorai:.
?Aparaceches na Ucrania?
?Os oüos dos meus irmâns 
biiiscan no ceo azitado?
!Xa me esquenceron ! !Xa dornion!
De min, nadi't saberân.

Da mina sorte, estrelina, 
liiunca île quoij’as contar!

f 1847] M a 1111 e 1 F a b e i r o  Go  ni c 2
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ШЕВЧЕНКО ЕСТОНСЬКОЮ МОВОЮ

Не зважаючи на те, що в естонських періо
дичних виданнях з'являлися згадки і статті про 
Шевченка вже з 1888 року, перекладів з Шев
ченка ще й сьогодні дуже мало. Пі одного ес
тонського перекладу : і с було в ХУ-ому ТОМІ У НІ, 
і; кінцевій статті якого »Іуда згадана тільки стат
тя про Шевченка 15 естонському журналі “Еєйілі 
Косії” 191 і р. Відсутність перекладів з Шевчен
ка на естонську .мову стверджує й С. Г. І саков, 
автор статті ,,3 історії українсько-естонських лі
тературних взаємин", надрукованої в „Рад. лі
тературознавстві", 1959, ки. 1, стор. 116-124. 
Ісакову відомий тільки переклад віршу „Доля", 
надрукований в журналі “Уікегкааг”, 1924, «\2 28, 
і переклади віршів „Доля”, „Минають дні . . та 
„Як умру, то поховайте. . надруковані в ча
сописі “Ьоотіп^” 1936 р., -КІ! 6, зроблені Ю. Шу- 
маковим. Останній з цих перекладів, подаємо 
як зразок Шевченкопої поезії ес тонською мовою.
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'■IK y.MPy, TO IlOXOBAMTE. IIopcK.ian 
K) ] I lyMAKOB

JA KUI SUREN.  ..

Ja kui sum i, matke maha 
mind Ukrainas kail is, 
ot ma puhkaks kcset stcppi 
seal kurgaani vallis, 
ct siis lain polde, laaai 
laotaks ces Ukraina 
ja  el voirasa Pnepri kohi.n 
kcstaks unne aina.
Ja  kui ,i%i sojamollus 
kastund vacnuverre, 
eemale Ukraina pinnast 
kannab koolnuid merrc: 
jattns maha pnllud, aasad, 
hhifjcd palvetunne, 
ton sen taeva poole . . .  Seni 
jum alat cl tunne.
Matnud mulda, t5uskc tiles, 
ioc^e ki.it.ked puruks, 
kaates priiast kurjas vcrcs, 
et mind pain ci suruks.
Xing siis suures rahvapeves, 
mciudas ajang pimc,
(ulelag'ti vaikscii soiral 
meelde mi mi nime,

118451 .T. S ?.u in  a l i o v
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ПЕРЕКЛАДИ З  ШЕВЧЕНКА ЖИДІВСЬКОЮ 
МОВОЮ

Не зважаючи на вже давніше зацікавлення 
жидівських літераторів і перекладачів поезією 
Шевченка, праці над перекладами його творів на 
жидівську мову почалися тільки після першої 
світової війни. Згідно із даними Шимона Мель- 
цера в його статті „Шевченко в жидівській мові11, 
надрукованій в XV-ому томі Повного видання 
творів Шевченка УНІ у Варшаві, стор. 436-439, 
в другій половині 1020-их років було запроекто
ване на Україні повис видання творів Шевченка 
в перекладі на жидівську мову. Мали співпрацю- 
вати в цт.ому виданні — Л. Квітко, П, Маркіш, Д. 
Гофштейн, Л. РезиІк й Е. Фінінберґ. До реаліза
ції видання з різних причин не дійшло і в 1937 
році появився тільки окремою збіркою невеликий 
вибір поезій Шевченка в перекладах Давида Гоф - 
штейна (1889-1952). В Західній Україні пере
кладали Шевченка жидівські поети й перекла
дачі Б. Горовіц, А. Кляйн, Ш. Мельцер, із яких 
були опубліковані тільки деякі переклади Б. Го- 
ровіца, жидівського поета родом із Майдана бі
ля Станиславова. Приготовані абсольвентом ук
раїнської гімназії в Коломиї Шимоном Мельце- 
ром переклади ряду Шевченкових віршів і поем, 
між ними „Гамалії” , „Перебенді”, „Івана Підко
ви”, „Тополі” та ін. залишилися нео публіковані 
і з них тільки переклад „Як умру • . увійшов до 
XV-oro тому УНІ.

Пожвавилася праця над перекладами з Ш ев
ченка наприкінці 30-их pp. у зв’язку із 125-літ-
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тям поета в Українській PCP. В !939 році була 
видана в Києві 254-стирінкова збірка перекладів 
з Шевченка п. н. „Ґеклібене верк” в опрацюваіі- 
иі Давида Гофштейна. Цього ж самого року у 
Москві була видана маленька 33-сторінкова збі
рочка ліричних поезій Шевченка теж в перекла
ді Д. Гофштейна п. н. „Ґеклібене лідер” і в Оде
сі 58-сторінкова збірка його ж  перекладів п. н. 
„.Лідер". Окремо 1939 року була опублікована в 
Києві Шевчепкова „Мандрівка з приємністю та 
й не без моралі” в перекладі невідомого автора 
п. н. „А шпацір міт фаргенінгн ун ніг он мо- 
рал” .

В цьому томі передруковані з XV-oro тому 
варшавського видання переклади М, Хащеваць- 
кого, Ш. Мельцера, В. Горовіца і Д. Гофштейна.
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ЧОВЕН Переклав
М. ХАЩЕВА1ЦЛИИ

DOS S1FL

smuest a veldl mitn vint), 
sojdet z ich mit gvozn, 
mitn Dunaj svimt a sifl 
eint un farlozn.

Svimt a  sïfl fui mit vaser, 
nit s’farhalt es kejner, 
volt farhaltn  es a sifer — 
iz nito kajn cjner.

Vifft zieh es ahin — ahertsn, 
ай dos harts nemt plogn !
Svimt (los sifl on a ruder, 
vu der vin tut jog'll.

svimt arüjs in jam in blojen, 
a7. dev jam nemt koclm, 
az s’tsespiln zieh di chvaljes — 
vert cs glajch tsebrochn.

Un azoj vi ot dos sifl 
in cm jam in bloje.n, 
in der fromd a josem voglt, 
voglt urn in trojer.

Gute la jt vi kalte chvaljes 
vein mit im spill), 
hi к baj ini vet kojech klein 
un baj zcj der viln.
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Biz es vet fun zajne ojgn 
tre rn  b iter fiisn; 
noch dem fregstu: vu z’der josem? 
un kejner vet nit visn.

[1841] M. C h a s z c z e w a c k



HK yM]>y, TO HOXOBAHTE. I l e p e K . i i a B

III. MEJlbUEP

TSAVOE

Noch majn tojt bcgrobt mich, brider.
n ’brcjtn step in mitn,
in majn liber Ukraine,
vu ch’ob fil gelitn:
ich zol zen di brejte lanes
un dcm Dnjcprs vein,
zen un hern vi zej rojSn
baj d.i vasersveln.

Vet er fun der Ukraine 
blut tsum jam tsu trogn. 
sojnes blut, vel ich fun lanes, 
zich fun berg upzogn, 
alts far]ozn un antsvebn 
biz tsum him! ojbn 
un im betn; doeh biz demit — 
ken ich im n it lojbn.

s te jt of un tsu ra jst di kejtn, 
vet ir  vern fraje, 
un basapritst mit blut fun sojne 
di fra jh a jt di naje.
Un in a jer grojser, fra jer 
un najer miSpoche 
zolt ir  mich amol dermanen 
m it a stiler broche.

[18451 Sz. M e l z e r
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O t t  Г Р И  Ш Л Я Х И  Ш И Р О К ІЇ Переклзв
Б. ГОРОВІЦ

DRAJ VEGN

О.і. draj vcgii, oj, draj brajto, 
hobn zieh bageg-nt ; 
fun Ukrajne zeir draj brider 
avek m it di vejjn.
Krik^elozt di alte mame, 
s'vajb zajns lozt der eräter, 
der di svester Ull (1er jingster 
zajn libc baserte.

F laotst di alte mame jasjins 
draj in fold in rejnem, 
un dos vajbl a topolje 
a ho,ichc, a sajne.
Un di Svnster hot draj javors 
in toi ajngegrobn, 
un a kaliiic a rojtc 
ajngezctst di ljube.

Jasjins zieh nit oiigemimcn, 
dart topolje ajnet, 
ajngetruknt di draj javers, 
kaline farvjanct.
S’kern zieh nit um di brider, — 
vejnt cii mame alte, 
vejnt mit kinderlcch dos vajbl 
in dev Stub der kalter.
Vejnt di êvester un gejt zuchri 
in der fremd di brider, 
niät dervart zieh fa it di kale 
to jterhejt anider.
S’kern zieh nit um di brider, 
voglen um in vajtn, 
s’vochern mit viîde grozn 
di draj sljaches brajtc.

[1847] B. H o r o w i c
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Д. ГОФШТЕИН 
1 НЕБО НЕВМИТЕ. .. Переклав

IN KOS-ARAL

A kojtiker himl. Di chwaljcs farslofn. 
un iber di bregn di grove, het '— het — 
nit anders a sikerer, der oceret 
bejgt zieh on vint gor. Vi lang vestu itrofn  
mich, goteniu, do, in der turrne on tiro?
Der jam ligt fun untn — ver darf im, tsu vos? 
Es kjiejct zieh un bejgt zieh dos tunkele groz, 
un vil mit mir fort doch kajn smues n it farfirn , 
un vil alts nit zogn dem emes dem Tejneni, 
un w ajter do fregn — nito mer baj kejnem.

[1848] D. H o f s z t e j n
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О ЛЮДИ, ЛЮДИ ни БОРА К И Переклав 
Д. ГОФШТЕЙН

О МЕКе:Ы,МЕМ61.ЕСНЕК ГЛШ ХР .. .

С) тепсп, тепс1есЬег еег1п(1;
Уоэ d arft 11- ЬоЬп ёд kejsoreш?
Уоз <1агЙ 1Г ге;), <3| ЬНз^еа — згогсй?
1г za.it do<:h тепсп, пН kajn МпЫ 
ВапасЫ 1г перШк ип fintster, 
ип йпел ип кеН; ип (И № уа 
Ней stilerhe.it егегЬз gewigt 
(Зое (Зте а.тг ш и е т  Ьг!к.
11п кИ — 1сЬ а’М] Ьа,)пас1и 
ип ^е^епй^к 1сй hust ип и-асМ.
1с1г ге, -ш ьеТе1есЬ а stade, 
ез £е,1'еп т е ^ е с Ь  о ^ е :т а 1 е г^  
ап а11ег т у а ^  а НЪег 
гкЬ посЬ ге,1 ^агбгеН гг кеН,
VI г’уо1{ т  ёЫ  агаз^еЬчЬп 
^тетйе а̂ лсИет1. . .  1я уи г411 уеН ? 
ип  уи г’йег етез? Уе^Шс! Уе]Ч1к!

zajn а пи§реГ? га]п а 
fal’ т1осЬет, згогез of с!ег егй?
Тэ! тгсИ; (1ег етез Ьегзп уеп посЬ?
Ез т и г  ДосЬ га^'п! Б1 гип о]^е,(п 
■ип d̂  £аг&тееМе уеН farbrenen.

[18601 И. Н о £ з ^ е , ) п
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ПЕРЕКЛАДИ З ШЕВЧЕНКА НА ІТАЛІЙСЬКУ 
МОВУ

Першою спробою ознайомлення італійської 
суспільности з українською літературою і зокре
ма з творчістю Шевченка була — як подає Лео- 
не Пачіні Савоії, автор розлогої статті про , .Шев
ченка в італійській мові”, надрукованої в XV-ому 
томі видання УНІ, розвідка Михайла Драгома- 
нова про український літературний рух в Росії і 
в Галичині, що появилася в журналі “Revista Eu- 
гореа” 1873 p.

Деяке зацікавлення українською літературою 
і творчістю Шевченка проявилося щойно під час 
першої світової війни, і то не в літературних, а 
в публіцистичних італійських колах. Перша іні- 
ціятива познайомити італійську читацьку грома
ду з поезією Шевченка вийшла з українського 
боку щойно 1919 p., коли у видаванім українця
ми в Римі часописі “La Vocc dell’ Ucraina” появи
лося кілька статтей про Шевченка Млади Липо- 
вецької (спр. прізвище Таїс Бельман) з її ж пе
рекладами деяких його поезій, між ними „Як 
умру, то поховайте . . „І мертвим і живим .. 
„Чигрине . . Пізніше, 1926 р... Млада Липовсць- 
ка разом з італійським письменником Чезаре Меа- 
но приг отовила до друку більшу збірку перекла
дів з Шевченка п. н. “Taras Sceveenko: Lirißhc 
scelte dal “Cobsar” , але ж через економічну кри
зу в Італії ця збірка світу не побачила. Одинокий 
примірник цієї книжки (в коректурній відбитці) 
зберігався наприкінці 30-их pp. в бібліотеці НТШ 
уЛьвові. Згодом, 1932 р. частина цих перекладів



Діл ал и Ли швецької і Чезари Меапо була надру
кована в трьох зошитах започаткованої Лиио- 
вецькою українознавчої публікації “U crania". 
Крілі кількох дрібних уривків появилися тоді пов
ні переклади таких Шевченкових поезій: „Ф. М. 
Лазаревському” . ,,Мені о д н ак о во ...” , ,,І небо 
нквмитс .. , „Тарасова ніч”, „Садок вишне
вий . . „Кавказ” , „Ой, люлі, люлі ..  „Сла
ва” , „Не для людей. . . " ,  „Як умру, то поховай
те . . „Не женися ин багатій . . . ” Хоч і зробле
ні доброю італійською літературною мовою, ці 
переклади відходять подекуди надто далеко від 
оригіналів, змінюючи а то іі коментуючи їх. Який 
десяток поезій Шевченка появився ї933 р. в опу
блікованій видавництвом “Хоі е Г Ucraina” бро
шурі італійського журналіста Л. Майнарді п. н. 
“Taras Scevcenko. il bard о del і 'U craina". Крім пе
рекладів Млад и Липовецької увійшли до цього 
видання також доси ть вільні переклади Белісарія 
Раидоне.

Ці інформації Лсоііє Пачіні Савоя з 1938 р. 
немає змоги доповнити якимись новими даними 
про пізніші палійські переклади з Шевченка. Не 
подають їх також радянські дослідники у своїх 
оглядах перекладів з Шевченка на чужі м ови. 
Так, наприклад, Богдан Гавришків у статті „Сві
това слава Шевченка", надрукованій у львівсько
му журналі „Жовтень“ ( к к . * 3  за березень 1958, 
стор. 131-138) переповідає тільки дані Лсоне Па
чіні Савоя з ридання УІII. Немає цілком італій
ського перекладу „Як умру, то поховайте . . . ” у 
виданні АН УРСР „Т. Шевченко. Заповіт (43) 
мовами світу” (Київ, 1960).

З останніх повідомлень г» радянській пресі 
відомо, що видання вибраних творів Шевченка 
в перекладі на італійську мову приготовляє про
фесор Римського університету Етторе Ло Гатто, 
автор статті про Т Шевченка в „Італійській 
Енциклопедії".

162



САДОК ІіИШНЕВИП Переклали 
М. ,ЛИІ ЮВЕЦЬКА 

і Ч. МЕАНО

LA SERA

T utl'in torn n  a lia  casa , 
c’e  un  g ia rd in o  di c ilieg i.
T u tt’in torno ai c ilieg i,  
ronzano i calabroni.
T ornano, gli ara tori, con 1’a ra tro . 
O antano, le fa n c iu lle , cam m inando. 
A sp e tla n o  le  m adri, con la cena.

Ora, sollo i ciliegi,
la f  and g lia  siedc a  m ensa.
T rem a, tin a ste ll a, e s ’accendc, 
f: la stc lla  clel vespro. La f ig lia  
reca la cena in ta v o la . La m adi'c  
It: vorrcbbe in seg n a v e  . . .  M a non puo. 
L’usign u o lo  le tronca la  parola.

Oi'a la m adre d ispone, 
vicino  a lia  casa ,
i p iü  piccoli f ig li .
Li fa addormentare,
si aridormenta con loro , . .  Tutto tace.
Soltanto le fanciulle,
non ta c c io n o ; e 1’u sign nolo.

118477

M. t . i p o v e t z k a  e C. M c a n n
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TiywM m o i, jlymh m ot . nepeK^au 
B. flJKyCTi

ü  MIEI JLHJMI. O MIEI DUMI . . .

0  miei d u m i, o miei d u m i ! 
miei unici amic»! 
ohJ non mi abbandonate 
n d l’ ora piü triste . . .
Ma volate, o mie colonibellc
dall’ aii azzurre,
del Dnjepr largo-s cor reute
a vagar per le steppe
coi miseri K irghisi!
che sono poveri,
che sono miseri ma liberi:
preg'ano ancora Iddio!
Venite volando, o miei am ati; 
dai silenziosi ruscelli 
v' invoco, come fanciullo, 
e con voi piango . . .

[1847] W. G i u s t i
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I BHPJC HA qy>KMHi 
(ypiinoii)

flepeKJiajiH 
M. JIHnOBEUbKA 

i q. MEAHO

UOKAINA
(Frammento)

In nostro veechio Dniprô, 
steso fra  le colline, 
sembra un bambino nella cuna. 
Esso traversa tu tta  
la nostra te rra , e tu tta  
I/accarezza, specehiando
i suoi villaggi bianchi,
i suoi verdi griardini.

[1848]
M. L i p o v e t z k a  e C. M e a n o
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ЯКБИ МЕНІ, МАМО, НАМИСТО Переклали
М. ЛИПОВЕІІЬКА

і Ч. МЕАНО

MAMMA. MAMMA , . .

Mamma, mamma, se avessi un;t col Ian a, 
domani, in città me ne andrei; 
e iji città, mamma mia, 
simna semprc la musica bell a, 
e le ragazze frascheggiano 
coi giovanotti . . .  Oh mamma !
To sono sfartunata.

Ma pregherô tanto il Signore, 
poi cerehero tanto lavoro, 
c compreru gli stivali, 
c inviterô i suonatori, 
pei- fa r vedere, alia gen te, 
mamma, com’ io so clanzare.
Destino, mio destino.

fa ch’io non resti per sempre 
nella mia casa solitaria, 
per sempre zitclla, a intrecciarmi
i capelli ed a scioglierli, guarclando 
le mie ciglia iiribianchire . , .  Ma, ah mè. 
io mi stremorô nel lavoro, 
e le mie iiere ciglia imbiancheranno 
Io sono sfortunata.

[18481

M. F, i p o v e t  z k a « C. M e a n o
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ШЕВЧЕНКО В ЛАТИСЬКІЙ МОВІ

Першим твором Шевченка, що з ним позна
йомилися латиські чиїачі, була Шевченкова „Ка
терина" в перекладі відомого поета і нізнішого 
історика літератури Єкабса Ліготніса (нар. 
1874). Був надрукований цей переклад в широ
ко розповсюдженому місячнику “АшЬгшш” з 
числі 12-оліу за 1900 рік. Одночасно, у тому ж са
мому числі журналу була надрукована стаття про 
Т. Шевченка латиською публіциста Арона Матіса.

З того часу в латиських періодичних видан
нях, особливо в Шевченкові річниці 1У11 і 1914 
рр., почали з'являтися нові переклади з Шевчен
ка і статті про нього. Авторами їх були Єкабс 
Ліґотліс і відомий латиський перекладач Фрід- 
ріх Адамовім (1863-1933), який в 1914 р. надру
кував у журналі “.Пгцуа” кілька добрих перекла
дів Шевченкових поезій. В тому ж році були дру
ковані по часописах і журналах також переклад
ні спроби інших латиських перекладачів, між ни
ми Е. Рудзітіса.

Після першої світової війни були опубліко
вані всього дві поезії Шевченка в перекладі К. 
Дзільлеї.

З  останнього часу відомий тільки вірш „Як 
умру, то поховайте . . . ” в перекладі Давіда-Вал- 
та, надрукований у виданні АН УРСР „Заповіт 
мовами народів світу”.

Шевченко в латиській мові представлений 
тут зразками перекладів Єкабса Ліготніса, Е. Ру- 
дзітіса та  Ф, Адамовіча.
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УРИВКИ З ПОЕМИ „КАТЕРИНА" Переклав 
Я. ЛІ ГОТ НІС

КАТЕ
(Ггаететі)

МеІпасЦсз, zehcmt.es, 
йіпід \-а)и Іаіуа^
Тікаі яуе§іет к а ^  уігієш 
С осіи пеаісіосіас!
Каз іа т ?  Мііе VIпі ра ]окат, 
Ратег ка ра )о кат :
Раїісс ї\-еіка! .ргчулт jaiet... 
Аіїііу Шкяат гокат.
Каїн \'е! уіепа — пауе ск^сю... 
Ьаі... Ь<ч Іїсіх аг уіри 
Сиісіїз гаї?.« іи т їа  кара 
Мїіо татиііііи .
.’\'гл,їх( 8ІГ5піііа ка ри!>е... 
КаїаЬ?... Ка$ ю текіе!
8\’« і ]аисііз т а г  ко ргаза,
Ра ги сі і па рекіе...
^сііепііез, тІІОі уагас,
К атег йігсІї \-сІ к\-е1о!
Тік пе зус.чиз кага уігиз: 
Ріе?тіс5 — пау каз /с!о!

*

Ор]і уаісі, хпаай дагіа; 
Е\гаі§гпТі<;м шіічіг таі§і, 
Ьісіита ра сеііст 
Ксгтиіїи Іек naigi.
ЬаЬі (аи<1І5 по^иіиіі 
Хаісіа, сісіа ііша,
ТікІаЬ азагай, ка Іаіті 
ІЧ'огстсіб пак« кіиїа,
Та ка та(е  вауия Ьетия
Сика §и)с{ї}и»і_
Веі киг Каїс? Уаі і а т е г і ,  
Ви сі а ісіпі§и<і:1
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Job kur tirumfi a iz gubas 
Savu m azo paija,

J i b  vat biczokni, kur vilki 
Stipto cUicsmu aija?
K aut j us, skaista* m cliias acis, 
Labak izdzisuSas 
Bfnu. 3icka tikdaudz bcdu  
M uza radijusas!
K o gan nesls ja u n a d ie n a ? —  
2f-!abas un ra izes!
Ncbus pajum ta, ncdz drauga, 
Apgerba, nedz m aizes...
Naks )ai prel! ziem ejveji —•
V ai vinS ar’ ? K as zina! —
V ai viris glastls iigavinu ? —■
K as )ai izd ib in a!

J a  ! Zem  vij^a m i|a  jum ta  
K atei laim e ziedes,
Lauzto sirdi, sero pratu  

.V iija skupsti dz ied es...

G an ja u  dzirdesim  ar laikul 
T agad m azulietu  
Busim m iera, sp irgd lai uz 
M askavu mcs ietu.
Ta]5 sis cejS... cik g a p , kad pie til, 
Braji, dom as stajos:
Sirds m an saraujas, kad vjnu 
Labi iedom ajos...
Es to kadreiz izm ccoju ...
Jus, diezin, va i spesiet?
T eik lu  ju m s par savam  likstam, 
Tom er neticesiet!
T eiksiet: „stasta tiros melus,
Grabis kur no ga isa !“
U n  a iz  m uguras: „vinis jaudlm  
Srniltis acis kaisa!**

T iesa, bra |i, jum s ir tiesaj 
K am  lai saku stastit 
Savas sapes, savas likstas,
Asaram tas klastlt ?
K a m  gan  cicSanas un bedas 
N a v a  pazislam as ? ...
Lai p ie  jod a  ta s ! ...  Lai pazud  
V eja  izld lzdam as!
Labak uguni un pipi 
Surpu! Kuplu dumu 
UzvilkSu, lai aizmirst spetu
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Dzivt's t>-;jii.u drämu!
Ko jums stä.stisu par likstäm: 
Sapnl näks arvienu;
N’u. pic jo d a ! ... Sketinäsim
Si.äsla p aved ic im !
l.abäk  paraugäm , kä K atei
Kläjies pa so Iaiku,
ü n  kä vjriai veicics pärciest
Karst o bcfln tvaiku.

*

Cols uz Kijcvu. Pa ce|u 
Aklis burtnicks klibo,
Un tarn blakus maziys puika 
Naigi lldzi lipo.
Apkärics ar veoäm kulem.
Te li" ceja malä
Apsrias, un zcns driz picmicg,
U !<ä mOika galä...
lkirin irks uzvelk gaudu dziesmur
Daudz tarn purä vitiu,
Gaiänigäjeji tarn atmet 
Mai/i, artavinu:
Visi rcdz, ka aklis. Meitas 
Alkal zelo bäri...
Hasäm käjäm, noplisis... un atmet 
Kädus graSus pari...
Karile ar’ braue so ccju,
■Sesi mc'|i,ii prieksä,
Yaivns kungs uii jauna kundze 
Lcpni sez tur icksä.
Lai/, ka rib vien... Putekji tik 
Rin^i"m paka| jaucas.
Te tic apstäjas —... Saue mazo... 
Janclt» klatu traucas...
Lepnä kundze. atmet puikam, 
Kunä balsi zöla;
Kimgs, las paskatäs — te pekitji 
Pazist sav-u delu!
Pazist acis, kas tarn prätä 
Vel ir palikusas...
Bet vips skatäs prom, jo  viijam 
Alzilies — trükst düsas.
„K.ä tev’ saue?1* U kundze prasa, 
—-„Jän i!“ — „Ai. eik skaisti!...“ 
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AlL't! puickji... un mcji.ii 
Tâjâk lika laisti.
Nabadzini, atpütusies,
D ifvu piclûgt stâja,
Saxkaitija kapeikas un atkal...
Tâlâkj lâjâk gâja.

[ 1З38] L i g o t y u  J c k f t b s

v e l e S a n â s

K ad es nom iisu, m an’ rocict 
Stepë plasâ, bfïvâ,
M anas m ï|às d^imtcncs 
Bezgalîgâ laukâ.

Lai m an apkürt zifâ l i l c  
V iz  un stepe vi(tjo.
Lai vël dzirdn, kâ gar klintlm  
Sirm â D çepra calo.

ЯК УМ РУ, ТО П О ХО ВАЙ ТЕ... 
(У ривок)

Переклав  
Е. РУДЗІТІС

і '8+5] Ed. Rud?.T(s
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МОЛИТВА ПІ. Переклав
Ф. АДАМОВ1Ч

LOGSANA

Jc l valdi jauna sacfjus,
T ic in  rad i dcbcss van i,
Nevis a r  vazam , cictumicrn,
T os valdzini a r gam !

Bet iaba darba  sacejiem,
K as strada tautas !aba,
T iem  dodi speku d a rb u  veikt,
Tos apsveti- un glabri.

U n sirdi s^istiem eijgejus 
Par sargiem apkart sladi,
Tos skaidrus neaptraipltus 
K a paraugus mums rad i!

Sis zemes bem inm  visiem, Kungs, 
D od d a rb a  vienpratibu,
U n Iai ka braji jutam ies,
Snicdz, sniedz mum s m ilesiibu !

[iBuo] Fr. A d a m o v i c s
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ПЕРЕКЛАДИ З ШЕВЧЕНКА НА ЛИТОВСЬКУ 
МОВУ

Початок зацікавлення творчістю Шевченка 
у литовській літературі зв'язує Єронімас Ціценас, 
автор статті п. н. „Шевченко в литовській мові”, 
надрукованої в ХІ’-ому томі видання У НІ, з поя
вою статті литовського поета Людаса Гіри в ча
сописі „Вільгіс” 1909 р. її. н. „Тарас Шевченко — 
співець України” і переклади з Шевченка на ли
товську мову він обмежуе тільки до цього ж пое
та, що в 1912 р. опублікував свої переклади і в 
названому часописі й окремою збірочкою.

Проте ж, час появи перших перекладів з 
Шевченка литовською мовою треба віднести до
80-их рр. мин. сторіччя. В. Є. Шубравський у 
статті „Шевченко і література народів СРСР" 
(„Рад. Літературознавство” 1961, кн. 2, стор.
81-91) подає, що з першими перекладами з Шев
ченка литовською мовою виступив Ю. Андзюлай- 
тіс-Кальненас в 1885-1887 рр., публікуючи в жур
налі „Аушра” (1885, № 7-8) вільний переклад 
балади „Тополя” і згодом в інших виданнях пе
реклади „Утопленої", „Русалки” та  декількох лі
ричних поезій. У своїх перекладах Андзюлайтіс- 
Кальненас часто замінює Шевченкові назви ли
товськими: Україну — Литвою, Дніпро — Нєма- 
ном і т. д. і з цього погляду ці переклади треба 
трактувати здебільша як переспіви. Поезії Ш ев
ченка мали теж видатний вплив на оригінальну 
творчість Андзюлайтіса-Кальненаса. Після ньо
го перекладали Шевченка, зокрема його „Запо
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віт” з кінцем XIX і початком XX сторіч іде Ю. 
Білюнас і К. Вайрас-Рачкаускас.

Найпидатнішим перекладачі’,« з Шевченка 
па литовську мову до революції 1917 р. буй відо- 
міні .питиксьіппї поет Людас Костянтинович Гіра 
І 188(і-1946), гі останні роки академік АН Ли
товської РСР. Ґіра публікував спої переклади з 
Шевченка у час. „Ні.іьтіс" і 1912 р. видав їх гла
сним накладом окремою збірочкою в Сеймам і:. 
іі. „Вінок віршів Тараса Шевченка’". До збірки, 
попередженої передмовою При про Шевченка 
увійшли 22 поезії Шевченка, між ними ..Перебен
дя'’, .„Мені однак«)!;»” . „Минають дні, минають 
ночі. . .  ’ Поезія Шевченка мала великий вплив та 
кож на поетичну творчість Л. Гіри.

Під кінець 20-их рр. засноване в Ковні проф. 
В. Біржішкою Литовсько-Українське Товариство 
плянукало започаткувати працю над перекладан
ням і виданням більшої кількості! творів Шев
ченка литовською мовою. Цим заходам перешко
дила, ,мабуть, друга світова віґіна.

Велику збірку перекладів з Шевченка опу
бліковано щоїіно .ч початком 1962 р. в Держав
ному видавництві художньої літератури у Віль
нюсі п. н. „Коб'аріюс” („Кобзар” ). До збірки 
увійшло 90 перекладів віршів і поем Шевченка, 
між ними її таких, як „Гайдамаки”, ..Катерина ’, 
„Кавказ” і_ .,Сон”. Крім перекладів Людаса Ґі- 
ри в цій збірці надруковані ще переклади Анта- 
наса Венцлови, 1-, ІІежолаіітіса, Т. Тільвітіса, Е. 
Матузявічюса, В. Мозурюиаса, К, Кубілінскаса, 
А. Хурхінаса, і Й. Детутіте. Найкращі з мистець
кого погляду маля б бути переклади А. Веицло- 
ви, що м. in. переклав теж „Ка терину”.

Переклади литовською мовою репрезентова
ні в доданому тут виборі тільки трьома працями 
Л. Гіри, бо. ке зважаючи на всі заходи, згадано
го вище видання з новими перекладами не пове
лося роздобри.
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ЧУМКЛ (ТЕЧЕ Ж);1Л 15 СИНЄ. МОРИ...) Переклав
ЛЮД АС ПРА

і л ж и г Б  и г к  в е с а  . . .

] ійііій^ ире Ьс^а,
Т ік  пеяа)і —■

1 іаііой іе5ко  Ь ети?.с1іб ,
Т ік  у ів  п с і' (іаіеїев.

Іг н и є]о  1)епіи2е1із:
Л іга віаисШа-йгіа,

Уіииігійіа наиГе, іік  доіІеТса 
Таі к’іаизіа Ь епш іі:

„Киї* е іл і їй  п ер авк  1 а —  
їй  не»^а.і1і,

Каі:1 р а їік о  іе т а є ,  гаосіа,
М сгдийеіс сіаііі?

ХеЬе Сіє вуеиіг .іаи мпопее, —
Йипки ієн  £ ууеп и !

МеЬеЬиа Ієн ви кио усгШ ,
Апеі раЛисІсіШ’’.

П еїтійеііз Іійсіпаз 56(1 і —
-Тйга й2іа-зіаи<Ша: 

иіиои <1а1іа — ііз виШсо 
Х есіаіеїд ктіаікШ д..

Ь е к іа  йміКєй і§ «7. .тигіи,
О и Ш  і їе \ 'у п § :

\ 'см к іа  .іаипая - -  уісІкеГеїіаі 
П а к іа із  ихБ ІруК с...

С 1К33.1 І- і и  (1 а  8 С  і г  а
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CM MOI'O TM If0 lî0PH!J10. ITepeKJiaB 
JlfOflAC riPA

KOVOS LAU K E

Vai, nuo ko tu pajuodavçs,
Z aliasai, îaukeli?
—  T a i pa ju o d av au  nuo k rau jo  
U5 la isv ç . tiÈ dali^.
Aplinkui ’miestij Beresteckq  
Uü ketvcriu myliij,
T ai lavonais m ane savo 
K azokai uzpylc.
Vai. ta i day vidûnaktelj 
Varnai susitupç 
Lésa akis kazoksliii,
Künai ir neriipi . . .
Tai pa juodavau  aS, za lias,
Uv, jü s \i laisvuzç;
Tik as velci su/.aliuosiu,
Jü s  gi ja u , d rauguz ia i,
Niekad la isvés nebregësit,
Mane arsit tykiai,
I r  b eardam i, daluzç 
K eiksite. sunykç , . .

11848] L i u d a s  G i r a
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ТВОРИ ШЕВЧЕНКА В ПЕРЕКЛАДАХ 
НА НІМЕЦЬКУ МОВУ

Праця над перекладами з Шевченка на ні
мецьку миву була започаткована ие в Німеччині, 
але на Буковині, що належала тоді до Австро- 
Угорщини, В Чернівцях 1870 р. тирольський пи
сьменник і чернівецький гімназійний вчитель Йо- 
ган Ґеорг Ооріст (Johann Georg Obrist, 1843- 
1901) опублікував спершу у звідомлеині Право
славної Реальної Гімназії в Чернівцях і потім 
окремою відбиткою свою працю п. н, “Taras Gri- 
goriewicz Szewcsenko, ein kleinrussischer Dichter. 
Dessen Lehonsskizze samt Anhang, bestehend aus 
Proben seiner Poesien, in freier Nachdichtung von 
J. Georg Obrist.”. Вміщені в цій праці переклади 
були насправді цілком свобідними переспівами, 
що зрештою підкреслює в підзаголовку видання 
сам перекладач. Праця Обріста була ілюстрова
на переспівами кількох уривків з „Гайдамаків” , 
поем „Гамалія”, „Іван Підкова”, „Тарасова ніч”, 
„Лілея”, „Русалка”, „Утоплена” та кількох дріб
них віршів Шевченка.

Абстрагуючи від перекладних спроб JI. Га- 
бермана, Віктора Умлявфа фон Франквеля, К. Бі- 
лиловськоіо, К. Климкевича і П. Скобельського, 
здійснених в останніх трьох десятиріччях XIX в., 
ш,о залишилися здебільшого неолубліковані, із 
пізніших знову ж таки чернівецьких перекладачів 
треба згадати гімн, вчителя Сергія Шпойнаров- 
ського (1858-1909), який в 1904 і 1906 рр. на
друкував у Чернівцях два зошити своїх не надто 
вдалих перекладів п. н. "Schewtschenkos aiisge-
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wühlte Gedichte” , та  Олександра Поповим (1879- 
1937), який виступи;? з кількома своїми перекла
дами 1904 р. в “Ruthen інеііс Revue” і пізніше, 
вже 1914 р., разом з В. Кушніром, редактором 
журналу "Ukrainische Rundschau’', зредагував 
Шевченківське число ці.пго часопису п. н. “Son
derheft gewidmet Та ms Sehewtsclioiils'i zur .Jahr
hundertfeier seiner Gobin t ’, із добріш вибором пе
рекладів з Шевченка на німецьку межу.

В порівнянні до перекладі“ Обріста. Шпоґі- 
иаровського і Поповича більшу мистецьку вар 
гість мали надруковані п назвапи.му мвілеі'їнол’.у 
числі “Ukrainische liiinmohitu" переклади німця 
Артура Боїиа (нар, IS84 р.), що також душний 
час жив у Чернівцях.

Окремої уваги заслугоиую гь переклади Іва
на Франка, приготовані ним ш.с з початком цьо
го сторіччя и опубліковані ?. більшості іцоіін<> 
після смерги поета Михайлом Возияком п збір
нику ,,Шевченко'’, Київ, 1930.

Першим книжковим виданням перекладів з 
Шевченка на терен і самої Німеччини була кни
жка Юлії Віргінії Шоєрмлн-Фульд-Ленґсдорф 
(,Гп 1 і а Virginia Rchciiennnnn-PcHiid-i.apnKsd'.irf, 1878- 
11)42) видала в „Чяппцігу 19П п. п. ч. Ausgewähltc 
Gedicht« von Tunis Hclic’ivl.'.-ciienko. !.h( книжка до
сип. вдалих хоч і подекуди меріппнх перекладів 
з Шевченка, зроблених з допомогою Артура Зе- 
ліба, німця з Галичини, який fipat* участь в укра
їнському політичному житті, була прихильно 
прийнята німецькою літературною критикою і 
причинилася до популяризації іме.чм Шевченка 
серед німецької суспільності!. Основну розвідку 
„Про Юлію Віргінію, перекладачку поезій Т. Ш ев
ченка на німецьку мої'.у" надрукував у мюнхен
ському „Шляху перемоги” (в чч. від 29 квітня до 
27 травня 1962 р.) д~р Д. Олянчии.

Під час першої світової війни понад ЗО не-
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рекладів з Шевченка опублікував у тижневику 
“Ukrainischc N a eh ridden” в pp. Î915-1917 відо
мий український поет, літературний критик і пе
рекладач Остап Грицай (1881-1954), найкращий 
із усіх дотогочасних перекладачів поетичних тво
рів Шевченка. Після першої світової війни до 
1935 року виступали з перекладами з Шевченка 
на німецьку мову Лнна Шарльота Вуцки, Гус- 
тав Шпехт, Вруно Гергард Орлік, Марія Мір
чук та інші. Вичерпний огляд усіх перекладів з 
Шевченка на німецьку мову і писань про нього 
німецькою мовою до 1938 р. поданий у грунтов
ній статті „Шевченко в німецькій мові” , надру
кованій у XV-ому томі видання УНІ і написаній 
редакторами цього тому Романом Смаль-Стоць- 
ким й Іваном Дубицьким.

У зв’язку із 125-літтям з дня народження Т. 
Шевченка и 1939 р. була видана в Києві 140-сто- 
ріикова збірка перекладів з Шевченка на німець
ку мову п. н. “Taras Schewtsclienko. Àusgewahlte 
G edi elite” з передмовою І. Стебуна. Більшість пе

рекладів у цій 140-сторінковіҐ! збірці непідписа- 
ні. На усіх 28 вміщених в ній перекладів з Ш ев
ченка два належать перу Івана Франка і як пе
рекладач трьох творів —  „Думи м о ї . . „Кав
каз" і „Сон” — підписаний С. Еллемберг. Усі 
інші переклади передруковані з давніших — не- 
названих ні в передмові ні під текстами —  ви
дань, з цілковитим поминенням прізвищ перекла
дачів.

Збільшилося зацікавлення творчістю Шев
ченка в німецькій перекладній літературі щойно 
після другої світової війни, уже в поділеній Ні
меччині. В Східньому Берліні 1951 р. була вида
на книжка “ Taras Schcwtschcnko. Die Haidamaken 
und iindere Dichtungen”, до якої увійшло 59 тво
рів Шевченка в перекладі німецького поета Ері- 
ха Вайнерта (189Ü-1953). Цього ж самого року
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у Москві ви/ішов двома томами “Der Kobzar’’ із 
перекладами Е. Вайиерта, німецького письменни
ка і літературознавця Альфреда Курелли, Е. Й. 
Баха, Г. Ціннера, Г. Гупперта, Г. Роденберга, І. 
Франка й М. Шіка. Цей „Кобзар” німецькою мо
вою був перевиданий в одному томі у Москві 
1962 р. з передмовою А. Дейча і післясловом А. 
Курелли про ,,Німецький переклад „Кобзаря”. 
Охоплює цей том 56 перекладів з Шевченка. В 
західньонімецькому Вісбадені 1955 р., в опублі
кованій там антології української поезії “Die 
Ukrainische Lyrik” упорядник її Ганс Кох надру
кував 25 своїх перекладів з Шевченка. Огляд й 
оцінка цих новіших видань, як і давніших пере
кладних праць німецькою мовою подані в розвід
ці українського літературознавця Юрія Бойка, 
надрукованій під назвою “seveenkos Werke in deut
schen Übersetzungen” у квартальнику “Die Welt 
der Slave»”, річішк VI, зошит 1-ий, травень 1961 p.

Із цікавими спробами модерного перекладу 
поезій Шевченка виступила в журналі „Україна 
і світ” , Ганновер J 961-1962, зошит 22-23, відо
ма німецька перекладачка і письменниця Еліза- 
бет Котмаєр.

Переклади з Шевченка на німецьку мову 
представлені в цьому томі передрукованими з 
XV-oro тому УН1 зразками перекладів давніших 
авторів і доповнені новішими перекладними пра
цями Ганса Коха, Е. Вайиерта, А. Курелли й Е. 
Котмаєр.
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/IVMKA (ByHHMPI B 1T PE ...) HepeK-naüa
IO. BlPlTHI»

W IN D , D U  W I L D E R .. .

Wind, du Wilde)'! Wind, du Wilder!
Der du spricht zum Meere:

Weck es auf, durchstürm es, frag  es,
Wo mein Liebster wäre.

Fra?, wo mein Geliebter weilet,
H at’s ihn doch getragen,

Und allwo es ihn gelassen,
Muss das Meer dir sagen.

Wühl us auf, das Meer, das blaue,
Wenn’s ihn ta t  versenken!

W erde eilen, ihn zu suchen,
Werd mein Leid e rträ n k e n ...

Word ihn finden, ihn umschlingend 
Brust and B rust vergehen.

T ra g  dann schnelle fo r t un s, W elle,
Mit red Winde Wehen I . . .

Ist er aber noch hienieden, _
Musst du, Wildfang, wissen,

Wo er weilet, was er treibet,
D arfst ihn schmeichelnd küssen!

Weint er — wein’ ich auch, und singt er — 
Sing’ ich mit vor Freude;

Starb er aber, mein Schwarzbrau’ger,
So sind tot —  w ir beide.

Trag zum Liebsten meine Seele 
Dann auf deinem Flügel,

Pflanze sie a ls  roten Holler 
A u f den Grabeshügel!

Leichter dem Verwaisten werde 
Fremder Erde Krume,

Wenn sein Licbchcn drauf sich w ieget —
—  E ine zarte Blume!
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Bhime bleich und Iloller werd ich 
Still ihm Schutz gewähren: 

Fremder Sonne Strahlen hemmen, 
Fremden Tritten wehren.

Abends werd ich trauernd klagen, 
Morgens weinend flehen;

Sonne wird die Tränen trocknen,
Keiner soll sie selien.

Wind, du Wilder! Wind, du Wilder!
Der du spricht zum Meere — 

Weck es auf, durchstürm es, frag  es,
Wo mein Liebster wäre . . .

11 SMS 1 J u l i a V i r g i n i a
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■IVMM MOT, XLVMH MOT. I lepewia»
C. EJIJlEHBKPr

D U M E N  M E I N E . . .

Ijurnej) meine, Dumci) meine,
Wi« wird m ir so wehe,
Wenn ich euch so stumm und trau rig  
Ausgereiht hier sehe!
Warum hat wie Staub der Steppe 
Nicht verweht der Wind euch?
Nicht erstickt im Schlaf der Kummer 
Wie ein eigen’Kind euch'!
W arum musst’ er mich zum Spotte 
Euch das lieben schenken?
Könnt er nicht in seinen bittem  
Tränen euch ertränken?
Warum habt ihr nicht mit. ihnen 
Euch ins Meer ergossen?
Seid im Ke'.Je nicht zerronnen,
E l i ’ ih r  m ir  e rs p ro sse n ?
O, dann könnten Menschen nimmer 
Fragen was m ir fehle,
Was ich mein Geschick verfluche,
Und mein Herz zerquäle;
Xieht verspotten mich und schelten, 
Das ich rnüssig gehe . . .

Du men meine, Blumen meine,
Wie wird mir so wehe!

Hab gebangt um euch, gehegt euch, 
Zarte Blumen, kleine; —
Wird ein Herz je mit euch weinen, 
Wie geweint das meine?
0, vielleicht! Vielleicht wird eines 
Weinend euch empfangen;
Eine T rän’ aus blauen Angen, —
Will nicht mehr verlangen.

Überreich belohnt mich diese
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E ine , d ie  ich  s e h e . . .
Du men m e in e, Dumen m eine,
Wie wird mir so wehe!

Dinnen meine, Blumen meine,
Ihr mein Trost, mein Sinnen!
Hab gehegt euch, gross gezogen. —
Was m it euch beginnen?
Ziehet hin zur Ukraine,
Sollt dort nicht verderben;
Ziehet hin, — und ich will einsam 
Tn der Fremd hier sterben.
An den Hüfctenzäunen sollt ihr 
Offnen Herzen singen,
Werdet zarte Worte finden, —
Ruhm v ie lle ich t mir hringen.

Und du, teure Ukraine,
Gute M utter meine,
Nimm sie auf, die schlichten Kinder,
Nimm sie auf — wie deine!

C1839] S. E l l e n b e r g
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ДУМКА (НАЩО .МЕНІ...) Переклала
А. Ш. ВУЦКІ

DUMKA

Wozu hab’ ich dunkle Augen,
Wozu schwarze Brauen?
Wozu meine Jugendjahre,
Fröhlich sonst zu schauen?

Meine schönen Jugendjahre 
Müssen nutzlos schwinden,
Brauen über trüben Augen 
Bleichen in den Winden.

Und mein Herz gleicht dem gefang’nen 
Vogel fern der Heide:
Wozu wurde mir die Schönheit,
Bleib’ ich ohne Freude?

Es ist schwer, als arme Waise 
In der Welt zu stehen,
All die Menschen werden fremden 
Blicks vorübergehen.

Niemand wird sich darum kümmern, 
Dass die Augen weinen,
Nieamnw frag t danach, was ihrem 
Herzen Glück will scheinen.

Warum es gleichwie die Taube 
G irrt durch Nächte, Tage?
Keiner wird sie fragen, keiner 
Weiss und hört die Klage.

Fremde Leute fragen niemals,
Was soll es auch frommen?
Mag die Waise um die schönste 
Jugendzeit nu r kommen!

Weine Herze, weinet Augen 
Bis zum ew’gen Schlummer,
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Lautor, klagender, denn wissen 
Soll der Wind den Kummer,

Soll ihn in die Ferne tragen,
Hinter blaue Meere,
Dass den schwarzhaar’gen V erräter 
Grimmes Leid verzehre!

[1839]

A n n a  C h a r  1 o 1 1  c W u f. r. 1< y
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п і д и  п і д к о в а Переклав
А. БОШ

IWAN PIDKOWA 
(W. 1. Sternberg; zugecignet)

Einstens in <irsi" Ukraine 
brüllten die Kanonen; 

einstens wussten Saporoger
herrschend dort zu wohnen!

.1:1, sie herrschten! Tluhm und Freiheit 
wur’s, was sie erwarben;

’s ist vorbei, mir Gräber melden, 
dass sie längst schon starben. 

Hochgetlirmte Grabeshiigei, 
wo zur Ruhe nieder, 

eingehüllt in rote Seide, 
sa nke 11 Heldengi jeder,

!'nr! die bergeshoben Gräber

iia35 die Freiheit rings im Lande 
nimmer sei zu finden.

Zeugen sind sie Ahnenruhmes, 
und mit ihnen sinkend 

steht im Morgentau der Enkel, 
seine Üense schwingend.

Einstens mochte selbst die Trübsal 
nur an Tänze denken,

Met und Branntwein liess die Sorge 
kreisen in den Schenkcn.

Einstens in dev Ukraine 
gab es f volles T.eben . . .

Denket dran und eurem Herzen 
%vird es Tröstung geben,

* * *
Finstre Wolken überm Liman 

Sonn’ und Himmel hüllen.
Wogen speiend, wie ein Untier 

stürmt des Meer mit Brüllen

187



aufw ärts in dum. Schlund des Dnjepers.
„Holla, frisch Gesellen! 

lasst uns nach des Meeres Weisen 
tanzen auf den Wellen’1.

Schwärme von Kosakenbooten 
hin zum Liman dringen.

