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Микешін, брат у других скульптора. З довгого прожитку Ми- 
кєшіних у Чернигівщинї й вийшла у скульптора Микешіна 
українська самосвідомість. А. Ф. Микешін був те-ж цікавий чо
ловік, хоч і зовсім в иньшоиу роді; він торгував насїннем і з сим 
малоцінним продуктом обертав на сотки тисяч рублів. Закупляв 
він насінне по більшій частині в Воронізькій їуб. і  привозив 
в Одессу, звідки воно розходило ся по всій Україні, на Кав
каз і т. и. Микешіна так і називали тут царем насїня. Помер
А. Ф. Микешін від зажитого ним лїкарства; чия тут вина: чи 
доктора, що записав шкідливе лїкарство, чи аптики, котра дала 
не те, чого треба, —  сього ще судове слідство не вияснило.

Одеса. Олексій Маркович.

Два незвістні переклади Йос. Левидьцого.

Недавно попала мені в руки • збірка перекладів Йос. Ле
вицького зі Шкла. Важна вона для нас тим, що крім звістних 
в нашій біблїоїрафії віршів містить в собі два переклади- 
автоїрафи Левицького, які ще доси не появили ся в друку1).

Відома річ, що Йос. Левицький перекладав залюбки на 
„галицко-русскій“ язик поезиї Шіллера. Галицько-руську мову 
звеличив Левицький таким вершом:

„Пускай, вездѣ писать искуство совершенно,
Ты знаешь, что языкъ нашъ лучше несравненно 
Не собранъ изъ другихъ, онъ древній коренной,
Исполненъ всѣхъ красотъ, богатый самъ собой;
Въ немъ птичьихъ посвистовъ, протяжныхъ нѣтъ напѣвовъ. 
Ни звуковъ немилыхъ, ни дикихъ уху ревовъ,
Какія слышится въ чужихъ языкахъ намъ,
За тѣмъ, что нашъ языкъ отъ нихъ свободенъ самъ“2)

Можлива річ, що любов Левицького до свого народа і його 
мови веліла йому складати переклади, аби можна було почва-

1) В „Библіографі-i“ Ів. Ем. Левицького вони не зазначені. Про 
істноване сих перекладів поважаний біблїоґраф нічого не знав, коли я 
питав його про се умисно.

2) Учащему ся младенчеству... (Відень, 1822 р.). Віршу сю пере
друкував д. Вол. Коцовський в „Зорі“ за рік 1886, ч. 17. Пррівнай та
кож Левицького „Библіографія“ ч. 1, стр. 6.
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нити ея перед сьвітом, щи й Русини не зістали ся поза дру
гими Славянами, що і їх  мова богата і велична, що і на ній 
можна передати поезиї німецького клясика.

Та нї своєю мовою, нї перекладами не здобув собі Іевиць- 
кий признаня. Звістний, український письменник, Мих. Макси
мович в огляді галицько-руських стихотворів написав буй про 
„Богиню“ (Erlkönig) Іевицького (Перемишль 1 8 3 9 ): „Но эта 
богиня не удалась Іѣвицкому: видно не пора еще передавать 
Нѣмецкихъ поэтовъ малороссійскимъ языкомъ“ *).

Заміт Максимовича, зроблений українській мові, нестійний, 
хоч би тому, що вже в перших літературних творах україн
ських письменників, як прим, в артистичнім пересьпіві Арте- 
мовського „Рибалка“ (1827  р .)* 2), або і в пересьпівах з німець
кого Метлинського (1839) маємо наглядний доказ, що україн
сько-руська мова була здатна пересьпівати німецьких поетів. 
Не українсько-руська мова, але мова Іевицького, та невеликий 
письменський хист у нього були причинами неудачі його пе
рекладів. .

Не так обережно як Максимович оцінив переклади Левиць- 
кого Евз. Черкавський, що про переклад Шіллєрової „Пѣсни 
о звонѣ“ відозвав ся дотепним двостихом:

Батько Шіллер зажурив ся 
Що його дзвін в Шклї розбив ся.

І дивним дивом склало ся, що як раз збірка, про яку го
воримо, була власностию Евз. Черкавського. Мабуть не знав Іе -  
вицький про двостих Черкавського, коли на збірці своїх дру
кованих і недрукованих перекладів, оправлених в одну іг-ижку, 
виписав присьвяту: „Егб Благорбдію ІІаніЗ Евзевію Черкав- 
скоміЗ, Совѣтникѣ Просвѣщенія, Надзирателеви Гимназій въ Га- 
лиціѣ, Докторови філософій й пр. жертвує Авторъ “. Після смерти 
Черкавського дістала ся отся збірка до антикварні, а звідти 
перейшла иа мою власність.

