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менник збагачує твір елементами, не притаманними поетиці цього жанру, зокрема 
дидактизмом (осмислюється потреба правильної розстановки пріоритетів), філосо-
фічністю (порушується проблема сенсу життя, онтологічних ціннісних орієнтирів).
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МАЛОВІДОМІ ПЕРЕКЛАДИ НОВЕЛИ ІВАНА ЛИПИ 
«МОРЕ РОЗ’ЄДНАЛО»

Діяльність Івана Липи переважно оцінюється крізь призму його політичних 
та громадських досягнень, що позначається на сприйнятті його творчого доробку 
лише як додатку до основної праці. Але, як і в багатьох подібних випадках, впро-
довж попередніх етапів, ще за життя діяча, його літературна діяльність сприймалася 
інакше. Свідченням про це є два переклади новели Тарасівця на чеську та польську 
мови.

Одну з перших згадок про переклад новели І. Липи «Море роз’єднало» можна 
знайти у джерелознавчому нарисі В. Качкана536. Але автор не вказав, коли і в якому 
виданні побачили світ ці переклади, та хто виступив у ролі перекладачів. Саме цю 
інформацію ми і спробуємо висвітлити у даній статті. Адже переклад на іншу мову 
та публікація за кордоном – явища непересічні і для біографії самого письменника, 
і для літературного життя колоніального на той час народу. 

Вперше цей твір вийшов друком у 1900 р. в «Літературно-науковому віснику» 
і став одним з перших прозових творів Івана Липи, які він наважився друкувати. До 
того часу з художніх творів надрукував лише казку, притчу та вірші537. Тема новели 
у чомусь біографічна, адже дія відбувається на Півдні України (згадується Таврія 
та Одеса), а з іншого боку – змальовується складна доля бідного й малограмотного 
українського селянина та йог о поневіряння у Російській імперії. Центральним пер-
сонажем твору є в’язень, закутий у кайдани, якого розпитує про його долю наратор. 
На поневіряння його підштовхнула власна сестра, яка за бажанням втримати «бать-
ківське добро», завадила брату одружитися і почати власне сімейне життя.

Бурлакуючи, герой потрапив аж до Москви, де в нього вкрали паспорт місцеві 
шахраї. Без грошей і паспорта потрапив до поліції, але найбільший страх для нього 
не тюрма, а повернутися бідним та обідраним додому. Тому, коли його, як «бродягу» 

536  Качкан В. Посланник на ниву слова (Iван Липа в освiтленнi нових iсторичних джерел 
та матерiалiв) //  Народознавчі зошити. 2010. № 1-2. С. 182-202.
537  Стамбол І. Іван Львович Липа в українському національному русі: лікар, письменник, 
тарасівець : монографія / ред., авт. передм. В. М. Хмарський; НАНУкраїни, Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Київ; Одеса, 2017. С. 286.
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заслали до Сибіру, то навіть зрадів, а далі затужив за батьківщиною. Він втік з Си-
біру та повернувшись до рідного села, дізнався, що злодії, що вкрали його паспорт, 
здійснили грабіж і за його паспортом вже відбувся суд над іншою людиною. Чино-
вники не особливо розібралися та й знову заслали «бродягу» до Сибіру. Після того, 
він вже десяток разів тікав. Втративши надію і здоров’я, мріяв лише про те, аби у 
«рідному краї умерти», але востаннє тікаючи до дому, ледь-ледь не дістався до рід-
ного села. На заваді став панич, перед яким «бродяга» не встиг скинути шапку. Тож 
знову потрапив до в’язниці і був етапований до Сибіру, де вже «доведеться держати 
на грудях своїх чужу холодну землю...». Фінал новели – класичний – із несподіва-
ною розв’язкою538. Появу такого твору на іншомовному ринку можна вважати ціл-
ком виправданою, адже він демонструє основні проблеми українського суспільства 
та містить значне різноманіття художніх образів.

Розшукати чеський переклад стало можливим завдяки виданню, що стосується 
українсько-чеської літературної співпраці та є свідченням дійсно значного зацікав-
лення чеських дослідників та перекладачів минулого століття, що втілилося у сот-
нях статей та виданих перекладів. Чеський переклад «Море роз’єднало» («Mořese 
rozdělilo») було опубліковано у багатотомному виданні «1000 nejkrásnějších novell 
1000 světových spisovatelů» у 1911 р.539. Головним редактором цієї добірки був Фран-
тішек Секаніна (1875-1958) – чеський письменник, викладач літератури, перекладач 
з французької мови та літературний критик. За спогадом Ярослава Гашека, Секані-
на був дуже поблажливим критиком, бо писав лише позитивні рецензії. Видавцем 
антології виступив відомий празький видавець Йозеф Велімек.