„Meer, spiel a u f . . . ! ” aus schäum ten Fluten 
tönt der Menge Singen.

Land und Himmel schwinden, berghoch 
sieh die Wogen heben,

Freude macht es den Kosaken — 
andre würden heben.

Und sie singen . .. Über ihnen 
streichen Möwenscharen, 

der Ataman an der Spitze 
weiss, wohin zu fahren.

Wandelt au f und ab, die Pfeife 
geht ihm aus im Munde, 

seine Blicke, Arbeit suchend, 
schweifen in der Runde; 

dreht den Schnurrbart, schlingt den Ilaarzopf 
hinters Ohr, das linke, 

hebt die Mütz’, die Barken halten 
folgsam seinem Winke.

„Tod dem Feind! nicht nach Sinopc,
Eriider, soll es gehen: 

nein! der Sultan soll als Gäste 
in Byzanz uns sehen!”

„Ja, so sei es, H err A tam an!” 
rufen sie zufrieden.

„Dank euch!”
Setzt aufs Haupt die Mütze. 

Wiederum zu sieden 
hebt nun an das Meer, es schreitet 

durch die Barke wieder 
Vater Ataman, blickt schweigend 

auf die Welle n ie d e r ...

[18391 A r t u r  B o s c h
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РОЗРИТА МОГИЛА Переклав 
Е. ВАПНЕРТ

DAS AUFGEWÜHLTE GRAB

Welt, du stille, Land, mein holdes, 
Meine Ukraine I
Wozu machten dich die Plündrer, 
Mutter, zur Ruine?
W andtest d.u an Gott dich nächtens 
Nicht mit deinen Bitten?
Lehrtest du die wilden Kinder 
Nicht die rechten Sitten?
Hab gebetet, hab gesorgt mich,
Schlief nicht Tag und Nächte,
Hab die Kinder aufgezogen,
Lehrte sie das Rechte.
Ach, und wie die Blumen sprossen 
Meine guten Jungen;
Demals herrscht ich in der Welt noch 
Stark und unbezwungen —
H errschte. .. Oh, Eohdan, mein wildes 
Söhnchen, schau das Ende!
Deinen Blick zur Ukraine,
Hin zur Mutter wende,
Die von ihrem dunklen Unglück 
Sang an deiner Wiege,
Die in heissen Liedern schluchzte 
Von der Freiheit Siege.
O Bohdan, hätt sie geahnt schon 
Unser Leid, das grosse,
Hätte sie eistickt dein Leben 
Schon in ihrem Schosse.
Ach, verkauft an reiche Wuchrer 
Meine stillen Steppen!
Ketten müssen meine Söhne 
In der Fremde schleppen.
Stumm und trocken rinn t der Dnjepr, 
Einst des Lands Gebieter,
Und die meinen heiligen Gräbern 
W ühlt der Moskoviter.
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Mag er unsere Gräber schünden,
Nichts mehr wird er f in d e n ...
Maß- er mit verderbter Satzung 
Unsere Herzen schinden.
Lumpe gibt’s  genug, die ehrlos 
Seine H errschaft preisen,
Die der M utter der zerlumpte 
Hemd vom Leibe reissen,
Helft, Bastarde, eurer M utter 
Elend gutzuheissen!

Aufgewühlt und aufgerissen 
Liegen die Kurhatie . . .
Was wohl mögen sie dort suchen?
Was die alten Ahnen
Dort begruben? Wenn sie fänden . . .

Ach, dort wiederfänden, was wir einst begraben, 
Seufzten nicht die Mütter,

weinten nicht die Knaben , . .

L1843] E r i c h  W e i n  e r  t



CTOTTb B C.F.J1I CyBOTOBl. riepewiaü 
E. BAKHEPT

ÜBERM D O R FE SU BO TO W O ...

Übci’m Dorfe Subotowo 
Auf dem Berge droben 
Steht der Ukraine Grabmal,
Übers Land erhoben,
Die Kapelle, wo Bohdan einst 
Zum Gebet hinkniete,
Lud Kur E intracht die Kosaken 
Und die Moskowiter.
Friede deiner Seele, Bruder!
Anders ist’s gekommen:
Gierig hat der Moskowiter 
Alles uns genommen,
Gar die Gräber aufgerissen,
Um nach Geld zu schürfen.
Hat in deinen Kellern plündern,
Dich beschimpfen dürfen,
Wenn er nichts bei dir gefundenI 
Schau, Bohdan, so nahm er’s!
Und die arme Ukraine 
Ward ein Bild des Jammers.
Schau nur, wie man dir’s gedankt hat, 
Ja , wie dir zur  Schande 
Lässt dein Kirchlein man verfallen! 
Ach, in deinem Lande,
Bei den Deinen, die der Schlachta 
Schlugen auf die Tatzen,
Die Bastarde K atharinas 
Wie die Hatten schmatzen.
Schau, Bohdan, wie d,u in  Ehren 
Freund warst Alexandern!
Alles gabst du; ganz natührlich 
Schien das wohl dem ändern.
Meint gar, dass er alles immer 
Schon als seins betrachtet,
H ätt’s als Weide den Tataren 
Früher nur verpachtet
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Und den Polen . . .  Muss wohl stimmen !
Mag ihm Gott verzeihen I 
Heut d a rf  unsre Ukraine 
Jeder Gauch bespeien!
Magst du heut noch spotten, Fremdling! 
Bald in sich zusammen 
Stürzt das Ma l . . .  Die Ukraine 
Setzt ein Sturm in Flammen,
Sturm der W ahrheit, aus den Wolken 
Bricht die Morgenröte,
Und die Sklavenkinder werden 
In der Freiheit beten!

[1845] E r i c h  W e i n e r t
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КАВКАЗ Переклав
О. ГРИЦАЙ

KAUKASUS 
(Jakob de Balmen gewidmet)

Weit dämmern die Berge im Wolken gef lute, 
Besäet mit Jammer, getränkt mit dem Blut«.
Ewiglich muss dort Prometheus 
Seine Schuld verbüssen,
Grausamst wird sein Herz vom Adler 
Tag fü r Tag zerbissen;
Doch das Flammenblut des Lebens 
Löscht kein Aar, kein Geier:
Stets erwacht das Herz aufs neue,
Und es lächelt freier.
Ewig siegreich wird die W ahrheit,
Wird die Freiheit wandeln,
Und kein Nimmersatt wird jemals 
Meer ins Feld umwandeln.
Nie vermag er freier Seele 
Freies Wort zu knechten,
Niemals Gott den Ruhm zu rauben,
Gott — dem Allgerechten.
0  Herr, nicht uns geziemt zu rechten 
Mit dir ob unsrer Daseinsnot:
Uns ziemt zu klagen, nur zu klagen 
Und mischen unser täglich Brot 
Mit Blutschweiss und m it schweren Tränen, 
Denn bitter ist des Henkers Höhnen 
Und unsre W ahrheit schläft wie tot!
Wann denn wird sie auferstehen?
Wann auch du, o müder
Gott, gönnst Ruhe dir und gibst uns
Unser Leben wieder?
Deine Macht ist unser Glaube 
Und der Geist, der deine:
Wahrheit, Freiheit — sie erstehen 
Und nur dir alleine
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Huldigt einst der ganze Erdball 
Bis in fernste Zeiten -- •
Jetz t nur, jetzt fliesst Blut in Strömen 
Hin nach allen Seiten!

Weit dämmern die Berge im Wolkengef] uto, 
Besäet mit Jammer, getränkt mit dem Blute.

Dort habeji Wir, gesalbt von Gott,
In Unserer erlauchten Weisheit 
Hineinj^ehetzt die nackte Freiheit 
Und hetzen fort. Es fiel da tot 
Schon manch Soldat in Movdschiachtbänken. 
Ringsum nur Blut und Tränenflut!
Man könnte alle Herrscher tränken 
Und sie ersäufen in dem Blut 
Samt ihren Kindern! Und von jenen 
Des Nachts vergoss’nen Mädchentränen 
Und M utterzähren heiss und schwer 
Und bluting ernsten Vatertränen 
Ergoss sich schon ein ganzes Meer,
Ein Meer voll Flammen! Heil ertöne 
Den Hunden, Treibern und dem Zar! 
Gepriesen sei ihr Ruhm - -  fürwahr-1 

Heil! Heil!
U n d  euch H eil, ih r  b la u en  B e rg e , 
ln  den E is sc h n e e k ro 'ie n !
Und euch, grosse Freiheitskämpfer ■ - 
Gott wird euch belohnen!
Kämpfet nur, und ihr bleibt Sieger 
Und Gott, der Gerechte,
Wird mit euch und K raft und Freiheit 
Und der Wahrheit Machte!
„Dein Hab und Gut — es bleibt für dich.
Als nicht erficht und nicht gegeben,
Und niemand nimmt es weg fü r sich,
Und vor dem Kerker sollst nicht heben.
Und -wir? Gebildet sind wir doch.
Da wir die Bibel ja  verstehen,
Und von dem tiefsten Kcrkeloch 
Bis zu dem Zaren thron eshühen.
Gewohnt in Gold und nackt za stehen. 
Kommt, lernt bei uns! Wir lehren flott,
Wie hoch zu werten Salz und Brot.
Denn Christen sind wir, fromm beschaffen. 
An Schulen und an Kirchen reich,
Stets gottesvoll —- ein Himmelreich!
N ur euer Haus Hisst uns nicht schlafen:
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Wieso denn sollten wir cs euch 
Nicht gnädigst geben? Und das Brut! — 
Was sollten wir euch es nicht -werfen 
Als wie den Hunden! Und bei Gott — 
Sollt ihr uns nicht fü r Sonne zahlen?
N ur dies! Sonst sind wir Christenbrüder, 
Und Heiden sind uns ja  zuwider.
Mit Wenigstem sind w ir vergnügt!
Und hatten euch zu Freunden gerne, 
Dass jeder da bei uns was lerne.
Denn seht, welch Reich ihr da erblickt! 
Wie endlos n u r Sibiriens Länder!
Und Kerker*! Völker? Welch Gewirr!
Von Moldau ab bis zum Finnländer —
In allen Sprachen schweigt man hier 
Vor reinstem Glück! Und seht, fürwahr, 
Die Bibel halten wie in Ehren,
Und draus tu t ans der Mönch belehren, 
Wie einst ein Zar, der Sauhirt war,
Dem Freunde seine Frau entehrte 
Und ihn erschlug — doch Gott gewährte 
Ihm dann den Himmel! So fürwahr 
Sind Heilige bei uns, ihr Toren!
Die ihr noch nicht zum Heil erkoren. 
Dies lehrt bei uns: bei uns heisst: Nimm 

Und gib uns flott 
Und marsch zu Gott 

Mitsamt den Deinen und dem Grimm! 
W ir sind der reinsten Weisheit Stütze: 
W ir zählen Sterne, säen Grütze 
Und tadeln Frankreich und. im Spiel 
Am Kartentisch verspielen viel 
Von Menschen. Keine Neger — nein, 
Getaufte Menschen doch gemein.
Nicht Spanier sind wir —- Gott bewahre! 
W ir kaufen nicht gestohlene Ware, 
Fromm handeln wir nach dem Gebote!”

Wie — ihr liebet eure Brüder 
Fromm nach dem Gebote?
O — ihr Lügner, Pharisäer, 
Gottverfluchte Rotte!
N ur die Haut des Bruders liebt ihr,
Aber nicht die Seele,
Schindend sie, dass eure Tochter 
Sich ein Pelzwerk wähle!
Dass der Bastard M itgift kriege,
Frau — die Schub’, ih r Sünder!
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Weder Frau noch Kinder!
U n d  ih r se lb e r  —  w a s?  D a s  w isse n

Ach! F ü r wen w arst du gekreuzigt,
Christe, du, Sohn Gottes?
Ob fü r uns, ob fü r  die W ahrheit 
Deines Heilgebotes,
Ob — dass wir dich höhnend schmähen? 
Denn so ist geschehen!
Kapellen, Kirchen, grosse Bilder,
Altäre und der Myrrhe Rauch 
Und innigster Gebete Hauch 
Vor deinem hehren Bild, du Milder,
Um Raub und um den Krieg und Blut:
Die Brüder wollen morden wir!
Und bringen dann als Opfer dir —
Im Feuerbrand gestohl’ncs Gut.
Voller Licht sind wir und wollen 
Auch den a m en  Blinden 
Nun ras Licht der Sonne zeigen 
Und das Heil verkünden.
Alles zeigen wir — nur kommt schon 
Mal in unsren Rachen:
Wie man Kerker schafft und Ketten,
Die noch nie zerbrachen,
Wie man diese trä g t und wie wir 
Unsre Knuten machcn —
Alles zeigen wir — nur lasset 
Uns noch eure Berge —
Dies nur — denn das Meer und Felder 
Nahm schon unser Scherge!

Und auch du, o Lievster, gingst dahin von hinnen,
Mein teurer Jakob! Nicht für Ukraine
Nein — für ihren Henker floss dein edles Blut,
Eines Freundes Herzblut — und m it Todesmut 
H ast du Moskaus bittern Gifttrunk dort genossen, 
Du, mein allerliebster von den Herzgenossen . . .
Num umschwebe, Lichtgeist, Ukrainas Land, 
Schwebe an den Ufern mit Kosakenheeren,
Hüte Heldengräber fern am grünen Strand 
Und viergiess mit Helden stille, süsse Zähren,
Bis auch ich entschwebe — frei vom Sklavenband . . .

Und bis dahin — will ich qualvoll 
Meine Lieder säen.
Wachsen sollen sie und stille 
Mit dem Winde wehen.
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Und vom sanften Wind getragen 
Dann zu dir gelangen,
Und du wirst mit. Brudertränen 
Sie, mein Freund, empfangen , . .
Stille, stille w irst sie lesen 
Liebevoll wie keiner —
Und gedenkst der Heimatberge, 
Steppenflur und meiner , .  .

LI8'15] O s t a p  H r y c a j
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МИНАЮТЬ ДНІ. МИНАЮТЬ і ЮЧ1. . .  Переклала 
Ю. ВІРГІНІЯ

DIE TAGE, NÄCHTE FLIEHN VORÜBER

Die Tage, Nächte fliehn vorüber.
Der Sommer flieht, es rauscht im Hain 
Das falbe Laub, das Aug wird trüber,
Und Herz und Lieder schlafen ein.
Und alles schläft, und ieh empfinde 
Nicht ob ich lebe, ob ich schwinde,
Ob ich nur schlendre so einher,
Denn Lust und I.eid — ich fühl’s nicht mehr.
Glück, wo bist du? Glück, wo bist du?

Lacht mir keins hienieden!
Gönnst kein Glück mir, Gott, so sei denn 

Unglück mir beschiedcn!
Lass mich nur nicht lebend schlafcn,

Nicht mein Herz esterbcn,
Mich nicht, gleich ’nem faulen Klotze 

Liegen und verderben;
Lass mich mit dem Herzen leben,

Und Dich, Gott, nur preisen.
Deine Schöpfung lieb gewinnen,

Menschen Brüder heissen.
Schrecklich ist es, zu erliegen,

Eines Kerkers Strafen,
Schlimmer aber is t’s, in Freiheit 

Schlafen, nur zu schlafen —
Ach, au f ewig einzuschlafen 

Und begraben werden 
Spurlos! — Gleichviel ob man lebte 

Oder nicht auf Erden . .  .
Glück, wo bist du? Glück, wo bist du?

Lacht mir keins hienieden!
Gönnst kein Glück m ir, Gott, so sei denn 

Unglück mir beschiedenl

[18451 J u l i a  V i r g i n i a
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<ih Y.MPV. TO llOXOHAi'lTk H e p c K . i ü B
f. U.inEKT

VERMÄCHTNIS

in  düs < J G r u f t  versenkt midi, 
Wenn ich sterben werde,
Mitten in der weiten Steppe 
Meiner Heimaterde:
Dass ich rings des Dnjipros Fluren, 
Soirtc Stromesschnelien 
Immer sehe, — immer höre 
Brüllen den Rebellen!

T rägt er aus der Ukraine 
Hin zum Meer, dem blauen,
Einst des Feindes Blut, — - dann werde 
Borge ich und Auen,
Altes werde ich verlassen,
Werde meinem Gotte
Betend danken. Doch bis dahin ■ •
Kenne keinen Cott ieh!

Sc versenkt inich, sprengt die Ketten, 
Schart, zum Kampf die Reihen,
Mag da? Blut des grimmen Feindes 
Ru re Freiheit weihen!
Mögt ihr einst in jenen grossen,
Nonen Freiheitsbunde,
Mögt ihr dann auch mein gedenken 
L<::s in stiller Runde'!

F 18451 G 11 ä t  a v S p e c h t
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ї Ісрсклав МЕНІ ОДНАКОВО ...
О. ПОПОВИЧ

MIR IST ES GLEICH . .,

Mir ist cs gleich, ob mir noch Tage 
in meiner Ukraine winken, 
ot) in der Fremde Selmeegefilden 
ich in Vergessenheit versinke — 
ganz einerlei is t’s mir, fürw ahr! —
Als Sklave wuchs ich manches Jahr, 
als Fremdling auf. der Heimat fern; 
der Heimat fern, den Lebenslauf 
beschlicss ich bald, und unbeweint 
dorn Grabe mich der Tod vereint!
Die kleinste Spur wird kaum sich finden 
von meinem Sein in kurzer F ris t 
in unsrer schönen Ukraine 
die dennoch unser Land nicht ist.
Nicht: wird den Sohn der Vater mahnen:
o bet für ihn, o wein ihm nach, 
der fü r die Ukraine Ungemach 
und Todesqualen h a t e rlitten !
Mir ist cs gleich, ob solche Bitten 
Frtonen fü r  mein Seelenheil!
Nicht aber kann es kalt mich lassen, 
wenn Leute, die ich bitter hasse, 
arglist’gen Sinns mein Heimatland 
in Schlaf versenken, es beschleichen, 
das ahnungslose wecken in dem Brand, 
an seinem Gute sich bereichern ., .
0  welch’ Entsetzen, weim’s geschehe, 
es tä te  meinem Herzen wehe!

[18471 A, P o p o w i c z
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CA/IOK BHIIIHLUMH . OcpeK.'iau 
I ’A H C  K O X

ABEND

Im Kirschensärtlcin vor der Hütte 
M an tausend Käfer summen hört.
Die Pflüger wenden Pflug und Pferd,
Die Mädchen schleunen ihre Schritte,
Die Mütter warten vor dem Herd.

Gedeckt der Tisch steht vor der Hütte,
Das Töchterlein die Schüsseln bringt.
Die gUldne Abendstern erblinkt:
Die M utter abendliche Bitte 
im Sang der Nachtigall verklingt.

Die Windlein lagern vor der Hütte,
Die Mutter legt sich auch dazu:
Bald schlafen Mensch und Feld und Kuh. 
Nur Nachtigall und Mädchenschritte 
Verscheuchcn noch des Dorfes Kuh.

i 18473 H a n s  K o c h
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ВНЕНОЛІ тяжко. Переклав 
Е. ВАЙНЕРТ

NICHT FREI SEIN, SC H R EC K LIC H ...

Nicht frei sein, schrecklich — doch was red ich? 
W ar ich im Leben jemals frei?
Unfrei hing all mein T a^ vorbei —
Nicht Ilcim noch Fremde war mir gnädig . . .  
Wann wevd ich dieses Schicksals ledig?
Ich rul' den Tag- wie Gott herbei.
Ich warte, werde stumpf vom Warten,
Verfluch die Noiren, die mich narrten,
Das meine Freiheit, halb geschenkt,
In einer Pfütze ward ertränkt.
Mein Herz wird Eis, wenn ich dran denke,
Dass inan mich hier ins Grab Versenke,
Dass nie ich mehr zur Heimat find,
Wo Gott un liebe Menschen sind.

11847] E r i c h  W e i n e r t
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N. N. (CO! il [H 3AXO;lMTh . ..) HepeiuiaB
0. fPHUAfl

I)1E SONNE S C H E ID E T ...

Die Sonne scheidet. .. Schwarz Stehen die Wälder, 
Stumm wird das VÖglein und still die Felder;
Freudig lässt jeder rulm sein Getue. —
Mur ich alteine kenn’ keine R u h e ...
Nach ferner Heimat zieht all mein Sinnen 
Nach dunklen Gärten der Ukraine . . .
Dahin, dahin zieht all mein Sehnen
Und. stiller scheint mir mein Herz zu stöhnen.
Und dunkler werden die Berge und Haine,
Und der Stern des Abends kommt im lichten Scheine,
0 Stern, du lichter! Und die Tränen r in n e n .. .  
Lcuchtest du, Liebling, auch der Ukraine?

Spähn braune Augen noch nach deinem Schimmer 
Wie einstens, oder schaun nach dir sin nimmer?
Wen nein, dann mag- sie tiefer Schlaf umfangen,
Auf dass sic niemals meinetwegen bangen . . .

[184?] O s t a p  H r y c a j
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N. (MEH1 TPmLUliWTHH MHHAJIO. . .)
FlepeKJiaB 

E. BAl'lHEPT

N. N.

Ich w ar grad über dreizehn Jahre.
Die Schafe grasten um mich her.
Ich weiss nicht, w ar's der wunderbare 
Besonnte Tag? Ich weiss nicht mehr.
Mir w ar so wohl im heitren Wind.e,
Als ob der Himmel offenstünde . . .
Vom Dorf her riefen sie zum Essen,
Ich aber lag am Wiesenhang 
Und betete wie weltvergessen . . .
Und meine Kinderseele schwang 
Zum Himmel sich auf leisem Flügel,
Was hat mein Herz so süss erfüllt?
Wie grüssten Dorf mich und Gefild,
Wie selig Himmel, Wald und Hügel!
Die Sonne schwebte warm und mild.

Doch als mein Gebet zu Ende,
Fing die Sonne Feuer,
Hüllte sie in düstre Brände,
Rot und ungeheuer.
Wie ich aus dem Traum erwachte,
Lag in grauen Dämmer
Nun mein Dorf und schwarz der Himmel.
Und au f meine Lämmer
Schau ich wieder — meine Lämmer —,
Sind ja  doch nicht meine.
Schau hinüber zu den Hütten —
Hab ja  selber keine!
Nichts doch h a t mir Gott gegeben!
Und die Tranen fliessen,
Heisse T rä n e n ...  Und da seh ich 
Mich ein Mädchen grüssen.
Stand und rupfte Flachs im Garten,
Sah mich bitter weinen,
Kam und nahm mich in die Arme,
Und m it ihrem Leinen



Meine heisse Tränen trocknend,
Küsste sie mich Kleinen. . .

Und plötzlich flieht des Himmels Dämmer, 
Und anders wärmt der Sonne Kuss,
Und alles m e in ... Mir zum Genuss!
Beseligt, treiben wir die Lämmer,
Die Fremden, ’nab zum Fluss.

0 Kindstraum! — Doch wenn ich dran denke, 
Mein Herz voll b ittrer Tränen steht.
Mein Leben lang war mein Gebet,
Dass Gott ein solches Glück m ir schenke.
Ich wäre hintrem Pflug gestorben,
Fremd war m ir dieser Welt Verdruss,
Wo nun, verspottet und verdorben,
Ich Gott und Menschen fluchen muss!

{1847] E r i c h  W e i  n e r t
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OPI PJlJlHy tf, nO/IHBJliOOl. riepeKJiaß 
E. BAHHEPT

IMMER MUSS ICH IN HIE W E IT E N ...

Immer muss ich in die Weiten 
Meinen Blick versenken;
Wird mir Gott in alten Tagen 
Wohl die Freiheit schenken?
Würde dann zur Ukraine 
Gehn, zu meinen Treuen,
Alle würden mich begrüssen,
Sich des Alten freuen.
Ausruhn würd ich mich ein Weilchen,
Gott ran Frieden flehen,
Würde d o r t . . .  Doch ach, was hoff ich; 
Wird ja  nie geschehen.
Kann ich ohne Hoffnung Leben 
Hinter Korkertüren?
Brüder, lehrt mich’s doch, sonst werd ich 
Den Verstand verlieren.

[1848] E r i c h  We  i n e r t
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І НЕБО НЕВМИТЕ . Переклав
І. ФРАНКО

AM ARALSEE

Ungewaschen der Himmel 
und verschlafen die Hellen 
und am Ufer, so weit man nur blickt,
Schilf und Schilf wie betrunken, 
ohne Wind hingesunken
neigt sich, beugt sich und raschelt und nickt.
Mein Gott, soll ich noch lange
an dem elenden Tange,
in dem offenen Kerker zumal,
in den dumpfigen Mauern
meine Tage vertrauern
und versauern mir selber zur Qual?
Keine Antwort! Beständig
nickt das Gras wie lebendig,
will die W ahrheit mir nimmermehr sagen;
ach, und sonst
hab’ ich niemand zu fragen.

[18481 I w a n  F r a n k o
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OFI ЛЮЛІ, ЛЮЛІ, моя дитино Переклав
ГАНС КОХ

WJEGENIJKD

Schlaf, du mein TJüblein, bald wird verrinnen 
Dieses dein Glück.
Fluch nicht den E ltern: Den Ukrainern 
Blüht kein Geschick.

Fluch nicht dom Vater, er ist verloren,
Niemand denkt sein . . .
Mir, deiner Mutter, die ich geboren,
Fluche allein!

Rin ich gestorben, nicht dein Klagen 
Zieh in den Ilain:
E r wird nicht fragen, er wird nichts sagen 
Dort mich bewein’!

Im Haine finde blühend die Linde 
An der du weinst.
Denn diese Linde mit meinem Kinde 
Liebte ich oinst.

Kehrst du dann heimwärts, hin zu den Armen, 
Tröste den Sinn:
Doch hörst du Kinder auf Mütterarmen,
Dann — sieh nicht hin.

f 18481 H a n s  K o c h
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ЧУМА Переклав
ГАНС КО Х

DIE PEST

Die Pest trug  Tod in Dorf und Stuben,
Und grub und grub nur Furchen, Graben. 
Und wühlt und füllt sic mit E rstarrten ,
Und sang kein Requiem den Verscharrten: 
Ob I.andesgrenz, ob Residenz,
Sie zittern vor der Pestilenz.

Ein Lenz: Die Kirschengärten blühn, 
Gleichsam bedeckt von hellem Linnen,
Am Himmel trillern lieblich Lerchen.
Die Erde prangt in frohem Grün,
Und Tau und tausend. Falter spinnen 
Die Sonne Gottes in die Blüten.

Die Menschen aber in den Hütten,
Gcduckt, gleich mutterlosen Schafen, 
Erschrekt, verkrochen hinter Pferchen, 
Versterben. Gebrochen.

Sie schlafen.

Im Staub der Strasse wuchern Krauter.
An trocknen Brunnen lechzen Pferde
— Und Kühe mit gedunsnem E uter 
Sich ballen zu vcrlassner Herde;
Die Hände ruhn, die sie betreuten.

Die Zeit steht still. Den Sonntag läuten 
Die Glocken längst nicht mehr zum Feste, 
Und selbst die magern Essenzeiten 
Vemüssen ihre letzten Gäste:
Es trauern, rauchlos an den Mauern 
Die Schornsteine.

Nur manchmal mummen,

Gehüllt in Leder und in Teer,
Wie Unholde m it tiefen Brummen,
Die Totengräber überquer —
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Und schaufeln hastig, ohne Särge,
Die Toten in die Leichenberge.
Doch, als sie bald darauf erbaten,
Dass man das Gleiche ihnen tu ’,
Fand sich kein Helfer mehr. Kein Spaten 
Begrub sie zu der letzten Ruh.

Noch grünt das Dorf. Gleich wie Oasen 
Als Trugbild manchmal sich endecken.
So trog auch hier der grüne Rasen: 
Rrcnnesseln bauschten sieh zu Hecken,
Aus öden Stuben quollen Quecken 
Und Disteln aus den Heil’gen Vasen.

Bis Nachbarn das venvunsehne Nest 
Verbrannten auf den letzten Rest.

Solch Leid bracht' dazumal die Pest.

[18481 H a n s  K o c h
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<<t>. M. JlA3APEBCbK0M y) nepeKJias 
H. r. O B P IC T

ZU WEIHNACHTEN 
(Th. M. Lazarewskij gewidmet)

Wenn du mitternachts vom Hause des Gevatters heim kehrst 
Und dich schlafen legst, da sollst du meiner nicht gedenken, 
lieber Bruder! — Aber wenn die Trauer dir als Gast naht, 
um auch nachts bei dir zu nisten, dann zu Rat, o Bruder, 
ziehe mich, der fern am Meere weilet als Gefangener. —
Dann des Unglücksfreundes denke, der mit Elend ringend 
muß die schmerzerzcugten Dumen bergen und sein Heimweh; 
der so hin und wieder wandelt und zum Himmel betet 
eingedenk der Ukraine und, o Freund, auch deiner; 
den mitunter Gram beschleichet, doch nicht hält gefangen. 
Sieh’, ah einem solchen naht sich draußen ihm die Feier. 
Schwer füllt mirs, o Freund, den Festtag einsam zu begrüLScn 
in der Wildnis! Morgen früh, da wird’s von allen Türmen 
schallen in der Ukraine, morgen Irüh, da scharen 
zum Gebete sich die frommen Ernte... morgen frühe 
wird der Wolf, der hungergiere, heulen durch die Wüste, 
überwirbelnd wird mit Sand und Schnee der kalte Sturmwind 
die Baracke. So werd’ ich das Weihnachtsfest begehen! —

( 1 8 4 8 ] J .  Ge o r g e  Ob r i s t
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ОГНІ ГОРЯТЬ, МУЗИКА ГРАЄ Переклала
Ю. ВІРГІНІЯ

DAS FEU ER BRENNT . . .

Das Feuer brennt, Musik ertönt,
Wie sanft sie weint, wie wild sie stöhntI — 
Ein köstlich Diamantenlicht 
Hervor aus jungen Augen bricht:
Es strah lt die Hoffnung und die Freude 
In frohen Augen. Glücklich sind 
Die Augen jung und ohne Sünd’!
Und alle lachen inniglich,
Und alle tanzen froh. Nur ich 
Schau’ wie verdammt ins Lustgewühl 
Und weine, weine heimlich s t i l l . . .
Warum ich wein’? Wohl ist m ir leid,
Dass ohne Liebe, wie im Sturm,
Vergangen mir die Jugendzit . . .

[1850] J u l i a  V i r g i n i a
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І ЛОСІ СНИТЬСЯ ПІД ГОРОЮ Переклав 
Е. ВАЙНЕРТ

SO TRÄUMTE MIR: AM STILLEN H A N G E .. .

So träum te m ir: Am stillen Hange,
Wo überm Teich die Weiden hangen,
Eil) kleines Häuslein, blank und weiss.
Unrt vor der Haustür hockt ein Greis 
Beim weissen Häuslein dort und hätschelt 
Ein Kleinchen, plaudert, lacht und tätschelt 
Sein krausgelocktes Enkelkind.
Nun träum t mir, dass aus ihrer Hütte 
Die M utter tra t  mit leichtem Schrittc 
Und küsst den alten un das Kind,
Und dreimal sie die beiden küsste;
Dem Kleinen gibt sie noch die Brüste 
Und bringt’s zu Bett. Noch sitzt der Greis 
Und spricht zu sich: “Nun komm, du Schlummer! 
Hab keinen Feind., hab keinen Kummer!”
E r sinnt und denkt und lächelt leis.

Und er bekreuzigt sich bescheiden,
Spricht sein Gebet, erhebt sich sacht.
Die Sonne flimmert durch die Weiden 
Und geht zur Ruh, und es wird Nacht.
Und auch der Alte geht zur Ruhe 
Ins Haus, dass er sein Schläfchen tue.

[1850] E r i c h  W e i n e r  t
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MJ'LSA HepcKJiaR
C UinOPlHAPOBCbKHPl

AN DTE MUSE

0 Muse, du im Heil’genschcine,
Apollos Schwester, holde, reine!
Du hast in Windeln mich vom Haus 
Ins Feld getragen weit hinaus;
Wie wenn die Freiheit du gerettet,
H ast mich am Iiügel dort gebettet,
Gehüllt ins Kleid des Nebelgraus; 
ünd wiegtest mich 'und sangst m ir Lieder, 
Bezaubernd meine Seel’ . . .  Und ich . . .
O holde Zauberin! Durch dich 
Ward stets mir H ilf’ und immer wieder, 
Mein Sternlein, blicktest du auf mich 
Mit uiiveblasstem Glanz; hernieder.

Weit in menschenleerer Steppe,
Wo ich war gefangen,
Du erstrahltest wie die Blümlein,
Die. au f Fluren prangen.
Aus der schmutzigen Kaserne 
Flogst, o heiligreine,
Du als Vöglein mit ins Freie,
Dass ich nicht alleine,
Und du sangst dann, jroldbeschwingte, 
Über mir so helle,
Als benetzt’ ein Wunderwasser 
Mir die kranke Seele!

So leb’ ich denn durch dich und sehe,
Wie göttlich schön du in der Höhe,
Mein Sternlcin, strahlest über mir.
() hoil’gcr Trost in meinem Leben,
() holdes Los, das m ir gegeben!
Lass mich auch fürder nicht allein;
Ob früh.- ob spät, zu jeder Stunde 
Umschwebe mich mit deinem Schein 
Und lehre, wie mit wahrem Munde 
Der W ahrheit Worte soll ich leihn.
Ö hilf m ir bis ans End.’ zu flehen,
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Und wird mein Herz einst stille stfihen, 
Lck', H eilte , dann inich in den Schrein,
l.eg’, Mutter, einen deiner Söhne 
Und wenigstens mit e i n e r  Träne, 
Unsterbliche, gedenke mein!

[1858]
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СЛАВА І Іереклап
А. КУРЕЛЛА

RUHM

LTnd du, Marketendviri lump’ge, 
Händlerin bctrunkne!
Wohin bist mit reinen Strahlen,
Teufel, du versunken?
Sitzt du in Versailles bei jenem 
Schurken in der Kammer?
Oder hilfst du einem ändern 
Aus dem Katzenjammer?
Komm doch auch zu mir ein bisschen. 
Mir die Zeit vertreiben,
Wollen herzlich uns umarmen,
Gut* Freunde Weihen,
Wollen herzen uns und küssen 
Und was rechts anfangen,
Meine angemalte Schöne!
Denn ich sehne lange
Und vergebens mich nach dir schon;
Bist lang aus geblieben,
Hast mit Königen besoffen 
Dich herumgetrieben,
Hast dann bei Sewastopol mit 
Nikolaus gebummelt —
Ja, mein Schätzchen, ich weiss alles, 
Word’ nicht leicht beschummelt!
Zeig dich jetzt auch m ir ein wenig, 
Lass mich bei dir liegen,
Dass ich still mich in die Kühle 
Deines Flügels schmiege.

11858] A l f r e d  K u r c l l a

216



I lepeK.iajia
e/i. KOTMA6 P

EIN MÄDCHEN 

Ein Mädchen
Mädchen mit bushigen schwarzen Brauen
(was übrigens ganz hübsch wirkt)
das Mädchen trug Bier
tru g  es aus dem Keller
ich starre
ich schwanke
ich falle fast um;
Wozu trägt sie das Bier aus dem Keller 
und — Pntzdrcckelemcnt für wen?
Im schlechtesten Parlando:
Selbstfresserei deiner Üchönheit 
Dy 0  Herr.

[1860J E l i z a b e t h  K o t t m e i e r

217



МИНУЛИ ЛІТА МОЛОДІЇ llcpCK.iat! 
I'AHC KOX

LEBENSABEND

Die Jugendjahre sind entwichen.
Entäuseht und unerfüllt verblichen 
Die alten Hoffnungen. Es schneit.
Du sitzt allein in deinen Pfählen,
Und niemand, dem du still erzählen,
Den leis’ du fragen kannst, is da.

Die Welt is weit, kein Mensch dir nah. 
Vergebens magst du einsam harren,
Was dir das Schicksal jemals beut;
Es hielt dich höhnisch nur zum Narren.
Und seine Pläne sind verstreut
Wie in dem Steppensturm der Schnee,

So bleib den still in deinem Weh:
Kein Frühling wird dich jemals wecken 
Zu neuem Grünen, neuen Zwecken;
Kein Hoffen wird dir je erblühn,
Und niemals kündest du als Freier 
Den Freien von dem heilgcn I’cier.
Sei still. Lass alle Hoffnung ziehnl

[1860] H a n s  K o c h
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ПОЛЬСЬКІ ПЕРЕКЛАДИ З ШЕВЧЕНКА

Перші переклади поезій Шевченка на поль
ську мову появилися ще за його життя. Почав пу
блікувати їх в 1860 р. по часописах Леопард Со- 
вінський (1831-1887), польський поет-романтик, 
сик польського шляхтича та кріпачки українки. 
В 18(>1 р. СовінськиГі надрукував у Вільні студію 
про Шевченка разом із своїм перекладом „Гайда- 
маків”. Рік пізніше, 1862 р. в Києві як перший том 
серії “Ргяекіасіу рілаггу шаІопіакісЬ” вийшла збір
ка перекладів з Шевченка в опрацюванні А. Й. 
Ґожалчинського. Наступного, 1863 року, був ви
даний окремою книжкою “КоЬгагг Тагаза 
сгепкі” із 13 перекладами, що належали перу наґі- 
видатнішого з перекладачів Шевченка Владнсла- 
ва Сирокомлі (1822-1862), спр. прізв. Людвік 
Коидратовіч, польського письменника з білору
ського роду. Ці переклади були передруковані по
тім в Х-ому томі поезій Сирокомлі (Варшава, 
1872) й знову окремо у Львові, 1883. Після 1863 
р., протягом понад півсторіччя, поляки не про
являли надто великого зацікавлення творчістю 
Шевченка, навіть і з 1905 р., коли в Росії по
чали друкуватися уже й заборонені твори Шев
ченка. Спорадично тільки були друковані пере
клади окремих Шевченкових поезій. Пригадав 
творчість Шевченка польським читачам щойно 
український поет Сидір Твердохліб, публікуючи 
1913 р. у  Львові збірку вибраних віршів Шевчен
ка (усього 37) у своєму, не надто вдалому пере
кладі. Збільшилося потрохи зацікавлення Шев-
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чем кои і то здебільш а г ініціативи українців пі
сля 1920 р. У Варшаві 1921 р. була видана збірка 
вибраних поезііі і; польському перекладі, впоряд
кована Миколою Вороним, і в 1930 р. появили
ся окремим киданням три поеми Шевченка в пе
рекладі Едварда Виломовського і з передмовою 
Луки Луцева. Рік пізніше в Києві за редакцією 
житомирського літературознавця Володимира 
Гнатюка і з його ж та І. Ізотова статтями була 
видана збірка вибраних творів Шевченка, г> пе
рекладі різних, згаданих вінце, перекладачів.

Ширше зацікавлення поетичною творчістю 
Шевченка розгорнулося в польській літературі, 
знов же здебільша за почином українців, у 30-их 
реках, V зв'язку із підготовок) окремого тому пе
рекладів Шевченкових поезій на польську мову 
для публікованого варшавським Українським Нау- 
копіш Інститутом 16-томового Повного видання 
творів Тараса Шевченка. Зібрані тоді і здебіль- 
ша зроблені для цього видання переклади появи
лися і036 р., як мого ХІУ-иіі том за редакцією 
Богдана Ленкого. До нього увійшов сто й один 
твір Шевченка у 106 перекладах, в тому 46 пу
блікованих вперше. Крім б праць давніших пере
кладачів (Л. Софійського, А. Гожалчинського, 
3. Волнаропської і Б. Ж иранта) цей толі вміщає 
ще переклади Марії Бєііьковської (4), видатних 
польських поетів Казимира Вєжинського (1) 
Тадеуша Голлєндра (3) і Ярослава Івашкевича 
(2), українця Констянтмна Думанського (5 ), ук
раїнського поета і літературознавця Богдана Ле- 
пкого (24), сучасного еміграційного польського 
поета Йосипа Лободовського (21) і видатних су
часних польських поеті в-перекладачів Володими
ра Слободніка (2) та Чеслава Ястжембца-Коз- 
ловського (38). Цей ХІУ-ий том був виданий 
цього ж року окремим польським виданням п. н.

2 2 0



“Taras Szewczenko. Poezje” за редакцією і з дея
кими доповненнями Павла Зайцева.

Важливим доповненням для цього XIV-го то
му була стаття ГІ. Зайцева „Про польські перекла
ди з Шевченка”, бібліографічні завваги Б. Леп- 
кого і П. Зайцева, як теж  „Спис перекладів пое
зій Т. Шевченка на польську мову” (crop. 358- 
382). Згідно із цим останнім реєстром, від i860 
р. по кінець 1935 р. на польську мову було пере
кладених 95 творів Шевченка у 167 перекладах, 
в тому 81 твір у цілості і 14 в уривках. Усіх пе
рекладачів було 35, в тому 25 поляків, 7 україн
ців і троє невідомої національности.

Двадцять років пізніше, з датою 1955 p., у 
варшавському Державному Видавничому Інсти
туті появилося видання “Taras Szewczenko. Utwory 
wybrane” за редакцією і з статтею Володимира 
Слободніка і з післясловом та примітками Мар’я
на Якубєца. Виключаючи цілком, по суті найкра
щі з мистецького боку, переклади „буржуазно- 
націоналістичних” перекладачів таких, як Й. Ло- 
бодовський, Б. Лепкий, К. Вєржинський, М. Бєнь- 
ковська, до цього тому включено тільки перекла
ди або давніх польських перекладачів —  Вл. Си- 
рокомлі —  10, Б. Жираніка — 2, Л. Совінсько- 
го — 1 , або сучасних перекладачів, сприйнятливих 
для комуністичного режиму в Польщі. Найбіль
ше перекладів у цьому виданні, усіх ЗО, нале
жить перу Неслава Ястжембца-Козловського, пе
реклади якого творили теж основну групу (38) 
у XIV-ому томі УНі, До видання 1955 p., що охоп
лює 86 перекладів (в тому два уривки) включе
ні ще переклади —  Мар’яна Пєхала (14), Воло
димира Слободніка ( ІЗ ) , Тадеуша Хрусцєлєв- 
ського (3 ), Станіслава Струмфа-Войткевіча (3), 
Евгеніюша Житомирського (3 ), Ярослава Івашкс- 
віча (2) І по одному перекладові шістьох інших 
перекладачів. Не зважаючи на заяву автора стат
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ті Вол. Слободніка, що „у виборі перекладів ми 
старалися узяти до уваги ті, які на нашу думку 
віддають найкраще характер творчости Ш ев
ченка”, до названого варшавського найновішого 
видання не введено цілком таких важливих для 
світогляду Шевченка творів, як „Великий Льох", 
„Розрита Могила”, „Чиї рине, Чигриие . . „Сто
їть в селі Суботові . . хоч переклади їх існу
ють і хоч вони належать теж перу добре засту
пленого у названому варшавському виданні Ч. 
Ястшембца-Козловського,

Останніми роками перекладав поезії Ш ев
ченка на польську мову польський учений-санс- 
критолог д-р Стефан Стасяк, кол. професор 
Львівського університету. Передчасна смерть 
(1962 р.) не дозволила йому видати цих пере
кладів окремою збіркою. Сім віршів Шевченка 
н перекладі Ст. Стасяка були опубліковані 1 бе
резня 1963 р. в часописі „Глос Польскі”, що ви
ходи)]. в Буенос Айрес в Аргентині.

У вміщеному тут виборі редактор нинішньо
го видання старався, з одного боку, подати тво
ри Шевченка, характеристичні для різних періо
дів творчости Шевченка і, з другого боку, заре* 
презентувати читачам зразки перекладів усіх най
кращих перекладачів, в тому теж  і польських су
часних, абстрагуючи від їх політичних чи пар
тійних переконань. Із ХІУ-ого тому УНІ до нашого 
вибору включено 16 перекладів’і з видання за 
ред. В. Слободніка —  7 перекладів.
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; i y M K , \  (T E '-IE  B O ,H A  . . . ) DepeKJiaa 
BJI. CMPOKOMJWI

DUMKA

Rzeka ciagle, chod powoli 
Wpada w sine morze,
Szuka Kozak swojej doli,
A znalezc irie rnozo.
Szedt, gdzie wicher go powionie,
Gdzic poniossj oczy,
Uozgvaio si? serce w ionie,
Szeptal duch proroczy.

‘T o  co gonisz si? za raarq,
Gdzie ci? oczy wiod%?
Rzucasz ojca, matk? star^
I dziewczyng mtoda.
W cudzej strcmie — cudzy wsz^dzie 
W iaiq i jezykiem,
Tam zaplalcac z kim me b?dzie 
I pogwarzyc z nikim”.

Fale morskie! Ptyricic w pole 
I brzeg-ami trz^scie,
Kozak marzy) spotkae do!?,
A spotkal )iicszcz?scie.
J uk ztirawie povracali,
W domu wyfcchnad mog^,
Kozak placzac poszedl dalej 
Sw% ciernist^ dt-og%.

[18883
W l s d y s l a w  S y r o k o m J a
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HyMM MOI, JIVMH MOT FlepeKJias 
H. JiOBOHOBCbKHH

MYsI.l MOJE, MYsLI MOJ E. . .

Mysli moje, mysli mojc,
2 1 e mi z wami w swiecie!
Poeoz 7.nowu na papierze 
Ttumnie powstajecie?
Czemyz wicher was nie wywial 
W step, jak smutne piesni?
Zle iiieszcz^scic, jak dzieciaka,
Nie zdusilo we snie? . . .

Bo 7Ae was zrodzilo na smiech na swiat biaty, 
t,zy was podlewaly . . .  Czemuz nie zalaly?
Do morza nie zniosly, nie vozmyty w polu ? . . .  
Niktby nie zapytal, szemu cierpi<j, placz^,
Nie zapytal, za co przeklinam swg. dol§,
Czemu w swiecie nudz^. . .  ,,0t, zyeie pr6 zmacze!” 
Niktby mo powiedzial. . .

Kwiatki moje, dzieci!
Pocoz was kochalem, dbalem tyle iat?
Czy zaplaeze sorce choc jedno na swiecie,
Jak  plakalem z wami? . . .  A raozem i zgadl. . .  

Moze znajdzie si§ serduszko 
I oczy dziewczeee,
Co zaplacz^ na te siowa, —
Ja  nie zadam wi^cej . . .
Jedna lezka z oczu piwnych 
I •— pan nad panami!
Mysli moje, mysli moje,
2 1 e mi w swiecie z wam i!

Za te  czarne brwi sokole 
I za zrenic smialosc 
Serce rwalo si§, skladalo 
spiewnych slow niemalo;
Ukladalo za te nocki 
W g'wiazdach sino-zlote,

2 2 4



Z a  wiAniowy sad ziclony,
P ro jfich  u st pieszczot? , . .
Z a  t c  step y  u k ia in sk ie  
I 1110 "iln c  kopce 
Scvee m dlalo, ho nie chcialo 
sp ic w a c  w k ra ju  obcyni.
B rak io  ch^ci w  sm egu, w  lesie 
K ozacka grom ad?
Z  buiaw am i, buiiczukam i 
Z bierac 11 a narad^ , .  ,
N iech kozackie dusze smiato 
2yj <i w  U k ra in ie :
T am  szevoko, tam  wesolo —
W zvok przestrzenii} p lynic . . .
J ak  ta  wolnosc, co min^la,
Szum i P n ie p r szeroki,
S tep  i step, porohy rycza,
K u rh an  pod oWoki.
T a m  pow staia, h areow ala 
Z aporoska %vola,
Szlaeheicam i, T ata ra m i 
Zasievvala p ola;
Z a siew ala  trupem  pole,
Z im n a p rzyszla  w iosna . .  .
L eg la  spoczac. A  tym czasem  
W zw yz m ogila rosia.
N ad m ogiia  O rze! C zarn y 
S tra z  sp raw u je  pilnq.
I kobzai-zc dohrym  ludziom 
Nucsi pi can niogiln^,
Nucsj o tern, co min§lo,
N ieboracy slcpi.
A  j a . . .  a ja  placz? tylko,
N ie p o trafi?  lopiej —
T ylko  Izy n ad  U k ra in e ,
T ylko  Izy —  ni slow a . . .
Sm utek gniecie —  n iechaj gniecie 
K toz go  nie kosztow al?
A  ten jeszcze, k to ry  dusz^
O dslania d!a ludzi,
Zazna piekla na tyin swiecie,
A  i tam  , . .