Збірка містить в собі такі переклади:
1. Звонъ Шїльлє'ра зъ Нѣмёцкого на языкъ Галицко-Рус- 

скїй переведёнъ Іосифомъ Іѣвіцкимъ зо Шкл£, въ Перемышли, 
1839 р., стр. 1— 16.

*) М. Максимовичъ: „Кіевлянинъ“ з р. 1841, ст. 129.
2) Студинський: Літературні замітки. Львів 1901, ст. 129.
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2. Шїльлє'ра: Борба со Смбкомъ (Романчикъ) и Порока 
(Баллйда) etc. въ Перемышли, 1842  р., стр. 1 — 16.

3. Ші'ллёра: Нурокъ ібо водолазъ (Баллйда), Х бдъ до за- 
л^знои гуты (Балляда) и Рукавичка (Казка) etc. Перемышль 
надъ Сянбмъ. Р. Б. 1844 , стр. 1 — 16.

г 4. Богиня (текст руський), Erlkönig (текст німецький), не- 
нум. стр. 1— 4, без року і місця друку.

5. Слеза посвященна памяти єгб Превосходительства Пре
освященного киръ Іоанна Снѣг^рского etc. Съ пбльского на Га- 
лицко-Р^сскіи языкъ перевѣлъ Іосифъ Іѣвіцкій зъ Грушовои, 
при к інци: Напечатано въ Перемышли. Ненум. стр. 8. Потім 
йдуть автоірафи Іевицького:

6. „Пёрстѣнь Поликратеса“ і „До здорбвля“, з підписом: 
„Іос. Іѣвицкій“.

Не від річи буде тут запримітити, що переклад, уміще
ний в згаданій збірці на четвертім місци, був третям печатании 
виданем їетового „Erlkönig-a“, чи там „Богині“. В „Библіо
графы“ Ів. Ем. Іевицького читаємо, що Йос. Левицький 
двічи друкував сей переклад: перший раз в львівських „R ozm a- 
itośc-ях“ за рік 1838  п. з.: „B oh yn ia“, другий раз окремою 
відбиткою в Перемишли р. 1839 . В отсїм виданю маємо ру
ський переклад поруч німецького тексту, одначе з сею ріжни- 
цею, що руський переклад має заголовок; „Ерлькёнііъ їетого
переведенъ на малоросскій языкъ и названъ богинею__  зо
ДІкла“, а текст німецький: „Erlkönig in ’s k leinrassisch e über
setzt v o n —  aus S zk ło“. Так отже переклад уміщений в на
шій збірці се третє видане „Богині“, нашій біблїоірафії не- 
звістций.

1троф. Вол. Коцовський, передруковуючи перші вірші 
Йос. Іевицького з року 1822  п. з. „Домоболіє проклятыхъ“ 
в „Зорі“ за р. 1886 , в 17 ч., з великим пієтизмом дивить 
ся на сю першу літературну пробу „бідного Галичанина“, ко
трому не збувало ані на талані, ані на щирій охоті до праці, 
що брав ся оживити рідне письменство і не щадив для cero 
ТРУДУ —  мимо Докорів і насьміху... Коли-ж одначе „Домоболіє 
проклятыхъ“ та й иньші його поезиї, як се справедливо запримі
тили Максимович1) та д. Коцовський, писані Левицьким цілком 
за росийськими взірцями, —  так противно „Пѳрстѣнь Поликратеса“ 
і „До здоровля“ лишили ся живими сьвідками, як поет з ча- *)

*) М. Максимовичъ: Кіевлянинъ за рік 1841, ст. 124.
Записки Наук. ̂ Тов, ім. Шевченка, т XLII. 12
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сом підпав під новий вплив, і  то живої народної мови. В них 
не стрінемо ся вже з росизмами в роді: „пускай, что, со
бой, какія, мой смѣлой взоръ, какъ і т. н., якими нанизане 
„Домоболіе проклятыхъ“ і иньші його поезиї.

Оба незвістні доси переклади Жевицького друкуємо на сім 
місди, задержуючи як найдокладнїйше мову і правопись пере
кладчика.

Пёрстѣнь Поликратеса.

Стоилъ на верха свого дом8, 
Смотримъ весело безъ соромі 
На Самосъ, що си покорйлъ,
„То всё мене за Пана має,
Царю Егйпта повѣдае,
Признай! неправда га щастлйвъ!“

XX X

„Вотъ Боговъ маешь много силы! 
Бо що ти перше РОВНА были,
Надъ ними скипетръ твой теперь; 
бденъ ще можесь за нихъ мстйти, 
Не можешь ты щастлйвымъ быти, 
Коли ще ворогъ твой не вмеръ“.

XX X

Ще того Царь не встигъ повѣсти, 
Зъ Милетѣ шлютъ новый вѣсти,
Къ Тиранѣ ось! посолъ и де:
„Вели най бадатъ запалены 
Офѣры, лавры тожь зелены,
Вѣнчай си днесь чело твое“.