N ie zbudzi 
L za w a  sk a rg a  iepszej doli,
Jesli Bog je j nie d a l . . .
T a k  ju z  bf?d§, ta k  zostan^, —
W e mnie m oja bieda;
I zachow am  zm ij§ sro^a,
Co ssie serce w  ciszy, —
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Jako Zle siç ze mnie limiejc,
Wi'ôg nicch nie uslyszy . ..
Nieehaj myäl jak kvuk wrozebny, 
Polatujac, kracze,
Nicchaj se ree jak stowiczek 
W noc majow^ pîaoze:
>Tic to — ludzie nie zobaczq.,
Nie spotkajiv drwina , .  .
Wiçc nie tlumcie iez gorsfcych, — 
Niecliaj sobie plynq,
Niechaj со dnia polewajq.
Obcych pol pustkowie,
P<>ki popi obcym piachom 
N te przysypia powiek. . .
Такі los möj ! . . .  Cöz poradzic?
Skarga nie pomoze,
A sierocie kto zazdrosci,
Togo ukarz, Boze !

Mysli moje, mvsli moje,
Tylu la t nadzieje!
Holubilem was, piescitem,
Dok^d dzis podziejç?
W Ukrainç idzeie, dzieci,
W nasz? Ukraine 
Pawraeajcie sierotami,
J a  tu  sam zaginç.
Tam znajdziccie szczera prawdç 
I slowo laskawe,
Tam znajdziecie szezere serce,
A moze і slawç . , .

Ukraino, matko mila,
Nim w obczyznie zgasnç,
Dziatki mojc nierozumne 
Przyjmij jako wlasne!

118S91 J o z e f  L o b o d o w s k  і
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ІВАН ПІДКОВА Переклав
Л. И. ГОЖЛЛЧИНСЬКИЙ

І\УА]Я Р 01)К 0 \¥А  
(№'. і .  $и:п\ЬсгйО\\:і)

І.

Кіегіув, кіесіуй —  те ІГкгашіе 
0(1 Ііаппаї ііисгаїо;
Кіссі уз., кіесіуя — Zapoтoze 
Рапсигас и т іа іо !
Рапо\\-а1і, <ІоЬу\уа1і 
І 8Іа\уу, і угоіі, —
Ройгіо тл'згувіко: і гозіаіу 
Мовіїу \vsrod ро їі!1)
Зкгоь \vysokie te  »той'ііу,
Ссігіе <іа\Упо вросг^П 
А іа т а п і, ісЬ w  кНа.і’к<5 
Сіаіо о^'іпщіі 
То’̂ аггузае,

С гстіез 'а  тод 'ііу  
І а к  %огу ’й'узокіе 
І \viatrem  й.1 г| кіобу 
Рі-йсг віеру вгегокіс.
Е сЬ ет  сгуі)б\¥, (.Ігіасіоу.' я!а\уу 
\Yicher \\гсі<р роигіеи’а,
А  \vnuk, ісіі̂ с  ̂ кояа гано,
Кга  ^  пиІ§ йрісто-а:
Кіесіук, kip.ci.ys — %• и к іап ііс  
ІлсИо іапсочггаїо,
Рггу Ьчїеісе %уо(1кі, тіосіи 
ЗтіН ки  ві§ піе гяіаіо.
Кіесіуй, кіссі у« \у и к г а т іс  
ВоЬгге п а т  а у іо . . .  
\Vspomnim угегога,), зросгпіс зсгсо, 
Во іеа \vsponmiec т іїо .

і) Ьісепсіа кгатакусгпа и и та сга . ИеЛ.
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II.

C zarna chm ura z za Lintanu  
N i e b o ,  s k m c e  k i y . i e ,
Sine morze niespokojne 
To jcczy, to wyje,
Zatopilo ffardlo D n icprn .
„At'o, oh'opcy, zywo 
Na ba.idaki! Gra nam mora;,
Pojcdziom na znnvo!”
Wysypalo si? Kozaetwo —
Liman czajki kryly.
„Grajze, rnorze!” zaspk*\vali,
Kale si(? spienily;
Wkolo fale jak te gory,
N i  z i e m i ,  n i  n i n b a .
Stvach wokolo, dla kozakmv 
Tejro tylko trzeba —
P l y r i a  s o b i c  i s p i c w a j i j ,
Itybitwa prxeleci,
A  atam an przodcim .iedzie 
I wieclzic sw e dzioci.
Ohodzt sobie wzdluz bajdako,
W nstadi lulka zprasla;
Myfli, pati-z:ic naokolo.
Gdzie dac boju haslo?
Podkrociwszy ezarnc v.r;j,sy,
Za ucho czupryn«*,
Pod 11 i61 czapkc — s ta j$  cz61»a:
..Nicchaj wroj? nasz j^inicS 
Nic Syriope, towsifzysze,
Zapalie jio ply in;,
V a Caro "rod, do su ltan a ,
Pojedziem w goseine!”
— ,,l>obrze, ojcze atam anic!” —
Wkolo zahuczalo.
„PlzipkujQ w arn!”

W lozyl czap§.
Znowu zaszumialo 
Sino movze. Wzdluz bajdaku 
Spokojny ziiow chodzi 
Pan ataman i po fali 
Milczac okiem wodzi.

118391 A .  J .  G  o  r z a l c  z y  n  s k i
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ГАЙДАМАКИ: ВСТУП Переклав
Л. СОВІНСЬКИИ

HAJDAMACY
Wst^p

swiat stoi, a wszystko i mija i ginie. . .
Lee я о tern, skac! idzie i k^dy przepada, — 
i duieii, i mqdry nie wiedziec со gada . . .
'fen zyje, 6\v koua . . .  Owo si  ̂ vozwinie,
A tamto zwif’dnieje, na wielii z\vi<jdnieje.. .
1 liscie pozolkle gdzics wicher rozwieje.
A Swiat tak i b?<izie, taki sara wschod sloiica,
1 gwiazdy tak samn poplyiiij bez kofica,
1 ty, jak i zwykle, о moj biatolicy!
Ponicbios bl̂ kitacVi w nos jasnq przelecisz, 
Popatrzysz w czyste zwierciadlo krynicy 
I w morze bez granic — i znowu zaswiecisz,
Jak nad Babilonu wiszacym ogrodcirt,
Nad starq m.ogila i biednym jej rodem.
0 wieczny moj! Z toba, sam nie wiem dlaczego, 
Jak z bratcm ezy siostrq, rozmawiam z ochot%
1 dumk§ ci spiewam z natchnienia twojego . . ,
Ach, radzze mi dzisiaj z t$ krwawsj t^sknotq!
Nie jestem samotny, nie jcstcm sierota.
Mam dziatki, a nie wiem, eo robic mam z niemi! 
Grzech ukryc je w snbie — te duchy zyjq.ee,
Ro moze to braei pocieszy na ziemi,
Gdy ujrza te slowa i Izy te palqce,
Ktoremi piesfi moj a plakata nad niemi. . .
O, nic! Nie ukryje — wszalt to duch zy.picy!
Jak bbjkit niebieski bez granic widnieje,
Tak duch bez poczqtku i smierci is tn ie je . . .
Lecz gdziezto on b§dzie? , .. dzwi§k przemijajqcy! . . .  
Aeh! Dajciez przynajrniej choc pami^c mi swojq,
Bo ci^zkq jest piersi bescslawna mogila.
Kochala was ona, о kwiaty wy moje!
I dol? wa.sza opiewac lubita.
Tymczasern do switu zasnijcie, me dzieei,
A ja warn wataika poszukam po swiecie.

Hejze, zuehy, Hajdamacy!
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svviat ■wielki dowoli,
Loccie, chlopey, pohulajcie,
Poszukajcie doli.
Syny moje niedorosie,
Nierozumne cLzieci,
Kto was szczerze, sierot biednych, 
P rzygarnie na swiecie?
Syny moje, oi-iy m o je!
H ej, na U kraine!
Choc i licho tarn si? zdarzy,
To poarod rodziny.
Tam znajdziecie dusze szczere,
Zgin^c warn nie dadza;
A tu  . .. a tu  . . .  ci?zko, dziatki I 
Kiedy do dom zaprowadz^,
Povitajq. w as ze smiechem.
Ten juz zwyczaj m aj^ —
Wszyscy wielcy, drukowani,
Slo nee )i a wet l a j a :
„Nie i  te j strony  — mowi% — wschodzi
I niedobrze swieci,
Takby — mowi$ —• nalezalo , .
Co tu  j'obic, dzieci!
Trzeba sluehac, ktoz wie? Moze 
Nie tak  stance wschodzi —
Toe pismienni w yezy ta li.. .
Rozutn dziwa ptodzi!
A co7. na was rzekna oni?
O, znam wasz^. slaw?!
„Niech —  powiedza — spoczywaj^., 
Poki ojeiee wstanie 
I rozpowic po naszemu
0  tym  tam  hetm anie!
Co tam  kiep ten w ygaduje 
Zmartemi stowami —
1 jakiegos tam  Jarem ?
Prowadzi przed nami,
Odziancgo w swit? szara
I w lapeie iyezane. . .
E j, naprozno widac w szkole 
L atano  ci bokil 
Po Kozactwie, po Hetm anstwie 
Mogily wysokie,
Nic si? wi?cej nie zostalo,
I  te — rozkopane.
P ruzna praca, panie bracie!
Jesii chcesz miec grosze,
A w dodatku slaw? proznq.,



âpicwaj nam M a t r i o s z ç ,
Lub N a  t a s zç, r a d o s c  n a s z 
S u l t a n ,  p a r  k i e t ,  s z p o r  y — 
()t gdzie s ia w a ! . . .  a on spiewa 
„ H r a j e  s y n i e  m o r e ” —
I sam ptaczc, za nim szlocha 
Siermiçzna gromada . .
Prawda, prawda, medrce moi ! 
Dzieki — i to rada !
Kozuch dobry, szkoda tylko,
Ée nie na mnie szyty,
A rozumne sîowo -wasze 
Lgarstwami podbito.
Wybaczajcie — dla slow takieh 
Uszu niemam u mnie.
Nie zaproszç v a s  do sîebie, —
Wy bardzo rozunmi,
A ja  duren; wolç sobie 
W kacie mojej chatki 
Sam zaspiewac i zapïakaé,
Jak  dzieciç bea matki.
Oj, zaspiewam — igra morze, 
Wichry powiewaja,
Stop ezernieje i lîiogiiy 
Z wïatrem rozmawiaja.
Oj, zaspiewam — rozwariy ?.iç 
Mogiîy wysokie,
Zaporoze az po morze 
Kryje step szeroki,
Atamani na bachmatacb 
Poprzed buficzukami 
Pvzelatuja, a porohy 
Miçdzy sitowiami 
Rycza, jeczà — gniewaja, siç, 
Nuca cos strasznego.
PrzvsluchaTrt siç, rozzalç siç , 
Zapytam ktôrego:
„Czemu, starzy, smutni tacy?”
— „Synu, zîa godzina ...
Dniepr siç na nas gniewa ezegos, 
Pîacze TJkrainaî”
I ja  pfaczç. . .  A tymezasem 
swietnemi pocztami 
Wystçpuja atamani,
Setnicy z panam i
I hetmani, — kazdy w zlocie, 
Chatki mej nie minie . . .
Weszli, kupia siç koîo mnie
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t о Ukrainie
Rozmawiaja — wspominaja:
Jak  Siez budowali,
Jak  kozacy na bajdakach 
Porohy mijali,
Jak po morzu buszowali,
Grzali siç w Skutarze —
I jak t'llki zapaliwszy 
W Polsce na pozarzc,
Znow witali Ukrainç,
Jak bankietowali. . .
„Rznij, kobzarzu, le j, szynkarzu!” —
Kozacy hukali !
Dziad nalewa, nie poziewa,
Nie odpocznie, rwie siç.
К obzarz uciat, a kozacy —
Az Chortyca gnii; .siç . ..
Metel icç i hopaki 
H u rten  odeinaja,
Kufle ehodzg. i przechodzq,,
Так i wysychaja.
„Ilulaj, panie, nie w zupanie,
Wichrze, рояrod pola!
Graj, kobzarzu, lej szynkarzu,
Pöki wstanie dola!”
W bok siç wziqwszy, na przysiadki 
Parobcy z dziadami:
,.Ot tak, chlopcy, dobrze dziatki,
Bçdziemy panami!”
Atamani wposrod uezty,
Niby jaka rada,
Chodz^ sobie, rozmawiajq».. .
Wielmozna gromada 
Nie wytrzyma — i tupnefa 
Staremi nogam i. . .
A ja  patrzç, w patrujç siç
I smicjç siç izami, —

Ach, smicjç siç, patrzç, zalewam siç Izami, —
Nie jestem sam jeden, jest z kim zyc na swiecie; 
Wsrod domlra mojego, jak w stepie д-dzies przecie, 
Kozacy hulaja, gaj szumi drzewami,
Mogila sni dumkt smutno zaJoba
I inorze gra aine, topola powiewa,
CicViutenko dziewczç H r y c i a  sobie spiewa,
Nie jestem sam jeden, —• jest zyc z kim do grobu. 

Ot gdzie dobro moje, grosze
I stawa poczciwa,
A za radç dziçkujç wam,
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Bo rad a zd radii wa!
Pôki zycia, poprzestanç 
Na mavtwem tem slowie,
By wylewac Izy і smutek . . .
Bywajrie mi zdrowi!
Czas mi w drogç juz wyprawiac 
Dziatki scrca mego,
Niech ruszaja, moze znajdg 
Kozaka stare go,
Co powita syny swoje 
Sçdziwemi Izami —
Dose mi tego, raz wiçc jeszcze:
Pan ja  nad panami!

L1841J L e o n a r d  S o w i n s k i
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I>0::!l>HTA MO I'! I,11A nepen.:mi!
H. ^lCTUIEMH€U-K03J10l5Cbia-in

ROZKOrANA MO GILA

Cichy sv.'iecie, kraju  mi!v,
M oja Ukraino !
Za co giniesz, m atko? & i co 
Zrobiono-c ruina?
C zyzes t y  sio  n ie  jriodlita,
Kiedy sfonce wstaje?
Czys dziatek n.ie uczyla,
Czem dobre zwyczaje?
— 0 .i, troskaiam siç. modliiam, 
Dzieti i noc nie spafam,
N  a a 7.e daw ne obyczaje 
Dziateczkom wpajalam.
Wy rast ai y dobre dzioci,
Moje mile kwiecic,
Panowaîam î ja. lcicdys 
Na szevokim swiecic.
Panowaîam . . .  Oj, Bohdanie. 
Nicrozumny synu!
Popatvz teraz na sw;j macicrz,
N a  sw oj^ U kraine,
Co, koîyszqe ciç, n ucila
0  swojej nicdoli.
Nucac — ikaia i teskniia 
Do konca niewoli.
Och, Bohdanie m6 j, Bohdanku! 
Gdybym to przeczula,
Urlusitebym ci§ w lonie,
W ko1ysee otrula.
Moje stepy zagarnçfo 
iydostwo i Szwaby,
Mo je  sy n y  n a  obczyznie.
H a ru ja  ja k  raby.
Dumny Dniepr, moj brat,, wysycha
1 ju z m iç opuszcza,
A w inogily moje mile 
Mosliiewska si? tiuszcza
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Wdrqza .. . Niechze ryje, szuka,
СоЪу skrasc nam jeszczfi.
A tymczasem nicch zaprzaficy 
Jak grzybv j)o deszczu 
Wyrastajf}. i Moskalom 
Pomagajq czule 
Z wlasnej matki poîatana 
Obdzierac koszulç.
Pomagajcicz im, wyrodki,
Katowaé matulç!

Так na czworo rozko[jana,
Rozdarta rrwgila . , .
Czegoz oni t.am szukali?
Côzto w niej ukryla
Naszyeh ojcow dion? Ocb gdybyâ,
Gdybyz odnalezli, со ukryto w grobie —- 
Nie trwataby m atka i dzieei w zalobic !

[1843]

C z c s l a v  J a s t r z ç b i e c - K o z l o w s k i
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чого ли-;ні тяжко. Переклав
ЯР. IBALUKEBi'l

CZEMU MI ТА К с і ] ? г к о . . .

Czemu mi tak ciçzko? Czeinu mi lak sinutno? 
Czeruu seree szlocha. і placze і drzy 
Is'iby glodne dzieciç? Sorte moje trudrie!
Czcgöz jeszcze czekasz? Skqdzr: twoje tzy?
Czys gludne, spragnione, czy sen eiebie im'oezy ? 
Zasnij, moje serce, wiecznyin zasnij snem,
O dartc, rozbite . . .  Opçtany ziem,
Niech moj lud szaleje . . .  Zamknij, serco, oczy . . .

11844]

■I a r o s l a  w I w n s z k  i c w i  c z
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ГОГОЛЮ Переклав
БОГДАН ЛИПКИЙ

DO І і ОНОLA

Jak roj z u l a ,  duma za duma wylata:
Jedna i'\vie mi sercc, druga piers ugniata,
A trzeeia lak  cicho w gl<?bi duszy kwili,
2o nawet jej Pan Bon nie dojrzy \v tej chwili.

Ach, do kogoz ja  zwrocQ si?
I kto w ludzkim tlumie 
Mojq mowo, wielkie stowo,
Odezuje, zrozumie?
Wszyscy cliyla si? \v It aj dan ach,
Gin si ніс nie slyszq! . . .
Т у sm iejesz si?, a ja placz?,
Wielki Towarzyszu!
Smutny zasiaw! Procz hurzanu 
Jakie wyda pJody?
Nie zahucza w Ukraime 
Amiaty swobody,
Nie zabije ojciec syna,
Rodzonego syna,
Aby godna, slawnq, wolnq 
Byla U kraina.
Nie zabije: lecz wychowa 
I da Moskalowi 
Na zarzni§cie, bo to, widzisz,
Dla cara grosz wdowi,
Dla o t i e c z e s t w a  і tronu,
Dla Niemca, przybl<jdy . . .
Ach, niechaj ich !
A ty smiej si?,
Ja  гай plakac b§d§.

[1844] B o h d a n  L e p k i
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TPH JUTA Flepen.iaB 
K. JU 'M AHCbKHPf

TRZY LATA

Marudnie, nudnie pelzna dnie, 
Wichiem pçdza lata 
I ze soba wszystko dobre 
Unoszîj ze âwiata,
Povywaja mysli zacne 
I o zimny kamien 
Rozbijajjj. serca nasze 
I ponure „amen”
Wyspiewuja dniom radosei 
Na wieki, na w ieki. . .
I rzucaj^ na rozstaju 
Slepego kolekç . . .
Przeleeialy nadaremnie 
Trzy niedhigie lata: 
liez biedy w nieh zaznala 
Skromna moja ehata!
Serce cichn, serce szczcre 
Zinina pustka zionie:
Zgaalo piçkne, zgaslo dobre,
A niedobre pionie 
I wyzera swçdem-dymem 
Owe Izy goraee,
Co plnely sladem Katri,
Do Moskwy idfcej,
Z kozakami siç modljly 
W tureckiej niewoli 
I Oksanç, gwiazde moja,
Moja szezçsna dolç 
Umywaly niby rosq . ,,
Az siç. chylkiem skradiy 
Owe lata, niecne lata —
I wszystko ukradly!
Bol to eîçzki — ojca, matkç 
Albo zonç miîa,
TJkoehana, rozesmianq 
i.egna.6 nad mogil^ —
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B»1 ta stvaszny, — aiii slowa! 
C;§zko, mily braeic,
Male dzieci wychowywac 
W brudnej, zimncj ehacic!
Ale gorzej, stokroc gorzej 
Jest temu glupiemu,
Co polubi i poshibi,
A ona innerau
Za trzy grosze si§ sprzedajc 
I smieje si§ j eszeze —
Ot gdzie melca, ot eo seree 
Rozrywa by kleszcze!

Otoz wlasnie, moi iwili,
Tak si? ze mna staio:
Ciche seree swiat i ludzi 
Szczerze pokochalo 
I kochane bylo przez nieh, 
Wszystkim bylo m ile...
A tymezasem Jata jnkn îy
I zwolna suszyly
Lzy mitosci mojej szczerej . . .
I jak gdyby nowy
Swiat poznalem — i ujrzatem , . .
Bracie! szkoda mowy
Zamiast ludzi, gdzie badz spojrz§,
Wstr^tna zmija syezy . . .
I zakrzeply Izy me mlode 
/' zalu i goryczy.
Wigo, napawam sercc chore 
Trueizna wgzowa —
I nie ptacze, i nie spiewam,
Jcno jeez? ROWJl.
Tak sig stalo! zatcm, jnili,
Co chcecie, to robcie:
Czy, jak zwykle, glosno drwijcie,
Czy w cichosci lubcie
Moje dll my, — co mi z tego?
Wiem, ze nigdy znowu
Nie powroca mlode lata,
id  wesole slowa
Jai  nie wrocsj... i nie wroci
Do was moje serce!
Ktoz mnie przyimie? kto ukoi 
W bolu i roztorcs?
Z kim bedziemy razem gadac, 
Nad swym losero bii'.dac,
Komu wyali moje szozere
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Bçdç opowiadac?
Mysli moje! Gorzkie lata —
Eok і drugi, trzeci. ..
Ktoz was wezmie, kto pocieszy 
Me wyrodne dzieci?
Szkoda szukac . . .  spijcie sobie —
Z domu ani kroku I . ..
A ja  pôjdç na spotkanic 
Tobie, nowy roku:
Zatem — witaj, roku nowy,
W zeszlorocznej szacie!
C6z ty  niesiesz Ukrainie 
W nçdznyre wûrku, bracie?
Czy uwienczona „pomyslnosc” — 
âwiezutlîim ukazein?
Id£ — lecz Biedzie siç poktonic 
Pamiçtaj tym vazem !

[1845]

K o n s t a n t y  D u r v i a i i s k i
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ЯК УМРУ. ТО ПОХОВАЙТЕ Переклав
Л. ПАСТЕРНАК

T EST A M E N T

К іегїу itmrç, to «a wzgorzu 
Wzniescie mi mogilç,
Posrôd stepu szerokiogo 
Ukrainy milej.
Aby îany rozlozyste 
I brzeg- Dniepru stroiny  
Могла buïo widzicc, slyszec 
JeRt) grzm iace gromy.

Gdy uniesie z Ukrainy 
Do sinego moi'za 
Wiaza lcrew . . .  dopiero wtody 
I hmy, з wzgôrza —
Wszystlco rzucç і uleeç 
Do samego Boga,
Aby modlic siç . ..  az dotqd 
Ja nie uznam Boga.

Pochowajcie nrnie і wstaiicin,
I kajdany rwijeie,
I posoka, ж гаіщ. juch  з,
Wolnosc swa obmyjcie.
Mnie газ w wielkiej juz rodzinie,
W kraju  wolnym, nowym,
Pamiçtajcie wspomniec czasem 
Dobrym, cichyin slowem.

[1845] L é o n  P a s t e r n a k
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ЯК УМРУ. ТО ПОХОВАЙТЕ ■ ■ ■ Переклала
3. НОИНАЮВСЬКА

TESTAMENT

A jak urnt'ç. pochov.ajcie 
Wy mnie do mojrHy 
Posvôd stepu szcn-okicgo 
W Ukrainii; miiej.
By szerokie, wolne pole 
I Dniepru zakrçty 
Widac byto — slyehac bylo 
Szumiqco odmçty.
Jak ропіозф z Ukrainy 
W sine oceany
Wrazqi krevv, — porzucç wtedy 
I gory, і lany.
Wszystko rzucç і lot zwrûcç 
Do samcgo Вора —
By siç motilic. Nim tak bçdzie,
Nie znam wcale Boga!

Pochowajcie jiinic — powstancie,
Porwijcie kajdany,
Z ^  krwia vrogow swiat pokropcie, 
Wolnoseisi Swiotlany.
I w îodziîtie wolnej, nowcj,
Co vviolka powstanie,
lîzuccie mi w przyjaznom sfowic
Ciche wspomiiianie.

[1845] Z о f  j a W o j n a r o w a k a
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MEM OilHAKOBO. FJepeKJiaB 
BOrjIAH JIEIIKHK

WSZYSTKO MI J EDNO. . .

Wszystko mi jedno, czy ja  bçdç 
Na Ukrainie zyc, czy nie,
Czy mie kio wspomni, czy zapomni,
2e na -wygnaniu pçdzç dni 
Wsrod sniegôw, — obojçtnie mi!
W niewoli obcej wychowany,
W niewoli umr<=, nicplakany 
Przez swoich, chyba piaczao sam. 
Zabiorç wszystko to, co mam,
I wszelki po mnie slad zaginie 
Na naszej siawncj Ukrainie,
Na naszej, nie sqdzonej narn.
Nie wspomni o mnie ojciee z synem,
Nie powic: „Modi siç, synu, — 011 
Kiedys za nasz^ Ukraine 
Mçezenski poniôsî zgon”.
Wszystko mi jedno, czy modtami 
Wspomni rniç syn ten, czy tez nie . . .  
Nie obojçtnym jednak dla mnie 
Byloby, g-dyby ludzie srodzy 
Uspili kraj nasz i \v pozodze, 
Okradiszy go, zbudzili w snie, —
Nie obojçtne, o ! . . .  N ie ! . . .  Xie!

[1847] B o h  d a n  L e p k i
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САЛОК ВИИІНКВИИ. 1 le рек лай 
Б. ЖИРАШК

SA ПК К WIsNIOWY . .

Sail ok w і su і о w у kûîo chatki,
Chrabaszcze bizçez^ nad wisnami, 
Oracze ida za plu^aini, 
âpiew slychaé ?■ dala dziowczyn gladkich, 
Ozekaja juz z wieczerza matki.

Siçclq. wieczcrzac koio chatki,
Gwiazdka wieczoraa lsni nad gajem, 
(’ôi'ka wifezerze juz podaje.
Chce uczyc matka swa gromadkç,
Aho slowiezck ten nie" da je.

Ukiadla matka do snu dziatki,
Zasnçta z nimi wraz. Z t$ chwüka 
Dziewezçta w sadzic koîo chatki,
A і siowirzek ten — nie milkna.

П 847 ] К о g d a n 2, y t  a n і k
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АНУМО ЗНОВУ ВІРШУВАТЬ... Переклан
Ч. ЯСТШЕМБЄІ1-КОЗЛОВСЬКИИ

A KUÈ SU? ZNÔW DO WIKRSZY RKAÔ . . .

A niiz siç znôw do wierszy brae! 
Cicliaczem, jusci! Xuze znowu 
Nowinkç biorqc na osnowç,
Ze staryeh dziejôw watek tkac.
Czyli, inncmi rzekiszy slowy,
Ale nie kiamiqc . . .  nuze znowu 
Uudziom і doii khjtwy sitae !
Ludziom poto, by nas znali 
I nszanowali;
Doli poto, by nie spala 
I nas pilnovaia.
Na\varzyla-bo bigosu:
PuscRa dzieeiaka 
Na rozdi’oze і juz nie dba . . .
On, biedotka taka,
Mlodziusienki, siwowasy —
Ot, jak awykle dziecif!
Hen, eudzemi opiotkami
Podreptai po swiecie
Az za Ural — wlazi w niewolç,
Na pustyniç w iclka. , .
Jakze nie kîaé ciebie, dolo,
Dolo zwodzieielko?
Nie, nie przeklnç ciebie, dolo:
Bçdç siç wykradal 
1 cichaczem po pod murem 
Wiersze bçdç skladai 
1 markotnie wyozekiwai,
2 e w mej samotnosci 
Z poza Dniepru szerokiego 
Przyjdzicsz do rrmie w gosci!

[18481

Cz. J a s t r z ç b i c e - K o z l o w s k i
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Ой ГЛЯНУ Я, ПОДИВЛЮСЯ... Переклала
М. БЄНЬКОВСЬКА

OJ VYJDJ? JA А РОГА ТІШ? .. .

Oj wyjde ja  a popatrzç 
Na stepy, im pola:
Czy na starosc z Rozej woli 
Nie zaswita dula.

Poszedlhym ja  w Ukrainç,
Poazedlbym do domu:
Jeszezc cieszyé sie z starego 
В y toby tain копій.

Tambym spoczal, sîav’ii Boga,
Wielbil imig Jcyo;
Tambym ja . .. lecz marzyc szkoda :
Nie bedzie nie z tcg o !. . .

Ale jakâe âyc w niewoii,
Straciwszy nadziejç?
Nauczcie miç, dob ray ludzic,
Ho . . .  bo oszalejç !

[ 1848] M a i ’j a  B i o n k o w s k a
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o : 'î ,  Vполі, люлі, моя ;umuю .. .  і іе р с к .ш
Т. ГОЛЛЄНДЕР

0 J, г л ; ы .  IjU L I, m o ja  o z t e c in o . . .

Oj, ІИІІ, lull, moja dzieeino,
Noci} І dniein.

Pc'ijilzit'sz, m6j synu , tsj. U k ra in e ,
PrzcUlniesz nas, wicm.

C), n ie  k ln ij  o jc a , sy n u  m o j, sy n u ,
Nie klnij g-о, nie;

Jam twoja matka, mnic ty  przeklinaj, 
Przeklinaj mnie! . . .

Gdy mnie nie stanie — ludzi nie witaj,
A ’o id z  w  g a j :

G a j n ie  zo b a czy  і n ie  г а р у  ta ,
Tam sobie trw aj !

A kiedy znajdziesz owa kalinç,
G lo w ç  tarn skîori:

Kochalam kiedvs ten kr/.ak, dziccino — 
Pvzytul siç don.

Nie smue siç, jesli poiniedzy eliatki 
Skierujesz krok;

A jf:p.]i ujrzysz z dziatkami matkç,
T o  od w rô c w zro k  . .  .

Г1848 ] T a r î e u s z  H o l l e n d e r
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ОП її ГОРЯТЬ. Переклав
К. ВЄЖИНСЬКИП

GOREJA sWIATLA, GHA MUZYKA .. .

Gorej^ swiatia, gra muzyka,
Placzem zanosi siç, przenika,
A w mlodych oczach ogieii, dyrn 
Kmuga klejnotôw cieptych wiejo, 
swioci siç га do sc і nadzieje 
W oc/.aeh wesolysli. Dobrze im,
Oezom wesolym, dzwiçkom tym,
Gdy w tancu jityua і wesoto 
Ko!ysz$ Amicch swoj. Tylko ja,
Nliby zaklety, patrzç wkolo 
І ія  1 ogarnia miç bez dna 
I |)lacz^. Czomu? Aeh, bo szkoda,
Ze, jak  szavuga, niepogoda,
Minçia mlodosc, m’fodosc ma.

С18501

К a z і m і e r  z W i e r z y n s k i
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! ДОСІ СНИТЬСЯ • Переклав
ВЛ. СЛОБОДНІК

і іш й іа і ймі є і є ...

І сігіаіаі апі V? \vierzby сіепіи,
Росі % о г ц  \vielki}, р ггу  з іп и тіел іи , 
С Ь аІуп ка Ь іаіа з<;оі. Біасіі 
Коїо сЬ аіупкі зіигу dziad 
1 г  к^гігіегга'й'ут \vnukiem вчгоіт 
В а ’Л’і 8І§, Ь1о& іт ісЬпас а р о к о іет.
1 Йгівіаі оті осгош, ге
2  сітіупкі \уузг)а гоїойа т а ік а  
І, иш єіііс  8І?, саіи^е c!ziadka
І икосЬапе гіжіесід бу/є,
Т ггук го с са іи іе  гогЬалуіопа 
1, р ггуїл ііа^ е іе  do іопа,
Коіуцге, а рггей сЬаЬа сШай 
Зісіїгі і иатіееІті^Ьу сісЬо 
Ногілгаіа боЬіс: „ОАгіеі іо ІісЬо, 
вйгіп 1:гоккі, а^гіе \vrogowie еі?”

І ге^па 8Іе, і і ^ а  drzq.ce 
РоЬогпіс ягерсга: „0.іеге пазг . . . ”
Ргяоя \vierzby ві§ рггегігіега а к т е є  
1 То'оіпа ^акпіе , . .  Ііхіеіі ,іи£ г^аяі 
І \vszystko ярі. По сЬ аіу  зітеу 
\^ іаеа, Ьу ‘/я&іщс з л е т  йгсхдкіівдут.

[1850]

\У і о й 7. і т  і е г 7. Б 1 о  Ь о сі п і к
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МІЙ ІІ0Ж1І МИЛИП. ЗНОВУ л и х о ...
Ііерсклаїз 

СТ. СТРУМФ-ВОЙТКЕВ1Ч

[ и  1*І17Л\Ч£Е1)Ь С2Ай К ІЕ Ш В Ц У  . ,.

І  гпсгаги р г а у в я м іі с к с з  и іс с іо Ь г у ! . .  .
А рггесісг іакі Ьуі БрозоЬду;
МісШту гоикис .іий каі<1апу,
2(Цлс і)іе\уоіпікот ісЬ оком'у,
А сМорвкд. кг\уіа гпо’И' Ьюсгу \vlosc 
ї каїу икогопо\їапе,
.Так \'/уцїосЬііа!е рву о кояс,
Сгуги. від мю\уи . . .

[18543

8 Ь а п і я } а  \у Я і  г и т  р її - о ,і І к  І с  і с  2
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МУЗА Переклав
й . ЛОООДОВСЬКИИ

MUZA

A ty najswi^tsza, ty  jedyna, 
Miodziutka siostro Apollina,
Tys za\vin<$a mnie w pieluchy 
I hen, na pole niosla g-iuche;
I na mogile wposrod pola,
Gdzi« si% kozacka bl^ka dola,
Tys mnie spowila siwa m gi^;
I kolysala, i spiewala,
IZzucata ezary . . .  i wrozyla . . .
O, czarodziejko moja mila!
Zawszei mnie wsz^dzie wspomagala. 
WszQdzie mej doli dogJadaia —
\V bczludnym stepie, wposi'öd pol.

W dalekiej niewoli
Tys pysznila si«g, jasniala,
Jako kwiatek w polu.
1  z nieczystyeh, dusznyeh koszar 
Wyfrun<jlas czysta,
Rozwin?las tuz nade nrna
Skrzydla poziociste
I, jak dawniej, zaspiewalas,
W jasnych blaskach cata —
I jakgdyby w wodzie zycia 
Dusz§ wyk^paJa^! . . .

I oto zyj§ — i nade mna,
Jak Boza jasnosc noesj. cicmna, 
Gorcjesz, zorzo moja cudna!
0 , doradezyni moja swi^ta,
0 , raloda dolo raa! Pami^taj
0  nsnie, nie porzuc! Mroczn% noeq, 
Wieczorem, rankiem i w poludnie
Idz zavsze za rana! spiesz z pomoca
1 ucz ustami nieManmeroi,
Jak prawd§ möwic! Pomöz mi
Po kres modlitwa serce wzryszac,
A kiedy z eiala v.-yjdzie dusza,
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Wtedy mi <1 aj w ostatnim darze 
' I ' r u m i i Q ,  i p m  s w o . i ; o  zlôz dziedzica 
I vv niei-'miei telnych t'wych zrenicaeh 
Niech siç choc jedna ?za ukazeî

[ ISùSl ,1 i h p f  b o b o d o w s k i
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CKCTPl Перск/мв 
ВЛ. С.ЛОБОДНІІІ

DO SIÜSTRY

Mijajqc naddnieprzanskie siola,
Ubogie, szare, nievvcsole,
T'Cozmysïam: kt.6 z przytuli mnic 
I gdzio podzieje siç na swiecie?
Ï na.çlc sen przcdziwny :Sniç:
\V о.ц'14'idku chatka strojna w kwiccie, 
Jak (lzicwczç stoi, a bet-het 
Mocb'îj siç wstçg'a vozposciera 
Szcioka wodna przestvzeii szczcra:
To pala, pionie — ojciec-Dniepr.
A dalej widzç: w sadzie chlodnym,
Pod \v:sjnii, w cicnru jcj lag-odnym 
Siostra najmilsza patrzy wdal. 
Najswiçtsza meczcmdca tkliwa 
Jak^dyby w ta ju  odpoczywa 
1 z poza Dnicpru modrych fal 
Zrenica teskna mnie przyzywa 
I sni, 7.C îôdka siç wyrywa 
Z ucisku fal, po falacli ptynie 
I plynnc 7.HOWU w falach giriie.
„0 , bi-acie moj, mojaz ty dolo!” 
Ocknçlismy siç pelni tvwôg:
Ту na panszczyznie, ja  w niewoli ! . . .

Przyszlo nam dlugo ікс bcz drog. 
Idziemy po ciernistej niwie,
Lecz rnôdl siç, siostro! Bçdziem і ywi,
A po nicj przejsc pomoze В 6g.

[18591

W l o d z i m i c r z  S l o b o d n i k
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I APX1MEJI, 1 I'AJllJIIiPl IlepeKnae 
M. n 6 XAJIb

N1 ARCHIMEDES, N1 GAJ.ILEUSZ . ..

Ni Archimedes, ni Galilcusz 
Xie ofilarlali will a. Oleju 
Dose miel tylko mnisi pokorni.
A wy, zwiastuny swiatia, w vgorny 
Poszlicic swiat i ehleba kruszyiif 
Daliscie jako dobra jedyne 
Ubogrim krolom. Plonem obfitym 
Obrodzi przez nicli posiane zyto! 
Wyrosnff ludzie. A krolowicze 
Pmnra, nim jeszcze zaezna swe zycio.
Na odrodzonej, radosncj zicmi 
Nie bfdzie wrogow, tyranovv nuSciwych, 
Lccz tylko syn i matka. Szcz^sliwi 
BqcUj bratorstwem ludzie zlaczeni.

F 18(i0] M a r i a n  P i c c h a l
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ЧИ Ні; ПОКИНУТЬ НАМ.. . Переклав
У. ХРУСЬЦЄЛЄВСЬКИН

OZAS BY NAM RUSZA6 . . .

Czas by паш vuszae stcid powoli,
W spoltowarzyszko smutnej tloli,
Povzucie wreszcic wicrsz піеізд'і 
I przysposabiac juz zaprzQgi 
Do dlu^icj і neznanej drogi.
Pod niebieskiego dworea progi 
Czas by nam wreszcie 11a spoczynek. 
Zmizylismy sie, zcslarzeli,
Wielc uczyli і zmqdrzcli.
1 do.?C juz. Р ога  п а  spoczynek,
Spoczij.c w ostatniej chalupinie.
Spojrz - - me tak smutno jest w toj ehacie.

Oj, nie trzeba, moja druzko,
Z tym odejsciem spicszyc,
Jeszcze by nam chodzid razem,
Swiatem si? nacieszyc.
Spojrz no tylko, dolo moja,
Jakiz on szeroki —
Jak szeroki, jak  wesoly,
Jasny і gl^boki.
Coz, pojdziemy, moja gwiazdo, 
Podfizymy w gory —
W c/.as, gdy inne gwiazdy siostry 
Wzejd^ na lazury.
Niezliczone zamigocq 
W mroku na wyzynach.
Poczekajmy, powiernico,
Siostro ma jedyna,
Gios list naszych prawdomdwnych 
Wznicsicmy do Bog’a 
I pojdziemy stad po cichu,
Gdzic zawiedzie droga . . .
Zatrzymamy si? nad Leta,
Gl?bok§ і mglista.
Wtedy ty  pofilagoslawisz 
Mnic slawa wieczysta.
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A tyniezasetn jedyrta obrona —
Tu Eskulap. Zajdzmy po kryjomu 
I nie szczedzmy mu grzecznych ukionôw,
A nui; oszkapi on Cbarona 
I Pai'ke. Mi nie wicle )at,
Nim bhjd swôj pozna chytrus dziad.
A sklecimy epos spoîcm,
Bçdziemy bu.iac nad padoîem,
Chçtnie heksametr popeînimy 
I wyrzucimy na strych rymy, 
ïïy m iaï co Kniadac mysi rôrl,
Do pvozy dzwiçcznej niby z nut 
Przcchoazifc.. .

Wtedy, moja inila,
Z nieugaKzonyin ogniem w zylach,
Z obliezem nie tak zasmuconym 
Pôjdziwny spotkac siç z Charonem.

Brôd w gîebinach mçtnej Lety 
Znajdziemy niebawcm,
Przenicsicmy przez jej nurty 
Wiecznie mloda siawç —
Slawç dobra i swicllistq,
Chociaz, moja dolo,
Mozna obejsc siç bez slawy . ,.

Cdv sily pozwoh},
Tn nad samym Fle^etemem,
Xad cichym Styksem, w cieniu raju, 
Jakbym nad Dnieprem zyl szerokim, 
Wcifjz bçdç myslaî o mym kraju. 
l ’oslawiç chatç gd-/.ics na stoku, 
ütoczç sadem rajskie wloscî
1 gdy zawitasz tam o zmroku,
Jak krôla bçdç eiebie pfosciî. 
Wspomnimy sôbie Dniepr, gdzie wkoto 
Wsrôd sadow chaty obielone,
W stcpach kurhany rozdzucone,
I zanucimy piesn wesoî^ . . .

Cl 861]

T a d e y s z C h r ô s c i e l e w s k i
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ШЕВЧЕНКО ПОРТУГАЛЬСЬКОЮ МОВОЮ

Єдиними перекладами з Шевченка на пор
тугальську мову були до недавнього часу пере
кладні спроби українського бразилійського імі- 
і ранта поета Сильвестра Калинця (нар. 1886), 
опубліковані ним у збірці “Taras Chevtchenko, sua 
vida cobras" в Куритибі 1936 p.

З новими перекладами Шевченкові« поезій 
португальською мовою виступала у виданій Ві
рою Селянською португаломовній антології ук
раїнської літератури —  “Antologia сіа literatura 
L-craniana” — молода бразилійська письменниця 
українського походження Олена Колодій (нар. 
1912). В цій антології надрукувала вона своїх 
сім перекладів з Шевченка: „Садок вишневий...” , 
„Мені однаково. . уривок „Село і серце од
почине . . „Чого мені тяжко . . Думи мої, 
думи м о ї . . . ”, уривок з „Великого льоху”, „Лі
лея”.

До нашого вибору португальських перекла
дів у цьому томі включені зроблений С. Калинцем 
переклад вірша „Як умру, то поховайте. . . ” і 
шість перекладів Олени Колодій.
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ДУМИ МОЇ, ДУМИ МОЇ. 1 Ієреклала 
ОЛЕНА КОЛОДІЙ

PF.NSA MENTOS 
(Fragmento)

Pensamcntos, meus caros pensamentos, 
Minha fontc do aiigustias e sofrimentos! 
Por que vos alinhastes cm fileiras?
Na alvura do papcl, hastes gucrreiras?
For que o vento acre nao vos dispersou 
Na estepe, como espalha o polem no ar? 
Por que a desgraija nao vos embalou,
Como so embala um filho que chorou? 
Quando nasccstes, riu a turba ignara,
I>e p ran to marejou-se meu olhar . , .
Por que nao vos afogou,
Nao vos varreu para a seara,
Nao vos lcvou para o mar?
Ningucm indagaria por que choro,
Por quo arrasto  essa angustia pclo mundo 
E o meu destino triste  assim deploro. 
Ninguem me chamaria vagabundo,
Rindo da minha dor com riso alvar. 
Filhinhos, florea, por que vos amei,
Com tao proiundo amor vos cultivei? 
Alguem ha de chorar, ncste universo, 
Sobre estes pensamcntos, p ran to em verso, 
0  p ran to (pie chorei?

[18391 H e l e n a  K o l o d y



ВЕЛИКИЙ льох Переклала
ОЛВНА КОЛОДИ!

A GRANDE CAVERNA

" T u  nos fatten o oprâbio dos noxitos 
vizinhos, o esc&tneo e  a zom baria  da- 
queles que esta o â roda de nôs. T u  
nos pûes pot' provérbio en tre  as wa
ffles, por m ovim ento  de cabeças entre  
os povos”. Sa lm o 44-1S, 14.

Voavam, quai ncve, très pâssaros 
Por sobre Subotiv;
Pousaram na eruz inclinada 
Da igrejinha antiga,
“Deus perdoe”, murmuraram,
Pois nâo somos humanas,
Somos aimas penadas;
Daqui nôs yeremos 
Quando acharem a cova 
E ela fôr descoberta;
Que a  descubram depressal 
Fois, sô entâo poderemos 
E n tra r no reino dos céus,
Porque Deus jâ  disse a Pedro:
'• Deixaremos que elas entrent 
No dia em que o moscovita 
A brir a Grande Caverna”.

la. aima:

"Quando eu era  humana,
Chamava-me Prisca;
Nasci nesta te rra  
E aqui fui crescendo;
No jardiwi que havia 
Junto ao cemitério,
Bailar costumava 
Com outras cliianças,
Com Y urâs’, aquêle 
Filhinho do het'man,

259



J ogar cabra-ccga.
A nob re senhora 
As VC2 C3 saia 
E me eonvidava 
A entrai’ no palâcio.
La, onde esta o celeiro,
E la nie ofertava 
Passa de uva, figos,
0  que de bora ha via;
N03 bvaços me erguia.
Qua n do aigu cm chegava 
De visita ao het’man,
Logo ma ehamavam, 
Vestiam, calçavam,
H e t'man xne beijava, 
Carregava ao colo.
Assirn fui crescendo,
Aqui, cm Subotiv,
Como u n a  florzmha; 
Todos me queriam,
A ninguém dei mâgoa. 
Deus me deu beleza, 
Negras sobrancelhas;
Jâ  me namoravam,
A mào me pediram.
Jâ  teci as toalhas 
Para o enxoval.
Quase dei as toalhas . . .  
Sucedeu, entâo,
Aquela desgraça:
E ra a 55o Felipe 
Cedo, nurn diomingo, — 
Corri a  buscar âgua.
(Ai, aquêle poço 
Jâ  foi soterrado,
E eu ainda vôoî)
Vi o het’man e os chefea. 
Enchi os baldes d’âgua, 
Cruzei seu caminho;
Nâo sabendo que êîe 
la  a  Pereiaslav 
Ju ra r  lealdade! 
Faltaram-me forças 
P ara  aquela âgua 
Carregar à casa.
Dévia entornâ-la 
E quebrar os baldest 
Pois envenenei,
Meus pais, meu irmâo,

260



Eu mesma, c ate os caes 
Com a agua maldita! —
Eis porque padejo,
Porque nao mo deixam 
Ir  ao Paraiso”.

2 a. alma

‘‘E a mim, nao me aceitam 
So porque dei a agua 
Ao corcel do tzar 
Em Baturyn, 110  caminho 
Entre Moscou e Poltava. 
(Eu ainda tao criansa!) 
Katuryii famoso 
Fora incendiado 
1 ’flij moscovita, a noite.
Mat a ram a Tchetchek 
0  vclho heroi jogaram. 
Junto com seu filho,
Mas aguas do ria.
Hu surtiava-me de sangue, 
Por cntrc os defuntos 
Xo palacio do Mazepa. 
Junto a mim, apunhaladas, 
Jaziam na te rra  
Minha mile c minha m m ,  
M or tad e abi a gadas,
Foi a furga, a muito custo. 
Quo ra j sepaiaram  
Do cadaver de minha mae. 
Implorei ao oficial 
Que niii dessc a  mortc.
Mao nao me m ataram : 
Dei"'.m-mj ao prazer dos ru 
Depo.s ocultei-me 
Naqufiiea escombros.
Rcstou s5 uma casa,
Uma! — em Baturyn.
La pajsou t> tzar a  noite, 
Vindo de Poltava.
Eu fui buscar agua 
E pasaei por perto.
Po;s o tzar cnamou-me 
E ordcnou quc eu desst 
Agua ao seu cavalo,
E  eu, depressa, obedeci.
Kaa sabia que pccava 
Muito graveinenle.
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Vim pYa casa a rnuito custo 
Cai na soleira . . .
0 tza r foi para  Moscou.
К eu fui sepultada 
Рог aquella vellia 
Que restou 11a ruina 
È morreu eni breve;
Sen corpo queimou-se 
No incfindlo da casa;
Nâo liavia em Baturyn 
Quem a sepultassc.
Dosabou aquela casa 
E as vigas ardcram 
Сото lenha sêea. —
Eu ainda vôo nos bosques 
К рос aôbre a estepe.
Pov que tenho sorte triste. 
Eu mesma ignoro.
Foi, talvcz, por ter que ri do 
Agradar a todos,
Por te r dado de beber 
Ao imperial cavalo”.

Sa. aima

"Em Kaniv nasci.
Inda nâo falava,
Inda a mso me car repava 
Nos sens ternos braços. 
Catarina veio ao Kaniv 
Polo rio Dnieper.
Minha mio sen tou comîgo 
No alto da colina.
Eu chorei, nâo sei porque,
— Dor talvez, ou fome. 
Pequenina сото eu era.
Nâo soube dizer.
Minha mâe brincou comigo, 
Mostrou-me о Dnieper 
F  apontou aquela barea, 
Enorme e dourada,
V iuhaia nela muitos nobres 
E governadores;
Assentada em meio dêl-es, 
Esta va a tzarina.
Eu me alegrei e sorri,.
Mas perd! о alento.
Minha rufie também morreu 
E na mesma cova
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Fomos ambas so.pultadas. —
Eis por que padego,
Eis porque nao me permitem 
Ir do paraiso.
Como adivinhar podia 
Que aquela orgulhosa 
Imperatriz, da Ucrania 
Fosse lima inimiga,
Fosse uma loba faminta? —
Escurecc. Pois voemos 
A nossa floresta.
Se acontecer algo, logo 
De la eseutaremos”.

As branquinhas se elevaram,
Voaram para o bosque 
E sc acomodaram, juntas,
Num carvalho vcrde.

f 18431 H e l e n a  1< o 1 o il y
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>1K yw py, TO rtOXOBAFIÏE . . .  flepeiuiaR
C. KAJIHHEilb

0  TESTAMENTO

Depois de eu morrer, enterrai-me 
Na terra  por sobre a  collina,
No meio do largo deserto 
Da minha que rida Ucraina.

Afim de eu poder contemplar 
A vasta campjna ao redor,
E »avrir as correntes do Dnipr 
Desccr com saudos o rumor.

Depois de elle ter, da Ucraina,
O sangue do inimigo, levado,
P’ra  o fundo do mar, deixarei 
Os campos corn o solo lavrado.

Despido do tudo âs alturas 
Do ceu voarei, subirai 
A Deus, dirigir-Iho preccs . . .
A Deus por énquanio eu jiâo am.

Irmâos, sepultai-me, surgi 
As ferreas correntes quebrail 
Com o sangue do vosso inimigo 
O livre terreno regai.

Irmâos, nâo deixai de enviar 
De mim em palavras bondosas 
P ’ra  grande familia, p’ra  o lar 
Paterno, lembranças saudosas.

[1845] S i l v e s t r e  K a l e n e t s
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ЛІЛЕЯ Переклала
)ЛЕНА КОЛОДІЙ

A AÇUCENA

“QuandO ou era pequenina,
Por que nâo me amavam?
E por quo, na juventudc,
Me sacrificaram?
Por que, agora,_ nos paläcios,
To dos me cortejam,
Sö me chamam da rainha,
Tän maravilhados?
Por que me olham, insistentes,
E me gabam tan to?
Nâo me explicas, irmâozinho, 
Meu jasmiin vermelho!”
— “Näo sei nada, minha irmâ”, 
Disse-lhe o jasmim,
E deitou a  cafaecinha 
Rubra e côr-de-rosa 
No rostinho macerado,
Branco, da açucena.
Deus pairava sobre os dois, 
Pondo uma aura  santa 
Sobre a te rra  pecadora.
A açucena disse, em pranto,
A chorar orvalho:
— “Irmâo meu, hâ muito tempo 
Temo amor nos une,
Mas eu nunca lhe contei 
Que jâ  fui humana.
Minha mâe vivia sempre 
Em profunda mégoa! 
Contemplava-me em silêncio 
E depois chorava.
Meu irmâo, eu nâo sabia 
Quem a desgraçara.
Eu brincava — era criança,
E ela definhava,
Execrava e inaldizia 
Nosso mau senhor.
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E morreu. Aquêle nobre 
Me levou eonsigo.
E» cresci, desabrochei,
Em palâeios brancos,
Sem saber que era bastarda,
Que era filha dêle.
0  senhor viajou para  longe,
Me deixou sôzinha. 
Makîisseram-me os do povo,
O solar queimaram.
Quanto a mim, nâo sei por que, 
Sert» m atar, mataram , . .
Sô eortaram  minhas tranças,’)
A cabeça nua 
Me cobriram de farrapos 
E de mim zombaram.
No meu rosto até cuspiram 
Os judeus imundos.
Assim foi, meu irmâozinho,
Pava mim a terra!
Homens maus nâo permitiram 
Que eu vivesse inteira 
Minha vida curta e jovem.
No rigor do inverno,
Feneei ao pé da cêrca;
Mas surgi na primavera,
Fui a flor do vale;
Branca flor, da côr da neve, 
Alegrei o bosque.
Ai, meu Deus! Aquela gente 
Me baniu no inverno,
Mas, ao sol da primavera,
Veio admirar-me.
As mochihas se adornaram, 
Deram-me êsse nome 
De açucena e flor da neve. 
Enfloreî mais tarde 
A choupana, o verde bosque 
E os palâeios brancos.
Nâa me explicas, irmâozinho,
Meu jasmim vermelho,
Por que Deus me deu a sina 
De ser flor no mundo?
P ’ra  alegrar o olhar dos homens,
Essa mesma gente
Que maton a  minha mâe

C ortar as tranças de uma virgem significava w n
insulto.

2 6 6



E saerificou-me?
Oh! meu Deus, misericordia, 
Santo Deus amado!”
Solugou a pobre flor.
E o jasmim verroelho 
Debrugou a cabecinha 
Rubra e cor-de-rosa 
No rostinho macerado, 
Branco, da a?ucena.

[1846]
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МЕНІ ОДНАКОВО. Переклала
ОЛЕНА КОЛОДІЙ

É ME INDÏFERENTE

Jâ  nâo me im p o rta ... ft me indiferente 
Que eu niorra na Ucrânia, ou algures,
Que alguém me letribre, ou me olvide 
Sôzinho entre as neves do exîlio,
Ai, nâo me importa, nâo me importa!

Creseî no exîlio, como escravo,
Ninguém dos meus me lastimou;
Pois, cxilado morrerei 
E hei de levar tudo comigo.
Nâo deixo nem um rasto leve 
Km  nossa Ucrânia tâo gloriosa,
Em nossa pâtria  escravizada.
Nâo lembrarâ o pai ao filho,
Nâo lhe dirâ: «Ai, reze, filho,
Pois, pelo amor à Ucrama,
Outrora, foi saerificado...»
E nâo nie importa que êsse filho 
Reze, ou nâo reze por minh’alma.
O que me dui é que homens ni ans 
A Ucrânia embalam. com mentiras 
E um dia a acorde o incêndio e o roubo,
Ai, isso, sim, é que me importa!

[18471 H e l e n a  K o l o d y



САЛОК ВИШНЕВИЙ. Переклала
ОЛЕНА КОЛОДІЙ

POMAK P E  CEREJEIRAS JUNTO A C A S A ...

Pomar de cerejeiras junto i  casa,
Besuoros a zumbir pelo pomar.
Os camponeses voltam da lavoura,
Regrcssam as moeinhas a can tar.
As macs aprestam o jan tar, e esperam.

Ccia a fainilia ao lado da vivenda.
Surge no eeu a estrola vespertina.
A filha serve os pratos do jan tar.
A mae quer ensinar os seus pequenos 
I’orem, o rouxinol nao lhe permit«.

Acomodou, a mae, junto a morada 
As suas criancinhas, que cochilara,
E adormeceu, tambem, ao lado delas.
Queda-se tudo calmajnente. . .  Apenas 
O rouxinal e as mogas nao se aquietam.

[18471 H e l e n a  K o l o d y



СЕЛО! 1 СЕРЦЕ ОДПОЧИНЕ... Переклала
(Уривок із поеми „Княжна") ОЛЕНА КОЛОДІЙ!

ALDEIA

Aldeia! 0  coraçâo descansa . ..
Aldeiazinha em nossa Ucrânia, 
ôvo de Pâscoa colorido.
Lâ rcfloresccm os pomares.
O alvor das casas resplandece;
Conio um milagre esta o castelo 
Sôbre a colina, sobranceiro.
As faias crescem ao redor.
Ao longe, a  estepe imensa e o campo.
Altas montan bas azuladas 
Erguem-se além do rio Dnieper.
E sôbre a aldeia luminosa,
O proprio Deus esta presente.

[1847] H e l e n a  K o l o d y
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ШЕВЧЕНКО В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ

Найперших і найбільше перекладачів знай
шли твори Шевченка і то вже за його життя в 
російській літературі і найбільша кількість пе
рекладів з Шевченка й окремих книжкових ви
дань появилися російською мовою. Це було зу
мовлене не тільки територіяльним сусідством Ук
раїни з Московщиною, але й тим фактом, що в 
столиці Росії Петербурзі Шевченко провів 17 ро
ків, головну частину свого творчого життя.

Оглядові й оцінці перекладів з Шевченка на 
російську мову була присвячена грунтовна 56- 
сторінкова стаття п. н- „Шевченко в російських 
перекладах” Павла Зайцева, в ХУ-ому томі ре
дагованого ним Повного видання Творів Тара
са Шевченка, публікованого Українським Науко
вим Інститутом у Варшаві. За підрахункоім П. 
Зайцева, починаючи від 1856 р. до кінця 1936, 
коли закінчено редакцію тому „Шевченко в чу
жих мовах”, перекладало Шевченка яких 70 ав
торів, поміж ними видатні російські поети і пе
рекладачі такого формату, як В. Брюсов, 1. Бу- 
нін, М. Курочкін. Л. Мей, Ф. Сологуб, П. Вейн- 
берґ та  М. Гербель і багато інших. За його ж 
підрахунком в часі від 1860 до 1936 р. було опу
блікованих ок. ЗО більших та менших окремих 
книжкових видань творів Шевченка в перекла
ді на російську мову. Також дуже багата дото- 
гочасна критична література про всі ці російські 
переклади.

Перший переклад з Шевченка зроблений ви-
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хованцсм Ніженського ліцею Миколою Гсрбелем 
(1827-1883), з ’явився ще за життя поста і під 
час його перебування на засланні, 1856 р. н 
ХІІ-ій книзі „Библіотеки для чтенія” . З  того ча
су по кінець 1860 р. було надрукованих по різних 
виданнях ок. ЗО перекладів з Шевченка. Першим 
книжковим виданням була зібрана н опублікова
на М. Гсрбелем 1860 р. п. н. „Кобзарь Т. Г. Ш ев
ченка в перевод'Ь русскихъ поэтовъ” антологія 
перекладів з Шевченка, розміром і кількістю сво
їх поезій більша за Шевченків „Кобзар" 1860 р., 
в якому було тільки 16 віршів проти 27 в анто
логії Гербеля. Виданий М. Гсрбелем „Кобзарь” 
був перевиданий потілі з усе новими доповнен
нями тричі — 1869, 1876 і 1905 р. і крім пере
кладів самого Гербеля в ньому були друковані 
перекладні праці таких перекладачів, як Олексій 
Плещеев (1825-1893), Микола Курочкін (1830- 
1883), Микола Борг (1840-1888), В. Крестовсь- 
кий (1840-1895), Лев Мей (1822-1862), Михай
ло Міхайлов (1826-1865), Іван Суріков (1841- 
1880) та  інших.

Перед другим виданням Гербелевого „Коб
заря” 1874 р. були видані в Москві окремою 
збіркою и. н. „Кобзарь" переклади Н. А. Чмирьо- 
ва, який дав у цій збірці п’ять до того часу не 
перекладених поем Шевченка, разом із частиною 
„Гайдамаків” та  9 ліричними поезіями.

В 1886 р. опублікував невелику збірку своїх 
перекладів з Шевченка „селянський” пост Іван 
Белоусов (1863-1930), який, поширивши цю збір
ку перекладами своїми й інших перекладачів, ви
дав її 1900 р. у Москві окремою 365-сторінковою 
книжкою п. н.„Кобзарь в переводі русскихъ пи
сателей”. Цей виданий Бєлоусовим „Кобзарь” був 
перевиданий потім ще 1906 і 1911. Протягом май
же цілих сорок років Белоусов був гарячим по
пуляризатором творчости Шевченка в Росії і йо~
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ю  переклади були публіковані в 12 книжкових 
виданнях.

В 50-річчя з дня смерти Т. Шевченка, 1911 
року, окрему збірку перекладів з Шевченка, зро
блених здебільша наново (154 нових на усіх 198 
вміщених у збірці) видали українці Максим Сла- 
випськин (нар. 1868) та Андрій Колтоновський, 
які н дали більшість, в основному багато кра
щих за попередні, перекладів до цього видання.

Після революції, 1918 р. була видана у Мос
кві п. н. „Запретный Кобзарь” збірка із 20 пое
зіями Шевченка, що були частинно або в цілості 
сконфісковані російським судом в 1911 р. Ця 
збірка була повторена другим виданням 1922 р. 
В 19 і9 р. був опублікований у Москві „Кобзарь” 
із 98 перекладами самого Белоусова, між якими 
були вже переклади заборонених донедавна пое
зій Шевченка. Згодом, в 30-их роках, появилася 
збірка вибраних творів Т. Шевченка в перекла
ді А. Колтонивського п. н. „Кобзарь. Избранные 
стихотворения”, Ленінград-Москва, 1933, і на
рік, 1934 р. у Ленінграді п. н. „Кобзарь; избран
ные стихотворения” . . .  — вибрані Шевченкові 
твори в перекладі одного з найвидатніших ро
сійських поетів ХХ-го сторіччя Федора Солоґу- 
ба (спр. прізвище Тєтєрніков, 1863-І927). Вмі
щені в цьому виданні переклади цього видатного 
поета перепитали своєю майстерністю усі дото- 
гочасні російські переклади і деякі з них зали
шаються найкращими по сьогоднішній час.

Крім названих вище поетів і перекладачів 
перекладали Шевченка в пореволюційні роки ще 
Валерій Брюсов (1873-1924), Н. Ашукін, Є. Нов- 
ська, Гр. Владимірський, Василь Гіппіус та  ін.

Пожвавилася в російській літературі праця 
над перекладами з Шевченка особливо в 1939 р. 
у зв’язку із 125-річчям з дня народження поета. 
Цього ж року появилися такі Шевченкові твори
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в російських перекладах: 711-сторінковий ,.Коб
зарь” у Москві за ред. М. Рильського й Н. Уша
кова, „Стихотворения в переводах русских поэ
тов” за ред. Н. Бравна й А. Прокофьева і з пе
редмовою М. Зощенка в ленінградській „Бі
бліотеці поета”, „Избранные произведения” у ви
данні для молоді за ред. А. Суркова, „Поэми” 
за ред. Рильського й Ушакова, „Стихотворения” 
впорядковані для естради К. Чуковським, „Гай
дамаки” в перекладі Б. Турганова, і крім них 
ще окремими виданнями писані російською мо- 
і ш  прозові твори Т. Шевченка.

Найважливішим з цих видань був згаданий 
вище і виданий у Москві В-вом Художньої літе
ратури „Кобзарь” за ред. М. Рильського і Н. 
Ушакова. Це було, як зазначено на вступі, перше 
повне видання усіх віршів і поем Шевченка в ро
сійських перекладах. Крім вибраних найкращих 
перекладів давніших російських перекладачів до 
цього видання увійшли нові переклади нових ра
дянських російських й українських поетів між 
ними таких, як Н. Бравн, А. Твардовський, А. 
Сурков, В. Державін, В. Турґанов, М. Зенкевіч, 
Н. Ушаков, М. Ісаковський, А. Прокофьев, В. 
Інбер, М. Рильський, Б. Пастернак, І. Сельвінсь- 
кий, К. Сімонов та багато Інших. Це перше пев
не видання поетичних творів Шевченка в росій
ських перекладах лягло в основу виданих пізні
ше 1948 і 1955 з деякими змінами теж за редак
цією М. Рильського і И. Ушакова п’ятитомників 
п. н. „Тарас Шевченко. Собрание сочинений в 
п’яти томах”.

Після названих видань пізніші роки не при
несли якихось нових видатніших появ в перекла
дах Шевченка на російську мову. Всі пізніші збір
ки були базовані на виданнях 1939 р. З  них тре
ба назвати: „Избранныя стихотворения и поэми” 
за ред. Лідії Чуковської (для дітей), 1946 р.,
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„Кобзарь” за ред. А. Дейча 1947 р. „Избранное” 
за ред. А. Дейча і М. Рильського 1952 р., „Коб
зарь" за ред. А. Дейча, М. Рильського й Н. Уша
кова 1954 р., ,,Стихотворения” за ред. А. Про
кофьева й Н. Бравна в „Бібліотеці поета” 1954 
р., „Лирика” за ред. А. Дейча 1961 р.

У виборі перекладів з Шевченка в нашому 
виданні репрезентовані своїми перекладними пра
цями найвидатніші з російських перекладачів дав
ніші й сучасні. З недрукованих в радянських ви
даннях включений до цього вибору один пере
клад С. Єсєніна.
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ДУМКА „ВПРЕ БУЙНИЙ. . Переклав
МИКОЛА БЕРГ

ВЕТЕР ЬУИНЬІИ...

Ветер буйный, век с тобою 
Море в разговоре:

Заиграй с ним, буйный ветер, 
Спроси сине-море.

Море знает, где играет 
Милый друг с волною;

Море скажет, где он ляжет 
Буйной головою.

Если друга загубило,
Ты взволнуй пучину:

Я пойду искать милова,
Утоплю кручину. . .

Припаду к милому другу — 
Сердце обомлеет. . .

Пусть тогда несут нас волны, 
Куда ветер веет.

Если ж встретишь мила-друга 
За морем далёко,

Расспроси ты, как живется 
Другу одиноко.

Если весел — я кручину 
Утоплю в пучину;

Если плачет — я заплачу;
Сгиб — и я  загину'

Мчи тогда меня в чужбину,
Где лежит мой милый:

Стану красной я калиной 
Над его могилой.

Сиротине на чужбине,
Другу легче станет,
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Как над ним густые ветви 
Милая протянет.

Я калиной разрастуся 
Над его могилой,

Чтобы люди не топтали,
Солнце не палило.

В ночь поплачу я, покамест 
В небе месяц светит;

Встанет солнце — вытру слезы: 
Люди не заметят!

Ветер буйный, век с тобою 
Море в разговоре:

Заиграй с ним, буйный ветер, 
Спроси сине-море, . .

[1838]
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ДУМ КА „ТЕЧЕ ВО ДА .. Переклав
АЛЕКСАНДЕР ТВАРДОВСЬКИИ

ДУМА „ТЕЧЕТ ВОДА...”

Течет вода в сине море —
Назад не вернется.
Ищет казак свою долю -~
Доля не дается.
Пошел казак в сеет широкий 
Море бьет о берег.
Сердце верит в свою доли»,
А дума не верит.

Куда шел, пути не зная?
На кого покинул 
Отца с матерью родимой 
И свою дивчину?
На чужбине встретят люди 
Чужие сурово.
Не с кем будет ни поплакать,
Ни промолвить слова.

Сидит казак на чужбине,
Шумит сине море.
Думал: долю повстречает,
А встретилось горе.
Журавли вдали курлычут.
Летят над водою.
Казак плачет — все дороги 
Заросли травою . . .

[18381 А. Т в а р д о в с к и й
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ДУМИ МОЇ, ДУМИ М О Ї ...  Переклав
АЛЕКСАНДЕР СУРКОВ

ДУМЫ МОИ, ДУМЫ МОИ .

Думы мои, лумы мои,
Горе, думы, с вами.
Что вы встали на бумаге 
Хмурыми рядами?
Что вас ветер не развеял 
Пылью на просторе,
Что вас ночью, как ребенка,
Не. приспало горе? . , .

Ведь пас горе на свет на смех породило, 
Поливали слезы . . .  Что ж не затопили?
Не вынесли в море, не размыли в поле? . . .  
Люди не спросили б, что болит в груди, 
Почему, за что я проклинаю долю,
Почему томлюся... „Ничего, иди!” —
Не сказали б насмех . . .

Цветы мои,, дети,
Зачем вас лелеял, зачем охранял?
Заплачет ли сердце одно на всем свете, 
Как я с вами плакал... Может, угадал?... 

Может, девичье найдется 
Сердце, кари очи,
Что заплачут с вами, думы, —
Большего ли зочешь?
Лишь одна б слеза скатилась...
И — пан над панами!

Думы мои, думы мои,
Горе, думы, с вами.
Ради о а з  девичьих карих,
Ради черной брови,
Сердце билось и смеялось.
Выливалось в слове.
В слове этом возникали 
И темные ночи,
И вишневый сад зеленый,
И ясные очи,
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И поля, и те курганы,
Что на Украине...
Сердце млело, не хотело 
Песен на чужбине.
На совет казачье войско,
Меж сугробов белых,
С бунчуками, с булавами 
Сзывать не хотело . . .
Пусть на вольной Украине 
Луши их витают, —
Там ксеслье, там просторы 
От края до края...
Как та воля, что минула,
Днепр широкий — море,
Степь и степь, ревут пороги,
И курганы — горы.
Там родилась, красовалась 
Казацкая воля;
Там татарами н шляхтой 
Засевала поле.
Засевала трупом поле 
Воля, опочила,
Отдыхает. И над нею 
Выросла могила.
И нал нею орел черный 
Сторожем летает.
Кобзари о ней народу 
Песни распевают.
Распевают про былое 
Голодным, незрячим,
Им поется . . .  А я . . .  А я . . .  
Только горько плачу.
Только плачу об Украйне,
А слов нехватаег. . ,
А о го р е? ... Да чур горю,
Кто его не знает?
А кто пристально посмотрит 
На людей душою, —
Ад ему на этом свете,
На том 5ке. . .

Тоскою 
Себе счастья не накличу,
Коль его не знаю;
Пусть же злыдни живут три дня, 
Я их закопаю.
Закопаю, пусть у сердца 
Грусть-змея' свернется,
Чтобы ворог мой не слышал,
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Как горе смеется.
Дума пусть себе, как ворон,
Летает и крячет,
А сердечко соловейком 
И поет, и плачет 
Тихо, — люди не увидят 
И не посмеются. . .
Слез моих не утирайте.
Пусть ручьями льются,
Пусть слеза чужое поле 
Моет ДНИ И 1ІОЧИ,
Пока попы не засыплют 
Чужим прахом очи.
Так-то, так-то... Что же делать?
Тоска не поможет.
Кто ж завидует нам, сирым,
Карай того. Боже!

Думы мои, думы мои,
Цветы мои, дети!
Я растил вас, я берег вас,
Где ваш кров на свете?
В край родной идите, дети,
К нам на Украину,
Под плетнями сиротами.
А я здесь уж сгину.
Сердце друга там найдете.
Оно не лукаво,
Чистую найдете правду,
Может быть, и славу.

Привечай же, мать-отчизна,
Моя Украина,
Моих деток неразумных,
Как родного сына.

[ 1839] А. С у р к о в

28 1



УРИВОК З ПОЕЗІЇ „ПЕРЕБЕНДЯ” Переклав
М. ГЕРБЕЛЬ

ПЕРЕБЕНДЯ . . .

Старик приютился и степи на могиле,
Чтоб вихри по полю слова разносили,
Чтоб люди не слышали слова благово,
Затем, что то слово — есть Божие слово:
То с Господом сердце беседу ведет,
То сердце Господнюю славу поет;
А дума на туче по свету гуляет.
Орлом сизокрылым летает, ширяет 
И небо лазурное крыльями бьет;
Подымется к солнцу, летит, вопрошает:
Где солнце начует, как солнце встает; 
Послушает моря, что думает море;
На гору — и спросит: „чего ты нема?”
И снова на небо, подальше от горя,
Затем — что на свете нет места, угла 
Тому, кто все знает, тому, кто все чует:
Что думает море, где солнце ночует.

Никто приютить бедняка не берет.
Как солнце меж ними один он, избранный 
Все знают его: он на свете живет;
А если б узнали, что он, бесталанный,
Поет на могиле, с волной говорит:
В нем Божие слово они б осмеяли,
Глупцом бы назвали, из хаты прогнали: 
„Пускай он, — сказали б, — над морем сидит!”

[1841] Н. Г е р б е л ь
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ІВАН ПІДКОВА Переклав
М. МІХ АЙ ЛОВ

ИВАН ПОДКОВА 

I.

Было время — по Украйне 
Пушки грохотали;

Было время -  запорожцы 
Жили-пировали;

Пировали, добывали
Сланы, вольной воли.

Все то минуло — «стались 
ЛишI» могилы ь поле;

Тс высокие могилы,
Где лежит зарыто

Тело белое козачье,
Саваном повито.

И чернеют те могилы,
Словно (Горы  в поле,

И лишь с кетром перелетным 
Шепчутся про волю.

Славу дедовскую ветер 
По полю разносит...

Внук услышат —  песню сложит 
И с той песней косит.

Было время — на Украине 
В пляску шло и горе;

Как вина да меду вдоволь — 
По колена море!

Да, жилось когда-то славно!
И теперь вспомянешь —

Как-то легче станет сердцу, 
Веселее взглянешь.
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li.

Встала rj'iiii над Лиманом.
Солили заслоняет,

Лютым зверем сине море 
Стонет, завывает.

Днепр надулся. „Что ж, ребята.
Время мы теряем? 

в лодки! — Морс расходилось- 
То-то погуляем!”

Высыпают запорожцы - - 
Вот Лпшн покрыли 

Их ладьи. „Играй же, морс!’’
Волны заходили . . .

За волнами, за горами 
Берега пропади.

Сердце ноет; козаки же 
Веселее стали.

Плещут ьесла; песня льется.
Чайка вкруг порхает. . .

А таман н передней лодке 
Путь-яорогу знает.

Сам все ходит идо.іь по лодке;
Т р у б к у  сжал зубами;

Взглянет в п р а в о ,  в з г л я н е т  в л е в о  —
Где С сойтись с врагами?

Закрутил он ус ссой черный,
Вскинул чуб косматый,

Поднял шапку лодки стали.
„ С п і н і , ты, враг прокляты й! 

П о н л ы в е м т с  і ій к С и н о п у .
Братцы-атаманы,

А в I (ары рад поедем в гости 
К самому султану”.

„Ладно, &ігькаі'' — загремело.
■ „Ну, спасибо, братцы!”

И накрылся.
вновь горами 

Волны громоздятся . . .
И опять он вдоль по лодке 

Ходит, не садится;
Только молча, исподлобья 

На волну костися...

[ 1S393 М. М и х а й л о в
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Н. МАРКЕВИЧУ Переклав
МАКСИМ СЛАВІНСЬКИЙ

Н. МАРКЕВИЧУ

Хорош« тебе, орел наш, 
Бандурист любимый,
Ты паришь на мощных крыльях 
Над страной родимой!
Лети, певец, на Украйну, — 
Тебя ожидают;
И и с тобой полетел бы,
Но меня не знают!
Здесь и на Украине милой,
В отчизне чудесной, —
Всем чужой Я, ОДИНОКИЙ, 
Бездомный, беииестный. . ,  
Одинокий! Сердце бьется 
Так неудержимо 
И тоскует по Украйне,
По степи родимой.
Словно брат, там буйный ветер 
Всег на просторе,
Там ноли свободой дышат,
Там синее море 
Плещет ласкано о берег 
С шумом торопливым;
Там курганы беседуют 
С ветром говорливым, —
И мне кажется, я слышу 
Их тихое слово:
«То, что было, не вернется,
Не вернется снова!»
Полетел бы я, послушал, 
Заплакал бы с ними...
Уны, судьба принуждает 
Жить с людьми чужими!

[1840] М. С л а в я н с к и й



ПРОЛОГ ДО ПОЕМИ „ГАЙДАМАКИ”
Переклав 

БОРИС ТУРГАНОВ

ГАЙДАМАКИ (ПРОЛОГ)

Все идет, проходит — без меры, без кран—  
Куда изчезает? Откуда пришло?
Ни глупый, ни умный пб этом не знает.
Живет. . ,  умирает. . .  одно расцвело,
Другое завяло, навеки завяло...
Лишь ветер играет сухою листвой.
А светлое солнце взойдет, как бывало,
И звезды начные своей чередой 
Поплывут, как преж де... И ты, белолицый,
По синему небу выйдешь погулять;
Выйдешь поглядеться в ручеек, в криницу 
И в бездну морскую, и будешь сиять,
Как над Вавилоном, над его садами, —
И над тем, чем будет с нашими сынами.
Ты смерти не знаеш ь!... Люблю толковать,
Как с братом, с сестрою, толковать с тобою. 
Пропеть тебе песню, что ты нашептал.
Так вновь посоветуй, как мне быть с тоскою?
Я не одинок ведь, я не сирота:
Есть у меня дети, да куда их деть-то?
Взять с собой в могилу? — Грех: душа — жива! 
А, может, ей легче станет на том свете,
Если прочитают те слезы-слова,
Какие когда-то она изливала,
Какие когда-то тайком прорыдала.
Нет, не схороню их, ведь душа жива!
Как синее небо — без меры, без края, —
Так душа рожденья и смерти не знает.
А где исчезает? — Пустые слова!
Так пусть же помянут ее на сем свете, — 
Бесславному горько сей свет покидать.
Дивчата, прошу вас ее поминать!
Она вас любила, ласкала, приметя,
И о вашей доле любила певать.

Пока солнце встанет — почивайте, дети!
А я атамана буду вам искать.
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Сыны мои, гайдамаки!
Мир широк, приволен.
Ну что ж, сыны, погуляйте, 
Поищите доли!
Сыны мои, малолетки,
Недоумки дети!
Кроме матери родимой,
Кто рад вам на свете?
Сыны мои, орлы мои!
Путь на Украину, —
Хоть и горе нам встретится,
Все не на чужбине.
Там найдется сердцем щедрый,
Не дасть гибнуть брату;
А тут . . .  а тут. . .  горько, лети! 
Хоть и пустят в хату,
Так, пустивши, посмеются, —
Вот к а к и е  л ю д и :
Грамотеи, ученые,
Солнце даже судят:
«Не оттуда, мол, восходит,
Да не так, мол, светит;
Вот іак. видишь, светить надо...» 
Ну что им ответить?
Надо слушать, может, вправду 
Не так солнце всходит,
Как угодно грамотеям . . .
Пускай верховодят!
А что о вас они скажут?
Знаю вашу славу!
Посмеются, поглумятся 
Себе на забаву. —
Пусть лежат себе под лавкой, 
Пока батька встанет,
Да рассказывать о прошлом 
По-нашему станет.
А то, дурень, повествует 
Мертвыми словами,
Да какого-то Ярему 
Вывел перед нами,
Лапотника. Дурень, дурень!
Видно, мало били,
От казачества былого 
Курган на могиле —
Вот и все, что сохранилось,
И тот разоряют.
А он хочет, чтоб слушали,
Как слепцы рыдают.
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Труд напрасный, друг-приятель: 
Ждешь судьбы хорошей,
Хочешь славы да почета, —
Ты пой про М а т р е ш у,
Про П а р а шу ,  р а д о с т ь  на шу,  
Султан, паркет, шпоры.
Bor где слава! А что слова:
«Ходит сине море», —
И сам плачешь; за тобою 
Вся твоя ораьа
В драных свитках! . . .  — Вот спасибо!
Научили, право!
Тепел кожух, только жалко —
Не по плечам шитый,
А премудрые советы 
Брехнею подбиты!

Не взыщите!. . .  Хоть кричите,
Я слушать не буду,
И не подойду с поклоном 
К премудрому люду;
Пусть я дурень, — в своем углу 
Один, наудачу,
Сложу песню — сердцу тесно,
Как дитя заплачу.
Сложу песню — ка просторе 
Ходит сине море,
Степь чернеет, и курганы 
С ветром в разговоре.
Сложу песню — и курганы 
Раскрылись глубоко;
Мчатся к морю запорожцы 
По степи широкой;
Атаманы, все верхами,
Перед бунчуками 
Красуются. . .  А пороги 
Между камышами 
Ревут, стонут и страшное 
Пророчат, бушуя.
Прислушаюсь, затоскую,
У старых спрошу я:
«Что вы, отцы, печалитесь?» — 
«Невесело, сыне,
Днепр могучий разгневался,
Плачет Украина ..,»
И я плачу; на ту пору 
Пышными рядами 
Выступают атаманы.
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Сотники с панами 
И гетманы: все к золоте,
К убогому сыну 
Пришли, сели со мной рядом 
И про Украину 
Рассуждают, вспоминают:
Как Сечь возводили.
Как в челнах через порош 
В походы ходили,
Как гуляли в синем море,
Грелись у Скутари 
Да как, трубки закуривши 
В Польше на пожаре,
На Украйну возвращались,
Да как пировали!
«Звонче, кобзы! Чары об земь!* — 
Казаки кричали.
Шинкарь знает, наливает,
Перед каждым гнется;
Кобзарь грянул, а казаки — 
Хортица трясется! —
Метелицу отплясали, —
Гопак начинают;
Кубок ходит, переходит,
В руках высыхает.
«Гуляй, хлопцы, где придется! 
Гуляй, ветер, в поле!
Звонче, кобзы, чары об земь,
Пока выйдет воляЬ —
Руки в боки, да вприсядку 
Старики с юнцами:
«Вот так, дети! Славно, дети! 
Будете панами!»
На пиршестве атаманы,
Точно на совете,
Важно ходят, речь заводят . . .
И вдруг, словно дети,
Не вытерпев, ударили 
Старыми ногами. . .
А я гляжу, любуючись,
Смеюсь со слезами.

Любуюсь, смеюсь я, слезы утираю .. .
Нет, не одинок я, есть с кем в свете жить!
В горнице убогой, как в степи без края, 
Казаки пируют, буйный вихрь гудит;
В горнице убогой вал морской играет, 
Курганы тоскуют, и тополь шумит,
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И лену ui к а «Грмця» в тиши напевает. — 
Нет. не одинок я, есть с кем век прожить.

Вот где счастье да богатство,
Вот где ноя слава!
А за помощь — спасибо вам,
За совет лукавый!
Хватит с меня, пока живу,
И мертвого слова,
Чтоб изливать свое горе, • - 
Так будьте здоровы!
Пора сынам собираться 
В нуть-дорогу снова.
Пускай идут! Может, найдут 
Казака седого, —
Он приветит моих деток 
Старыми слезами.
Хватит с меня! Скажу снова:
ІІан я над панами!

Вот так, сидя над бумагой,
Думаю-гадаю:
Кого просить? Кто поведет?
За окном светает;
Погас месяц, горит солнце. 
Гайдамаки встали,
І Іомолились, снарядились,
Вокруг меня стали. 
Грустно-грустно, как сироты, 
Молча поклонились:
«Благослови, — молвят, — отче, 
Покуда есть сила,
Благослови искать счастья 
На широком свете». —
«Погодите. . .  Свет — не хата,
А вы — ■ только дети,
Недоумки. Кто, разумный,
Пойдет вместе с вами?
Кто поведет? Горе, дети,
Одно горе с вами!
Вырастил вас, выпестовал,
Вы повырастали,
В мир идете; нынче все там 
Учеными стали.
Уж простите — не учил вас: 
Меня-то — хоть били,
Крепко били, а чему-то 
Все же научили!
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Т м а, м я а знаю, а о к с и ю 
И нынче не знаю.
Что ж вам скажут? Идем, сыны,
Счастья попытаем!
Есть отец, для сердца милый 
(Родного не стало), —
Нам поможет он советом;
Сам ведал, бывало,
Как нечально жить на свете 
Сиротой безродным;
А к тому же — сердцем щедрый,
Казак благородный!. . .
Не отрекся он от слова,
Что мать напевала,
Когда сына пеленала,
Колыбель качала.
Не отрекся он от слова,
Каким Украину 
Слепец нищий поминает,
Тоскуя у тына.
Любит ее, песню правды,
Казацкую славу,
Любит ее! Идем, сыны,
На суд нелукавый!
Вот, не лай он мне помоги,
Как беды настали —
Давно б меня на чужбине 
В снегу закопали;
Закопали, да сказали:
«Куда он годится ...»
Тяжко, горько без причины 
Весь век протомиться.
Страшен сон, да миновалось!. . .
Летите, орлята!..,
Коли мне он на чужбине 
Подал руку брата, —
И вас примет, улыбнется,
Как родному сыну.
А от пего, помолившись,
В путь, на Украину!

Добрый день, отец мой милый!
Здесь же, у порога,
Ьлагослови моих деток 
В дальнюю дорогу!»

[1841] В. Т у р г а н о в
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ДІВИЧІЇ НОЧІ Переклав
МИКОЛА УШАКОВ

ДЕВИЧЬИ НОЧИ

В ы с у ш и л и к а р и  о ч н 
Де  15 и ч н и н о ч и . . .
М а р ь я н а - ч е р н и и л

Расплелась коса-краса 
Ой до пояса;

Волнение груди полной —
В океане волны;

А два глаза засверкали,
Словно зкезды в даліінх. 

Руки в муке потянулись — 
Взяли б, прикоснулись, 

Обняли бы. . .  вкруг подушки 
Холодной сомкнулись 

И застыли, и замерли,
Ьез сил разомкнулись.

«Коса-краса мне для чего,
Глаза для чего же, —
Нет на свете, нет никого,
Кого им тревожить.
Ведь не с кем мне полюбится, 
Сердцем поделиться.
Сердце мое! Сердце мое!
Тебе трудно биться 
Одинокому. С кем жить мне,
С кем, свет мой лукавый,
Ты мне ответь — зачем, к чему 
Эта слава. . .  слава.
Я любить и жить желаю 
Сердцем — не красою!
А мне еще завидуют — 
Гордою и злою 
Злые люди называют.
А того не знают,
Что я в сердце затаила. . .
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Пускай называют —
Грех им будет... Боже правый!
Зачем ты не хочешь 
Укоротить жестокие 
И темные ночи.. .
Днем не так я одинока —
С полем говорю я,
Веселую и не долю 
Забываю злую.
А в ночи. . .  Да и застыла.
Слезы навернулись. . .
Руки в муке протянулись,
Напрасно сомкнулись.

Г 18')41 II У ш а к о в
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гоголю П̂ПРІ/ТТЯН
МИХАЙЛО ІСАКОВСЬКИЙ

Н. В. ГОГОЛЮ

За думою дума летит, вылетает:
Одна давит сердце, другая —  терзает,
А третья тихонечко плачет в обиде,
У самого сердца — и Бот не увидит.

Кому ж се покажу я,
Где найду родного.
Кто бы понял и приветил 
Неликое слово?
Все оглохли, все ослепли,
В кандалах поникли . . .
Ты смеешься, а я плачу,
Друже мой великий!
А что с плача уродится?
Лишь трава дурная!. . .
Не услышит вольных пушек 
Сторона родная.
Не зарубит старый батька 
Любимсмо сына 
За свободу, честь и славу 
Своей Украины.
Не зарубит, а взлелеет 
И отдаст на бойню 
Москалям: «Примите, дескать,
Нашу лепту вдовью».
Он отдаст царю-престолу 
Да немцам-собакам. . .
Что же, пусть их! . . .  А мы будем 
Смеяться и плакать.

[1844] М. И с а к о в с к и й
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УРИВОК З „ПОСЛАНІЙ” Переклав
А. КОЛТОИОВСЬКИИ

БРЕЗЖИТ УТРО, ГАСНЕТ ВЕЧЕР...

Брезжит утро, гаснет вечер, 
День Господень тает,
И опять народ усталый 
И все отдыхает.
Только я, как окаянный,
День и ночь рыдаю 
На распутьях многолюдных,
И никто не знает,
И никто того не видит:
И іглухи, и слепы,
Люди правдою торгуют 
Да меняют цепи;
И Господа оскорбляют,
Людей запрягают 
В плуг тяжелый — горе пашут, 
Г орем засевают. . .
Что ж вырастет? Увидите , 
Как приспеет время.
Будет жатва! Образумьтесь, 
Юродивых племя!
Посмотрите на рай тихий — 
Свою Украину —
И всем сердцем полюбите 
Славную руину I 
Сбросьте цепи, будьте братья! 
По чужому свету 
Не ищете, не просите 
Того, чего нету 
И на небе, а не только 
Средь чужого поля, . .
В своей хате — своя правда,
И сила, и воля!

Другой нет в мире Украины,
Другого в мире нет Днепра;
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А вы бежите на чужбину 
Искать там доброго добра,
Снятого блага — вольной воли 
И братства братского. . .  Нашли,
Несли, несли с чужого ноля 
И в Украину принесли 
Запас великий слов великих...
А сколько спесн и ваишх криках,
Что не на то Бог создал пас,
Чтоб вы неправде поклонились,
И сшшы гнуть не разучились,
Дерете шкуру и сейчас 
С незрячих братьев — гречкосесв 
И солнце правды созерцать 
Средь мудрых немцев-чудодеск 
Бежите вновь. . .  Кабы уж взять 
И весь накрадений отцами 
Свой жалкий скарб ■■ - туда, с собой,
Тогда с священными горами 
Паш Днепр остался б сиротой!

Ах, если б случилось, что там, где взросли, 
Вы все околели и безвестной дали!
Не плакали 6 дети, и мать не рыдала в,
И небо не слышало б вашей хулы,
И люди б не знали, какие орлы 
От нас улеіалії, и не было б жалоб,
И вы б, как навоз, осквернять не могли 
Цветущей раздольной и вольной земли. . .

Г! Я4о] А. К о л т о н  о к с к и й
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ЯК УМРУ, ТО ПОХОВАЙТЕ Переклав
МИКОЛА. ТІХОНОВ

КАК УМРУ — ПОХОРОНИТЕ.. .

Как умру — похороните 
Вы меня в могиле 
На кургане, над простором 
Украины милой.
Чтоб по.’ія необозримы,
Чтобы Днепр и кручи 
Было видно, было слышно.
Как ревет ревучий.

Как помчит он с Украины 
Прямо в сине море 
Кровь всех ворогов, — тогда я 
И поля и горы —
Все покину, в небо ринусь 
К Божьему порогу 
Помолиться. А до тех пор 
Я не знаю Бога.

Схоронив меня, вставайте,
Цепи разорвите,
И злодейской вражьей кровью 
Волю окропите.
И меня в семье великой,
В семье вольной, новой,
Не забудьте, помяните 
Добрым, тихим словом.

Г1845) Н. Т и х о и о в



МЕНІ ОДНАКОВО Переклав
Ф. СОЛОГУБ

МНЕ ВСЕ РАВНО...

Мне все равно, в Украйне ль буду 
Я жить или в иной стране,
И вспомнит кто и кто забудет 
Меня в снегу, на чужбине, — 
Равнешенько все это мне!

В неволе взрос я меж чужими 
И, неоплаканный своими,
В неволе, плача, я умру,
И все с с обо к) заберу,
И ничего я не покину 
На нашей славной Украине,
Средь нашей, но чужой земли.
И не вспомянет бап.ко с сыном,
Не скажет сыну: „Помолись,
Молись, сынок: за Украину 
Его замучили вдали”.

Мне все равно, молиться ль будет 
Тот сын в полночной тишине.
Не все равно одно лишь мне,
Что усыпят лукавством люди 
Украйну злые, — и и огне.
Ее разграбивши, разбудят...
Ох, не равно все это мне!

[1847] Ф. С о л о г у б

298



В HEB0J1I ТЯЖКО...  Пере клав
ЛЕОН1Д ВИШЕСЛАВСЬКИЙ

К НЕВОЛЕ ТЯЖКО. ..

В неволе тяжко. . .  хоть и ноли 
Изведать тоже не пришлось,
Но нее же кое-как жилось,
Хоть па чужом, а все ж на поле.
Теперь же лютой этой доли,
Как Бога, ждать мне довелось.
И жду ее, и к ней взываю,
Свой глупый разум проклинаю,
Что нас позволил с толку сбить,
Свободу в луже утопить.
Подумаю — и сердце стонет, —
А вдруг не дома похоронят.
Не на Украйне буду жить,
Людей и Господа любить.

Г18471 Л. В и ш е с л а в с к и й
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КНЯЖНА
(Уривок)

1 Іереклав 
СНРПРІ (-'ГГ' НІН

СІІЛО

Село! В душе моей покой. 
Село и Украйно дорогой,
Й, полный сказок м чудес, 
Кругом села зеленый .чес. 
Цветут сады, белеют хаты,
А на горе стоят палаты,
И перед крашеным окном 
15 шелковых листьях тополя,
А там все лес, і все ноля,
И степь, и горы за Днепром . . .  
И її небе темно-голубом 
Сам Бог питает над селом.

[1847-1858] С е р г е й  Е с е н и н
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HL. ГРІЄ СОНЦЕ НА Ч У Ж И Н І... Переклав
М. СЛОВІНСЬКИЙ

НЕ ГРЕЕТ СОЛНЦЕ НА ЧУЖБИНЕ. . .

Не греет солнце на чужбине,
А лома жег несносный зной;
И в нашей славной Украине 
Не знал я радости живой.
Любни, привязанности нежной 
Не встретил я в стране моей;
Я жил бродягой, и мятежно 
Я сторонился от людей 
И без попутчика дорогу 
Себе средь жизни пролагал:
Бродил в степи, молился Богу,
Панов жестоких проклинал 
И вспоминал в степной пустыне 
Те злые, давние года,
Когда замучили Христа, —
Его бы распяли и ныне!...
Не знал я радости нигде;
Жизнь одинакова везде —
И в нашей славной Украине,
И в этой тягостной чужбине!. . .  
Хотелось бы лишь одного, —
И то затем, чтобы москали 
На доски гроба моего 
Деревьев чуждых не строгали .. .
Хотел бы я, чгоб горечь земли 
Святые ветры принесли 
Из степи вольной и широкой,
Из родины моей далекой...
Желаний у меня немного:
Хотел бы . . .  Лучше замолчу!
Что зря-то безпокоить Бога!
Не даст того, чего хочу . . .

[1847J М. С л а в и н с к и й
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Переклав Л. О, КОЗАЧКОВСЬКОМУ
БОРИС ПАСТЕРНАК

А. О. КОЗЛЧКОВСКОМУ

В дни детства памятные, в школе 
Стащу бывало у дьячка 
Пятак, куплю исподтишка 
(Ведь я был совершенной голью!) 
Бумаги, и тетрадь сошью,
И обведу тетрадь свою 
Узорами, и в этой раме 
Перепишу Сковороду,
А то и «Трех царей с дарами»,
И за деревней, на краю,
Чтоб не увидели, украдкой,
Лежу в траве, лежу с тетрадкой, 
Лежу и плачу и пою.

И вот на старости опять 
Пришлось в траве мне хорониться, 
И петь, и плакать, и страницы 
Стихами тайными марать.
И я не знаю, не за то ли 
Меня Господь карает так,
Чтоб до седин я пробыл в школе 
И умер дураком дурак, —
Что в школе я украл пятак 
И провинился поневоле? 
Козачковский, сокол ясный,
Голубь мой невинный,
О, как маюсь я, несчастный,
В ссылке на чужбине!
Как от глупого юродства 
Дней своих остаток —
От напасти виршеплетства 
Береги ребяток.
Если ж свалится на шею 
Это наказанье,
Засади писать в чулане 
Сына-грамотея,
Чтобы Бог не знал про это,
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Чтоб и ты не вияел,
Чтоб сыпок твой бела света 
Не возненавидел.
Пусть моя вам будет мука 
Навсегда наукой.

Как вор какой-то, в тиши воскресной 
И вверх взбираюсь на поляну.
Взберусь — и на простор окрестный 
Взгляну и над Уралом стану.

Как играющая рыбка,
Сердце встрепенется,
Озарит лицо улыбкой,
Тихо усмехнется 
И, голубкою порхая,
Позабудет горе,
И тогда я оживаю 
В поле на просторе.
И всхожу я на вершину.
Стану, озираюсь,
Вспоминаю Украину,
Вспомнить не решаюсь.
Степь и тут и там, но эта 
Изжелта-багрова,
Наша ж светится все лето 
Синевой покрова,
И ее луга и нивы,
Древние курганы
Блещут вышивкой красивой,
Скатертью убранной.

А здесь пески да лебеда 
И хоть бы жалкий след преданья 
В каком-нибудь глухом кургане!
Но нет людей тут ни следа.
Веками пряталась пустыня 
От взора нашего доныне.
Но вот открыт ее предел.
Мы строим крепости, форпосты,
А значит, будут и погосты, — 
Восполним как-нибудь пробел...
О горе, горе, мой край пригожий! 
Когда ж я вырвусь домой отсюда? 
Ужели ты попустишь, Боже,
Что здесь и погребен я буду?
И почернеют огни заката . . .
«Айда в казарму! Айда в темницу!»
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Далеким окриком солдата 
Простор окрестный огласится,
И вновь украдкою, усталый,
Бреду кустарником Урала.

Так воскресенье в этом крае, 
Мой друг сердечный, я справляю.

А понедельник? Милый брат! 
Настанет ночь в избе вонючей,
И мысли налетят, как тучи,
И сердце беднее лишат 
Того, во что душою всею 
Я верю и назвать не смею,
И о доме воцарится ад,
И остановится теченье 
Часов, и, глядя в этот мрак,
Не раз я, милый друг, н мученье 
Слезами омочу тюфяк.

И, перебрав всю жизнь доселе,
Я как бы спрашиваю тьму:
Кого любил я в самом деле?
Что сделал доброго кому?

Ужели никому на свете?
Да, никого я не любил.
Как будто дни и годы эти 
Один я по лесу бродил.
Была когда-то воля, сила,
Но силу барщина сгубила,
А воля где-то напилась,
К царю Николе угодила . . .
И напиваться зареклась.

Не помогут сожаленья:
Жизни нет возврата.
Не бывает иовторенья 
Бывшего когда-то.