X* X

„Твой ворогъ спйсою пробитый, 
Казалъ ми съ новиновъ спѣшйти 
Нашъ Воевода Полідоръ“.
И вынллъ съ кровію зъ подъ пахи 
Отъ голова, на обохъ страхи, 
Спознали заразъ чій-то взоръ.

XX *
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Ю Царь назадъ c a  вотъступае, 
ПрІАтеіА напоминае.
Не вѣръ; непевний щастА  ̂ ходъ; 
Вважай гакъ скоро може буря 
На фаллхъ быстрого онъ морА, 
Рознести твой щастлйвый флотъ.

** *
Еще и не домовилъ слова,
Спѣваютъ лйки, радость нова,
Вотъ береговъ с а  крикъ рознѣсъ,
Съ чужимъ добромъ, гакъ въ приданы, 
Сближаесь славный флотъ къ пристани, 
Густенькій машты с т й в л а т ъ  лѣсъ.

*
* *

Самъ гость приходитъ въ задумлѣньѳ, 
Тобѣ бо щ а с т А  служитъ нынѣ,
Но того, скора смѣна знай.
Кретёнды сручною рукою,
ЗаВЗАТОВЬ ГрОЗАТЪ ти войною,
Лѳтатъ вже твой спалити край.

** *
Еще не встигъ всего сказати,
Ю стали съ лодѳй выступали,
Побѣда! кличутъ всѣхъ оуста;
Ю счѳзла вороговъ в с а  сила, 
Крѳтёндѣвъ бурА гѳтъ розбила, 
Пропало! вдалась намъ война.

Се чУлъ прІАтель полохливий, 
ї ї  каже: правда ты щастлйвый, 
Л а к й ю с ь  прёдѣ о твой вѣкъ;
Ма  страшитъ Боговъ зависть бридка, 
Бо чйста радость тутка рѣдка,
Не малъ ѣй жаденъ человѣкъ. —

** *
Мѳнѣсь всё такъ-же добре вело, 
Панованьѳ идѳ весело,
Богъ съ неба м н а  благословйлъ;
Но малъ-емь дорогого сына,
И та»А вмерла мй дѣтйна,
Мой долгъ га щастю выплатйлъ.

*
* *
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Том# ели хочешь сб&гись лиха,
Проейжь невидимыхъ силъ стиха,
Щобъ къ щастю примѣшали зл а ;
Бомъ ще не видѣлъ тихъ безъ муки. 
Котрымъ-то часто въ обѣ р£ки 
Ссылали Боги всѣ добра.

А ёсли не дадутъ ти Боги,
Вважай си на перестероги,
ПрІАтелл ; самъ кличь бѣды;
Що найдорошого т8 маешь,
Tboś чимъ сердце оутѣшаешь,
То кинь во морскіи валы.

** *

Ной с л а к щ и с ь  такъ с а  озывае:
„Зъ всего що островъ той скрывае,
Сей перстѣнь найболыпе добро;
Ѳринамъ го даю въ офѣр8,
Чей МНА п р о с т а т ъ , сшлютъ ЩДСТА въ мѣр8, 
И клейнотъ въ море вергъ на дно.

** *

Іакъ засватало, сталъ день бѣлый,
Бѣжитъ хлопанъ, веселый, смѣлый,
Та предъ Цард йде рыбарь;
И  TiŚH) рыбв встйгъ имити,
Мкъ жадна щѳ не шла до сѣти,
Тобѣ ѣѣ принопШ въ даръ.

** *

И к#каръ гакъ-но рыбу справилъ,
Та наполошивъ с а ; небавилъ,
Побѣгъ весело до Цард,
Та рѣкъ : отъ! перстѣнь мого Пана, 
Снайшолъ-емь въ рыбѣ, тбго рана,
О щастю твому нѣтъ коньца.

** *
И отъвертаесь гость съ оужасомъ,
М не мог# т# жити разомъ,
Ты не зъ моихъ прІАтелѣвъ;
Оуже наложишь головою,
Щобъ не оумёрти вразъ съ тобою,
Втѣкаю; та поплйлъ домовъ!
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Кто здоровье має, (трохеи) 
Долъго вонъ незнає,
Мкъ оно смакує,
Докись не попсує.
Каждый такъ-жѳ человѣкъ, 
Се давно безпечно рѣкъ:
Що богацтво та весь свѣтъ, 
За здоровье не стоитъ;
Бо сребро, имѣнье,

Дороге камѣньѳ,
Врода молода,
ѢЙ вса красота,
Вьісшоє достоинство,
Такожь чиновъ множество,
Суть добрыми — ино (имбы) 
Здоровье надо всїо!
Бо гакъ нѣтъ силы,
Весь свѣтъ не милый.

Іос. Лѣвидкій.

Подав Олексащер Сушко.