«Пошли рассвет!» молю я Бога, 
Восхода солнца не дождусь.
Сверчок стихает понемногу.
Бьют зорю. Снова я молюсь,
Чтоб вечер наступил скорее,
Затем что скоро дуралея 
С утра на крепостной редут 
Опять на муштру поведут,
Чтоб бросил вольные раней,
Чтоб знал, что дурней всюду бьют.
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С годами молодость уходит,
Надежда снова за свое:
Меня в неволе за нос водит.
Я искушения ее
Боюсь, как прелести бесовской.
А вдруг и правда наяву 
До лучших дней я доживу?
Опять напьюсь воды днепровской.
Опять войду в твой тихий дом,
С тобой наг оворюсь вдвоем. . .
Но, испугавшися, что сглажу,
Боюсь об этом думать даже.

Суждено ли нам свиданье,
Иль с небес, не ране,
И тебя и Украину 
Взором я окину?
Грудь такой тоскою стянет,
Что и слез не станет!
И когда б не ты да синий 
Днепр крутоберегий,
О скорейшей бы кончине 
Попросил я Бога.
Ты да родины левады —
Только и преграды.

L 1847-1838.1 Б о р и с  П а с т е р н а к
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ТО ТАК І Я ТЕПЕР ПИШУ . . .  Переклав
Л  ПЕНЬКОВСЬКИИ

ТАК Я ТЕПЕР СТИХИ СТРОЧУ..

П р и в ы к и е т, го в  
б а к а  за т е л е г о і  
т а к  и о б с ж й т и  з

Так я теперь стихи строчу:
Бумагу порчу да чернила...
А прежде! Врать вам не хочу, — 
Лишь вспомню — так и накатило:
До слез, бывало, доходило!
И — словно вдруг перелечу 
На час, хоті. тайно на Украйну,
Взгляну, увижу, умилюсь —
И словно чью-то жизнь продлю, — 
Душе легко необычайно.
Добро б сказать, что не люблю,
Что Украину забиваю,
Что недругов я проклинаю 
За все, что я теперь терплю;
Ей-богу, братья, все прощаю 
И Милосердному молюсь:
Не поминайте лихом, братцы!
Хоть я вам и не делал зла,
Но с вами жил, — и ведь могла 
Заноза где-нибудь остаться.

£1847] Л. П е н ь к о в

о р я т, с о* 
Э б е ж а т ь ,  
а с а н я м и .

с к и й
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якви 3оси члися МИ ЗНОВУ Переклав
Н. БРАВН

КОГДА БЫ ВСТРЕТИЛИСЬ МЫ СНОВА...

Ког да бы встретились мы снова,
Ты испугалась бы иль нет?
Какое тихое ты слово 
Тогда промолвила бы мне?
Нет! Ты меня и не узнала б,
А может, вспомнив, и сказала б,
Что все приснилось лишь во сне.
А я бы радовался снова 
Подруге, доле чернобровой,
Когда бы вспомнил и узнал 
Веселое и молодое 
Былое, горькое такое,
Я зарыдал бы, зарыдал!
Молился б я, что не правдивым,
А сном лукавым разошлось,
Водой — слезами разлилось 
Далекое святое дино!

{1848] Н. Б р а у н



ЗАКУВАЛА ЗАЗУЛЕНЬКА. Переклав
ІВАН БУНІН

ВО ЗЕЛЕНОЙ, ТЕМНОЙ РОЩЕ . . .

Во зеленой, темной роще 
Кукушка кукует;

Одинокой сиротою 
Девица тоскует.

А веселые, младые 
Годы золотые 

Уплывают, как на волнах 
Цветики степные . . .

[ 1848] И. Б у н и н
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В НЕВОЛІ, В САМОТІ НЕМАЄ. Переклав
Л. ОЗЕРОВ

В НЕВОЛЕ Я ОДИН СКУЧАЮ

В неволе я один скучаю,
Мне не с кем душу отвести,
И только сам с собой гадаю,
Кок собеседника найти.
Ищу я Бога, а встречаю 
Т акое... Господи прости...
Вот, что си мной свершили годы 
Да неудачи, да еще —
Что день весны не горячо,
А хмуро промелькнул, что негу 
Единой радостной заметы,
Что нечего и вспоминать.
А надо ж душу оживить,
Ведь ей так хочется, так нужно 
Привета. . .  Не слетает с губ.
И, словно в поле ветер вьюжный, 
Заносит неостыьший труп.

118481 Л. О з е р о в



ЗА СОНЦЕЯ ХМАРОПЬКА Ш1ИВЕ... Переклав
Б. АДАМОВИЧ

ЗА СОЛНЦЕМ ТУЧШЬКА ПЛЫ ВЕТ...

За солнцем тученька плывет,
Ковер багряный расстилает 
И солнце спать с собой зове!
Под синим морем, покрывая 

Парчевою нелепою,
С материнской лаской.
Загляденье! Хоть немного 
На часок прекрасный.
Может быть, тоска угаснет 
С Богом в разговоре.
А туман, как враг суровый,
Застилает море,
Кроет тучку золотую 
И велет с собою,
Седонласый, тьму ночную 
И той тьмой немою 
Спеленает твою душу,
И ты ждешь, тоскуя,
Снова тучку золотую,
Точно мать родную...

П8493 Б. А д а м о в и ч
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І ЗОЛОТОЇ и  ДОРОГОЇ. Переклав
М. ЗЕНКЕВИЧ

И ЗОЛОТУЮ, И РОДНУЮ...

И золотую, и родную
Мне вспомнить, знаете, не жаль
Всю МОЛОДОСТЬ мою былую.
А нее же иногда печаль 
Найдет, и плачешь от обиды! ... 
Особенно, когда увидишь 
В деревне мальчика, и он,
Как лист, что с петкой разлучен,
Один хоронится под тыном 
Босой, в заплатанной холстине.
Мне кажется, что это я,
Что это молодость моя.
И мнится, что в широком ноле 
Он никогда не встретит воли, 
Привольной волюшки; что так 
Напрасно, даром пролетят 
Все лучшие его года;
Что бесприютным будет где-то 
Скитаться он на белом свете,
Пойдет батрачить; а потом 
Его, чтоб зря он не томился,
Чтоб где-нибудь да приютился,
Служить погонят с бритым лбом.

[1849]

М. З е н к е в и ч
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МИ ВКУПОЧЦІ КОЛИСЬ РОСЛИ. Переклав
І. БЄЛОУСОВ

МЫ BMF.CTK С НЕП ДЕТЬМИ 1’АСЛИ. ..

Мы вместе с ней детьми расли 
И под одною кровлей жили;
Любуясь матери на нас,
„Жених с невестой!” — говорили.
Но не сбылися их слова:
О чем мечтали — не дождались! 
Похоронивши стариков,
Мы разошлись и не встречались.
Меня по воле и неволе 
Носило всюду; принесло 
Иол старость к хутору родному,
В ролное, милое село.
И показалось мне седому,
Что изменилося оно, —
Как я, — старо, убого стало 
И неприглядно и темно!
Мне показалось так, — все то же 
Село родное, как было:
В нем ничего не изменилось, —
Не выросло и не сгнило.
Все тот же лее, все то же поле, 
Колодезь тот же все стоит,
И верба, будто в злой неволе,
Над ним склонилась и грустит ...  
Прудок и мостик. Из-за леса 
Все та же мельница глядит 
И дуб зеленый под горою,
Как молодой козак, стоит.
На горке садик, а в садочке 
Под вишней белой, в холодочке,
Как будто бы в раю — лежат 
Отец и мать и крепко спят.
Кресты с могилок их упали 
И надписи на них слиняли:
Быть может, смыло их дождем.
Иль время стерло!... Мирным сном
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Пусть спят родные. . .
— „Ты не знаешь,

Жива Оксаночка?” — Пытаю
У брата тихо я.

— „Какая?”
—- „А вот, что с пами-то жила,
Такая бойкая была?
Но что ж ты слезы утираешь?”
— „Я ничего . . .

Ну, брат, сбежала 
Твоя Оксаночка в поход 
С солдатами, и там пропала.
Вернулась, правда, через год,
Да не одна, — вдвоем с дитею 
Она вернулась, братец, к нам;
Бродить все стала по ночам;
Бывало, ходит, распевает.
Иль в косы что-нибудь вплетает,
Иль сядет, у плетня сидит,
Кукушкой громко так кричит. ..
Потом куда-то вновь девалась —
И не видали, как ушла.
А что за девица была —
Ну, просто краля! Жалко, — бедной 
Господь, зиать, счастия не дал!"
А может дал, да кто украл?

[1849] И. Б е л о у с о в
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ЯКБИ ВИ ЗНАЛИ, ПАНИЧІ. Переклав
ВАЛЄР1Й БРЮСОВ

КОГДА [і ВЫ 31ІЛЛИ, ГОСПОДА...

Когда б иьі знали, господа,
Где люди плачут, вы тогда 
Своих идиллий не творили б 
И Бога всуе не хвалили б,
Не умилялись бы всегда!

За что, не знаю, называем 
Мы хату в роще — тихим раем. . .  
Там, в хате, мучился и я,
Там первая слеза моя 
Когда-то пролилась! Не знаю, 
Найдеться ли у Бога зло,
Что эту хату обошло!
А хату раем называют!

Не буду называть я раем 
Ту хату, что в лесочке, с края 
Села, нал озером была:
Ах! Там меня мать родила,
Там, распевая, пеленала 
И песней скорбь переливала 
В свое дитя. Я в хате той 
И в том леску — не рай святой 
Нашел, по а д . .. Ведь там — работа, 
Неволя, вечная забота,
И помолиться не дают!
Там мать мою нужда и труд,
Осилив молодую силу,
Свели безвременно в могилу;
С детьми поплакал там отец 
(Мы были малы, были голы)
И, не стерпев судьбы тяжелой,
На барщине нашел конец.
Мы расползлись, как мышенята,
По людям. Взят был в школу я,
Чтоб воду приносить ребятам;
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Ни барщину пошли братья
І Іотом забрили их в солдаты. . .
А сестры... сестры! Горе вам!
Мои голубки молодые!
Вы для коїго живете там,
Растя в батрачках, всем чужие 
В батрачках станете седые,
И умереть в батрачках вам!

Я содрагаюсь, вспоминая 
Ту хату, на краю села!
Такуе, Боже наш, дела 
Творим мы в этом нашем „рае”,
На праведной земле Твоей!
Ад сотворили мы на ней,
И просим мы иного рая!

Мы мирно с братьями живем:
На наших братьях ниву жнем,
Ее слезами поливая!
А, может быть . . .  (Нет, я не знаю,

Но кажется...) Быть может, Ты 
(Ведь мы, не будь Твоей же воли,
В раю не гибли б в горькой доле!)
Ты сам, с небесной высоты,
Смеешься, Отче наш, над нами,
Тайком держа совет с панами,
Как править миром? Глянь сюда: 
Зеленый лес шумит; пруда 

Струи за зеленью сверкают,
Простерты ровным полотном;
А вербы ігнутея над прудом 
И ветви легкие купают 
В воде тихонько .. . Правда, рай 
Но загляни да разузнай,
Что там, в земном раю, творится!

Там, верно, радость, и хвала 
Тебе, единому, струится 
За дивные Твои дела?
Нет! —  Славословий там не будет!
Там — кровь, да слезы, да хула,
Хула всему! Не знают люди 

Святого із мире ничего!
Мне кажется, и самого 
Тебя они с проклятьем судят!

[1850] Валерий Брюсов
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ОГНІ ГОРЯТЬ, МУЗИКА І'ДЛЄ. Переклав
М. ЧМИРЬОВ

ОГНИ ГОРЯТ. . .

Опій горят, оркестр играет,
Он плачет, стонет, завывает.
Алмазом чудным, дорогим 
Блистают очи молодые:
Мечты, надежды золотые —
В очах веселых. Сладко им,
Очам безгрешным, молодым.
Везде веселье, »се смеются 
И нее танцуют; только я 
Веселья, радости боюся 
И горько, горько плачу я.
О чем же плачу? Сердцу жутко 
Что безполезно, слоимо шутка,
Минула молодость моя!

11850] Н. Ч м ы р е о
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МУЗА Переклав
МИКОЛА КУРОЧК1Н

МУЗА

И ты, прекрасная, снятая, 
Подруга Феба молодая,
Меня в об'ятия взяла 
И, с колыбелью разлучая, 
Далеко в поле отнесла.
Там на могилу положила, 
Туманом сизым обвила —
И на роздолье ворожила,
И петь, и плакать зачала . ..

То были чары чаровницы!
Везде и всюду с этих лор,
Как светлый день, как луч денницы, 
Горит на мне твой дружний взор! 
В степи безлюдной, вдалеке, 
Блистала ты в моей неволе,
В моем страдальческом венке,
Как пыиный цвет сияет в поле!
В казарме душной надо мной 
Ты легким призраком носилась — 
И мысль тревожно за тобой 
На волю и простор просилась! 
Золотокрылой, дорогой 
Ты пташкой надо мной парила 
И душу мне живой водой 
Ты благотворно окропила!
Пока живу я — надо мно 
Своей небесною красою 
Свети же, зоренька моя!
Моя заступница святая,
Моя отрада неземная,
Не покидай меня! В ночи 
И ясным днем, и вечерами 
Ты людям истину учи 
Вещать нслживыми устами.
За край любимый, край родной 
Мне помоги сложить молитву,
И в самый час последний мой.
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Кик я закончу жизни битву,
Не покидай меня — пока 
Последний спет в очах ire сгинет; 
Поплачь о мне хотя слегка —
И горсть земли твоя рука 
Пускай тогда па гроб мой кинсг!...
[ 1858] Н. К у р о ч к и  и
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МУЗА Переклав
МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ

МУЗА

А ты, пречистая, святая,
Подруга Феба молодая!
Меня тьі на руки взяла 
И в даль степную унесла,
И на кургане среди поля,
Как волю, чистое раздолье,
Седым туманом повила,
И пеленала, и ласкала,
И чары деяла. . .  И я . . .
Мой друг, волшебница моя!
Ты мне повсюду помогала, 
Заботой нежной окружала.

В степи, безлюдной и немой, 
В далекой неволе 
Ты сияла, красовалась,
Как цветок средь ноля.
Из казармы душной, грязной 
Чистою, святою 
Ты пташкою вылетела —
И вдруг надо мною 
Полетела и запела. . .
Золотые крылья 
Животворною водою 
Душу окропили.

И я живу, и надо мною 
Своею божьей красотою 
Сияешь ты, звезда моя,
Моя наставница святая,
Моя ты доля молодая!
Не оставляй меня. В ночи,
И днем, и в утреннем тумане 
Ты надо мной витай, учи.
Учи неложными устами 
Вещать лишь правду в наши дни, 
Молитвой сердце облегчая.
Когда ж умру, моя святая,
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Моя родная, ■ схорони 
Сама ты горемыку-сына 
И хоть слсзу, мой Друг единый.
Из глаз бессмертных урони.

[1858] М. Р ы л ь с к и й
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КОЛИСЬ ДУРНОЮ ГОЛОВОЮ . . .  Переклав
А. ОЙСЛЕНДЕР

ПОРОЙ, ПОНИКНУВ г о л о в о ю . . .

Порой, поникнув головою,
Я дума.ч: как мне быть с тоскою! 
Как на земле мне этой жить, 
Людей и Господа хвалить?
В грязи колодою гнилою 
Валяться, стариться и гнить,
Уйти — и следа не оставить 
На обворованной земле. . .
О горюшко! О горе мне!
Где спрятатся — и сам не знаю: 
Везде пилаты распинают, —  
Морозят, жарах на огне!

(18593 Л. О й с л е и д е р



МИНУЛИ ЛІТА МОЛОДІЇ. Переклав
В. ЛУҐОВСЬКИИ

И МОЛОДОСТЬ МОЯ МИНУЛА. . .

И молодость моя минула,
И от надежд моих дохнуло 
Холодным ветром. Зимний свет!
Сидиш один в дому суровом 
И не с кем даже молвить слова 
Иль посоветоваться. Нет!
Ну, никого совсем уж нет!
Сиди один, пока надежда 
Глупца обманет, засмеет,
Глаза морозом закует 
И гордость дум, что были прежде,
Как снег, развеет по степи.
А ты сиди в углу, терпи,
Не жди весны — той светлой доли, — 
Она уж не вернется боле 
Садочок твой позеленить,
Твою надежду обновить 
И мысль свободную на волю 
Не сможет выпустить. Сиди 
И вовсе ничего не жди!

Г1860] В. Л у г о в  с к ий
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ЧИ НЕ ПОКИНУТЬ НАМ. . .  Переклав
КОСТЯНТИН СІМОНОВ

ТАК НЕ ПОРА ЛИ ПОНЕМНОГУ...

Так не пора ли понемногу 
С тобою, спутницей убогой,
Нам шфши слабые бросать 
И помаленьку собирать 
Телеги в дальнюю дорогу —
Поближе к Божьему чертогу,
И поплетемся отдыхать.
Устали мы и постарели,
Ума набрались, поумнели,
Довольно с пас — пойдем же спать, 
В последней хате отдыхать. . .
Гляди веселая та хата!

Ой, не надо, друг, не надо,
Рано нам прощаться.
Нам еще ходить бы рядом,
Свету удивляться.
Посмотри же, моя доля,
Он такой широкий,
Он широкий и веселый,
Ясный и глубокий.
Что ж, звезда моя, побродим 
Поднимемся в горы.
Будут звезды — твои сестры — 
Светить в эту пору, — 
Бесконечные, по небу 
Поплывут, мерцая.
Подождем, сестра родная, 
Подруга святая!
И правдивыми устами 
Помолимся Богу,
И пойдем себе тихонько 
В дальнюю дорогу.
Над бездонной мутной Летой 
Мы пойдем с тобою,
И меня благословишь ты 
Славою святою!
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Покамест ю  да се, с поклоном 
С тобою запросто пойдем 
Мы к Эскулапу —  на прием:
А вдруг обманет он Харона 
И Парку-пряху?. - - Много лет, 
Пока мечтает мудрый дед,
Мы эпопею бы творили,
Над бренною землей парили б, 
Свои гексаметры плели б 
И на чердак стихи снесли б,
Чтоб мыши их на завтрак съели. 
Мы прозу бы но йотам пели,
Не как-нибудь.

Товариш мой.
Мой спутник верный и снятой, 
Пока огонь не гаснет тлея, 
Пойдем к Харону веселее.

Через волны мутной Леты 
Сыщем перепрану.
Пронесем над йодной бездной 
Молодую славу —
Славу вечную свитую. . .  
Впрочем, друг мой милый! 
Обойдемся п без славы.
Если ж хватит силы,
То над самым Флегетоном,

Над самым Стиксом, и в раю, 
Как над Днепром своим широким, 
Я вспомню родину свою. — 
Поставлю хату там и садом 
Ее веселым окружу.
Ты вечером придешь, — и рядом 
Тебя я, краля, посажу.
Мы Днепр, Украину помянем 
И хаты белые в садах,
Кург аны старые в степях 
И песню весело затянем . . .

С1861] К. С и м о й  о в



ПОЕЗІЯ ШЕВЧЕНКА РУМУНСЬКОЮ МОВОЮ

З поетичною творчістю Шевченка почав зна
йомити румунів літературний критик і суспіль
ний діяч Костянтин Доброджяну-Ґеря (нар. 1855 
р. в с. Слов’янка, кол. Катеринославської губер
нії). Як виходець з України і, за деякими дани
ми, студент Харківського університету, Добро
джяну-Ґеря, що його справжнє прізвище було 
С. А. Кац, знав теж українську мову і читає тво
ри Шевченка в оригіналі. Перебуваючи вже в Ру
мунії, Доброджяну-Ґеря виступив 1894 р. із стат
тею „Тарас Шевченко”, що була друкована цьо
го ж року в “Аілшшіїи social-democrat” (crop. 
20-27) і вийшла тоді ж окремою брошурою п. н. 
„Тарас Шевченко’’ ( “Taras Sevcenko” ) в бібліоте
ці “Lumen”, як її число 10. Не маючи віршова
них перекладів на румунську мову, Доброджяну- 
Ґеря переповів у цій статті прозою зміст голов
ніших Шевченкових поем „Гайдамаки”, „Кате
рина”, „Наймичка” , „Кавказ”, „Аварія” . Ця стат
тя була перекладена цього ж року також на 
французьку мову і появилася в журналі “L’Eri; 
Nouvelle”, 1894, М» 5, у Парижі.

Згідно з даними Ґіци Поппа, автора досить 
загальної статті „Шевченко в румунській мові”, 
надрукованої в XV-ому томі видання УНІ, пере
кладали твори Шевченка на румунську мову, ба- 
сарабський революціонер Замфір Арбуре, осо
бистий приятель Драгоманова, політичний емі
грант й автор виданої 1916 р. в Букарешті пра
ці в обороні поневоленої України п. н, “Ukraiim
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si llomania”, який переклав „Як умру, то похо
вайте”, басарабський поет Іон Буздуган, що пі
сля першої світової війни дав добрий переклад 
„Як у м р у .. .” і крім того переклад уривку із 
„Свято в Чигирині” (з „Гайдамаків” ). На тери
торії Молдавської Автономної PCP перекладали 
твори Шевченка на молдавську мову С. Думі- 
трешті (Думітрашко) и А. Е. Кафтонакі, але їх 
перекладів Пца Попи не міг роздобути. Не було 
можливо зробити це тим більше тепер.

В останні роки перед другою світовою вій
ною перекладав Шевченка відомий румунський 
поет, пізніше академік румунської Академії наук, 
Михайло Садовяну (нар. 1880). Він дав добрий 
переклад „Як умру, то п охо вай те ...” і крім то
го гарний переклад Шевченкового „Івана Підко
ви” п. н. ,,Балада Нікоара ГІоткови”.

Першим книжковим виданням появилися 
твори Шевченка в перекладі на румунську мову 
1952 р. в Букарешті у видавництві “Cartea rusa” 
(„Російська книга” ?!) п. н. “Cobzarul” („Коб
зар” ). Вийшла ця збірка з передмовою Михайла 
Садовяну й у ній виступили із тридцять й од
ним перекладом румунські перекладачі Віктор 
Тульбуре та  Валь Кордун. Це видання розійшло
ся цього року трьома тиражами. Вартість пе
рекладів зменшує той факт, що вони були ро
блені не з оригіналу, а з російських перекладів, 
не завжди вірних й інколи навіть незгідних з 
оригіналом. Доповнювала це видання біографіч
на стаття Олександра Дейча, перекладена теж 
з неповного російського „Кобзаря” (ОГИЗ, 1947).

П’ять років пізніше, 1957 p., це ж видавниц
тво “Cartea rusa” опублікувало тиражем 6.150 
примірників книжку перекладів з Шевченка п. н. 
“Cobzarul” (8°, стор. 201 +  3 нп.). Ця книжка 
була насправді перевіреним і доповненим видан
ням збірки з 1952 р. з тією тільки зміною, що до
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неї увійшли вже тільки переклади Віктора Туль- 
буре —  усього 36 поем, віршів й уривків. Попе
реджена книжка, як і видання 1952 p., передмо
вою Михайла Садовяну і перед заголовною сто
рінкою зазначено, що переклади зроблено з 
5-томового російського видання творів Шевчен
ка (ГИХЛ, Москва, 1955), значить з російського 
перекладу.

Наприкінці I960 p., напередодні 100-річчя з 
дня смерти Т. Шевченка букарештенське видав
ництво для молоді видало в серії „Найкращі пое
зії”, як її 24-тий том, збірку перекладів з Ш ев
ченка п. н. „Тарас Шевченко”. Автором цих пе
рекладів є Віктор Тульбуре і збірка нараховує 
теж 36 віршів і поем ЦЦевченкс. що доводило б, 
що вона є перевиданням книжки з 1957 р.

До паї ного вибору в цьому томі влучено крім
2 давніших перекладів ще 8 нових, один М. Са
довяну І сім В. Тульбуре.
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ПРИЧИННА
(Уривок)

Переклав
В. ТУЛЬБУРЕ

И Е В ІШ А

(РгаетепЦ

С етїпсі, 1л иоаріе К ір т і  рііпзе 
§ і v^ntul зе рогпі іигЬа^
Р іесаїе ваісіі £ига Ііпзе 
Б е уаіиі ареі, іпардапа<;.
Ре се г и гі Іипа sta  БІЬавІга 
Си сМриї раШ  §і Йигг^;
Р геси т  о Ы са-п тагеа-аІЬ азіга, 
ве :їт*і§а ргіп погі, іасиг.
Соео$іі пи «Шага. Іпса.
І)оаі' ігавіпіі Ъ-оэпеаи їл  уаі,
Цоаг 5п ііевід (Зе поаріе-а<1Іпса 
Тіраи, ваІЬаіее, сисиуаі.

[1837?] V і с Ьо г Т и І Ь и г е
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ІВАН ПІДКОВА Переклав
В. ТУЛЬБУРК

ІУАК РІБКОУА
Ьиі V. І. віетіхігк

1

Ьоя^аи у г е т і ; Іп ІІсгаіпа 
ВиЬиіга Шпигі.
Рейгесеаи гарогоіепіі 
їтЬгйа^і сіє Ьипигі.
Тгаіиі і$М <іизеаи їп зіауа 

іп ІіЬегіаіе,
Аяіагі, £а1а е арша 
§і ріегіга іоаіе.
І)оаг gorganele та і игса 
И ^ г е ,  іп с ітр іе .
§і-п §ог£ап, зиЬ гіи^і, сагасиі 
иоагпіе ре уесіе.
Сгезс £огя:апе1е ІпаНе,
Миїе са ратіШиІ;
І)езрге бПпія Н Ь е і^ е  
Єіаз асіиее уїігЬиІ.
Бі <іе fala  зігатодеазса 
УіїНиІ роуеіе.«.Іе,
Іаг nepotu.-aude.-un сіїисе
§І СІЗІЙМСІ С08Є§ІЄ.

Рові-аи угетигі сіпгі. ді-атагиі 
СЬіиіа 1а іоаса 
Міе<1 ега сіезіи! §і \nnul 
йритеща-п ЬішЗаеа.
Аи tra.it з№&Ьипи-п. зіауа! 
Сїгкі и-а<іасі атіліс,
Т і-е  т а і  и в и гай ї р а г с а  
І п і т а  Ііе гЬ іп іе .
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Pe Liman se-naltä norul.
Marca-i ca fiara  —
Sub inneguratu l soaie 
U rlä, gerne, zbiarä.
“Ei. fläcäi! Ce stati pc ginduri?
Мірі'ul îi vom trece.
Toti in bärci. Talazul eregte.
Stramme vom petreee!”

Au pornit zaporojenii,
L asä-n  urm ä malurj. 
buntrea saltä, luntra joaeä 
Prin potop de valuri,
Printve munji de ape-n крито 
Se tot pierd departe.
Plînge inima. Casacii 
Insä-s veseli foarte.
Vîsle plescäie in cîntec.
Pescärusjii zboarä.
Atamanul sade-n fa{ä —
Zarea o mäsoarä.
Pipa-n dinfi strîngînd, spre punto 
î§î tot mina pa^ii,
Chibzumd mai bine unde 
Va izbi vräjmagii.
Iläsucind mustata-i neagrä,
Cuçma ca si-o scoatft.
“Vei pieri de mîna noasträ,
Dusmane Turbate!
Vom pluti nu spre Sinope —
Strigä eu mînie —
Ci spre Tarigrad. Sultanul 
Oaspeti sa ne çtie!”
“Du-ne, taicä!” — toti strigara.
Ia r  |i-a  pus cäciula.
Valu rile er esc ca mun{,ii. 
înaspritâ-i hula.
Darä el, dft-a lungul bärcii.
Mevge. Nu se-a§eazä.
Çi-n täcere, sub sprîneene,
Valul ini-1 scruteazä.

[ 183!)] V i c t o r  T u l b u r e
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JIK y.wy, TO nOXOBAHTE. nepeKJiaa 
I. Ey3H yrA H

TESTAMENT

Cänd myri-voi pe o movilä 
Sä mä dec tainei 
Sub brazda stepei de argilä 
La sänul U krainei. . .
Sä väd larguri depärtate 
§i Niprul din vale 
Sä ascult in du r  crate 
Vaete de ja le . . .

Cänd albastrele lui valuri 
Vor späla de sänge 
Pusmänesc cämpii §i dealuri 
§i’n m are -1 vor stränge —
Eu atunci voi läsa-vä 
Scumpa mea Ukraina;
Sä mä lna1{ la Cel din slavä,
Sä mä rog in  tainä . . .

Ia r  cat sta^i sub jugal greu
Eu nu gtiu ce-i Dumnezeu. 
Ingropa£i-mä $i frange-fi 
Lant-uri ferecate

sfintti^i cu aprig sänge 
Sfänta libertatc. 
la r  apoi cu t-ot-i unifi 
§i liberi, pe mine 
Pupuri sä mä pomeniti 
C’un cuvänt de bine . . .

[1845.1 I n n  B u z d u g a n
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ЯК УМРУ. ТО ПОХОВАЙТЕ. Переклав
М. СЛДОВЯНУ

CÂND VOI MURI . . .

Când voi muri, priteni dragi 
Sä-mi sape’n stepä un mormänt 
Peste intniderile largi,
In al Ucrainei pämänt.
Din groapä vreau ca sä cuprind 
Cämpia. Niprul sä-1 aud.
Cum і ntre maluri clocotind 
Aleargä nmgetul lui crud.
§i când räzbunätor va^ fi.
Sänge du§man spre m ari sä poarte,
Din groapä eu ma voi trezi.
Din bezna somnului de moarte,
Voi päräsi câmpii §i lunci,
$i sä mä rog- spre cer m’oi duce 
Lui Dumnezeu. Dar pän’atunci 
Nu-1 recunosc gi nu-mi fac cruce.
Cu sänge de tira  ni miçei 
St горі çi a voastiä libertatel 
Lovifci eu urâ-adâncâ’n ei 
Si rupc^i lanfurile toate!
$i când veÇi fi niai fericiti 
In libera §i noua lume,
Cu glasul bun sä v’aaninti^i 
De viata mea §i de-al meu пише.

ГШо]  M i h a i l  S a d o v e a n * .
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МЕНІ ОДНАКОВО. Переклав
В. ТУЛЬБУРЕ

TOTUNA M I-E S T E ...

Totutia mi-cste de-oi tra i 
Acasa sau allundcva;
De mine de gi-ог aminti 
Ai mui sau do ma vor uita;
Totuna mi-este daca tree 
I’rin tre straini nemingiiat,
Ca ochii-n laci'imi ii Jnec,
Ca-n Jacrimi viata mi-am sc aid at.
Voi duce-n ocliii stin§i §i reci,
Cind voi pleca spre ve$nicii,
IJrca drag'i natalele poteci 
§i_ntinsele spre zari eimpii.
§i poate vrun mogneag sarman 
i ’eciorulni va spune-a§a:
“Pentru L’craina geme el 
Si sufera gindind la ea”.
Nu-mi pasa daca-acel fecior 
Hmerit se va ruga sau ba.
B ar daca rai vor da-n popor 
§i ti'upul tarii frin tl-ar vrea 
§i daca viclenit §i crunt 
Din m u  se va porni furtuna,
М-ач inalta si din mormint 
C-atunci nn m i-ar mai fi totuna.

Г1817] V i c t o r  T u l b  u r e
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САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ . . ,  Переклав
В. ТУЛЬБУРІі

LIVADA VISINELOR

Livada visinelor coapte 
E zumzet lung <ie carabugi.
Plugarii tree, Curind e noapte.
Cintind vin fetele. Le a!=tcapta 
Batrine mume-n prag de u$i.

Miroase cald. E masa-ntinsa.
Pe cei-uri stele noi se tes.
Serveste fa ta  slipind dcs,
Ar fi certat-o maina, insa 
Privighetoarea nu-i da ghies.

Pe prispa easei prunci se culca, 
Adoarme rtiuma litiga ei.
In noapte, luna create- adlnca. 
Privighetori fete inca 
N-au adormit in paeea ei.

[1847] V i c t o r  T u l b u r c
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БУВАЄ. ІНОДІ СТЛГ'Ий. Переклад 
В. ТУЛЬБУРЕ

SÄ VEZJ, SE-KTIMPLÀ UNEORI . . .

Sa vezi, se-ntîmplâ uneori.
Un om bâtrîn întmerind 
Çi cintecele de feciori 
întreaffa ziua murmurind.
Si cliiar de-і traiul amarui,
Nâdcjdea-1 duce inamte 
Si arde steaua viefcii lui 
Nâvalnicâ çi mai fierbinte.
Ce flacarâ îi suie-n piept?
Ce zàri de aur îl agteaptâ?
Iubé.-jte omul drumul dvept,
Gîndul cel bun, cmstita faptà.
Ce binc-i binele sä-! vrei!
Ce bine-i binele sä-і darui!
Sâ-JivinR'i poti astfel anii grei 
§i-n bezna cruntâ nu te närui.
Vrci binele? Chiar în mormînt 
Raza de soarc va stvâbate.
Si din adîncuri, din pamînt,
Vor da nävalä ierbi bogate.

[1849] V i c t o r  T u l b u r e
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І ТУТ І ВСЮДИ - СКРІЗЬ ПОГАНО.. . Переклав
В. ТУЛЬБУРЕ

N І!, ХІСАІКШ МІ]-1 1)Е ТКЛІТ . ..

Ни, пісаіеп пи-і <Іе іі’аії.
Йаппапа з-а Ід'огії сієугспіс,
А іогй ші ріс ?і-а аНрЛ.
1 >е ?гііі кііпкі !г> (іе Мсзіете. 
і)аг ионгіа виПсІи-і раяеа 
і?і su.fieUi.lui іі уогЬоа:
“ТгогедЬе-Іе! §і рііид-і. Е, уїіН.
Рй еегигі їагеїс пи зиіе.
Ідішіпа-і пса$та рс р а т п п .
Іаг ре р&тїгИ; сігеріаіе пи о!”
Заппаїїе »иПеі псса.Ш,
Е зоагіа гса ї? іе-а mint.it. 
і ’гіуєиЬє : гагеа ко псйса 

гіиа Ьекпеїс ііезріса.
СЬіаг <їс ре-асита, ні раїаіе,
1̂а.\-і-Ьіі |а г і. іп г&мОДе 

Яо-псІїіЛ, п івр а іт їп іа іі <.1е еіоаиз.
\ 'а  Сі! V» £ і ! \ ’а й  «Ігеріаіе!

Г1360 і У і с і о г Т и І Ь и г е

І ДЕНЬ ІДЕ. 1 НІЧ ІДЕ. . .  Переклав
В. ТУЛЬБУРЕ

ЬЕ ТКЕСЕ УЕЛТА. . .

Йе Ідеш уіаіа . .. ’исйгип^е^іе рагиі. . .  
Сіїкі уеі \ ’епі сііп іюарЬеа г^игіі 
Йй по яа<іе.^і їй віШеІ асіеуагиі,
Ароаіо! аі іпуа^аЬигіі?

11860] У і с і о г  Т и І Ь и г е
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ПЕРЕКЛАДИ З ШЕВЧЕНКА СЕРБСЬКОЮ
МОВОЮ

Перші спроби перекладів з Шевченка на 
сербську мову припадають на 1868 р., коли у 
Оео і радо »кому журналі „Віл а” , .УаХг 12 і 13, по
явилися переклади Шевченкових творів „Як ум
ру, то поховайте . . „Неофіти” та „Хустина”. 
Переклад „Неофітів" був зроблений прозою і він 
належи ть перу редактора „Віли" Стояка Новако- 
вича. Як перекладач двох інших названих тво
рів Шевченка був визначуваний донедавна (теж  
і в ХУ-ому томі УН1) Андра Ніколіч, але ж, як 
стверджує М. 1. Кравцов у своїй статті „Т. Г, 
Шевченко в югославській літературі та  крити
ці” („Рад. Літературознавство”, 1962, кн. 4, 
стор. 91), уже бееградська газета „Правда” 
(1906, ЛІ; 196), встановила, що перекладачем 
„Як умру, то поховайте . . . ” і „Хустини” був сло
вінський поет Володимир Ніколіч (•}* 1869 р.), 
який теж  був автором надрукованої разом з пе
рекладами замітки про Шевченка, доповненої 
тільки редактором „Віли” Ст. Новаковичом, Пе
реклади Ніколіча критики зараховують до од
них із кращих і зроблений ним переклад „Запо
віту” передруковують ще й досі по різних ви
даннях.

Згодом, у виданні „Српски Омладински ка* 
лендар за 1869 годину” були надруковані в пе
рекладі на сербську мову, як епіграф до повісти 
Любена Каравелова „Сока”, уривки з Шевченко- 
вої „Катерини'’ і 1869 р. у београдському жур
налі „Зоря” (№ 1) Джура Янкович надрукував
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добріш переклад Шевчснкового вірша „Думка” 
(„Нащо мені чорні б р о в и . . / ' ) .  1877 р. у жур
налі ,,,Іавор’! 22 і 23) був надрукований
досить точний під оглядом змісту переклад Ш ев- 
ченкової поеми ..Причинна” за підписом Г-ч, що 
ного розшифровують як криптонім відомого серб
ського письменника МІлована Юрая Глішіча. В 
цьому ж журналі „.Тавор", Ліг 33 за 1887 р. був 
надрукований за підписом Ж. переклад вірша 
„Породила мене м а т и . . . ” У 1888 р. у журналі 
„Гусле”, у числах І і 2 був надрукований пере
клад поеми „СоїГ („У всякого своя д о л я . . . ” ), 
підписанім псевдонімом Велезис, і там же в ч. 2 
переклад вірша „Минають дні, минають начі ,. 
підписаний псевдонімом Лара.

Відомостей про новіші переклади з Шевчен
ка на сербську мопу немає. У друкованих в ра
дянській пресі звідомленнях про відгомін сторіч
чя з дня с,мер ги Шевченка і 961 р. в Югославії 
згадуються тільки статті, опубліковані з цього 
приводу у белградських часописах і журналах.

Сербські переклади репрезентовані в сьому 
томі двома зразками —  перекладними спробами 
М. Глішіча і В. Ніколіча.
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ПОЧАТОК БАЛАДИ „ПРИЧИННА“

ЧИНИ.

Хучи, іечи широки Дньепар, 
Дува ветар расрЬени;
Ниско вите noenja врбе.
Диже вихор планином;
А блед иза облака месец 
Махом вирнс па се CKpuje, 
Исто чун>иЬ у мору син>у 
Час се губи, час се виЬа.' 
Петли треЬи певали нису, 
Нико нигде не ромори,
TajeM кликЬу поноЬне тице 
И локашто шкрину гране.

У то доба тамо доле 
Истод оног raja 
Што се црни покра] воде 
Неко се прикрада.

J1838}

Переклав
Ю. ҐЛІШ1Ч
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ЯК УМІ'У, ТО ПОХОВАЙТЕ Псрсклап 
В. ШКОЛІЧ

(1845)

ЗАВЕТ.

Кал нздахнсм, сахрантс ме 
Тамо на могили 
У нашо,ізи України 
Усред степа мили?
Там окле се виде пола 
И Дн>епзр и вали,
Одакле се може чути.
Кал се пуст распали;
Кад заурлз пз забссни 
Да заіече горе,
Кад понесе крвцу врашку 
У то сине море...
Еі, онда її у све оставит'
Горе, пола мпога.
Полетеїіу тамо, тамо 
До самога Бога,
Молити се... Али до тад’
Не зиам Бога тога.
Копане ме па се дижте,
Раскините пута
Хаі слобода нск ,|е врашком
Крвл>у обасута!
И мене онда у кругу панієм 
Кругу слободном, новом 
Помените, мила браііо,
„Не злим, тихим словом"

НикоінЬ.
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СЛОВАЦЬКІ ПЕРЕКЛАДИ З ШЕВЧЕНКА

і 1а переклади Шевченкових творів словацька 
література була до останнього майже часу дуже 
вбога. Причини цього треба шукати в панівному 
становищі чеської мови в довоєнній і післявоєн
ній Чехо-Словаччині і зокрема у факті, що біль
шість словаків могли читати Шевченка в чесь
ких перекладах. Перша більша стаття про Шев
ченка разом із першими перекладами його тво
рів на словацьку мову появилася 1881 р. в „На
родних Новінках". З початком ХХ-го сто
річчя в словацьких часописах і журналах 
був надрукований який десяток дрібних вір
шів Шевченка в перекладах словацького поета 
Г'ораля (сир. прізв. Метр Белля), словацького пое
та й чехословацького дипломата, посла ЧСР у 
Варшаві в 1930-их рр., Пересніцького (спр. прізв. 
Юрай Славік), Сомоліцького (спр. прізв. Ізидор 
Жіяк),  Ш тефана Крчмери, Яна Понічана і Ру
дольфа Бртаня.

Щойно п 1959 році у зв’язку із підготовок» 
до вшанування пам'яті Т. Шевченка в сторіччя 
його с,мерти Словацьке видавництво художньої 
літератури п Братіславі заллянувало 3-томове ви
дання творів Шевченка у словацьких перекладах. 
В перший том цього видання мали увійти, згідно 
з пляном, поетичні твори Шевченка написані ним 
до заслання, до другого, — поезії і поеми років 
заслання і 1857-1861 і до третього „Назар Сто
доли” й уривки з прози, листування та „Щоден
ника”. З  усіх трьох томів опубліковано досі п. н.
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"1')иту т о р ” тільки перший том з поезіями Шев
ченка в перекладі молодого словацького літерато
ра ІОліюса Ко кав ця іі із статтею Миколи Неврлі 
та Михайла Мольнара про Шевченка і його твор
чість. Усі зібрані п цьому томі твори Шевченка 
перекладені в цілості, а не фрагментами, як це 
букає часто в чеських перекладачів, і до нього 
увійшли переклади деяких Шевчеккових творів, 
неперекладепих досі взагалі на чеську мову {,,Слі- 
пііі'і ’, ,,Сгоїгь в селі Суботові”, „Холодний яр” та 
їй.). Познайомився ІОліюс Кокавець з творами 
Шевченка в 1947 р. і почав їх перекладати в 1951 
р. Переклади мають бути близькі до оригіналу, 
але ж докладніше визначити тут їх мистецьку 
вартість годі, бо не зважаючи на всі заходи, цьо
го першого тому творів Шевченка в словацько
му перекладі не повелося роздобути. Тому теж 
до нашого вибору словацьких перекладів вклю- 
чиємо тільки „Як умру, то поховайте” в перекла
ді ІО. Кокавця, разом з опублікованими давніше 
у  киданні УИІ перекладами Нересніцького і Го- 
раля.

342



ЯК УМРУ, ТО ПОХОВАЙТЕ Переклав
ЮЛІЙ КОКАВЕЦЬ

ZÀVET

Ked' ja  zomriem, zahrabte ma, 
b iatia , na mohule, 
prostrcd stepi Siro-sîrej, 
v U krajine milcj, 
by urodné lâny poli,
Dneper prostred lucin 
bolo vidiet, bolo pocut’, 
ako reve — buci.
Kod’ poncsic z Ukrajiny
do belasÿch mori
krv tyransku, potom і ja
rodné lâny, hory,
vsetko nccham, potom uznâm
vsemocného Boha,
—• pomodlmi sa . . .  No dovtedy — 
ja nepoznâm Boha.
Porhowajte. A povstante, 
puta zlomte smolo 
a polejte slobodienku 
krvoiA nepriatel’ov !
A па mil a vo vefkom rode, 
v rode vol’nom, novom, 
pamatajte, spomente si 
dobrÿm, tichÿm slovom.

[1845] J u l i u s  K o k a v e c

343



САДОК ШІЇЛНЕІЗИИ КОЛО ХАТИ...
Переклав

я. виплєль

УЕСЕН

Уіяпоуу згміек ргесі сііаїои,
Ьгоиссі Ісіаі'і е с т  а  Ь я г а ,
?,а ріиііу огаеі гуоіпа ;і<іои. 
ргосЬагкои грїуарі (ісусаіа, 
зіагивку к  усйєгі йой гуои,

2А г  ги (їй ріапе. Рїе<1 сНаіои 
гавесіїа госііпа к уєсєгі.
8 іагепку о т1а<1і іюуогі, 
аіе со.ї — пеБІуйі (ІеУсаіа 
рго рІБеп яіауійі з'тіауои.

Маі’ иісшіа ргесі еііаіои 
кирки гпауепусЬ с!<Ш яууеіі, 
з а т а  рак іш ніїа уесіїе піеЬ; 
гУсІїІо \'5е . . .  Лесііпб сЗЙУсаІа 
а  а!а\’!к (іозауа<1 пеи<;іс1) . . .

Г18471
І  а г о з 1 а V V у р 1 е 1
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ПОЕЗІЯ ШЕВЧЕНКА СЛОВІНСЬКОЮ 
МОВОЮ

З Шевченком і його творчістю ознайомили
ся словінці найперше через хорватські перекла
ди, особливо ж після того як в 1887 р. була ви
дана книжка перекладів Августа Харамбашіча, 
що їх дуже прихильно зустріла словінська літе
ратурна критика. Наприкінці XIX сторіччя твор
чістю Шевченка зацікавилися молоді словінські 
письменники і критики, згуртовані навколо Іва
на Приятеля, з-поміж яких готувався переклада
ти Шевченка передчасно померлий поет Йосип 
Мурн. З-поміж молоді згуртованої навколо ка
толицького письменника Янеза Крека вийшов 
найвидатніший словінський перекладач творів 
Шевченка католицький священик Йосип Абрам, 
який вже 1901 р. в журналі „Дом ин свет” (Лі! 5) 
надрукував статтю про Шевченка і який вже з 
того часу почав працювати над перекладами йо
го творів, вивчаючи для цього українську мову, 
історію і літературу. Цікаві дані до історії по
стання цих перекладів подав Лука ЛуцІв у своїй 
статті „Шевченко в словінській літературі” в 
XV-ому томі У НІ.

Появилися переклади о. Иосифа Абрама дво
ма книжками накладом „Католицької Книгарні” 
в Любляні. Перший том вийшов 1907 р. під на
звою “Kobzar. Izbrane pesni Tarasa seveenka, Z 
zgodovinskim pregledom Ukrajne in pesnikovim zjy- 
lienjepisom” і в ньому вміщена сорок й одна пое
зія Шевченка. Попереджені ці переклади „Огля
дом української історії” та довшою статтею п.
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н, „Біографія Тараса Шевченка та  його твори”, 
що її о. Аирам написав на основі „історії літе
ратури руської” Омеляна Огоновського. Другий 
том перекладів о. Й. Абрама був опублікований 
1908 р. п. н. “ Kobzar" Тагана seycenka. II. del. 
Hajdamaki. Poem z zgodovinskim uvodom о Hajda- 
maäiini” і до нього увійшли Шевченкові „Гайда
маки” та „Холодний Яр” . Переклади Йосипа Аб
рама прийняла з признанням не тільки україн
ська, але і словінська критика, підкреслюючи їх 
змістову точність і формальну майстерність. 
Присвячені ці переклади Янезові Крекові, який 
прибрав собі українське ім’я Остап і за прикла
дом якого пішли також інші члени його гуртка, 
називаючи себе „Богданами”, „Тарасами Буль
бами”, і між ними теж Йосип Абрам, який прий
няв прозвання „Запорожець” .

Переклади о. Й. Абрама з Шевченка мали не 
тільки великий вплив на поширення зацікавлен
ня Шевченком у Словенії, але й на молоду сло
вінську літературу, репрезентантів якої приваб
лювали, як це стверджує М. 1. Кравцов у своїй 
статті „Т. Г. Шевченко в югославській літерату
рі та критиці” („Рад. літературознавство” , 1962, 
кн. 4, стор. 97), „народно-поетичні мотиви, 
зображення природи, глибокий ліризм” Шевчен- 
кової поетичної творчости.

Століття з дня народження Шевченка в 1914 
році було відзначене у Словенії рядом статтей і 
згадок, але нових перекладів з Шевченка не за
нотовано. Появилися вони тільки в 125-річчя з 
дня народження українського поета, 1939 p., в 
люблянському журналі “Ljubljanski zvon” і на
лежать вони перу Франса Безлая. Два з цих чо
тирьох перекладів „Косар” і „Минають дні, ми
нають ночі . . передруковані в цьому томі ра
зом із перекладами Й. Абрама.
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ДУМКА (11АЩО МЕНІ ЧОРНІ БРОВИ) Переша
Й. АБРАМ

й Е М и  ЙО О В ІШ  6 І Ш Е . . .

сети бо оЬгуі сгпе 
іп осі т і  сгпе?
Й ети Іеіа т і  тіагіояіпа, 
сіекііака, гайозвпа?
Моіа Іеіа, Іеіа т іа ііа  
т а гп о  т і  Ьегцо, 
око ріасе, сгпе оЬгуі 
осі уеіга ЬІесЗізо.
£!>'се \епе. V вусіїи Ьіга 
каког рЙска V  jeci. 
сети тепі зе ІероЬа, 
ко іе п ітат V вгесі?
Тсіко тепі іе, яігой, 
на Іет вує(лі ЙШ:
Йотасіпі —  йо коі Іиісі, 
пі в к о т  е о у о т і .
№  ка, da Ьі т е  роргазаі, 
каз‘ око т і  ^осе, 
п і т а т  к о ти  гагосіеіі, 
сеБа бгсє Ьосе, 
ка.і сіа эгсе кої ^оІоЬка 
пос іп d a n  (л^из'е; 
nih.ce п з ^ а  пе рорга§а, 
еа  пе гпа, не ёиз'е.
Тиз'е 1]'и<ІБІ\'о пе ургаікце. —  
а сети ургайаіі?
К аі вігойса 1е ріайе, 
іег паі Іеіа -ЬгаШ 
Р іакаіі* осі іп згсе, 
гіокіег пе г а т г е іе ,
80 g lasnej.se, §е 1;ийпез'ке 
сіа Ьі ускгі сиіі,
(1а с к і п є б і і  ^ І а з  Ьі, зііпі, 
і іа  сег зіп.іе тог^е  
р о с т е їе т и  зіеріуси  
у 1]’и1:о т б т о  когіеі —

[1839] J o s .  А Ь г а т
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ІВАН ПІДКОВА Переклан
Й. АБРАМ

IVАИ РІПКОУА

Сгп оЬІак ігга Ьітапа 
єуосі іп  боіпсє кгцс, 
зіп.іе тогзе коі гуегіпа 
Ьв&по \7ге іп уііє.
Б п ір ги  кгіо і е  УІОрІІО.
,.Ье паргед, с1ги£о¥іі
V Ьаісіаке Ь гг! Могдо угє .іе, 
ро.іс!іто зе веіаи”

І ’гіЬгитеІі гарогогсі,
5 соїпі Ьітап укгіїі.
,,Йиті то ї^ с ’’ ао гареіі, 
уаіі бє врепііі.
V кгоц- уаіоуі каког £Оге: 
пі гетідє пі пеЬа
Єгсе Ьце, а когаки 
гаупо а 1;геЬа!
Р1оує,)о ргереуаіосі;
#аІеЬ рІаЗеп ЬІогЗі, 
врге(1 ра оіатап кгтиіе 
катог gâ  роі vodi.
8е вргсіїаіа ро Ьгогіи,
1]и1ка т и  у^акиде,
ро^іесіиіе гйаі зелі 2(1 а.і Це, —
сіеіо осікагиде.
га\ТіІіауві сгпе Ьгке.
яа иЬо сиргіпо,
виате варко; Ьгосіе узіауі:
,,Ка.]‘ sovrag рокіпе!
Йе у Зіпоро, оіатапі,
£0яр0<і.іе, тої осі сі, 
а V Сагій’іасі (іо зикапа 
роуезіато V йозі.і ! ”
— „І)оЬго. Ьаїко otamane!"
V кгое' гацогтеїо.
(іВод- уат ріаса]!”

їчТа(іеле вагко.
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V novo .je vskipelo
sin je  m orje ; vzdolz po brodu
vnovo nadzorujc
otaman in na valove
nemo poglcduje.

[1839] J o s .  A b r a m
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М. МАРКЕВИЧУ 1 Іереклав
Я  АБРАМ

N . М А К К Е У Іси

Вап(1игі8і, Ц сгпі огеї, 
йгесеп бі па вуеіі: 
і т а ї  ктіїа, той, <Іа тогс§
V §ігпі буєі гІеієШ 
Z d a j ІеШ  па І Ік г а ііп о ,
ІеЬе poca.sti.io; 
роїеіе] Ьі іаг  га taЬo, 
а к<Зо т с п е  вргедте?
Лаг і їй  а е т  їй ], гарийсеп, 
іп па и кгаііп і 
5еш впх^а, т о і  яоіоЬсек, 
каког па ЗДіпі.
К аі т і  згсе Ьізе§ иігпо?
Лаг з е т  І а т  о з а т Ц е п -------------
сіви* в ат?  іп и кгаііпа?  
іп іігоке йіере?!
Т а т  гауе]е Ьіцпі уеіег. 
каког ЬгаХ т е  зр г е іт е ;  
іп ргОБІскІ зе V я г п е т  рої і і,
І а т  іпогз'с віяста 
уаіоуі Іег Ііл'аіі Вова, 
тогпо Ьоі гаетеуа; 
і а т  й о т і іе  і  Ь и і п і т  \ ч * г о т
V зіері єоуогцо:
в ргіроуейоуаіідет 2а!лі 
зі вротіп  Ьшіідо:
„Віїо пекйад ]е, т іп ііо , 
ве пе Ьо угііііо!”
Роїегеї Ьі іп ровкшаї,
Ьі гаріакаї г п ] і т і . . .  
ра. оЙ! вгесл бо узеїііа
V іи іі де Ьидіпі.

[18401 Ло з ,  А Ь г а т
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МИНАЮТЬ ДНІ, МИНАЮТЬ НОЧІ. . .  Переклав
4>РАНС БЕЗ/ІАЙ

MINE VA DAN, ZA NJIM NOCI . . .

Mineva cian ,za njim noci.
Mineva leto. seleste 
Usehii listi. — Ugasajo oci,
Zaspale inîsli, ëustva spe,
Zaspaio vse je . . .  Sam ne vem,
Kaj zivotarim, kam naj g rem _
Kaj prav za prav na svetu hocem.
Ko se ne sinejem vec, ne jocem.
Kaj si mi namcnil, Bozc!
Kaksno usodo izbral! 
ce ze dobre siec.e noces,
Vsaj slabo bi mi dal.
Ne dopusti, da bi spalo,
£ivo srce spalo,
Da bi kakor gnila klada 
v prsih mi Iczalo.
Daj ziveti srcu, peti,
Tvojo moc slaviti 
Ter tvoj cudoviti svet 
In Ijudi Ijubiti.
Tezko je trohneti v  jeci 
lu v okovih m reti,
A se huje spati, spati 
Brez saciu ziveti.
Uokler ne zaspis za vedno,
Brez sied il izginei,
Kot bi ne bilô vseeno,
Ce takoj pogineS.

Kaj si roi namenii, Boze!
Kaksno usodo izbral! 
ce ze dobre srece noces,
Vsaj slabo bi mi dai.

[1845] F r a n c  B e z l a j
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ЯК УМРУ, ТО ПОХОВАЙТЕ. Переклав
Й. АБРЛМ

О Г О Н О К А

К о и і т \ і с т ,  рокорІдН е 
?пспе п а  £ о т і1 і.  
в гєсіі з іе р е  п с іг т е г п е
V и к г а д іп і  т і ї і : 
d a  Ьо уггеЬЇ Зігпо рої де,
Ьпірсг іп єкаїоїде, 
сі а Ьо бий, как сі.сгосе 
т и  ЬоЬпі у я і о у д є !

Ко ропеяе т. икгадіпе
(ІНІес V ЗШІС ПІОГІе
кгі эоугайпо. . .  V із іе т  Ьіри 
рої.іе Іп рОСГОГІе —
\'8с озіауіт, Іег зе йуідпош 
сіо Во^а у пеЬеза, 
гаїггаїіі б а  —

Рокор] дНе т е ,  увіапНс, 
іп ■те7,і гаяЬіііе, 
іп э ЬисІоЬпо угагіо кгудо 
рговіоБІ окгорііе!
М ене р а  V  с і і і т п і  п о у і ,  
р го ви  іп  у с іік і. 
не г а Ь ііе  ,че в р о т п Ш  
г п е г і і т  І і Ь і т  з 1 о \ 'о т !

[1845] Л о в .  А Ь г а т



САДОК ВИШНЕ В И 1-І КОЛО ХАТИ .,. Переклав
И. АБРАМ

V EcER
(Lazarevskm u)

Sadovnik visnjev роїед- косе, 
hrosci nad visnjami brence, 
oraci я plueri se vrsto, 
dekleta pevajo idoce. 
vecerjo matere blade.

Druzina sede poleg косе, 
vecerna zvezda zablesti, 
vecerjo krog- podaje hci, 
a mati jo uciti hoce, 
pa slavcek j i  ne dopusti.

H pocitku mati zdaj ob косі 
otroke male polozi, 
se sama poleg njih zaspi.
Vse tiho. Le dekleta v noci 
in slavcck se utihnil n i , . .

[ 1 8 4 7 J  J o s .  A b r a m
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КОСАР Переклав
ФРАНС 15ЕЗЛАЙ

КОЭЕС

роїде ЬШ.
Ке козі гесіі.
Ке к08І ГЄСІІ —- £ОГЄ.
УшШіпе гешііа іп шогіе,
УясІіЬпе, гадесі.

Коэес пеиєпап 
Эесе пос іп (іап.
Кіксіаг бє §е пі иреііаі,
Ргєсі пікотег пі оЛпеЬаІ,
Рговії Ьі гатап.

Ке кгісі, пе 5Уагі.
Ko.se пе обЫ.
Каі Ьо теяіо, па] Ьо ро1]'е,
Каког 2 тесет зіагос коїде,
Каг ргесі пдіт Іеіі.

Naj Ьо ктеї, кгсшаг.
АИ иЬое коЬгаг, 
віагес Ьгег ігЬіге века,
8порі расіад’о ксй гека.
Ке їдЬей ти саг.

Ттіі тепе воЬііі.
Ыа tujem рокові.
Ка каїоі^і т е  гасіауі,
КіИсе т і  кгійа не розіауі 
Іп V зротіпи оЬсІггі.

[1847] Р г а п с е  В е г і а д
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ПЕРЕКЛАДИ З ШЕВЧЕНКА НА ТУРЕЦЬКУ, 
АЗЕРБАЙДЖАНСЬКУ, ТАТАРСЬКУ ТА ІНШІ 

ТЮРКСЬКІ МОВИ

Перші турецькі переклади з Шевченка, як 
стверджує А. Зігні Сойсал у своїй статті „Шев
ченко в турецькій мові” , надрукованій у XV-ому 
томі видання УНІ у Варшаві (стор. 402-407), 
з ’явилися не в Туреччині, але на Україні. Це бу
ли дві дрібні Шевченкові поезії „1 день іде, і ніч 
і д е . . . ” та „О, люди, люди н еб о р ак и ...” в пе
рекладі українського орієнталіста і поета Ага- 
таніела Кримського, опубліковані Українською 
Академією Наук в Києві 1923 р. тиражем в 100 
примірників.

З  перекладів на тюрксько-татарські мови 
треба назвати найперше азербайджанські. Десять 
творів Шевченка цією мовою появилися окремою 
збіркою 1934 р. в Баку п. н. “Taras Sevcenqo. 
Qobzar” в перекладі азербайджанських письмен
ників Е. Джавада й М. Мюшфіка. Увійшли до 
цієї збірки поезії „Наймичка”, „Кавказ”, „Як 
умру . . „Ми вкупочці колись росли . . „Ду
ми м о ї. . „Лічу в неволі дні і ночі . . „Мо
литви”, „Хоч лежачого й не б’ють . .  „Якби ви 
знали, паничі” та  „І знов мені не привезла. . 
Шевченкова „Наймичка” була перекладена на 
азербайджанську мову також Аллою Бордовою. 
Відомий теж переклад Шевченкового „Як умру, 
то п оховай те...” зроблений Сулейманом Руста
мом.

Повністю мав би бути перекладений Шев
ченків „Кобзар” на татарську мову. Про це зга
дує Абрар Карімуллін у своїх матеріалах на
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друкованих п. и. „Статті Галімджана Ібрагімо- 
ва і Муси Джаліля про Шевченка” , надрукова
них у киїській „ Вітчизні” , 1962, кн. З, стор. 179- 
181, заявляючи, що „перше повне видання „Коб
заря” татарською мовою було видано в 1939 ро
ці під редакцією Муси Джаліля, куди увійшли 
також і його переклади віршів Шевченка” . Му- 
са Джаліль — літературний псевдонім видатно
го татарського поета Залілова Муси Мустафови- 
ча, 1906-1944. Проте ж у виданні АН УРСР 1960 
р. „Заповіт мовами народів світу” Шевченково- 
го ,,Як умру, то поховайте . . . ” в перекладі на 
татарську мову немає.

Двома уже виданнями мав появитися, згід
но з повідомленнями радянської преси 1961 p., 
Шевченків „Кобзар” чуваською мовою. Вперше 
були видані вибрані твори Шевченка чуваською 
мовою під назвою „Кобзар” 1939 р. В 1954 р. 
цей „Кобзар” вийшов другим доповненим ви
данням у колективному перекладі 17 чуваських 
поетів (тиражем 3000 примірників). „Катери
ну” для другого видання „Кобзаря” чуваською 
мовою перекладав чуваський поет Георгій Єфі- 
мов. Вірш „Як умру, то поховайте . . .” чуваською 
мовою відомий у перекладі П. Хузангая.

На киргизьку мову „Кобзар” Шевченка пе
реклали, як подає Кенешбек Асаналієв у своїй 
статті „Шевченко киргизькою мовою” (Збірник 
праць Третьої наукової Шевченківської конфе
ренції, К. 1955, стор. 151-156), в 1939 році пое
ти Кубаничбек Маліков, Абдрасул Токтомушев і 
Саткин Саєикбаев. Ближчих бібліографічних да
них про цей „Кобзар’1 1939 p., як і про пізніше 
видання перекладу ..Гайдамаків” в опрацюванні 
К. Малікова у статті К. Асаналієва немає.

Радянський літературознавець В. Є. Шу- 
бравський у своїй статті „Шевченко і літерату
ра народів СРСР”, надрукованій у „Радяпсько-
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му літературознавстві", 1961, кн. 2, стор. 81-91, 
згадує, ідо твори Шевченка були перекладені ще 
на такі тюрксько-татарські мови, як туркменсь
ка, узбецька, але ж ніяких ближчих даних 
про ці переклади і їх публікації не по дає. У ви
данні АН УРСР „Заповіт —  мовами народів сві
ту" надруковані переклади Шевченкового „Як 
умру, то поховайте . . на такі тюрксько- татар
ські мови: башкірська — М. Хей, киргизька — 
Т. Шамшієва, туркменська — Аширова Чари та 
Солтаніязова Берди. узбецька — Хаміда Алім- 
джаніна, і якутська — Г. Васильєва.

Збірка перекладів з Шевченка иа казахську 
мову, зроблених Абдільдом і Мажітом, була опу
блікована п. н. „Кобзар” в Алма-Аті 1935 р., 
але ж ближчих даних про неї немае. „Як умру, то 
поховайте . , на казахську мову переклав А. 
Тажибаев.

В нашому виданні передруковуємо пере
клади А. Кримського на турецьку мову, як теж 
„Кавказ” в перекладі Е, Джавада і М. Мюшфіка 
на азербайджанську мову з ХУ-ого тому УНІ.
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І ДЕНЬ ТЛЕ, І ІІІЧ ІДЕ Переклав
А. КРИМСЬКИЙ

Her gun gejer, g-ІСЄ gclil'. 
Ben ba$imi tutub sasarim: 
llmii hakkin peygamberi 
Ni^in gelm ez?!.. , Nigin?

Г18Й0] A

О. ЛЮДИ, ЛЮДИ, НЕБОРАКИ! 
(Уривок)

Еу zavalli beni Adem!
Size padigahlar neye? 
Kopek degilsiniz hasa! — 
Size kopeltgiler nege?
Tiitiin ol nev sahane 
Mahbeslerde olsun helak! 
Hakk olmali! yoksa gulies 
Bu pis yeri hep yakacak.

[I860] A

sorarim.

.. K r i m s k i

Переклав
А. КРИМСЬКИЙ

.. K r i m s k i
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КАВКАЗ Переклали 
Е. ДЖАВАД І М. МЮШФІК

KAFKAS
Jakov-de-Balmene1)

Dag)arm ardmda dumanh daglar, 
Bakm o (laglarda görün neler var. 
Onlarm topragi derdle ekilmij, 
Ora su yerine kanlar jekilmig. 
A sirlar boyunca bir kara karta), 
Promett!2) igln kesilmi§, meläl, 
Tutup yiiregini parsalamakta,
Her iki bogrünü tirmalamakta. 
Hergün par^aliyor onun canim 
Ismiyor läkin saglam kämm. 
Özünde bir kuw et bis eyleyerek 
Yeniden sevinir, güler gen? yürek, 
ölemez hakkimiz, hakikatimiz, 
Gömülmez topraga hüriyyetimiz. 
Deniz dlplerinde dar yürekliler 
Sürebilirlermi tarlant meger.
Canli söz, canh ruh bog-ula bilmez. 
All ahm serefi eksile bilmez, 
Jarabbi scninle bahse giri^mek, 
Gügümüzden kenar is olsa gerek. 
Seni muhakcrm etmek hatadir. 
Bize göz yaglan lütfü — ätädir. 
Olsa, olsa bize teselli ancak. 
Aglamak, aglamak, yine aglamak. 
Yenilen göregin hamurunu biz, 
Kanla, teile, ya§la yogurmakdayiz, 
Gulmcktedir bize hör kanli cellad,

')  ?evgenkonum bu §iirini ittihaf ettigi Jagov-de-Bal- 
men fransis nesline mensub bir ukraynalidirj SevQenkoimn 
yakin dostu idi, kafkasda jerkeslerle vurugmada ölmüstür.

2) Promete — esatiri bir kahramandir. güya hakikat 
ve hikmet mesali olan odu gökden ngruladigi igin Kafkas 
daglarnidan birisine mihlanmis imi§ ve bu Kartal onun 
gögsiinii didirmi?.
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Sarhoç hakkimizsa uyuyor rahat.
Bes о hak ne zaman uyanacaktir?
Ж y ycirgun Allahim, üztinü kandir. 
Sen hangL dünyadan soyuyacaksm? 
Rahatlunmak için uyuyacaksm?

Çaliç her güssedeii azad olalim. 
Imkân ver. doyunca nefes alalim.
Sen in kudretini söyle kim danar. 
Bizim canJi söze imanimiz var: 
Azadlik dogacak, digacaktm hak,
Sana dogru bütün eller kosacak, 
Asirlarca sana bas cgecekler, 
Huzurunda senin yas dükecekler, 
Helelik cagliyor, seller çaghyor, 
Sellerde yanikli diller çaghyor.

V
Daglar in ardmda dumanli daglar, 
Bakm о daglarda görün nelcr var! 
Onlarm topragi derdle ekilmiç,
Su y er ine ora kanlar çekilmi§,
Bizim „yürek açan gerkatimizle 
Sizdeki hüriyyet savruldu yele, 
Belinde yatagan, omzunda siläh, 
ÖLenler az d.egil onun ugrunda.
Bol-bol akan kanlar, bu göz ya§lan, 
kàfidir bogmaga müstebid çari.
Öksüz kadinlarm göz ya^lanni, 
Gcceler dökülen kîz yaslarmi 
Hadsiz hesapsizdir saymak olurmu? 
Böyle zulmu y erde koymak olurmu? 
Validemizin yüzündekiler 
Bunlardan kizgmdu-, bunlardan beter 
Jaslardan yaranrmg, inan, denizler 
Tutugan denizler, yanan denizler,

V
Alkiÿ, alkiç size — i§ görenlere,
Bize cevrü-cefa çckdircnlerc.
Bizim köpeklere, bizim sarlara1) 
Bizim babalara, biziin çarlara,
Alkuj, alla? size ey yüce daglar, 
Baçlari ag am is  ey коса daglar. 
T ann  tarafm dan unudulmayan 
Büyük iyitlere-) geref ve isyan.

!) Çair aci-aci gülcrek çarin insanlari itler gibi mu- 
harebeye sürüklemesini göstermek istiyor.

-) Çair burada azadhk üstüde mübareze götüren 
Kafkas halkarma igaret ediyor.
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Çarpigjn — siz R-alip geleceksiniz.
Tann yardimiyla guleeeksiniz.
K uw et, galibiyet arkanizdadir,
Ilak  ile hüriyyet arkanizdadir.

V
Kulheler, çorekler hcr çey senindir. 
Bunlari hep sana yaradan verir. 
Elinden alamaz onlari kimse,
Kimse znicirleyip salamaz hapse. 
fstor zengin olsun, istcrse çiplak, 
Allah kelâmma gosterip merak,
Bir sosie okliniz kelâmi-rabbi 
Zindandan serin  — devlete gibi.

V
Size ogrediriz eger istesek 
Nerden ne kiymetlc alm ir çorek.
Riz hristiyamz;=anli mabetler,
Rizimdir hin türlvi nazi — nimetler 
Flatta, bizirakidir tanrm m  ozü, 
Dahmalar desmede gozlerimizi,
Ne için sizlerde onlar var diye 
Ôz çôregimizi aç bir kopeg-e 
Attigmnz gibi ne için sizo,
Niçin atmiyoruz bir bilaenize.
Niçin güiies sizi igiklatirken 
Vergi almiyoruz bununçün sizden?
Bize lâzim degil ziyade geyler,
Bize aldignniz kifayct eyler.
Biz oz — ozüttiüzü mukaddes bilip, 
Hazrcti — Isaya olmusuz talip.
Çok geyler oyrede, bilirdik size 
Yakin olsaydimz azaeik bize 
Bizde nihayetsîz bir Sibirya var. 
Ülkeyi bürümüij hapishancler. 
Moldvahlardan ta  finleredek1)
Bir çok diller susuyorlar orda demek 
Arzi — übudiyet ediyor onîar,
Diz çôküp secdeye gidiyor onlar 1 

***
Mukaddes incili okuyarak biz,
Sonra ezberleyip zikvetmekteyiz. 
Mukaddes kitaplar ediyor hikâyet: 
Hangi bir çar ise bir kere devlet. 
Goycek arvadim, sevmig dostunvm,

1 Çair b u rad a  B asarabyadan F in landyaya kadar Ru- 
sya iilkes ni gosterm ek ist’yor.

361



Oldürmüç arvadm , alm istir oimn-)
Bak bizim koylerde nice kanunlar,
Ezelden beridir olmus ber-karar.
Sizse karanhkta sürünürsünüz,
Size nur saçmaim§ temiz haç henüz.
Sizin gozünüzu açmaliyiz biz,
Boylc cclialetten kaçmaliyiz biz.
,,Devin soyulunca ncyin v a rsa  v e r!”
Bizim b\i ?iara oyle sen emel.
Derhal h az ir  o! cennette b ir yer,
Orda külfetin de gormez bir engel.

*»*
Kim diyor ki hiç birçey bilmiyovduk biz? 
Yiîd.izlari sayar, d a n  ekeriz.
Olsa — olmasa da eger uyan,
Daima seveiiz fransizlan,
K ara  ku lla r degil, sade insanlar,
Boynuna haç takan  hristiyan lar.
Z otla  sa tihnada bizim pazarda 
Bazan uduzulur kizgin kum arda.
Jarabb i degiliz biz ispanyali,
Cuhud diye alahm okurïuk mali.
B irak her ta ra fa  yayilsin k i ,  biz,
Her kanunla gorenlerdcniz”.

*«*
Pevgam ber b ir gozde gbrmiiçtü sizi,
Siz b irbirinizi seversinizmi?
F itnekàr riyakâr, alçak, bed esil,
A llahdan Lunetier kazanmi§ nesil!
Saglam cam degil, karda^m izin, 
ü e ris i lâzim dir size anlaym,
I§te bu deriyi kardaçinizdan
So y up kanun île hergün her zaman
Paltolav dikmedesiniz kizlanm za,
Baiiçig alirsm iz arvadm iza,
Aileden gizli sakladigm iz 
Bah ah çey-çoyler sizindir yalniz.

V
Sen ey T a n n  og-lu H azreti-fsa 
Belaya katlandm  kimin ugronda?
Hakki — hak ikat için, yahud bizimçin,
E y Allahin oglu soÿle ne ettin?
Yoksa bu insan lar arkanca güldü?
Boyle olacakti, boylede oldu!
Kilseler, m abetler, b ir s ira  sam iar,

2) Davud peygam berm  zevcesine sahib olmak için ilz 
askeri U ryanm  katline e.mir ver mi 5 oldugna isre ttir.
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Katranli, dumanh dini kelämlar, 
Suretler önünde an dl a r  igerler,
Terli ahnlarla täzim ederler.
Läkin sen bilmezsin bunlar nigindir 
Bunlar ogurlukgirn, kavga igindir. 
Geldik huzuruna lutfen ver bize 
Kardag kam dökmek igin icaze 
Yangin düsen yerden ogurlayip biz 
Kilseye armagan getirmekteyiz.

V
Dileriz, özümüz akillanirken 
Allahm nurile sidki — yürekten: 
Akillansm biraz bagkalarida.
Igiksiz kalmasm onlar arada.
Hakikat giinegin agik agikäre 
Göstermek isteriz kör gocuklara,
Evet biz her §eyi ogredecegiz.
Bize tabi olun, muti olun siz. 
Hapishanelerin tikilmesini.
Muhkem zincirlerin dögiilmesini, 
Onlarm ne sayak süriilmesini 
Bagh kamcilarin örülmesini,
Biz gok §ey yapanz razi olun siz 
Hele 5 0 k seylerde ögrenirsiniz 
Lakin sizin ulu, dogma daglan,
Koyun elinizden alalim ban.
Onsuz da denizler, cöller alrarm§
§imdi de daglara nazar salmrasg.

V
Seni de sürd.üler, aziz Jagovuni 
Ey ben im samimi yegane dostum.
Sen degil ugrunda Ukraynamn 
Belki 011a kat’J dü§man olanm 
Yolunda hak seven kizil camni. 
Diigman badesinden1) zehirler igtin. 
Ebedi bir seref kazandm sonda, 
ölmeyen bir ruhla yüksel yurdunda 
Sahil boyladmda kanatlan, yiicel, 
Kazaklarla birge ugup kanat gal! 
Dostum vardir yalniz bir ricam senden, 
Perisan vatanin bekgisi ol sen. 
Kazaklarla birge göz yaslari dök, 
Zulmiin kaleshii ellerinle sök.
Bon sizi e trafa  sagmak isterim.
Helelik ey benim dügüncelcrim

’) Aslmda — „Moskuva badesinden” dir.
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Benin] fie  getecck ku rtu lug gagim . 
E sa r e tte n  eve  k a ytacag im .

V
Birak tarlalarda hergiin onlari,
Okgasm gelecek bahar ruzgari . . .  
Ukraynadan esen sakit kiilekler,
Bu diigunceleri sana yetirer.
Dcvli diisiincemin eksilmez gemi,
Son de gozleiinde karda^ §ebnemi,
Qik bu derdlerimin istikbalirie,
Act vataniimn yazik haline.
Kabul nt yiirekten sen de bunlari.
Qicekli k irlan , yiice daglari.
Aziz dost, hatirla, beni yad eyle 
Bu kemgin gonlumii giildiir yad cyle!

f 184-5] E. C e v a d  ve  M, M i i g f i k
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!!ЕРІ;КДАДИ З ШЕВЧЕНКА УГОРСЬКОЮ 
МОВОЮ

Не зважаючи на те, що в склад Угорщини 
ХІХ-ого ст. входило також українське Закар
паття і що талі було багато людей, які могли б 
причинитися до ознайомлення угорської суспіль
носте з українською літературою і її провідними 
»«статтями, перші згадки і статті про Шевчен
ка появилися и угорській періодичній пресі щой
но в 1890-их pp. Якщо ж іде про переклади з 
Шевченка, то в час. „Буковина”, ч. 36 з 1897 р. 
була згадка про декілька поезій Шевченка в пе
рекладі о. Николая Матея, надруковані в угор
ському час. “Magyar Allarn”, але ж цих перекла
дів Олександрові Бон калові, авторові статті 
„Шевченко в угорській мові” в XV-тому томі ви
дання УНІ не повелося віднайти. Із першим угор
ським перекладом з Шевченка виступив щойно 
1914 р. в тижневику “Vasarnapi Ujsag” Гіядор 
Стрипський (Н. Sztripszky, нар. 1875), що про
тягом яких 20 років був урядовцем Національно
го Музею в Будапешті і потім радником мініс
терства. Стрипський дав одну, кевизначену ближ
че Бон калом, з політичних поезій Шевченка в 
перекладі досить точному, але далекому до кра
си оригіналу. Пізніше, вже під час першої світо
вої війни, 191(5 p., появилися в заснованому 
Стрипським місячнику “Ukrania” нові переклади 
з Шевченка, зроблені гімназійним вчителем Ва
лентином Вартою з допомогою Стрипського, який 
приготовляв найперше прозовий переклад. Пе
реклали вони і надрукували переклади таких пое
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зій: „Як умру . . „Минають дні .. „До Осно
в'яненка", „Наймичка” .

Найкращі угорські переклади з Шевченка 
належать перу відомого угорського поета Зем- 
илєні Арпада (Ястріепі Аграсі, 1865-1919). Бу
ли вони зроблені теж  на підставі прозових пере
кладів Стрипського і Земплєні приготовляв їх 
для видання окремою збіркою, але ж передчасна 
смерть перешкодила цьому пляиові. Між пере
кладами Земплєні були: „Думи м о ї . . . ” , „Кав
каз”, „Садок вишневий ..  „Огні горять ..
,,І небо невмите. . „Чого ти ходиш на моги
лу . . „Сонце заходить. . . ”

В 30-их рр. перекладав Шевченка, перебу
ваючи, як емігрант, в СРСР, угорський поет ко- 
муніст Анатоль Ґідаш.

Першим книжковим виданням появилися пе
реклади з Шевченка після другої світової війни у 
Будапешті 1953 р. п. н. “КоЬіоч” (стор. 342). До 
збірки входить стодвадцять й один переклад, усе 
в опрацюванні угорського іюета-лірика Вереша 
Ш андора, в тому теж переклади „Гайда,маків”, 
„Кавказу”, „Неофітів” . Роблені всі ці перекла
ди иа підставі не надто точних російських пе
рекладів, виданих 1947 р. в Москві і це у великій 
мірі применшує їх вартість.

В нашому виданні Шевченко в угорській мо
ві представлений перекладами А. Земплєні, Г. 
Стрипського та В. Варги і В. Шандора.

3 6 6



ТЕЧЕ ВОДА В СИНЄ МОРЕ. Переклав
В. Ш АНДОР

FOLYAM OML1K

Folyam cimlik kek tengerbc, 
Visza u tja  nincsen.
Kozdk lesi szerencsejet,
Do szerencse sincsen.
Nekivag a nagy vtlagnak, 
Parto t ver a tenger.
Szive hisz a szcvencscben,
Feje hiiini ncm mer.

Ismerctlen idegenbe 
Loptet igazitja.
Apjat, anyjat, edes parjat 
Valjon kirc bizta?
Idegcnt az idegenben 
Eleget talalhat,
Do nines, aid meghallgassa,
Egy jo szot se valthat.

J a r  a kozak messze foldon, 
Ramorog a tenger.
Az hi t i e ,  ho fi'U  szerencset lei. 
Csalodik az ember.
Krugat, bug a daru s elszall 
Tenger felett mescze;
Sir a kozak: minden u tja t 
Tomott gaz belepte.

U838] V/ с 6  г e s S а и d о r



ЧОГО МИНІ тяжко. Переклав
В. Ш АНДОР

МЙЛТ N ¥ 0 0 0 7 , ЬЕ 8 0 Я 8 0 М .. .

Мегі пуой'дг 1е кої'зохп? ТеЬгст т с  (Мір- Ьогсіот 
Й, кіЬся Деі,іrj.ulh.iit, kia.lt.hat зг.іусш,
МіпЬ апуДЬог кусттек? Йиіуоз, тіїгі аг біот, 
Когбпуоз усй'хєірш, огок кіе^еи . , .
Бііегст, Бгот^агот, еівгиппуасіт уакуот — 
І)сгте<3і тез, еп агі\тет, пе скак вгиппуасіогг, 
Реісііет пасісі ,)агіа і.апсііі а допойя,
На пшея таг т ії  Цлііет Бгйісз е \’І1&коп!
[1844] V / е б  г  е  8 S a n d o r



УРИВОК З ІЮНМИ „КАВКАЗ" Переклав
Л. ЗЕМПЛЄН1

KAUKÄZUS

і logy ok fölöt hcguck, felhökbc öltözve, 
Bânattal beveive, hös vérrel ijntözve, 

Prometheüsz bünhödik ott 
ösidöktöl о'.ta.
Szivct a sas naprôl — napra 
Vâj'ta, marca'ng'olta.
De az élet tüznedveit 
Nem bivta kilopni 
A hös megélt s fetisteiuil 
Lâtod mosolyognî.
A Szabadsâg, az Igazsâg 
Lelkc cl nem vcszhet,
Tengcræ mélyén kapzsi Gaz sâg 
Szânlût nem szcrezhet.
Élô Iclkct lâncba nem ver,
S cm az élô igét;
Nem rontja meg sernmi zsarnok 
Istcn dicsüségét.

Oh Istcn, vol cd nem vitâzunk 
Nem hozhatunk itéletet.
Sorsimk csak sîvnî, sirni. sîrni 
Sôznunk a bai'na kenyeret 
Vérhulla.itâssal, kônnyhullajtâssal,
Jogunk halott, kiszenvedett.

[1845] Z e m p l é n i  A r p â d
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МИНАЮТЬ ДІЇ!, МИНАЮТЬ НОЧІ. - - Переклав
В. ШАНДОР

NAPOK MuI.NTAK fiS £JE K  M t’LNAK . . .

Napok rnulnak es ejek mulnak,
Halkan tiinik a nyar, zizeg 
Szaraz level kozt. Pillak hunynak.
Minden gondolat szeiidercg;
Elalszom s ncm tudom, miv% re: 
iilet ez, vagy eletem vcffe?
Bolugok, egy vilag terhe nyom 
Ks nines koniiyern, se mosoSyom.

Sorsom, hoi vagy? Sorsom., hoi vagy? 
Varlak tllet-hosszat, . .
Ha nem adsz jot, uramistcn.
Klildd ream a rosszat!
Csak ne hagyd, hogy a bolvongo 
Vaitip; alva-jarjon,
Korhadt ronkkent elkallodj^k 
E Rzeles viiagon!
Adj cletct: legyen szivem 
Szerelemmel-aidott,
Vagy folgyujtoin, elhamvasztom 
Az egesz vilagot!
Reserves sors vasbeklyoban 
Meghalni sotetben . . .
De aludni, csak aludni 
Meg nehczebb nekem,
Nyomtalanul es orokre 
Elm ulni! Egy lelek,
Egy hit szem se kiseme, hogy 
Pusztulok vagy elek. —
Sorsom, hoi vagy? Sorsom, hoi vagy? 
Varlak clet-hosszat, . ,
Ha nem adsz jot, Uramisten,
Kiildd ream a rosszat!

[18453 W e o r e s  S a n d  o r
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ЯК УМРУ. ТО  П О Х О В А Й Т Е ... Переклали
Г. СТРИИСЬКИИ І В. ВАРҐА

V fiG R E N B E L E T

Ha meghalok, temessetek 
Magos dombnak kozepebe,
Szcles mezon, dus tcreken 
Draga Ukrajn&m olebe;
Lassak szcles buzafoldet,
Dnyepert s aimak gyors selloit 
II all jam mikcnt zuliog a  hab,
Mint morajlik, zug is  sivit!

S ha elviszi Ukrajndbol 
El messze kek nagy tengerbe 
Ellen verct: felrladok 
Buzatablat, gycpes halmot —
Mind itt  hagyok es felszallok 
Magas cgbe Isten ele, —
Ott hodolok. De addiglan 
Meg Istenre sem gondolok.
Foldeljetek, aztan-talpra!
Bilineseket tepjetek el,
S a szabadsagot ontozzetek 
Gaz elleniink ho v&revel!
S nevem majd a nagy csaladban 
Ha lesz szabad uj nemzedek,
Hajas szivvel olykor-olykor 
Csondes szoval emllttessek,

E1845] H. S z t r i p s z k y —• V. V a r g a
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МЕНІ ОДНАКОВО. Переклав
В. ШАНДОР

MINDEGY NEKEM

Marad Ukrajnaban ncvemnek 
Emlcke'/ Oly mindcgy nek cm, 
Blfelednek, vagy emleg-etnek 
llazaniban, tag videkeken:
Nekem mind egyforman forog;
Idegenek rabnak iieveltek 
Es onycim el nem temetnek,
Ha rabsagomban meghalok.
Ivl indent magammal viszek en,
Ha ramborul a sirhalom 
S teres U krajnat elhagyoin,
Mely enyem es megsem enyem.
А а ара, lia ranez fiara.
Ne mondja, rolam cmlekezve:
“Honaort kinoztak halalra,
Nehez bilijicsben, roessze-messze”.
Nekeni se-vig, se szomoni,
Mit szolna ra  az a fiCt. . .
He jaj, az nem mindegy nekem,
Hogy U krajnat tiporja-m arja 
Ravaszsag, s nyomja alazatba,
S kifosztja es u jra  sa rk a lja . .. 
Mennyire nem midegy nekem!

[ 18471 W e i i r e s  S a n d o r
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Moro TH xoamii ha  Morn/iy? IlepeKjiaB 
A. 3EMnjl6HI

A Ka KYAPA

— „Mit jarogatsz ki a dombra?
Szoit lanyahoz edesanyja.
Mit sirdogalsz felmenoben?
Mit turbekolsz cj-idoben 
Kekes szarnyii galumbocskam!
—Ugy anyam, ugy!” S ment a bus l&ny, 
Anyja meg sirt varakozvan.
Nem alomfu h a jt ejjel most 
A domb ugarabol.
Ott egy jeg-yes, ifju lanyka 
Kanyabodzat apol.
Konyuivel OlltOZgette 
Ugy kert irgalm at ott;
— ,,Kiildj ra, 17ram langyos essot,
Kiildj apru harmatot,
Hogy ez a fa megfoganjon,
Aga, }omlija nojon,
Tan madarkent. masvilagrol 
Kfcdvesem elojon.
Feszket rakok, neki szanom,
Lombos kanyaf&mon,
S oda szallok, dalolva ha 
Elocsattog parom,
Epyiitt sirunk, csattogunk majd, 
tjlve gyonge agra,
Hajnalba meg aggyiitt szallunk 
El a  m asvilagra”.

Harom evig jarogatott 
A szer lany a  dombra.
Lass an a  fa  megfogamzott,
Lombot, agat bontva.
Negyed even. . .  nem alomfu 
Nyilik ejjelente,
S irt a lany a kanyafaval 
Halkan beszelgetve:
Hej te  borus, hej te  magas
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£des kinyafdin!
Napkelt eliitt nem esovel 
Ontozgettek Й.Ш.
Konypatakok losalgattak,
Me]eg csermelyek,
Gonosz hired koltik azert 
Gonosz emberek.
Nem becsiilik h&zast&rsak 
Parjukat, nem §.m!
Semmibe se n£zik az cn 
Piros kanyafam.
Kosd be, zold fa. fejeeskemet 
H arm attal mosd meg,
H a lv a n y  o re  Am lo tn b ja id d a l  
Napfenybol ovd meg!
I tt  talalnak, eltemetnek 
fis kigunyolnak
Szer lombodat rossz gyeimekek 
Megtepik holnapl”
Kora reggel a  k&nyafan 
MadArdal csattogott;
A latta egy szep szoke lfiny 
Almatlan aludott.
E lfaradt a  fiatalka 
Vegkep' elszunnyadott.

V
Folkelt a nap a domb mogul,
Koltenek a  falu ori.il.
Csak az an у a nem dolt figyra,
V arta lany&t vacsor&ra,
V arta, varja, slrva v&arja . . .

[1847] Z e m p I 6 n i  A r p d d
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САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ. . .  Переклав
А. ЗЕМПЛЄНІ

Е 8 Т Е

Меййуез ків кеіЧ а  кйг кбгііі 
ЬотЬ.і'аі кой сїегеЬойаг гй^-Ьйй. 
8гап16^геібк іогтек іГа-екеккеІ,
И уотаікЬ ап йяіої ІуапуЬасі Іерсіеі,
Anyjok бкеі уасяогауаі уаг^а. 
Гаїдаггз-абгіаїі ІегЙ а Ьаг-перпек 
8  £е1асі]а а іапу а я екії екксЛ.
Егй.чі csillag £6пу61 і-а^уч^аЦа;
Apr6 cska.it апуіок іапо^аЦа,
1)е а £іі1еші1с Ьеіе езаЙо£.
О кЬ а^аііа  а кіз вгозяке ^ к е і ,
А7̂ аг> ИаНсап Іеїекіеїі бкеї,
ОМаіикпаІ т а § а  іб еіаівгіїс.
Сябпгі уап, еяак а  Іапуок йгата Ііаііяяік 
в а  сеаШ>к'о £і.і1еші!с епек.

[1847] 7< ет  р і є л і  А г  р а с і
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ОИЛкХ.'ІІ. люлі, моя дитино. 1 Іерек.іаи 
В. ШАНДОР

ТКІМ ТК-ТККТЕ, ШЖ'гАТОМ, А Ь Т А Т О М ...

ТепІеЧеМе, гінкаіопі, аНа1;ст 
парраї, еііеі . ..

Ма^(1 аікогої, Ьа Ьоіуоп^зг а  іокіоп 
згегІеБяе.і ,іе1.

Кісві ііш п, ара<іг61 зяіууєі 
та^і її ет іскегг!

Е п ^ е т  аікояг, сп \-agyok а  Ьгіпой . . .
Ке із ксгііезж.

На тееііаіок, игакЬог по ^агЬавз; 
геїге з&гЬазй:

Иет кеічіегі, кі уа '̂у, пет ііеі еі, 
оИ зеїаіцаза!

А гй вгеїсп їаіаїзг Є£у капуаШ;, 
а.11 і аіа^а:

Сопсіо̂ ' агга, Ьо̂ -у 32иійаііуа<іпак 
кейуепс М.іа.

РаїиЬа егяг — }і<ц, ott а ГаїиЬап 
пе Мпкбйі&І І

ІІа Іаіяг апуа/Ь йуегтекеі когоІЛ: 
е^оі-аиІіаЗ!

[18481 ’У У е о г е в  в а г к і о г
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ЧУМА Переклав
В. ШАНДОР

A PESTIS

A kornyeket asoval ja r ta  
Es a sirokat. egyre asta 
A pcstis. Hyllat halmozott 
S m ar senki sem im&dkozott.

Falun, varosban, messze es kozel 
J a r t  mocskos torloronggyal, sopriive).

Tavasz. A kertek kivirulnak. 
Puha, bolyhos gyolcsba boruhiak, 
A pazsit harm attol feher,
A fold vig, szomjas es lcder, 
filed csillamlo targas&ga,
Sok konyes, hajlekony viraga.
De a  falusi nep akolba 
Buvik, mint remult birka-csorda, 
Egymas hegyen-hatan tiporva. 
Utcakon okrbk etlcn bbgnek, 
Ivonyhakcrlben lovak legelnek, 
Nem ha jtjak  oket a karlmba, 
Abrakoltatni nem jo gyermek — 
Cgy latszik, mclyen elahidtak, 
Tan tiszta mez az ember alma? 
Meg a vasarnaprol se tudnak, 
H arang szol es labuk nem indul. 
Kemenyek fiisttelcn busulnak. 
Szerii alatt, ke rite sen tail,
Fekete sirgodrok lapulnak.
Ha/.ak mogott, kertek kozbtt 
Rurbevarrt, katranyos testekre 
Keitel fonodik. lane csorog: 
Huzzak a sirasok a gycpre, 
Koporso nelkiil fedlk el.
P a r lassu honap telik el —
A szorgos, dalos clet bcnult,
A falu brokre megncmult,
Vegiil felverte a csalan.
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Csak a  sirâsék jönnek-memmek,
Aztân azok is elpihennek,
Lerogyva palânk oldalân.
V irradatkor nem nyilik ablak, 
Elhantolatlan a halottak 
Hâzak mögött, porban rohadnak.
Mint oâzis a sik mezön,
Lâtszik falu zoldje,
Nem bcgy oda senkifia,
Csak szél nyargal benne,
Sârga leveleket terel 
Sârga messzescgbe.
Sokä zöldelt az a falu ;
Az embcrek végre 
Üszkött, langot küldtek rdja,
Perzselték, égették,
A keserves kin utcâit 
Hamuba temették.
Nyonia sincsen, рога sincscn,
Hamva szélbe szâllot.
De ki érti legmélyeig 
A nyomorusàgot?

[ 1848J W e ö r e s  S â n d o r
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ЛІЧУ В НЕВОЛІ ДНІ І НОЧІ. І Іереклав
В. Ш АНДОР

S55AMOLOM A NAPOT, e J E T . . .

Szamolom a napot, cjet 
S a szantot elvetem.
En Isteneni; Lassan telik 
A szamuzetesem!
Evek folynak szakadatlan 
Mint lusta folyoviz 
Es elsod.orjak magukka]
A rosszat, a jot i s . . ,
Nem is kcrjk, csak elviszik —
S te kcrsz, adta fattya?
Imakiat soha-nap.fan 
A z eg meghallgatja.

L a p o k  k o z t z a v a r o s  f o ly a s s a l ,
Nadak kozt csavavos futassal 
Harom ev busan csord.ogalt.
Zord kamrambol keveset vittek,
Hiszen nem is sokat vihettek;
Es mind a tengerbe talalt,
Titokban clnyelie a tenger 
Nem ezustbm es aranyam,
I)c cveim: minden javam;
S iathatatlan torvenytabiaim,
Melyeket a kez irni nem mer.
Ncm-letezo tollal jegyeztem . . .

Hadd folyjon szennyes aradatban 
A nadasok koat szakatadlan 
Rabsagom ev-sora! De en 
Mar czt megszoktam szep-szeren.
Hoi uldogelek, hoi setalok 
Nezem a tengert es siksagot 
E s  dal kerekedik fejemben 
e s  a  dalt konyveeskebe jcgyzem 
Mennel aprobb betiikkel. ICezdemi

[1850-1858] W e o r e s S a n d o r
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ОГПІ ГОРЯТЬ, МУЗИКА ГРАЄ. Пере клан
В. Ш АНДОР

А ТАМ РАК еОИЕК. . .

А Іашрак е£пек. йспскагЬап 
Ми г ріка э!г, тш.чіка Ііагзап;
Ьа іічгіа §уетапІкепІ га£уо;ї 
Ак а. ІапувгетскЬсп,
О ия о г о т о к  г е т с п у е  ІеЬЬсп:
А г еіеі Ьт'Ьз-згер сіоіок 
А Ьііігіеіеп, ій'й .чгетекпек!
Міпсі тозоіуо^лак & пєуе!;пек 
Ёв (:апео1пак. Свак єн плакат 
\ozem копну когі, УІ а̂БгІаІап. 
Уагагеїаі а̂ІБгік епуеіет,
Ґогго коїтуеЬ Ьпііаїлга зг&пот: 
Уігакіаіап, цуитоіскісіеп 
Мйк сі згеШроіЧ ііуиіза^от.

‘ * 8503 \У е <> г с 8 Я а її сі о г
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доля Переклав
В. Ш АНДОР

OSZTALYEÉSZEM

Nom, sosem raktâl csapdât nékem,
Nem ravaszkodtâl, lânytestvércm :
Az elhagyottnak gyâmja lettél,
Mogfog'tad i^ycrmek-kezemet 
S az iszâkos mestcrhcz vittcl:
Bârhogy — tanuljon a  gyerek!
“Tanulj I Eljon mcg az a kor.
Ilogy emberek leszunk m indnyâjanl”
— Ëlhittem. Magoltam vidâman.
Becsàptâl : nem jobb senunikor,
Belolünk sohascm lesz ember 
A mi lelkünk sohasem szinlel,
Mi toronyirânt nekivâgunk,
Hazugsâg nem marad ut&nunk.
Menjimk; vezessen régi hüség,
Notestvércm, igaz barâtom!
Menjünk; inessze még a dicsoscg.
S a dicsijség: a hivatâsom.

[1858J W e o r e s  S â n d o r
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МИНУЛИ ЛІТА МОЛОЛИ. Переклав
В. Ш АНДОР

IFJUSÄGOD MÄR MESSZE-MESSZE . . .

I f j u s ä g o d  m ä r  m e s s z e -m c s s z c ,
Remcnyeidct is eivitte 
A h id c g  szel. 6 , teli feny!
Zord hazban, e g y e d ii l p ih e n s z  le,
Nines, akivel egy szut es er el j,
Gyenged tanäesät kerve. Nines I 
Az embernek senkije sines, 
liemenyfosztottan rogyj magadba.
A balgät csalja, kikacagja,
Lätasät faggyal befuttatja 
Akivänsäg. A gondolat,
Mint h 6 a  pus?,tan, szetiepül.
Te iilj csak a vackodba, tiirj.
Ne värd zscndülni sorsudat.
Kikeleted nera terhet vissza,
Hogy kiskerted zbldbe boritsa,
Hervadt remenyed megujitsa . . .
Szabad, szep gondolataidra 
Fogsäg terped. Tbrodj bole.
Ne vonzzon tobbc semmi se.

H860] W e o r e s  S a n  d o r
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ШЕВЧЕНКО У ФРАНЦУЗЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

Перші спроби ознайомити французьких чи
тачів з поезією Шевченка припадають на 1876 
рік. Тоді появляється книжка французького ди
пломата барона Адольфа д’Авріля ( 1822-1904) 
лід назвою „Сентиментальна подорож по слов’ян
ських країнах”, що в ній крім описів України є 
також переклад двох уривків із Тарасової но
чі” та „Гамалії” французькою мовою. Цього ж 
року французький учений і письменник Еміль 
Дюран (Emile-Alexandre Durand, 1828-1890?) в 
опублікованій ним у журналі “Revue des Deux 
Mondes” з 15 червня 1876 р. студії про Шевченка 
подав прозовий переказ Шевченкових поем ,,Га- 
малія”, „Гайдамаки”, „Катерина”, „Наймичка” і 
„М арія”, як теж  віршований переклад віршу „Са
док вишневий” та прозовий переклад віршу „Ма
р'яна Черниця”. Усі ці перекази й переклади тре
ба трактувати, як спроби інтерпретацій даних 
творів Шевченка. Подібний переказ змісту поеми 
„Утоплена” поданий також у книжці французько
го журналіста Віктора Тіссо (Victor Tissot, 1844- 
1917), п. н. “La Russie et les Russes. Kiev et Moscou. 
Impressions de voyage”.

В 1887 p. надруковано y травневій книжці 
брюссельського місячника "La Société Nouvel]«” 
досить добрий прозовий переклад Шевченкової 
„Катерини” , зроблений Е. Енсом (E. Hins), про
фесором школи Athénée Royal в Шарльруа в Бель
гії. Дев’ять літ пізніше, 1896 року, появляється в 
збірці “fîibliotéque Slave Elzévirienne. X I I I . . .  Ра-
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ris, Ernest Leroux” більша і дуже прихильна сту
д ії барона д ’Авріля про Шевченка разом із до
брим перекладом Шевченкового „Гамалії", що 
його цього ж року передрукував паризький "Fi
garo’’ в літ. додатку з 9 листопада 1896, як „Пое
тичну ревеляцію” . В 1903 р. прозовий переклад 
Шевченкового , Івана Підкови" дав у своїх спога
дах про поїздку на Україну п. н. "Eu Petite-Russie. 
Souvenirs d'une missiui” французький археолог 
барон до Бей (de Бауе). Короткі прозові перека
зи деяких Шевченкових творів наявні теж  у пра
цях відомого французького славіста Люї Лєже 
(Louis Léger), що в 1905-1906 pp. ирисвятив Ш ев
ченкові окремий курс у своїх викладах у “Collège 
de France”, опублікованих згодом 1906 й 1914 р. 
друком.

Черговий прозовим, але ж добрий з погляду 
на точність змісту, переклад належить Якову Ек- 
земплярсько.му, нащадкові старої української спя- 
щеничої родини, що був російським консулом у 
Львові і в Парижі і після революції став головою 
Української Ради в Парижі (помер 1929 p.). Ек- 
земплярський переклав Шевченкове послання „1 
мертвим, і живим . . . п. н. ‘‘Une épitre de sevccti- 
ko” і надрукував його в паризькому журналі “Le 
Monde Slave” 1918 року, як теж окремою відбит- 
кого. Цей переклад був оцінений дуже високо 
оснопіжком згаданого журналу і французьким 
експертом в справах центральної Европи Ернес- 
том Дені.

Найкращі поетичні переклади з Шевченка 
належать перу відомого французького поета-лі- 
рика Фернанда М азада (Fernand Mazade, * 1861 
p.). Це переклади віршів „Садок виш невий...” 
і „І иіирокую долину, . надруковані в тижневи
ку “France et Ukraine” , що його видавала дипло
матична місія УНР в Парижі (в  числі з 5 березня 
1920 p.). Вони римовані і майже адекватні щодо
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Ыриости. Добрі переклади з Шевченка увійшли 
також до французької антології української літе
ратури, опублікованої 1921 р. французьким мо
вознавцем Лптуаиом Me є н. н. “Anthologie de la 
Littérature Ukrainienne .. . avec un avant-propos de 
M. A. Meiliet, professeur du College de France”. 
Це віршовані переклади „Наймички”, „Кавказу”, 
,,У тієї Катерини . . „Мені  тринадцятий мина
ло . .  „Я не нездужаю .. .” та „Як умру, то по
ховайте . . . ” Вони не підписані і хто був їх авто
ром ще іі досі не встановлено. Переклад ,,Як 
у м р у . . . ” з тієї антології разом із перекладом 
„М ар’яни Черниці" із статті Дюрана був пере
друкований 1928 р. у французькій антології ук
раїнської літератури, виданій брюссельським жур
налом „La Nervie”.

В 1930 р. появився повний переклад Шев- 
ченкового „Єретика” , зроблений спільно Софією 
борщак і французьким публіцистом Рене Мар
телем та надрукований у журналі ‘‘Le Monde Sla
ve” за березень 1930 р. Цим самим перекладачам 
належить, мабуть, також і переклад уривку з 
„Великого Льоху”, вміщений у книжці І. Ворща- 
ка та  Р. Мартеля “Vie de Mazeppa” . В 1931 p. y 
брошурі проф. Д. Дорошенка “Chevtchenko le 
poète national de l'Ukraine, avec une préface du 
Comte Antoine Chiappe” надруковано переклад 
Шевченкового „Сну’' („На панщині пшеницю ж а
л а . . . ” ). Гарпий переклад віршу „Мені однако
в о . . . ”, зроблений спільно Оксаною Токарже- 
ською і Шарлем Тіяком (Charles Tillac) появив
ся у виданій 1933 р. книжці Роже Тісрана (Roger 
Tisserand) п. н. “La vie d’un Peuple. L’Ukraine. Pré
facé de René Pichon” ,

Поданий на цьому місці за розвідкою І. Ду- 
бицького (в XV-ому томі УНІ) і за працею Ілька 
Борщака „Шевченко у Франції” , Львів, 1933, яка 
подає огляд шевченкіяни у Франції до 1930 р.
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включно, перелік французьких перекладів з Ш ев
ченка треба доповнити деякими досить скупими 
даними про дальші роки. Декілька перекладів з 
Шевченка були надрукоуані І939 р. у виданні 
G. Morgulis. La poesie ukrainienne ; Shevtchenko, 
poète national de l’Ukraine, Paris, 1939.

Згідно jk з інформаціями M. Гнатюка в ки
ївській „Літературній газеті-’ (з 5 квітня 1960 р.) 
п. її. „Т. Г. Шевченко і французи”, 1939 р. у 
зв’язку із 125-річчям з дня народження Шевчен
ка у травневому числі журналу „Коммюн” , реда
гованого Роменом Ролланом і Люї Арагоном, бу
ла надрукована поема „Сон” у перекладі Шарля 
Стебера. У французькому випуску московської 
„Інтернаціональної літератури” (ч. З за 1939 
р.) появилися його переклади трьох Шевченкових 
віршів „І золотої, і дорогої . . „І Архімед, і Га- 
л і л е й . . . ” та „Як умру, то п о х о вай те ...”. На 
цьому відомосі'і про французькі переклади урива
ються. Радянський літературознавець Ф. П. Гіо- 
гребенник, автор огляду „зарубіжної ювілейної 
шевченісіяни” п, н. „Всесвітня слава Кобзаря” (в 
„Рад. Літературознавстві” , кн. І з 1962 p. crop. 
105-113) не спромігся назвати ні одного пере
кладу з Шевченка чи хочби статті про нього 
французькою мовою.

Чотири зразки французьких перекладів з 
Шевченка, наявні в XV-ому томі У11І, доповню
ємо тут п’ятьма давнішими перекладами, пере
друкованими із виданої за редакцією Юрія Луць
кого у Мюнхені 1961 р. збірки перекладів з Шев
ченка п- н. “Taras Shcvchenko. Poems — Poésies — 
Gedichte”, як теж двома перекладами Дж. Мор- 
джуліса й Ш. Стебера.
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ҐЛМАЛЇЯ Переклав 
АДОЛЬФ Д'АВРІЛЬ

IIA MALI A

„Oh! il n ’y a pas, il n'y a ni vents, ni flots 
„De notre Ukraine!
,,Y délibère-t-on comment se soulever contre le Turc? 
„Nous n’en entendons rien à l’étranger.
„Oh! soufle, soufle, notre vent, à  travers la mer 
„Et du côté du Grand-Lug1).
„Dessèche nos larmes; étouffe le bruit de nos fers; 
„Dissipe notre ennui.
,,0 h! joue! joue! petite mer bleuâtre,
„Sous ces navires-là'2)
,,Qui portent les Cosaques, dont les bonnets 
,,Vers nous scintillent. ,
„0 notre Dieu, bon Dieu, quand même ce ne serait pas

pour nous,
„Amène-les de l’Ukraine.
„Nous entendrons retentir la gloire, la gloire cosaque, 
„Nous l’entendrons, et périrons après, s’il fau t”.

C’est ainsi qu’à Scutari:i) chantaient les Cosaques
prisonniers;

Ils chantaient, les pauvres chéris, et leurs larmes
coulaient,

Les larmes cosaques coulaient, m arquant leur chagrin. 
Bosphore en frémit, n’ayant jam ais entendu 
Le pleur des Cosaques; il gémit, le large.
Le sauvage taureau ; il secoua sa peau,
E t, en rugissant, envoya ses vagues,
Les chassant sur ses côtes, loin dans la mer.
E t la nier mugit à son tour la  parole du Bosphore,
La pousse vers Lim an'), e t Liman transm it sur ses

vagues
l) île zaporogue, près l’embouchure du Dnieper. 
ri B a i d a k ,  petit vaisseau à voile. On dit ordinai

rement t  c h a i k a.
s) Ville turque située en Asie, vis-à-vis Constantinople. 
■'} L i m a n signifie un port ou l’estuaire d’un fleuve; 

il s’agit de l’embouchure du Dniepr.
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Ce langage de douleur, jusqu’au Dnieper.
[1 éclata de rire, notre vieillard gigantesque,
Tant que l’écume s ’écoula sur sa moustache.
„Dors-tu donc? l ’entends tu , frère Grand Lug?
,,Ma soeur K h o r t  y e i a,K) l ’entends-tu?”
Steppe e t Khortycia répondirent: „Je l’entends,
.J e  l’entends!” E t Dnieper se couvre de petits navires.

E t les Cosakues poussent leur chant:
„Chez les Turquins, de l’au tre  côté,
,,La maison est planchéiée’) .
„Haï, haï! nier, joue,
„Gronde et brise les rades !
„Allons en visite!
,,Chez les Turquins les poches sont pleines 
„De ducats et d’écus,
,,Nou3 n ’allons pas vider les poches,
,,Mais égorger et mettre à feu,
„Délivrer nos frères!
„Les Turquins ont des janissaires 
„Et des pachas sur leurs bancs.
,,Hoë! hi! ennemis!
„Nous sommes sans hésitation I 
„Gloire et liberté à nous!”
Ils voguent en chantant;
La mer ressent le vent.
Hamalia à la tête 
Dirige le navire.
A Hamalia bat le coeur;
Le mer s’est enragée.
Pas de peur! E t le voila
Lâchés dans ces montagnes, dans les vagues.

Elle sommeinlle dans le harem, dans son paradis, la
Byzance,

E t Scutari sommeille aussi, Bosphore bouillonne, 
Comme enragé; tantôt gémit, tantô t rugit;
Il veut réveiller la Byzance endormie.
— „Ne la réveille pas, Bosphore: tu  en auras plus

de mal;
„Car seront ensevelies tes blanches côtes dans le sable, 
„E t enfoncé toi-même dans la vase”, — lui mugit la

mer bleue:

5) K h o r t y c i a ,  nom d’une ile zaporogue.
I) „L a  m a i s o n  e n  p l a n c h é i é e ”, expression 

employée dans les chants populaires pour exprimer le 
bien-être et un certain luxe. — T u r q u i n s ,  surnom de 
mépris.
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—„Est-ce que tu  ignores quels convives je porte 
„Au sultan ?” — C’est ainsi que la mer se calma 
(Car elle aim ait ces acharnés Slaves huppés).
Bosphore se retint. Les Turquins sommeillaient,
Aussi le lâche sultan sommeillait au harem.
Ge n’est qu’à Scutari que veillent dans les cachots 
Les chers pauvres Cosaques. Et qu’est ce qu’ils

attendent?
Enchaînés, dans leur langage, ils implorent le bon Dieu 
E t le vagues s’enfuient, rugissantes vers l’autre bord: 
„0 cher Dieu de l’Ukraine!
„Ne loisse donc pas périr à  l ’étranger
„E t en captivité, nous libres Cosaques! ,

„Car il nous serait honte, ici, comme là, ,
„D’être ressuscites d’un eercueuil étranger 
„Pour apparaître à ton jugement.
„11 serait honte à un Cosaque 
,,D’y apporter des mains enchaînées,
„Et d’apparaître avec des fers devant tout le monde”.

—„Égorge et frappe! massacrez l’infidèle 
,,Bousourman!” On crie derrière le murs.
Qui est là? — À Hamalia le coeur bat.
Scutari est perdu!
„Égorgez, massacrez!’ Sur le rempart 
Commande Hamalia.
Scutari g r o n d e  c[e t 0us ses canons,
L’ennemi rug it e t s’acharne:
Mais les Cosaques s'enfoncent sans peur 
E t les janissaires roulent par terre.
Hamaüa à Scutari 
Se réjouit dans cet enfer;
Il enfonce lui-même les portes dans la prison 
E t brise lui-même les fers:
„Volez dehors, mes oiseaux sauvages,
„Au bazar, à votre butin!”
Ps battent des ailes, les petits faucons,
Car il y a longtemps qu’ils n’entendirent pas 
Ce langage baptisé. — E t la  nuit 
Elle-même s’éveille en sursaut:
Car la vieille mère n’a  jam ais encore vu 
Les Cosaques, comment ils payent.
N ’aie pas peur et regarde 
Ce banquet cosaque:
Il fa it sombre, comme un jour ordinaire,
Tandis que c’est une fête, e t quelle fête!
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Sont-ils donc des voleurs pour m anger un cachette, 
Avec Hamalia, leur lard sans chachélique?1) 
Éclairons-nous!” Scutari brille jusqu’aux nuages, 

Mise en flammes avec scs vaisseaux e t leurs mata.

Byzance s’est réveillée,
F a it de grands yeux,
A rrive en nage au secours,
Tout grinçant des dents.
Byzance rugit et s’acharne,
Tend ses mains vers la rive;

Elle la saisit, elle s’appuie,
Sc lève, — et, tombée sous les couteaux,
Se tait! noyée dans son sang.
S eu tari brûle comme un enfer;
Le sang coule dans les bazars 
Et tombe dans le large Bosphore.
Pareils aux oiseaux noirs dans une forêt,
Les Cosaques voltigent; personne ne leur échappe.
Le feu même ne les brûle plus, ces gens trempés au feu ! 
Les Cosaques ruinent les murs, et emportent 
Dans leurs bonnets l ’or et l ’argent.
Ils en remplissent leurs petits navires.
Scutari brûle, le travail arrive au bout;
Les braves garçons sc rassemblent, ils sont tous;
Us allument leurs pipes à 1 incendie et s’embarquent 
Sur les petits navires. — Ils s’en vont 
En fendant les vagues, montagnes roupies.

Ils voguent librement comme s’ils venaient 
De chez eux, — comme s’ils s'amusaient 
Et, comme toujours chez les Zaporogues,
Ils chantent chemin faisant:
„Notre ataman, Hamalia,
L’ataman acharné,
Rassemble ses braves et s’en va 
Se promener en mer.
Il va chercher la gloire.
Et de la captivité turque 
Délivrer ses frères.
Oh! il arrive, Hamalia,
Jusqu’à cette Scutari,

!) L a r d  sans c h a c h c l i q u e .  — Le lard est la 
nourriture favorite des paysans ukrainiens en voyage 
quelque peu lointain ; chachélique es un plat ta ta re  ou 
turc prépare de gruau ou de riz.
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Où. nos frères les Zaporogucs 
Attendent le supplice".
— Oh! s’écrie Hamalia,
Nous vivrons, mes frères,
Nos vivrons pour boire le vin 
Et battre le janissaire
Et avec des tapis et des velours 
Draper nos cabanes!
— Ils s’élancèrent, lez Zaporogues,
Au champ couper le seigle;
Ils coupaient le seigle e t le mettaient en meules. 
E t chantaient en choeur:
,,Gloire à toi, Hamalia,
Par tout le vaste monde,
Par toute l’Ukraine,
Pour n’avoir pas laissé périr 
Les camarades captifs!”
— Ils voguent en chantant; et par derrière 
Vogue l ’acharné Hamalia: on dirait
Un aigle que veille sur ses aiglons.
Le vent souffle des Dardanelles,
Mais Byzance ne les poursuit pas.
Elle a peur qu’un Tehernetz1) de nouveau 
Ne vienne allumer Galata,
Ou qu’un atam an“) Ivan Pidkova 
N’apellc pas les Cosaques en mer.
Ils voguent librement e t par dessus les flots,
Le soleil rougit les vagues.
Devant eux la mer chérie 
Mugit et bouillonne.
— Hamalia, le vent souffle propice.
La voilà, notre mer!
E t ils se cachent derrière les vagues,
Derrière ces monts rosés.

[1842] A d o l p h e  d ’ A v r i l

*) T c h e r n o t z ,  le moine. Allusion au grand Kona- 
chevitch qui brûla Sinope, saccagea Galata, et qui, dans 
ses vieux jours, se f ir  moine.

2) En polonais l i e t m a  11, général on chef, conné
table des Cosaques.
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BEJIMKHH .'IbOX ricpewaJiH
(T|>m jiyuii, 11) I. BOPUIAK CT P. MAPTKJIb

LE GRAND CAVEAU 
La deuxième âme

E t moi, mes petites soeurs,
On ne m’a pas laisse entrer 
Parce que j ’ai donné à  boire 
Au cheval du tsar de Moscou 
A Batourine., quand il regagnait 
Moscou, après Poltava.
J ’étais encore tonte jeunette,
Quand, une nuit, les Moscovites brûlèrent 
Batourine la glorieuse;
Ils tuèrent Tchetchel,
E t vieux et jeunes,
Dans le Séime ils noyèrent.
Moi-même, parmi les cadavres,
Je gisais, dans le palais 
De Mazeppa . . .  près de moi,
Ma soeur et ma mère,
Egorgées s’étheignaient encore.
A grand effort et grand’peine,
On m’arracha
Du corps re ma mère . . .
Alors j ’ai tan t et tan t prié 
Le capitaine moscovite 
De me tuer moi aussi 1 
Mais non, on ne me tua pas,
On me jeta comme un jouet,
A la soldatesque.
J ’eus grand’peine à me cacher 
Dans les décombres de l’incendie.
Dans tout Batourine ne restait 
Debout qu’une maison,
E t dans cette maison on logea 
Le Tsar pour la nuit,
Quand il rentra de Poltava.
Moi je portais justement 
De l’eau à cette maison:
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Hélas, je  ne savais pas
11  me f it  signe de la main 
I)e donner à boire à son cheval.
E t je lui ai donné à boire!
Que j ’avais gravement, gravement péché.
A peine attcignais-jc la maison 
Que je  tombai morte sur le seuil.
Le lendemain, le Tsar parti,
M’enterrera la petite vieille
Qui seule avait survécu à l’incendie
E t m’avait cachée
Dans sa maison sans toit.
Le lendemain, elle aussi elle mourut 
E t elle pourrit dans sa demeure,
Car il n ’y avait plus personne,
A Batourine, pour l’e n te rre r . . .

[18451 E l i e  E o r s c h a k
et

K e n c M a r t e l
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HK yMpy. TO IlOXOBAHTt l lepewa» 
M. Jl. KEH

QUAND J E MOURRAI . . .

Quand je mourrai, enterrcz-moi 
Dans une tombe 
Au coeur de la steppe immense 
De ma chère Ukraine,
D’où l’on, voit l’étendue des champs,
Le Dniepr et ses gorges;
D’où l’on entend son grondement puissant. 
E t quand il emportera de l’Ukraine 
Vers la mer bleue 
Le sang ennemi, alors je m’en irai,
Quittant et prairies et montagnes,
Pour m’cnvoler 
Vers Dieu lui-même,
Prier. Mais jusque-là 
Je ne connais pas de Dieu.

Enterrez moi: puis levez-vous,
Brisez vos fers;
E t du sang impur de l’ennemi 
Arrosez la Liberté!
Quant à moi, dans la grande famille,
La famille nouvelle et libre,
N ’oubliez pas de m'évoquer
D’une voix basse, d’une parole tendre.

[1845] M i c h a e l  L. K a y
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s î k  y.Mpy. ro 110X 013a i  m - i IepeK.ian 
IU. CTK5EP

QUAND J15 MOURRAI

Lorsque je serai mort, ensevellisscï-moi 
Au faîte d’un kourgane 
Dans la stoppé sans fin 
De mon Ukraine aimée,
Pour que; je puisse voir
Les champs illimités, le Dniepr, ses rives abruptes, 

Et ouïr
Le fleuve mugissant.
Lorsque, loin de l ’Ukraine,
Au fond de la mer bleue,
Le Dniepr entraînera le sang- des ennemis,
Alors, champs et collines,
J'abandonnerai tout et je  m ’envolerai 
Jusqu’auprès de Dieu même 
Pour prier . . .  Mais jusque lâ,
Je  ne connais pas Dieu !

M’ayant enseveli, dressez-vous,
Rriscz les chaînes,
Que le sang vermeil de l'ennemi 
Abreuve ia liberté!
Puis, dans la grande famille,
Dans la famille libre, nouvelle,
N’oubiez-pas d’évoquer mon souvenir'
D ’une [saroie paisib le et- doue«:.

L184ÛJ C li. S t  e b c r
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MEHI OHHAKOBO. . .  PlepeK.ia.'iH
O. TOKAPHŒBCbKA-KAPAilJEhHH 

i LU. TIHK

QUE JE  VIVE — OU NE VIVE — EN UKRAINE ...

Que je vive — ou ne vive — en Ukraine ;
Qu’un ami — de mes pleurs — se souvienne,
Ou m’oublie — étranger — en ce val:

Cela m ’est bien égal ! . . .

Loin des mien — et bien loin — de l’Ukraine, 
Loin de tout — que je meure — à la peine, 
Qu’au tombeau — soit mon rêve — et son mal 

Cela m ’est bien é g a l! . . .

Sans laisser — une trace — en Ukraine,
(O pays — glorieux — sous la chaîne!)
Qu’en exil — mes sanglots — ne s’exhalent:

Cela m’est bien égal ! . . .

A son fils — ne dira — pas le père:
,.11 es mort — prions Dieu — pour l’Ukraine!" 
Que ce fils — prie ou non — sur ma dalle:

Cela m’est bien égal ! . . .

Mais qu’un jour — je la voie —- cette Ukraine, 
Assoupie — par la Ruse — et la Haine 
Tout à coup — dans le feu — mise a mal ! . . .

Que j ’entende — et ses cris — et son râle!
Cela ne m’est égal, cela ne m’est égal !

Hélas ! Cela ne m’est égal ! . . .

[1847] L a  l’ r i n c e s e  d e T o k a r y  
et C h a r l e s  T i l l a c
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САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ. Переклав
Ф. М АЗАД

LE SOIR

C'est la maison que les cerisiers environnent. 
Autour des cerisiers, les hannetons bourdonnent, 
Les hommes du labour reviennent peu à peu;
Et les filles enchoeur chantent et papillonnent. 
Cependant que la mère attend devant le feu.

La famille est dcjà réunie: elle dîne,
D’étoile du berger au levant s’illumine.
Une des filles sert la soupe et puis le pain,
La mère va prêcher la pieuse doctrine,
La voix du rossignol la fa it taire soudain.

Les tout petits enfants ont sommeil, et la mère 
Les couche doucement dans la nuit presque claire. 
E t s’endort elle-même à côté d’un berceau.
Et seuls restent encore sonores, sur la terre.
Des filles, les chansons et le chant de l’oiseau.

[ 1847 ] F e r n a n d M a z a d e
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VPHBOK K IIOEMH „KH5DKHA” l'Iepeiaan
juk . M o p /w y jiic

L£ VILLAGE!

Le village! . . .  à ce mot mon coeur est joyeux.
Un village de notre Ukraine
Est comme un oeuf de P â q u e s ... le village
Croît comme une verte prairie;
Les jardins fleurissent, les chaumières sont toutes

blanches,
Sur la monlagne s’élève un château
Comme un bâtiment miraculeux, et autour de lui
Les peupliers aux feuilles larges,
Et plus ioiit les arbres, les arbres e t la steppe, 
E t les montagnes bleues sur Sc Dniepr.
Dieu lui-même plane au-dessus du village.

[18471 G. M o r  g- u 1 i s



МЕНІ ТРИНЛДІІЯТИЙ МИНАЛО.. .  Переклад
НЕВІД. АВТОРА

J ’ÉTAIS ALORS DANS MA TREIZIÈME A N N É E . . .

J ’étais alors dans ma treizième année 
E t gardais les agneaux aux abords du village. 
Est-ce parce que le soleil brillait tant,
Ou que cela vmt de moi-même —
Mais je me sentais heureux, bien heureux, 
Comme si j ’eusse été en p a ra d is .. .
On nous avait déjà appelés au triage des bêtes. 
Mais moi, caché dans les herbes folles 
Je priais Di eu. . .  Je ne sais pas 
Pourquoi, en ce moment-)à,
Il m’était si doux do prier,
Pourquoi je  me sentais si joyeux.
Le firm am ent divin, le village,
Les agneaux mêmes semblaient rayonner de joie 
E t le soleil chauffait doucement sans brûler.

Mais cette douce chaleur ne dura pas longtemps 
E t ma prière fu t brevet 
Le soil attisa sa flamme, tourna au rouge 
E t anéantit mon paradis dans scs feux.
Comme tiré tout-à-coup du sommeil, je  regarde: 
1 x3 village est devenu tout noir,
L'azur divin du ciel lui-même 
S’est assombri.
Je jette les yeux sur les a g n e a u x ...
Ce ne sont plus les miens!
Jo me tourne vers ma maison . . .
Je n ’ai plus de maison, à moi!
Le hon Dieu se m ’a rien donné.
Les 1 aimes jaillissent de mes yeux,
Des ! armes amères . . .
Une jeune fille 
Au bord du chemin,
Pas très loin de moi,
Ramassait du chanvre.
Elle entendit que je  pleurais,
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Vint à  moi avec une bonne parole 
lit me donna un baiser.

Ce fut comme si le soleil eût repara 
Et comme si Le monde entier m’eût appartenu:
A moi les champs, les prairies, les vergers!
Tout en plaisantant, nous menâmes
Boire les agneaux, qui n ’étaient point à nous.

Vanité! E t pourtant quand j ’y pense,
Mon coeur se serre et me fa it mal.
Pourquoi, mon Dieu, ne m’avoir pas laissé 
Couler ma courte vie dans ce paradis!
Je serais mort en labourant les champs 
Et sans avoir rien connu du monde.
Je n ’aurais pas passé pour un fou aux yeux des

gens
Et je n’aurais pas maudit et Dieu et les hommes!

F1847D (Anthologie de la littérature
Ukrainienne . . .  1921)
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У ТІЄЇ КАТЕРИНИ Переклад
НЕВІД. А ВТО РА

LA CATHERINE POSSÈDE

La Catherine possède 
L'ne maison avec plancher;
De la glorieuse Zaporogme_
Des visiteurs l'v viennent voir.

Le premier est Semen Bossy,
Le deuxième Ivan Holy,
Le troisième, le vaillan fils d’une veuve, 
Ivan Iarochenko.

«Nous avons porcouru la Pologne, 
L'Ukraine entière,
E t pous n ’avons pas vu de fille 
Comme cette Catherine-ci.» —

Lo premier dit: «Frères,
Si j ’étaies bien riche,
Je donnerais tout mon or 
A cette Catherine,
Pour l’avoir une heure.»

Le deuxième dit: «Mes amis,
Si j'étais bien fort,
Je donnerais toute ma force 
A cette Catherine,
Pour l'avoir une heure.»

Le troisième dit: «Mes enfants,
Il n’y a rien au monde 
Que je ne fasse 
Pour cette Catherine,
Pour l’avoir une heure.»

Catherine réfléchit 
E t elle dit au troisième:
«J’ai un frère unique 
Prisonnier chez l’ennemi,
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Que se morfond quelque p a rt en Crimée.
Celui que îe délivrera,
Celui-là, Zaporogues,
Sera mon époux.»

Tous àla fois ils se levèrent,
Sellèrent leurs chevaux 
E t s’en allèrent délivrer 
Le frère de la Catherine.
Le premier se noya 
Dans Je delta du Dniepr;
Le deuxième à Kozlov 
Fut mis sur le pal;
Le troisième, Ivan larochenko,
Le vaillant fils de la veuve,
De la prison cruelle 
De Baktchissaraï 
Délivra le frère.

Un matin les portes craquèrent 
Do la belle chambre.
«Lève-toi, lève-toi, Catherine,
Viens recevoir ton frère!»
Catherine les regarda 
E t poussa un cri:
«Ce n ’est pas mon frère, c’e3t mon amant!
Je t ’avais trompé.»
— «Trompé I»
E t sur le plancher roula 
La tête de la Catherine.
«Partons, frère,
De cette maison, de malheur!»
E t les deux Zaporogues partirent à cheval, 
Rapides comme le vent.

La Catherine aux sourcils noirs 
Fut enterrée au milieu des champs,
Et les vaillants Zaporogues 
Se jurèrent dans la steppe fraternité

éternelle.

[1848] (Anthologie de la  littérature 
U krain ienne... 1921)

402



ï JIIMPOKyK) flOJÎMIiy. nepei{.iaB 
<l>, MA3AA

.TE N’OUBLIERAI

Ni la spacieuse vallée 
Ni la haute tombe isolée,
Ni le soir tranquille et doré 
Ni la  rêverie envolée,
Je n’oublierai,

A quoi se rt que je me souvienne? 
Ma vie a  fui loin de la tienne,
E t maintenant les jours chéris,
Les jours de ma jeunesse ancienne, 
Se sont flétris.

Nous avons vieilli sous l’épreuve,
Moi dans l’esclavage, toi veuve,
E t nous errons, irrésohis,
Évoquant l’aube que fu t nueve 
E t que n’est plus.

t 18'183 F e r  n a n d M a ?. a d e



Я НЕ НЕЗДУЖАЮ, НІЙЮ КУ... Переклад
НЕВІД. АВТОРА

JE  NE SUIS PAS MALADE. . .

Je ne suis pas malade — Dieu m’en garde!
Mais mon oeil voit quelque chose
E t mon coeur est dang l'attente. Il souffre,
Souffre, pleure e t ne s’endort pas,
Comme l’enfant à  que l’on n’a pas donné le se*.

Dans ces jours sombres e t malheureux,
Qu’espères-tu? Il n’y a rien de bon à attend,re. 
N ’attends pas le réveil de la liberté,
Elle dort; c'est le Tzar Nicolas
Qui l’a  endormie et pour réveiller
La liberté malade, il faudrait que le monde
Entier se mit à trem per le fer
E t à  aiguiser ie tranchant de la  hache,
Pour aller la réveiller.
C’est pourquoi elle continuera de dormir, la

malheureuse 
Jusqu’aux affres du jugement dernier.
E t les seigneurs la berceront dans son sommeil,
Ils bâtiront des églises et des palais.
Ils aimeront leur imbécile de tzar,
Ils le célébreront comme un idole de Byzance.
Et, semble-t-il, c’est tout ce qui arrivera.

[18583 (Anthologie de la littérature
Ukrainienne . . .  1921)
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ПЕРЕКЛАДИ З ШЕВЧЕНКА НА ХОРВАТСЬКУ 
МОВУ

З усіх трьох південнослов'янських країн Сер
бії, Хорватії і Словенії переклади з Шевченка 
з'явилися наііперше в Хорватії. Уже 1863 року в 
журналі „Наше горе лист” (Ліг 32) був опублі
кованим переклад Шевченкового віршу „Розри
та могила". Був надрукований цей переклад під 
псевдонімом Велько Рубачевич, що ним підпи
сував свої твори відомий хорватський ноет та  
прозаїк Август Шеноа (August senoa).

Найвидатнішим перекладачем творів Ш ев
ченка на хорватську мову був і найбільше при
чинився для популяризації Т. Шевченка і його 
творчосте в Хорватії та серед інших південно
слов'янських народів видатний хорватський поет 
і діяч Август Харамбашіч (1861-1911), що так 
же само, як і Шевченко, був переслідуваний за 
свої писання. В 1887 р. Харамбашіч був арешто
ваний і сидів в австрійській тюрмі і тоді ж по
чав свою пращо над перекладами Шевчеккових 
поем і поезій. Появилися ці переклади із статтею 
про Шевченка і його творчість окремим видан
ням п. н. Taras seveenko. Pjesnickc impoviesti, 
crop 187 — 1 нn. R серії Zabavna kiijizniea Matice 
llrvatskc. Svezak XCV1-XCVI1I в Загребі. Дато
ване це видання 1887 роком, хоч дехто з дослід
ників переносить дату його виходу на пізніший 
час, бо ж у надрукованій у ньому статті про Ш ев
ченка згадується 3-тя книжка журналу „ВЪсг- 
никьі Европы" з 1888 р. До цієї публікації увій
шли Харамбашічові переклади 8 поетичних тво
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рів Шевченка: „Причинна”, „Тополя”, „Кате
рина", „Наймичка”, „Певольник” , „Петрусь”, 
„Неофіти” і „Гайдамаки”, останній твір з окре
мим коментарем і поясненнями.

Пізніше, як подає Лука Луців, автор ґрун
товних студій про Харамбашічоїїі переклади з 
Шевченка, у своїй статті „Сербсько-хорватські 
переклади Шевченка” (XV-пй том видання УНІ, 
етор. 335-339), Харамбашіч опублікував ще у 
Сараєвському журналі „Н ада” 10 перекладів дріб
ніших творів Шевченка: „Тече вода в синє мо
р е . , . ” , „Вітре буйний, вітре б у й н и й ...”, „На
що мені чорні брови. . „Тяжко-важко в сві
ті жи ги . .  „Гоголю”, „Чого мені тяжко .. 
„Минають дні, минають ночі .. „Вітер в  гаї 
нагинає . . „Не кидай м атер і. . . ” , „І досі 
с н и т ь с я ...” М. 1. Кравцов, автор статті „Т. Г. 
Шевченко в югославськії! літературі і критиці” 
{„Рад. літературознавство”, 1962, кн. 4, crop. 
S9-98) називає ще такі переклади Харамбашіча 
з Шевченка: „Княжна”, надр, у виданні “Vyjenac” 
1888, Ха 28, та „Відьма”, „Варнак”, „Між скала
ми, неначе злодій . . . ”, „Марина”, друковані в 
час. “H m iteka”, 1890 р. Лі*!» 79, 121, 125, 134, 
135.

Критики І! дослідники цих перекладних 
праць Харамбашіча відзначають їх високу ми
стецьку вартість, не зважаючи на те, що пере
кладач подекуди відступав від оригіналу І на
віть випускав деякі рядки. Вони теж підкреслю
ють великий вилив, що їх мали твори Шевченка 
па оригінальну творчість Харамбашіча.

В 90-і роки ХХ-го ст. перекладав вірші Шев
ченка на хорватську мову також иоет Драгутин 
Ілич, який надрукував 1890 р. в журналі „Бо
са нска вила”, .\і> 7, переклад „Івана Підкови” і 
в 1896 р. в журналі „Бранково коло” , 37, пе
реклад віршу „До Основ’яненка” (перерібка цьо-
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го останнього перекладу була надрукована в 
жури. „Коло” , 1902, № 11). Переклади Драгу- 
тина Ілича, як стверджує М. Кравцов, трохи при
мітивні, але передають зміст та  деякі особливості 
форми віршів Шевченка.

Про новіші переклади з Шевченка на хор
ватську мову відомостей немає- Відомий тільки 
зроблений Петаром Станковіцом переклад вірша 
„Як умру, то поховайте.. У виданні АН 
УРСР „Т. Шевченко. Заповіт мовами світу” , 
Київ, 1960, перекладу цього вірша на хорват
ську мову не надруковано.
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ПОЧАТОК ПОЕМИ „КАТЕРИНА” Переклав
А. ХАРАМБАШ1Ч

KATARINA

Ljubite se, стоке moje,
Ali ne s Moskali,
Jer su oni tudji ljudi,
Pa zlo rade s vami. 
Moskal ljubi saleci se. 
Saleei se ode
Tja u svoju Moskovstiim. 
Oj, a dieva gme;
Da bar sama, лек bi bilo, 
AI i mati stara 
Koja no je rodila ju, 
Pogibati mora.
Srce vene pjevajuci,
Kada znadc, za ito;
Ljudi srce ne pitaju 
Nejjo kazu — svaäta! 
Ljubite se, crnke moje, 
Ali ne s Moskali,
Jer su oni tudji ljudi,
Pa se sale s vami.

[1838] A u g u s t  H a r a m  b a s i c
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ПОЧАТОК БАЛАДИ „ТОПОЛЯ” Переклав
А. ХАРАМБА1ШЧ

ТОРОЬА

Уіеіаг чі,іе ро сіоііпі.
Ро1]сгі Ігауи Ьага,
Ра (дароіи рокгаі риіа 
К яетЦісі оЬага.
У^ко ^гап.іс, Ьиіпо 1і5се 
2а?к> зе геїепі?
Кги^от ро1]е, капо гаоге, 
Х&Шо зе гитепі?
Мотак ісіе, р0£1е<3а ]и,
Ра Ха.(і 8'1ауи йриьіа;
СоЬап .іи ігот па Ьгейи^ки 
8 сіисіата вс БпцеЗка. 
Ро^іеііа д і -— їа о  т и  ,іе: 
Кі&ф‘е пі Ь ііте !
Бата, вата, ко зігс^а 
и  іисУіпі, ціпе!

И839] А ий'и з І Н а г а т Ь а в і с
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1*А ГІДАМ АКИ
(Уривок з IV розділу) А.

гу о и А іі

,,и да.іи, аази 
Уіеіагеа пета;
М.іезсс \-isoko, 
гу.іеягіісе в.іаіи.
Ягйаксс, с’ос1]і, — 
вато па йаєак,
КіЬісе тоіа!
Юой]і, д-оІиЬко,
Gгlkat т і  сіосіді,
Да си Йаіеко 
Мосйй оіісі.
РБсісе, (іоф'і,
Зніаас то,іе,
8ато (1а Дуо]є 
Сикапіс сіз.іет . , .
Тигап ваш. иі2ап!”

Такс, Ііосісс іяросі й'аіа,
Moj Лагета ро]е,
N0 т о ге йє усс Окцапе 
Иаескаіі зуо,іс.
7,\'ісх<іе sjaju; ровгесі псЬа 
В1іе(Іі пгдезес вца;
УгЬа БІика ро] 8Іауи1)а,
На(1 у-о(1и яс БУІ.іа.
А росі утЬот, рок^ \-odc, 
Югїісе Ігауа тека,
Ко Йа гпа. da з\'о]и віетги 
МІ асі і когак сека.
А ^ г е т а  ро dolini 
Jєdva, jedva hodi.
N^1 єіиза, пііі ?,1ес1а . . .

„На §йз т і  Ііероіа,
Кас?а лота кгсбе, пота ЦиЬауі? 
Міагіа се т і  1]еіа гаїигі ргоравії. 

Затис кат па зуіеіи, віаЬІо posred

Переклав
ХАРАМБЛШІЧ

рої да,
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Bujni се ка у jet ri poljem îaznieti:
Talco m ene Jj’udi sm je stit  n e  znaju .
Za âto me se stide? sto sam ubog zar?
Jedno srec bilo, jedno na svem  sv ie tu ,
Jedna vicvna dusa, pa gle: vec і ta —
I ta me sc stidi !”

P olili g a  su ze,
Zaplak’o і utr’o tad rukavom njih.

!. 18411 A u g u s t  II a  г a ni h a  s і с
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Г АЙДАМАКИ Переклав
(уривок t VI розділу) А. ХАРАМБАШІЧ

О МОЛ DNJEPRE, DNJEPRE . . .
„О moj Dnjepre, Dn.jepre, siroki і dugi
U more li mnogo odtiio si ve6
Koza6ke nam krvi; jog ces odniet, dt'uze!
U more ce dosta jo§ je tobom tec, —
Pa jos ove noci. Osveta paklenska 
Pa svoj Ukrajini zlotvore ce sticj 
Proteci ce jrmogo, mnogo, mnogo, mnogo 
Plemenite krvi. Kozak ce se die;
Hetmani ce ustat. zlatnih u zupanih,
Minutj cc zalost, minuti ce plac;
A na stepah пайе Ukrajine d.rage 
Rlisnut, ako Bog da, atamanov mac!”

Pjevajuei tako u haljctku lakom 
Ide moj Jarema, ide bicdnik moj.
Dnjcpar ko da slusa, gromoran і silan, 
Podigao vale, і po trski toj 

Buci, sumi і gromori,
Vitu trsku svija;
Grom zagnni jasna піші j a 
Oblake probija.
Ide, ide moj Jarema,
Sve se zuri jaSe:
Jedna pjesma sve se smiesi,
Druga ljuto place.
.,Tamo mi je sad Oksana,
Tamo sunce svieti;
Oh, a ovdje... sto me ceka?
Mozda 6u wnrieti!”
Trcci pieti zapjevali 
U to: „kukuriku!”
— Gle, cerkasi! . . .  Boze mili!
Sve na tvoju diku! —

П841] A u g u s t  H a r a m b a S i c
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ШЕВЧЕНКО В ЧЕСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

Почав перекладати Шевченка, ще за його 
життя, в 1860 р. службовик Празького Народно
го Музею Йозеф Первольф, пізніший професор 
слов’янських мов у Варшавському університеті. 
Зроблений ним з російської мови, а не з оригіна
лу, переклад віршу „Іван Підкова” мистецької 
вартості* не має. Після нього перекладали Ш ев
ченка журналіст Емануїл Вавра, перекладач пое
ми „Тополя” (в 1866 р .), чеський мовознавець 
Йозеф Коллярж, перший в Чехії перекладач Шев- 
ченкового „ІІосланія Ш афарикові” (в 1870 р.), 
студент медицини і пізніший лікар Карель Худо
ба, який опублікував 1872 р. переклади Шевчен- 
кових „Трьох шляхів”, ,,Розритої могили” та  ін., 
празький суддя Альоїс Дурдік, автор опублікова
ного 1874 р. доброго перекладу Шевченкової „Ка
терини” , У 80-их рр. ХХ-го сторіччя виступили 
з добрими перекладами Ян Гудець, автор най- 
основнішої на той час чеської праці про життя і 
творчість Шевченка, який переклав знов „Івана 
Підкову”, уривок із „Гайдамаків” та  „Гамалію”, 
як також видатний тогочасний чеський поет 
Франтішек Халюпа, не зважаючи на те, шо він 
перекладав Шевченка з російських перекладів. 
Крім названих двох останніх п літературі відо
мий ще поет Рудольф Покорни, автор одного із 
найкращих чеських перекладів Шевченкового 
„Перебенді” .

Першим книжковим виданням творів Шев
ченка у Чехії був „Вибір поезій” Шевченка в пе
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рекладі Ружеии Єсенської, опублікований 1900 р. 
в Празі, як 69-иіі зошит серії „Збірник світової 
поезії”. До цього вибору перекладів найкращої 
із тогочасних чеських перекладачів Шевченка 
увійшло 28 творів українського поета. Після 
Єсенської виступали ще з перекладами чеська 
письменниця Павля Матернова, яка 1909 р. пе
реклала поему „Єретик”, РІозеф Пелішек, Фран- 
тішек Тихий, який в 1918 і 1919 pp. опублікував 
двома окремими виданнями свій переклад Шев- 
ченкового „Івана Гуса” паралельно з українським 
текстом і в другому виданні з передмовою проф. 
Степана Смаль-Стоцького. Третім виданням цей 
переклад вийшов 1922 р. Огляд й оцінку чеських 
перекладів з Шевченка до 1935 p., як теж історію 
впливів творчости Шевченка на чеську літерату
ру дав Фраптішек Тихий у своїй грунтовній стат
ті „Тарас Шевченко в чеській та словацькій лі те
ратурах'’, надрукованій на стор. 357-369 збірки 
,,Шевченко в чужих мовах”, опублікованої, як 
XV-иіі том видання У НІ.

Поглибилося видатно зацікавлення творчістю 
Шевченка в Чехії після другої світової війни. 
Крім численних окремих перекладів, друкованих 
по журналах і часописах, в часі від 1946 до 1961 
з’явилося ще п’ять книжок із перекладами з Ш ев
ченка. Першим таким виданням був вибір пере
кладів зроблених з українського оригіналу, опу
блікований у Празі 1946 р. П. H. “E y lo  kdysi v  Ukra
in e” за редакцією Яна Туречека-їзерського та 
Алекса Веигрженівського і з статтею проф. Зден
ка Неєдлі. До цього вибору увійшло 45 поезій 
Шевченка в перекладах Марії Марчанової (10), 
Зденки Ніліусової (12) та  Яна Туречека-їзер
ського. П’ять літ згодом, 1951 p., була видана в 
Празі ri. н. “Taras Sevcenko. Vÿbor z dîîa najvëtâîho 
basnika a bu d îteie  Ukrajiny1' збірка перекладів з Ш ев
ченка, упорядкована Надеждою Спабігудовоіо, з
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передмовою Мілана Яріша та  післясловом Олек
сандра Дейча. До цього видання увійшло 34 тво
ри Шевченка або уривки з них, що їх переклали: 
Марія Бєбльова (3), Ладіслав Фікар (1 ), Мілан 
Яріш (2), Петр Кржічка (1), Марія Марчанова 
(5 ), Ян Туречек-їзерський (5), Ян Владіслав (9) 
та Ліарія Вовсова ( 8). Того ж року окремим ви
данням вийшли „Гайдамаки” Шевченка в пере
кладі Мілана Яріша. Найновішим і найбільш згід
ним із українським текстом та найкращим з ми
стецького погляду був опублікований під назвою 
„Кобзар” в Празі 1953 р. вибір творів Шевчен
ка (85 поезій) в перекладі Зденки Бергрової-Вов- 
сової і з передмовою Юліюса Долянського. Мов
ними консультантами перекладачки в цьому ви
данні були Рудольф Гулька та український літе
ратурознавець Орес г " Зілинський. Перу Зденки 
Бергрової-Вовсової належить теж найкращий із 
дотеперішніх в Чехії переклад „Гайдамаків” , опу
блікований окремим виданням в Празі 1981 р. 
Окремим виданням для молоді появилося п. н. 
“V tom râjî na zemi” 1961 p. в Празі 13 ліричних 
поезій Шевченка також у перекладі Здснки Берг- 
рової. В тому ж році появилася в Празі друга 
більша збірка ЇЇ перекладів (79 творів) з Шев
ченка п. н. “Sny moje a touhy”, але ЇЇ, як і поперед
ньої, тут не було змоги роздобути. Крім назва
них тут книжкових видань, були видані в Чехії 
окремо ще Шевченкова повість „Художник” 
(1950) і двома виданнями драма „Назар Стодо
ли” (1955 і 1958).

Докладні дані про переклади з Шевченка в 
чеській мові подані в бібліографічному показнику, 
що його склали Ева Велїнська та Орест Зілин
ський і що його опублікувала 1962 р. Державна 
бібліотека ЧССР п. н. “Taras Sevcenfeo v Ceské Kul- 
tuFe”. Згідно із підрахунком впорядників в Чехії 
появилося від I860 р. по кінець 1961 р. 654 пере
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кладів з Шевченка в чеській мові (словацькі пе
реклади до показника не включені). З усіх 225 
Шевченкових поетичних творів на чеську мову 
перекладено в цілості або частинно 178, деякі з 
них по кільканадцять разів. Усіх перекладачів 
було 43.

Не згзажаючи на всю цю широку перекладну 
працю багато важливих для Ціевченкової поетич
ної творчости і світогляду поета творів —  та 
ких, як „Чигриие, Чигрине”, „Великий льох”, 
„Сліпий”, „Стоїть в селі Суботові”, „Холодний 
яр”, „Сон”, „Іржавець”, „Чернець”, „Неофіти” та 
інші залишилися ще неперекладені на чеську мо
ву. Причини треба шукати в неприхильному став
ленні офіційних комуністичних чинників і совєт- 
ських і чеських, до змісту більшости цих творів. 
Тому теж великих надій на повноцінний переклад 
цілого „Кобзаря” в сьогоднішній ЧССР немає.

До^ вибраних в цьому томі чеських перекла
дів увійшло шість із колишнього XV-ro тому ви
дання УНІ та  одинадцять нових перекладів, опу
блікованих вже після 1936 р.
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ШІРЕШІДЯ Переклаи
II. ПОКОРНИИ

P E ttE B E N D J A

Perebendja atary, slcpy — 
kto ho neznä z kraje?
Od vtsky oti k visce chodi 
а 11 a kobzu hvajo.
A kdo hraje, toho znaji, 
dekuji mu \sudy: 
un je und rozvesclit, 
ac mä sanie trudy. 
і  ‘od« stromern uh oh у kdes 
dlivu ve Uno, v noci; 
nemä v sve tc nikde cliaty; 
v bide, bez pomoci. 
zije smutne, istarä hlava, 
bez prätel a dnihft.
Sedne sobö, zaspivä si:
,,0j, nesum, ty luhul”
Zaspfva si, zavzdychnc si,
7-е je sirotinou, 
pohubuje, posteskne si 
pod zelcni stinnou.
Takovy je Perebendja 
pfoludrty a bily!
Pocne peti o calovi,
„Hrdlicka” pak kvlll.
Devcatüm hrä na pastvine 
„Vesnacky” а „Hryce”, 
a „Synkarku” hochum v kreme, 
az jim hori Hce; 
zenatym zas o hostinc, 
tarn, kde tchyne majf,
o topoli, o nevoli, 
a pak pi-idä „V haji..
Na trhu hrä o Lazaru, 
potom, Viyste znali, 
f.alrie. väüne vyprav\ije; 
jak Sic rozkotali.
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Takovÿ jo Perebendja 
prludnÿ a bîLÿ!
Zaspîvâ on, zasmëje se 
a na konec kvili.

Vitr vëje, vitr vane, 
huld skrze kraje, 
na mohyle kobzar sedi 
a na kobzu hraje.
Kolem nebo step jak more 
siroké a si né 
a mohyla za mohylou; 
a tam — vie jen hyne.
Sivÿ vous a vlasy s cela
vitr rozevivâ,
tu se ztiài, tu naslouchâ
kterak kobzar zpîvâ,
jak se srdcc smëje, slepé oèi ikaji. . .
Naslouchâ a duje . . .

Hlavu starec skryl 
na mohyle v stepi, tam se lidem taji, 
aby vitr jeho smutek roznosil, 
nepovëdël lidem pisen — slovo bozi.
Srdce mluvi s Во hem, jemu poene pët, 
slâvu Hospodinu s-:ptâ, hlavu slozi, 
a na mraku dumka jeho leti v svët.
Jako orel sivokridlÿ vÿs a vÿâe krouzi,
o blankyt az bije moenou perutî; 
na slunci az spoène a zvëdavë touzi, 
kde zc prenocuje do procitnuti.
Mûri naslouchâ, со ono vypravuje; 
proc tak nemâ, volâ к hore v dâlavu.
A zas z pozemskêho smutku к neb і plu je, 
nebot’ nemâ koutku an і pro hlavu 
ten, jcn2 vêecko znâ a vsecko srdeem jfmâ, 
со hovori more і kde slunce drimâ.
Jej vsak na tom svëtë nikde znâti nechtil 
Sâm on mezi lidmi plâ jak slunko jen.
Jeho lidé znajî, neb on zemi slechti; 
lec jak si y Sel і by, kterak opustën 
na mohyle pëje, s moîem hovori, 
slovu bozskému bj’ vysmâli se oni, 
odehnali by ho, vestee, v prîkori:
,.Af se nad morem tam", del і by, „kdes honü...
Dobfe, vëru, mùj kobzare,
dob re, otce, robiä,
ze zpivati, rozmlouvati
na mohylu chodiä!



Chotf si tarn jcn, mùj holoubku 
smutnÿ, rieveselÿ; 
pokud srdce bije, zpivej, 
by të neslyseli. . .
Abys lid і napopudil, 
pfisvMcuj jini, bi-atel 
Skâkej, vraze, jak pân kâze: 
ëasy budou zlaté!

Takovÿ je Perebendja 
pfeludnÿ a bilÿ, 
zazpîvâ si vesele on 
a na konec kvilî !

[1839] l t u d o l f  P o k o r n ÿ
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ДУМИ МОЇ. ДУМИ М О Ї. Переклала
К  ЄСЕНСЬКА

ІШМУ МОЛ'". . .

1>иту тоіе, <іиту то.іе!
Теїко іе т і  б у а т і!
Ріос ЬиеЬЩе па раріге 
і'асіои ха. гаїіаті?
Ргос уак уШ- пегогуапиі
V яЬер, іако ргаек Іеіі, 
а  2Іо ргос уаз неизраіо 
Іако 8\г0]е сійіі?

Некіезп уая па яуЙ рі'о атісЬ рогосШо, 
ргос УЙ8 П(!8ІорІіу 8І7,у, СО ІІСІІ ЬуІО?
Кегапезіу V то  ге, пегогуІЬІу роїет?
На шіц ?.а! Ьу Іісіс петоіііі зе рЬа.Ь, 
петоіііі, ріое овисі ргокНпат Ьи з Ьоіет, 
ргос йє інкііпі вуЗДет? . ..  „Мета ео <іс1аі”, 
пегекіі Ьу річі зтїсЬ . . .

КуеЬу, тоіе сїеіі!
Ргос і?ет \~yp6stil уая? Ргос уая т а т  Іак г&(і? 
ІІаІуйіт-ІІ ,і«іпо Бічісе гикуПеїі
V еекяп зуіНє, ]ак ,іа з уаті ріакаї? — ЗпасІ! 

8па<1 ве паі<1е сіїусі бгсісє,
Іетп е  осі —• Бтее,
Іе2 гаріасои, <1иту, з уаті, 
пейасійт зі уісе.
■ТесЕпа гіга г оїі йтаУ^сЬ 
у5еску рапу угсіа т і,  
ііиіпу то^е, <іиту тоіе,
Ш ко іе  т і  й у а т і!

* * •

%а йпауу ггак ЬІуйкаЯсі, 
у сегпуеіі Ьіуаеіі акгуїу, 
згске т е  зе гуаіо, ятаїо,
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vylcvalo city, 
vylcvalo jak umclo: 
a za nod stînû
V zeleném vijnovém sadu 
pro lâsku dîvèinu,
pro step і a pro molly ly, 
jez jsou V Ukrajine  ̂
srdcc mrelo, і necbtclo 
zpivat ve cizinë; 
nechtëlo kozâky v snëhu
V lese poli rom a dé
a buricuky a bulavami 
volât ku poradë . ..
.At' v kozâcké Ukrajlné 
du Se nvîtajî, 
tarn siroko, tam veselo 
od kraje kc kiaji,
jak svoboda, jez minula-------
Dnèpr sirokÿ — more, 
step a step, a kvîlî prahy, 
liroby, rovny hore:
Zrodila sc tant kozâckâ
vüle, harcovala,
tam T ata i-у kdys a Slechlmi
pôle osîvala,
osîvala tëly pole,
az dost mêla zasfi,
odpocala, a vyrostla
mohyla v tom cse,
nad ni jako cernï strâzci
orli polctuji,
a о ni kobzari dobrÿm
lidem prozpëvuji,
vêecko pëji, со ке stalo,
slept ubozâci,
alo vtipnî. . . .  A ma . . .  a nia 
rec se v slzâch ztrâcî, 
slzy jen pro Ukrajinu, 
slov jâ nemâm ani, 
a ta bida? Dosti о ni!
Kde kdo, tolio zrani!
A pak ten, kdo jen se dîvâ 
na lid dus! svoji, 
peklo jeu ma na tom svëtë, 
v onom . . .

Starosti svou 
neprivolâm sobë Stësti, 
po nëmz marne touzmi,
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n«chat’ bëdyzijî tri day, 
ja jich neusouzim, 
prechovâvâm litou zmiji 
kolem srdce svého, 
aby vrazi netuâili 
zla tu vitëzného . ..
Nechat’ dumka jako vrâna 
litajicî krâce, 
a srdicko jak slavicek 
stëbetajîc p! âëe 
tajné, — lîdé nezvédî to, 
tak se nevysmcjt. . .
Nestirejte slzy moje, 
at' se jenom leji, 
cizi pole polîvajî, 
diiem je — nocî kropi, 
dokud осі nczasypou 
cîzrm pîskeni popi. . .
Так to je . . .  a со jcn dëlatl 
Starofiti jsou plané.
Kdo sirotky nenâvidi, 
potrestej ho, Pane!

*  *  *

Dumy moje, dumy moje, 
kvëty, moje deti, 
rosly jate mi, vykvetly jste, 
kdo vas bu de pëti?
V Ukrajinu jdcte, dëti,
V nasi Ukrajinu,
sem tarn bluffte, sirotkové, 
a jâ tady zhyiyu.
Tam îiajdete vrelâ srdce, 
slova pfelaskavâ, 
privitâ vas pravda cira, 
a snad taky — slâva ! . . .

Privîtej, maticko milâ,
Ukrajino moje, 
dëti moje nernzumné 
jak dcïâtko svoje!

[18391 11 û zen  a J e s e n s k a
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Переклав 
ЯН ГУДЕЦЬ

УРИВОК ІЗ ПОЕМИ „ГАЙ Д АМ АКИ ”

HAJDAMÄCI
(Epilog)

Dâvno toinu, jak jâ, dëcko bez rodiny, 
malé, ubohé, jEem po kopcieh se dral 
bcz burky a chleba kouty Ukrajiny, 
kudy se „svëccnÿm” Éelizniak se bral.
Dâvno tomu, dâvno, со drahami tëmi, 
chmurnÿch hajdamâkû krve âiépëjemi, 
chodil jsem a plakal, prosil po lidech, 
by mue poucili. Vzpominal jsem v d.uêi 
na neStésü оно, z hrudi dëtskÿ vzdech 
rval se mi, zc jiz ty mlaty nezabusi, 
kosy nezazvom. Sudbo neblahâ, 
ô nestëstî zaslé, jiz se neiiavrâtîs!
Zmcnil byeh v nëm osud, jenz tak pfemâbâ, 
krusî srdce moje. . .
Vzpommâm, zlo, tebe, Sirâ step і sedâ, 
olce vzpommâm si, і starého dëda .̂. . 
Schovav modlitby jsem v bozi nedëli 
k sousedûm se drâva), jizto veselî 
po sklence si pili. Otec na to dëdu:
„0 Koliscinë nâm rikej, о besieh, 
jak 2elezniak, Honta hnal je beze sledu, 
jak je rubal, prâsil po mëstech a vsîch”. 
Stoleté hned oko jcho zazâfilo, 
slovo za slovem se vrelé se rtû lilo.
Jak zmirali Lesi, jak sc vznala Smila, 
ай sousediim hrûzou üsta onëmila, 
a jâ plakâval jsem bcdnÿ о palmara, 
vzdyt’ se chvëla kol і mnohâ hlava starâ.
V koutku îiezreli vêak placîciho dëcka.
Dlky, starce, dût y, chvâla ti bud’ vsecka, 
ze’s kozâckou slâvu ve stoleté hlavë 
vnuku zachoval a vnuk zas pKStî slâvë!

П841]  J a n  H u d e c
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со: il »игл м о г и л а 1 IcüCK.'Mlli 
К ХУДОЇ >A

ROZKYTA МОП VIA

K vP le  t Sob у  : "к i-а j  і m i!ÿ , 
mojn Ukrajino! 
l ’ioc tclw tnk i-o/cn-iujü, 
p r o c  (ii;k, r a â t l ,  h  y  ней? -
7fia so. ran о p;■•;•<I vÿchndem 
Bolui потоці 11 a?
Arieb j si svÿch slabÿch ditek 
m r a v ü m  nouciia? . . .
Modlila se, kormoutibi, 
solva cbviii spala,
(1 іtoli svÿch jsem (lrthlcclala,
.s m r a v y  o b e z n a la .
VyWistaly то  je dc-ti, 
jnko dobre kvîti 
a jâ .4vctu panovala, 
jak {lalcko zfîti! —
P a n o v a la  . . .  b В о Ы а п е ! 
Noroüunwÿ synul 
P o h lt c f  п у п і  n a  sv o îi ir .a tk u , 
m i s v o u  U k r a j i n u !  —  
j a k  k l e s a j i c  v c  s v ô m  p â r lu
pela h o r e  b o l n c ------- —
ярй’чч-п Titrât u ор'акаїа 
svobody sve vol и6 . . .
Oj, fiohdanc, Bohdaneckd,
by to byla znala-------
v kolôbcc by zadusüa,
Älvot b y  ti vzalal------
î іd, nènv'ta. /.akoupil si 
slepi inoje rodné, — 
v cizüm kvaji robotuji 
dèti moje hodnc —
Dnépr, bratr, vysÿchâ jiz 
a nine zanechâvâ, 
mohy’y !;; mue tak drahé, 
Mo.~k.ii rozkopâvâ —•
At’ v nicli ryj'c, rozkopüvâ,
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nenalczâ svého ; — — 
za ten cas pak dorostau tam 
dëti rodu zlého —
Ті pomohou Moskalovi 
potom spravovati, 
matku rodnou о koäili 
z plâtna odîratd...
Pomâhejte, posetilcî, 
matku katovati ! . . .

Ze ctyr stran jiz rozkopâna, 
rozryta mohyla! .. .
A со as tam nalézt chtëli? —
Со tam uschovali 
jich otcovc? Ach! Kdyby to, 
kdyby to se rva.îlo, 
со tam uschovali, — 
nelkaly by dëti, 
matky nevzdychaly.

[1843] K a r e l  C h u d o b a
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yPHISOK 13 MOliMM „(il'l'.TMK'
(LUfKjiiipnKoni)

I k.peKJiiiit 
<1>. THKHl'I

P0SLAN1 SEAVNeMU P. J. sAFAfifKOVI

Zapalili u souseda 
novou dobrou chatu 
sousedc zli; ohfali se, 
k spanku ulozili, 
zapomncii teply popel 
rozesiti v pole.
Lezi pop el n a rozcesti 
a v nem doutna dole 
jiskra ohne velikeho, 
doutna, stale zhava, 
stravy zada, jako mstitel 
casu ocekava, 
zleho casu. Doutna jiskra, 
til a bledne ccla 
na Eirokem na rozcesti, 
jak by zhasnout mela.

dum vcliky i s rodinou, 
rod slovansky tak zncsvafili 
a potichu sem nasadili 
nesvaru zhoubnych zmiji zlou 
Vylily se feky kl've, 
pozar uhasily, 
spalenigtc sc sirotky 
Nerocy podelili.
Vyrustaly, ruce v poutech, 
slovanske tu deti, 
otroclce zapomnely,
(Sim jsou vlastne v svetS.
Na spalenisti pak jiskra 
bratrstvi se chvela, 
doutnala a cckala, az 
prijde ruka smela.
Dockala se. Vypatral jsi 
orlim okcm smelym, 
smelym srdcem ohcn dobry
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popel cm pldt stmglym; 
rozzal’s, muzi moudry, svetlo

muzi moudry, svetlo
pravdy vltezici; 
slovanskou rodinu velkou, 
v  nesvobode tkvici, 
vem £ pocital jsi, sam e 
m rtvoly vsak v  radS, 
zadne Slovany, az; stanul’s 
velke na hromade, 
na rozcesti vSesvStovem  
jako Ezechiel.
A div divu! M rtvi vstali, 
oî i protiraji!
E ratr s bratrem objali se, 
a  jiz  promlouvaji 
slova lasky tiche, l&sky 
az na vekfi veky.
V jedine tak  more svedly  
slovanske sc feky.

Slava tobe, muzi moudry,
Slovane a cechu, 
ze js i nedal utonouti 
v  nemeckych vod spechu 
nasi pravde! To tve more 
slovanske a nove 
co nevidet naplni se,
£lun jiz  na nem plove, 
siroke jiz  plachty dmou se, 
dobre kormidluje, 
na m ofi jiz  pluje volnem, 
sirou dali pluje .
Slava tobe, Safariku, 
az na veku vSky, 
ze js i v jedno m ofe svedl 
slovanskS vse feky.

Skrovny darek prijm i vlldne, 
v§nfien slavy zlatem, 
toto slovo neudene
o Cechovi svatem ,
o Husovi muceniku, 
velke Cechu py5e!
P rijm i, o t f e ! A  ja  k Bohu 
pomodlim se  tise, 
aby Slovane se  sta li 
bratry oddanymi,
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syny sluiice svaté pravdy, 
kacîri tak ctnym, 
jako касі? kostniekÿ byl 
ctnÿ a svatÿ prâvé.
Mir a pokoj daji svëtu, 
mir u vëctié slâvël

[18451
F r a  n t і l e  к T i c h ÿ
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ЯК УМ РУ, Т О  П О Х О В А Й Т Е ... Переклав
ЯН ГУРЕЧЕК-КЕРСЬКИ Й

ODKAZ

Az jâ umru, pochovejte 
mé kde s na mohyle, 
vpostïed stepi nedoliledné,
V Ukrajinë milé, 
aby ldny sirÿch polî,
Dnëpr, srâzy stinné 
bylo vidët, bylo slyset, 
s hukotem jak plyne.
A i ponese z Ukrainy
neprâtel krev zlobnou . . .
tehdy і jâ rozloucim se
se avou zemi rodnou,
opustim své milé lâny —
duch se k Bohu vrâti
s modlitbou . . .  VSak do té ch vile —
nechci Boha znâti.
Pochovejte a vstâvejte, 
zlomte pouta v boji, 
nepratelskou zlobnou krvi 
zkropte volnost svoji.
Na me v rodinë své velké, 
v svazku volném, novém 
vzpomente si potom jednou 
nezlÿm, tichÿm slovem.

[1845]

J a n  T u r e ë e k - J і z e r s k ÿ
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Alli HІ О З Н А К О Ю . . .  Переклала
ЯЧНІ ІКЛ BEI>1 Р О В Л -Ю В С О В Л

JSEM USMißRN . . .

Jsem usmj'ïen, at’ dâno je mi 
zît na Ukrajinê ci ne, 
budu-li zapomenut vsemî 
ci ëelen V snëzné cizinë, 
ba, uz je mi to lhostejné.
V nevohiictvi jâ vyrùstal jsem 
vzdy mezi cizîmi, vzdy sâm 
a nesvoboden umïu zase 
a vschïic) V sobë pochovâm — 
na nasi slavné Ukrajinê, 
nenechâm stopu, nejmensi ne, 
na nasi jiz nam ukradli.
Nefeknc jedrtou tâta: “Synu, 
za nasi rhahou Ukrajïnu 
a za toho se pomodli, 
kto pro тії tehdâ bîdné zhynul.,
At’ uz se pomodli ten syn
éi ne, jsem usmffen. . ,  Jen s tîm,
zc Ukrajinu lidé hnibi,
aby ji mohli Iépe hub it,
uspavajî a pâlenim
ji о vse okradenou budi —
ô, s tîm se nikdy ncsmîrîm!

[1847]

Z d e n k a  B e v g r o v â - V o y s o v â
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,'Iv m h  mot, iivM H  M or. riepe ic ian
w i b.'ia ;(!c ;iah

MOJE I’ISNG . . .

Moje p isn e , m oje ]>isiie,
.ien v y  js tc  m i z b y ly , 
n o o p u st’to m ne, m e p isjie , 
v te to  teiske ch v fli.
Z a lc t ’te  v y ,  h o lo u b a tk a . 
za le t’te v y  ko m ne, 
ad s ire lio  b relm  D n e p n i 
a a do tc to  zem e.
az sera n il step ke Kirgizum . . .
Jsou to ubozäci, 
cell holi — ale volni 
jak ti bozf ptäci.
P filc te .jte ,  m o jc  m ile ; 
v  tieh em  u v ita n i 
oh cjm n  v a s  ja k o  deti 
a za p la c u  s vdrni.

1 18473 J a n  V l a d i s l a v
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ЯКІіИ ЗОСТИЛИСЯ . , .  Переклала
ЗДЕНКА БЕРІ 'PO ВА-ВО ВСОВА

KDYBYCHOM POTKALI SE ZNOVA

Kdybychom potkali se znova, 
zalekia by ses nebo ne?
Jakâpak nezretelnâ slova 
bys tehdy vënovala mnë?
Йі'иіла. A nepoznala bys më, 
ci fekla — jak byl hlupë vysnën 
ten sen — a byla ledovâ.
Vsak jâ, jâ byeh sc radoval.
Jak bycli se dival, rozpommal 
na tu, juz mêla vîcka stinnâ, 
na mladois a tak veselou 
nëkdejsi trapitelku svou.
Modiitbë bych se potom oddal,
2e  jako slzy, jako voda, 
jako sen zklamârii a tmy 
rozplÿwal se a oddaloval 
nékdejsî zâzrak posvâtnÿ.

[І848]

Z d e n k a  B e r g r o v â - V o v e o s â
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ПОРОДИЛА МЕНІ- МАГИ. Пері'к лап 
■НАДІСЛАВ ФІКАР

ZRODILA Мй МАТКА . . .

Zrodila me matka v zlatÿch 
vc komnatàeh, ve vysokÿch, 
knientcm zavila.

Осі ou v /.late, v як sa mité 
jak poupâtko ostvazitë 
si me chovala.

Rû/,iôkuu jscm so rozviîa, 
bncdookâ, cernobrvâ, 
licka do bcla.

Chudcho jsem milovala, 
matka mâ se rozhnëvala, 
svatbu zhatila.

Vc vysokÿch, ve komnatâch, 
kam se linu, je zal mi v patâch, 
snad se utrâpîm.

Jak bylina pri doliné 
sama vc své samotmë 
clifadnu, churavfm.

Na svet bozi rtepohlédnu, 
nfmâm an і radost jedrvu,
Bull je svëdek mûj !

Odpust’, odpust’, moje mâti. 
zo té bwlu proklhiati 
cclÿ iivot svûj.

[1848 ] L a d i s l a v F i k a r
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Л1'!У В НЕВОЛІ ДНІ І НОЧІ. . .  Переклала
МАРІЯ БЄБЛЬОВА

V NKSVOBODE SCITAM DNY I NOCI. . .

V nesvobode scitam dny i noci — 
pocet s mysli sejde.
Boze, kolik tizivych dni 
jestfi tudy prejde!
Za dny leta tfsc plynou, 
nic je nezastavi.
Bobre i zle strhiic z scbou 
do proudu eas dravy.
Nikomu nic ncnavrati, 
vsechno patrl casu; 
nemodli se, neslysi Ruh 
prosebneho hlasu.

Rlativym tokem, kaluzinou, 
rakosim, po stopacb let plynou 
tfi leta.. joz nine tlzila.
Jak v svetnicce me plenila!
Sehrala vSeho naruc plnnu 
a do move pak hodila.
A more zalilo svou vlnou 
no pcnez, veci nadbytek, 
v?ak blaho me, mu.i mlady vek, 
inou nudu, zarmutck, me stesky, 
ty do vecnosti psane desky 
pcrem, jez nolze uvidet.

Necht’ rmutnym tokem, kaluzinou, 
vakosim, v nesvobode plynou 
tu leta ma. Vsak co ja  ted’?
Hie, takova ma pripoved!
Posedim, projdu se a s vylin 
step, more budu videti, 
sve pisne vzpominanim ztishn 
a spradat budu v pameti 
knizecku malou. A uz piSi .. .

[1850-1858] M a r i e  B i e b l o v d

4 3 4



ОГНІ ГОРЯТЬ, МУЗИКА ГР А Є . . .  Переклала
МАРІЯ МАРЧАНОВА

ОН*Г£ НОШ

Ше, оЬпе Ііогі, Ьи<ЗЬа Ьга, 
пшгіку ріас вет гаїеЬа.
Лак угасну ішхігу сігаїїокат 
іу тіасіе оеі Z 3 . f i ,  Ьгеіі.
Ту осі гасіоьіі, ой пасісіі 
Іак УС5е1о і іт  У§и(1е іат,
Тет тпїасіуш осіт, ргс^ут ІіМсЬи.
А у$ісГіпі МаЬоІі і и  V  втісЬи 
а \*§іс1ті tanc .̂ Іепот ,ій
V куєш Ьоі'і гакіеіу яе їіуйт  
а tajne ріаси, ріаси .іа.
Ргос уіазіпй ріаби? 1е йкойа 
Іоі Ьcz угпдсЬи, а̂к каїпа у с к і з  
ге пкуе тіавові тіпиіа.

[1850] М а г і є  М а г с а п о у £
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Л. (ПОСТАІУПО Х А Т У . . . )  Переклала
МАРІЯ МАРЧАНОВА

СНАЬОиРКи СНТЕЬ ВУСН. . .

Сіїаіоирки сЬШ Ьусії — исіеіат іі: 
гаЬгасіки ргі пі, вату кгеї 
а  Ьпсііі 5с І а т  р г о с Ь а г е ї .
V 1,от коиЬки ПсЬет jako V гар.
К<іуг іе Іак сіоуек ват а ват,
V zah.ia.dce кгазпс зе іо (Ште.
І ргі^сіе бєп, іе  Йеіі т а т ,
а 2 та ікои  їс  бє уезсііте.
Пеп гіаупо ргсЬІ# паїегпей
V <ют япи — сіеп .іазпу . . ,  зсЬе Іеіі  
Ме ,аС 8е гасіеіі ніс т і  пегйа —
УЙЛуС Іуя іи Іак є! Узіири,іе§
V тир гаї, газ ti.se, Ьеге аіоуа, 
а якаги ргіпеяєй їа т  гпо\-а,
Мй.і іісЬу газ т і  зейеЬпсі.

118603 М а г і є  М а г с а п о V а
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доля Переклав
ЯН Т У Р Е Ч Е К -Ш Р С Ь К И И

SUDBA

Ту nikdy jsi mne peprelstila; 
tys druhem, bratrem, sestrou hyla 
тпё ubohemu; tys mne vzala 
kdys malifckeho za ruku 
a k opilemu jsi mne da!a 
pak kantorovi v naiiku.
‘Men u.c se; hude z tebe clovek’ — 
tak tehdy jsi mi rikala.
Ja poslochl tc — vyucil se.
A tys nine tezce zklamala.
Hie, со je ze nine! . . .  Darmo mluvit! 
A pfec jsme IstivS nejednali 

a Sti jsme prim о — za sebou pak 
ni zrnka Hi jsme nenechali. . .

Тог pojcfme, sudbo! Pfi mne stiij, 
ma druzko vorna, neklamava — 
a pojd’me dfile: dal je slava — 
a slava — al&va lidSl mfij.

11858]

J a n  Till- e e e k - J i z e r s k #
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МИНУЛИ ЛІТА МОЛОДІЇ. . .  Переклала
ЗДЕНКА НШЮСОВА

М Ш иЬ А  МЬАІ)А ЬЙТА МОЛЕ . . .

Міпиіа тіагіа Іеіа тпсде 
а сЫаДпу vi.tr ой пасіте 
уапе іеп ке ш п е ... 2 іт а  І 
8еіі’ з а т  уе Б іти  svo.ii сііаіу, 
нені 5 куш Ше гогтіоиуаії, 
пені ксіо гасіи Ьу ії <3а1, 
п і к г іо  1;и пені — і е п  іу ваш.
Бс(і’ зат рокисі 16 л асіе.і е
о ь іс і ї ,  п е й  з е  у у з т с ^ о
а тгагет вроиЛа ойі Ь?е
Іеп зат зесГ V Ьотпет коиікц аует,
а Кіеіе іуоїє Йиту зуапе
д а к  V єіері у і о б к у  а п е ї і с т  . . .
а пеЫей’ .Іаги, ШЫ] увШс.
Кергцгіе п і к й у ,  п і к г і у  у ї с ,
Ь у  у  г а Ь  г а й к и  и то и  г е ї е й  у п е з і о .
Ву У7.кгІ8І1о пасіці іУои,
Ьу па йусЬоЛід ууриєШ о 
tvou Ьгйои сіп т и  зуоЬосІпои.
Ксрїіісіе уїс ий — зе<Г ^еп з а т  — 
зссі’ в ат  а песке] ш  піс, 
б пасЩі пеЫесР гНгки уэШ с!

{18601

И с і е п к а  Г Т і І і и а о у &
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ШЕВЧЕНКО В ПЕРЕКЛАДАХ НА ШВЕДСЬКУ 
ТА ІНШІ СКАНДИНАВСЬКІ МОВИ

З Шевченком та його творчістю познайо
мив читацьку громаду Швеції, як теж  інших 
скандинавських країн відомий шведський публі
цист і славіст Альфред Єпсем (1859-3921) пе
редусім з допомогою своїх статтей і праць про 
Шевченка, публікованих шведською і німецькою 
мовами, і в дальшому теж своїх перекладних 
спроб, подаваних здебільша для ілюстрації пу
блікованих статтей. Перші такі перекладні спро
би Єнсена появилися в його студії про Шевчен
ка, надрукованій 1909 року у видаваному швед
ською мовою у Фінляндії “Finsk Tidskrift for 
Vitterhet, Vetenskap, Konel. ocli Politik” („фінсько
му часописі для літератури, науки, мистецтва й 
політики” ) в листопадовому зошиті 67-ого то
му цього ж часопису. Обговорюючи Шевченкові 
„Гайдамаки”, Єнсен подає свій переклад перших 
35 рядків присвяти В. І. Григоровичу, і далі пе
рекладає теж уривки з „Тополі”, поезію „До Ос
нов’яненка” та  „Як умру, то поховайте . . . ” . Лег
кі й вигладжені ці переклади були —  як це 
стверджує А. І. Стендер-Петерсен, автор статті 
„Шевченко в Скандинавії” в XV-ому томі вар
шавського видання — радше вдалими переспі
вами, далекими подекуди до оригіналу. Такого 
ж характеру був контамінований з двох віршів
— переклад Єнсена Шевченкової „Думки” („Те
че вода в сине море . . . ” ) вміщений у його стат
ті “Ukraina”, що була надрукована 1919 р. в
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шведському часописі “Огсі осії ЬіМ” („Слово та 
образ”) .

Крім Єнсепа перекладав Шевченка ще фін
сько-шведський поет Ярль Геммер, який дав два 
переспіви віршів „Мені однаково. . та „Ой, ді- 
бропо, темний гаю ..

Не зважаючи на те, що в Данії писав про 
Шевченка відомий літературний критик Георг 
Прандес (1842-1927), ніяких відомостей про пе
реклади з Шевченка на данську мову не було за 
його часу, в перші десятиріччя ХХ-го ст„ немає 
й тепер, після другої світової війни. Немає т а 
кож ніяких даних про переклади з Шевченка па 
норвезьку мову. У виданні АН УРСР „Заповіт
— мовами народів світу”, Київ, 1960 р. надруко
ваний „Заповіт" в перекладі Н. Лайне на фінську 
мову.

Переклади з Шевченка на скандинавські мо
ви представлені в цьому томі переспівами А. Єн- 
сена і Я. Геммера.
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ДУМКА {ТЕЧЕ ВОДА.. . ) Переклав
А. ЄНСЕН

K O SA C K E N S LYCKA

V at tu  e t f lö d a r u t  i h avet,
i d e t b läa  havet.
L yckan  ej kosacken fu n n it, 
hoppet ä r  b cg rave t.
Ut i världen drog kosacken.
B läa  hav e t sjuder.
I  kosackens v issn a  h jä r ta  
v a rn in g ss täm m an  lju d e r:

,,V a rfö r  g ick  du, V a rfö r  vändc 
du  ej hem  tillb ak a  
till din fa r , din g am la  m oder 
och din ui)tja m aka?
A n d ra  1 and e r, a n d ra  m änskor.
Tung oh läng är sträten.
Ingen  d a r  din g läd je  de lar.
In g en  d e la r g rä te n ”.

An vid s tra n d  kossacken s itte r .
B läa  hav e t f ly te r .
Och fö rhoppn ingen  orn lycka 
sig  i so rg  fö rb y te r.
H ög t i lü f te n  tr a n e sv ä rm a r  
f r i t t  m ot hem m et s träck a .
T ä ta  tö rn e sn ä r  kosackens 
s t ig  tili hem m et täcka .

F ö r  a t t  lycka nä  kosacken 
d ro g  lä n g t u t  i världen , 
n)en h a n  fa n n  e j, vad  han  sökte, 
och gick vill p ä  fä rd en .
Döen'de, en avskedshälsn ing  
h an  ä t  solen sänder.
T u n g t och b i t te r t  ä r  a t t  hädan  
g ä  i f j ä r r a n  länder.

[1838] A l f r e d  J e n s e n
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ДО ОСНОВ’ЯНЕНКА Переклав
А. ЄНСЕН

TILL ÜSNOVJANENKO — K.VITKA

Forsar brusa, mänen glänser 
som i forna tid.er.
Sitj är borta, och dess käinpar 
hädangätt L strider.
Var är Sitj? Sä spörjer säven 
invid Dnjepers stränder.
Vart. ha vara soner skingrats 
uti fjärran länder?
Mäsen skriar och med suekar 
ungars dod beklagar. _
Solen skiner, vinden viner 
och pä steppen jagar.
Kullar, som pä steppen trona
uti stel begrundan,
spörja stormens siarka ande,
om han sopat undan
stoppen s barn, som fordom gästat
dessa l'ika ncjder.
Vänden äter till cr forntids 
dryckeslag och fejder!
Axen vaja an, dar fädrens 
hästar fingo föda, 
dar tatarer och polackcr 
färg'at stränder röda.
Vänden ater!

Aldrig äter! 
susar det fran havet.
Aldrig det stär upp som en gäng 
vart i mull begravet.
Sant det talar, bläa havet.
Sädant är värt öde,
Friheten ej vänder äter 
frän de evigt döde.
Ej kosacker komm äter, 
ej stä upp hetman er.
Ej i Uki’aina prunka 
purprade zjupaner.
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Men var ara dock ej ljuger.
Havden rattvist domer 
om var ratt och om vart ode, 
som i mull sig gammer.
V&ra. visor, vara sagner 
varlden ej forglommer.

Ukraina ar var ara, 
byggt pa rattens grander, 
utan guid och utan stenar, 
utan lomska funder.
Herrens rost ar ock var stamina; 
lion kan ej ga under.

Lat mig an en gang fa hora, 
lmru havet sjuder, 
huru under piltrads skugga 
ungmons visa ljuder!
Lat mitt hjarta le och frojdas 
an en gang, den sista, 
innan mull av utlandsk torva 
kastas pa min kista!

[ 18393 A l f r e d  J e n s e n
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yPMBOK 13 nOHMM „rAPWAMAKM” riepen.iaB 
A. 6HCEH

HAJDAMAKERNA
„Allt kommer och gär, allt försvinner i världen. 
Vart ilar det hän, och var kommer dct frän?
Ej ögat kan följa den änd lös a farden 
av livet och döden — sckundernas län.
Den blommande rosen Uv dömd att förtvina, 
och vind&rna skingra förbleknade blad.
Den sol. som gär npp für att värma och skina 
med purprade stralar och rullar ästad, 
gär ned liksom förr. I den blänandc n at ten 
trär blekhyad ni&ne sin svävande dans 
och speglar sin bild uti källornas vatten,
i ändlösa havet. Dess stralande glans 
förblir vära barn lika Ijuvlig och üm 
som fordom bland träden vid Babylons ström.
OtrÖttliga, eviga mäine! Mig lyster
att spräka med dig som on bror, som en syster
att sjunga de visor, du viskat at mig.
0 lätta mitt bröst med hugsvatande orden!
Jag är icke ensam pa villande stig:
Jag äger ju barn. Skola de uti jorden 
begravas med mig? Det är syndigt. En själ
1 dem lever kvar. Kanske vore det väl,
om n&gon en gang laste högt mina sänger, 
de skaldiska foster, som säiigmön med grät 
och snyftmngar vaggat otaliga ganger.
Nej, de uti graven cj följa mig &t.
Ty anden är levande, liar inga gränser. 
likt himmelens valv, som sä blänande glanser.
Sa vill jag begymia en säng utan gräns. 
Förgängliga ord — o vart styren I farden? 
Men kanske dock nägon hör pä mig? Det känns 
sä bittert att ärelöst skiljas frän varlden.
Sä lyssnen, o jungfrur, tills ögat blir v&tt!
O rosor, som lcnoppas! Jag trives med eder 
och gärna besjunger er sorgliga lott.
Sa vilen er barn, innan solen g&tt red er 1” 
[1841] A l f r e d  J e n s e n
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ЯК УМРУ, ТО ПОХОВАЙТЕ Переклав
Л. ЄН СЕН

MITT TESTAMENTE

Näi' en gang jag dött, sä bären 
mig dit upp pa kulleit, 
att. jag matte bliva jordad
i ukrainska mullcn, 
över stepp och ängar vida, 
c!är min Dnjeper flyter, 
dar det ses och hörs och ktinnes 
huru floden ryter.

När frän Ukraina oväns 
blod han för till haven, 
skall min ande frigjord stiga 
äter upp ur graven,
Över d.essa berg och ängar 
s.iälen d& sig svingar 
och med tacksamhetens böner 
Gud sitt offer br ingar.

Bädden mig i grav. men ständen 
upp med Loja brüten!
Mä med ondskans blod or frihet 
varda friskt begjuten!
I ert nua, stoi'a samfund, 
bygg't av fria söner, 
man I ocksä ihägkomma 
mig mer stilla böner.

11845] A l f r e d  J e n s e n
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МЕНІ ОДНАКОВО. Ікреклаи 
Я. ГЕММЕР

DET RÖR MIG EJ

Det rör mig-ej om i Ukrajna 
jag lever eller arm an stans, 
om nägon minnes eller icke 
att jag bland fjärran drivor fanns!
I träliiom runno mina dagar, 
och utan att en mänska klagar 
jag täröd gär i graven ned, 
och allt jag ägrie tar jag med.
Ej ens ett spar min gärning satter 
pä mitt Ukrajnas sköna slätter, 
pä min — ej eder — fosterjord.
Och ingen far skall vid sitt bovd 
?ned suckar säga till sin son:
,,Bed, barn! Den mannen för Ukrajna 
fick jida landsflykt, hat och hän”.
Det rör mig ej, om denna son 
skall bedja eller icke för mig.
En enda sak pä jorden rör mig: 
om ondskan skall mitt land fa räna, 
bedraga. bränna och förhäna, 
till dess det längsamt, sargat dör . . .
— Det är det enda, som mig rör.

[18473 J a r l  H e m m e r
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ПЕРЕКЛАДИ З ШЕВЧЕНКА НА ЯПОНСЬКУ, 
КИТАЙСЬКУ, МОНГОЛЬСЬКУ І КОРЕЙСЬКУ 

МОВИ

У виданому варшавським Українським Нау
ковим Інститутом томі „Шевченко в чужих мо
вах” була тільки коротка згадка про те, що пе
реклад Шевченкового „Як умру, то поховай
т е . . на японську мову з’явився ще 19І1 року 
і про різні переклади з Шевченка, зладжені, за 
вістками радянської преси, японським поетом Ма
цу бою. Ні одного з цих перекладів редакція то
го тому не могла роздобути і вона не мала теж  
ніяких відомостей про будь-які переклади з Шев
ченка на китайську, монгольську чи інші азій
ські мови. Згідно з інформаціями Ф. Пущенка, 
поданими в „Антології літератур Сходу”, Харків, 
1961, crop. 421, переклад Шевченкового віршу 
„Садок вишневий” на японську мову у форму 
„ута” був надрукований в одному японському 
журналі вже 1907 р.

В надрукованій у річнику УВАН „Шевчен
ко” IV, Нью-Йорк, 1955, статті п. н. „Шевчен
ко в НіппонІ і Хінах” ред. Іван Світ ствердив, 
що і йому не вдалося розшукати вище згаданих 
японських перекладів з Шевченка, Водночас із 
цим він подав інформацію про переклад Ш ев
ченкового „Заповіту” на японську мову, надру
кований у виданому українцями в Харбіні, Ман- 
джурія, 1944 р. Українсько-Ніппонському Слов
нику. Цей переклад був приготований разом з 
перекладом „Кавказу” гуртом перекладачів з-по
між студентів Ніппонсько-Манджурського Інсти
туту в Харбіні для запроектованого видання бю
летеню японською мовою. Поданий на цензуру 
до Ніппонської Військової Місії в Харбіні руко-
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пио бюлетеню не був дозволений для публікуван
ня і з приготованих перекладів появився тільки 
Шевченко сні Гі „Заповіт” у скороченому вигляді; 
тільки перша й остання частина —  у вище на
званому словнику.

Радянські газети подавали в 1961 р., що у 
Токіо була опублікована книжка з творами ро
сійських письменників, серед яких були теж і 
вірші Шевченка, але ближчих даних про цю пу
блікацію немає. У виданні АН УРСР „Заповіт 
мовами народів світу” надрукований вірш „Як 
умру, то поховайте. . . ” в перекладі японського 
поета К о мацу Сиосуке.

Дві книжки віршів Шевченка китайською 
мовою мали вийти, згідно з повідомленням ра
дянських газет, 1951 і 1954 р. в перекладі ки
тайських поетів Емі Сяо і Джані, Те-Сюаия, але 
їх не було змоги роздобути. У виданні „Заповіт 
мовами народів світу” надрукований уривок вір
шу „Як умру, то п о х о вай те ...” в перекладі Го 
Мо Жо. Почав перекладати твори Шевченка на 
китайську мову Емі Сяо {сир. прізв. Сяо Сань, 
нар. 1896) ще в 1930-их рр. і друкував свої пе
реклади в різних літ. збірниках.

Радянські газети інформують також, що 
однією із улюблених книжок у Монголії —  це 
„Кобзар” Шевченка в перекладі монгольських 
поетів С. Ердене та  Ц. Хасбаатара, але ж  ближ
чих даних про це видання немає.

Перекладений Шевченко також на корей
ську мову. За повідомленнями радянських газет, 
1957 р. книжка з перекладами віршів Шевченка 
мала вийти в Північній Кореї. У виданні АН 
УРСР „Заповіт мовами народів світу” надруко
ваний цей вірш у перекладі Пак у Чхона.

Із названих мов подаємо тут переклади вір
шу „Як умру, то поховайте. .  на японську і 
китайську мови.
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ПЕРЕКЛАДИ З  ШЕВЧЕНКА НА ГРЕЦЬКУ, 
ФЛЯМАНДСЬКУ, БЕНГАЛЬСЬКУ, НЕНЕЦЬКУ, 
ОСЕТИНСЬКІ, УДМУРТСЬКУ ТА ІНШІ МОВИ

В цьому томі зібрані зразки перекладів з 
Шевченка па двадцять дев’ять різних мов світу. 
У статтях про ці переклади згадані чи й обго
ворені також відомі вже переклади Шевченісо- 
оих поезій на чотирнадцять інших мов, спорід
нених із тими мовами, що репрезентовані в нас 
більшою чи меншою кількістю перекладів.

Проте ж знайомість із творчістю україн
ського Поета не обмежується до цих сорок і 
трьох мов. Не обмежується вона також і до 
тих сорок і трьох мов, що на них перекладений 
Шевченковий вірш, „Як умру, то поховайте. .  
що його переклади зібрані у виданій Академією 
наук УРСР в Києві 1961 р. книжечці п. н, „За
повіт мовами народів світу” . Крім зібраних і 
згаданих в нашій антології перекладів відомі 
ще переклади на дев’ять інших мов — так, що 
сьогодні можна говорити про переклади з Шев
ченка на п’ятдесят і дві мови світу.

Згадку про приготовупаиии ще в 1920-их 
рр. збірник творів Шевченка в перекладі на 
г р е ц ь к у  мову подав був Іван Дубицький у 
своїй заключній статті до ХУ-ого тому видання 
У НІ. Цей збірник, що охоплював м. ін. поему 
„Сон” в перекладі А. Дімітріу, „Кавказ” в пе
рекладі Г. Костоправа та низку дрібних поезій 
Шевченка в перекладі В. Галла й А. Шапурми 
приготовляло до публікації видавництво грець
ких книжок у Маріюполі на Україні. Чи і коли 
був опублікований цей збірник — невідомо. В
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радянських оглядах згадки про ці грецькі пе
реклади з  Шевченка немає. Нема також ніяких 
даних про переклади з Шевченка опубліковані 
в самій Греції. Відсутній теж переклад Шевчен- 
кового „Як умру, то поховайте.. у радянсько
му виданні „Заповіт мовами народів світу” .

В цитованій вище статті І. Дубицького зга
даний переклад Шевчеиковоіо ,,Як умру, то по
ховайте. . на зближену до голландської ф л я- 
м а н д с ь к у  мову, що його зробив фля.манд- 
ський публіцист й автор декількох праць про 
Україну Г. Схамельговт, Текст цього —  прозо
вого —  перекладу поданий там же і він був пе
редрукований звідти ж у виданні „Заповіт мо
вами народів світу” 1961 року.

Існують переклади з Шевченка, крім зга
даних в інших статтях моє, також на т а д ж и ц ь- 
к у мову, що належить до іранської групи індо
європейських мов і що нею говорить 1.400.000 
людей в Таджицькій PCP. Вірш „Як умру, то по
ховайте . . . ” цією мовою в перекладі Турсун- 
заде Мірзо надрукований у виданні АН УРСР 
„Заповіт мовами народів світу”. В цьому ж ви
данні надрукований цей вірш в перекладах на 
такі приналежиі до тієї самої групи, що й т а 
джицька, іранські мови, як о с е т и н с ь к а  — Ф. 
Гафеза, п і в д е н н о  о с е т и н с ь к а  —  І. Ніге- 
ра та І. Джанаєва, і п і в н і ч н о  о с е т и н с ь к а
— І. Плієва. Опублікований там  же Шевченко- 
вий „Заповіт” в перекладі П. П. Попова на н е- 
н е ц ь к у (с а м о ї д с ь к у) мову, що належить 
до самодійської групи мов, та  в перекладі T. І. 
Шмакова на у д м у р т с ь к у  мову, що належить 
до фінно-угорських мов і що нею говорить по
над 560.000 людей в Удмуртській Автономній 
PCP. Переклади з Шевченка на цю останню, 
удмуртську мову, вийшли окремою книжкою 
1948 року в Удмуртському книжковому видав-
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ництііі і вони належать перу удмуртських поетів 
ЛІ Петрова, А. Клабукова, О. Бутоліиа, П. Чай- 
нікова, М. Петрова та  інших. В 1951 році була 
опублікована друга книжка творів Шевченка уд
муртською мовою п. її. „Вірші й поеми” в пере
кладах П. Чайнікова та І. Гаврилова.

Н а б е н г а л ь с ь к у  мову переклала — згід
но з повідомленням київської „Літературної Ук
раїни” з 24 серпня 1962 р. —  Шевченковий „За
повіт" поетеса Аруна Халдар. що в 1960 і 1962 
pp. разом із своїм чоловіком, бенгальським пись
менником Гопалом Халдаром, відвідувала Украї- 
ну.

Наприкінці треба згадати ще переклади з 
Шевченка на колись популярну і сьогодні потрохи 
забуту „міжнародну мову” е с п е р а н т о .  Пер
ші переклади Шевченкових творів на цю мову 
появилися ще 1900 р- у видаваному в Упсалі ес
перантському часописі “Esperanto, Linguo Inter
n a l  a ” (.Vs 6-7). Згодом, в 1913 і в 1914 р. з при
воду 100-річчя з дня народження Шевченка, бу
ли публіковані переклади з Шевченка в есперант
ських часописах “Ukraina Stelo” в Коломиї, “Es
peranto” в Женеві, ''Тлі Revuo” в Парижі, “ Роїа 
Espérai)tisto” у Варшаві, і пізніше 1932 р. в час. 
“Ileroldo dc Esperanto'’ в Кельні та  1934 р. в час. 
' ‘Litwatura Mondo1’ у Будапешті.
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COMPLETE WORKS, 
FOURTEEN-VOLUME EDITION 

OF SHEVCHENKO’S 
PUBLISHED IN CHICAGO, ILL., 

U. S. A.

The publication of the complete works of Tarns 
Shevchenko. undertaken by the Mykola Deny sink Pu
blishing Company in ( -hie a go, is one of the many con
tributions by Americans of Ukrainian descent in 
observance of the 100th anniversary of the death of the 
great Ukrainian poet and humanist and is a wholly 
praweicorthy and admirable undertaking.

From the technical point of view, the Shevchenko 
edition makes an excellent impression: it is printed 
on good paper and is bound in cloth, adorned with an 
artistic vignette. The edition is unmistakably an ad
mirable contribution to the 100th anniversary ob
servance of the death of the Ukrainian poet-laureate. 
I t will not. only be an adornment to every librery, 
but a most i-aluable addition to Ukrainian collections 
in al Slavic libraries in the United States and in 
other free countries.

‘'THE U K RAIN IAN  Q U ARTE RLY”
S’2 I. Spring. 1961

.MYKOLA BENY3IUK PUBLISHING CO. 
2226 №. Chicago Ave., Chicago 22. III. USA
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