У першому томі зазначалося, що редакція збиратиме цікаві та літературно цін-
ні оповідання та новели, що будуть презентувати як класичну західну літературу, 
так і східні й, особливо, слов’янські літератури. І дійсно до збірки увійшли визнані 
автори зокрема, В. Скотт, К. Гамсун, А. Пушкін, О. Вайлд, С. Чех, Ф. Достоєвський, 
В. Гюго, і дещо менш відомі на сьогодні, які, проте, були і є органічною частиною 
своїх національних літератур. Вже саме залучення до такої добірки свідчить про 
визнання тексту Івана Липи репрезентативним і певною мірою наближає його лі-
тературну творчість до вказаних класиків. Серед інших українських письменників, 
твори яких також побачили світ серед «Тисячі найкращих новел» варто згадати 
М. Гоголя, І. Франка, І. Потапенка. Напевно, були й інші, але не всі томи антології 
доступні в бібліотеках, а зведеного переліку перекладених авторів розшукати не 
вдалося. Формат видання антології був популярний, недорогий, тому розійшовся 
по багатьох приватних книгозбірнях, про що свідчить присутність окремих томів у 
великій кількості на сучасних електронний майданчиках для торгівлі антикварними 
книгами.

538  Липа І. Море роз’єднало // Липа І. Війна, смерть і любов / упор. Ю. Винничук. Львів: Апріорі, 
2018. С. 85-96.
539  Lypa I. Mořese rozdělilo / рřel. K. Handzel // 1000 nejkrásnějších novell 1000 světových 
spisovatelů. Praha, [1911], sv. 52. S. 59 – 74. 
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Нічого поки неможливо сказати про характер перекладу, адже том, у якому 
вміщено новелу Івана Липи, наявний лише в бібліотеці Академії наук Чеської Рес-
публіки, але наразі рахується, як «тимчасово недоступний». Відомо, що переклад 
здійснив чеський письменник, публіцист та перекладач Карел Гандзель. Він пере-
кладав з болгарської, польської, білоруської й української багатьох сучасних йому 
авторів та навіть сам упорядкував збірку перекладених українських новел.

Інший переклад, вийшов раніше у польськомовній збірці «Młoda Ukraina» у 
1908 р. у Варшаві540. Упорядником і перекладачем цієї збірки був Владислав Оркан 
(справжнє – Францішек Смячаж, 1875-1930) – польський письменник, учасник мис-
тецького руху «Молода Польща»541. Відзначився у польській літературі, насамперед, 
творами із селянськими та гірськими мотивами. Вочевидь, через це зацікавився схо-
жими темами і з української літератури. Відомо, що він товаришував з Б. Лепким, 
який жив і навчався у Кракові, В. Стефаником та багатьма іншими українцями542. 
Такі кола і спонукали польського письменника до популяризації української літера-
тури серед свого народу.

Про етапи роботи над книгою відомо з листів Б. Лепкого до В. Оркана. Зокре-
ма, стає зрозуміло, що основну роботу виконував саме українець: він зібрав матері-
али, перекладав тексти, що були, за модою того часу рясно пересипані діалектами, 
написав характеристики усіх співавторів, виконав сильветки до видання, врешті, 
був посередником між авторами «Молодої України»543. 

Невідомо коли познайомився І. Липа з Б. Лепким і чим керувався останній при 
виборі текстів. Можливо, те, що його новела потрапила до польського збірника і 
стало початком для знайомства. Їхні зв’язки не обмежилися лише «Молодою Укра-
їною», адже згодом і сам Тарасівець сприяв створенню краківськими українцями 
альманаху «За красою», що збирали на пошану О. Кобилянської544. Пізніше І. Липа, 
вже виступаючи в ролі редактора альманаху «Багаття», залучив до нього Б. Лепкого 
та ще одного «краків’яка» О. Луцького, а згодом, дорогою до Відня, сам гостював у 
краківських земляків545.

Рукопис з передмовою В. Оркана був готовий на кінець травня 1902 р. Невідо-

540  Lypa І. Morze rozdzielilo / рrzel. W. Orkan // Młoda Ukraina. Warszawa, 1908. S. 121-134.
541  Білик, Н. Роль Богдана Лепкого у поглибленні інтеграції України в світовий культурний 
процес // Україна–Європа–Світ : зб. наук. праць / гол. ред. Л. М. Алексієвець; ТНПУ ім. В. 
Гнатюка. Тернопіль: ТНПУ, 2008. Вип. 1. С. 108-118.
542  Ganushchak J. Młoda Polska I Młod(sz)a Ukraina. Twórczość przekładowa i działalność 
popularyzatorska Władysława Orkana w perspektywie postkolonialnej // Przekładaniec. 2016. № 
33. S. 127–139.
543  Білик Н. Роль Богдана Лепкого та його творчості в українському національному 
відродженні (кінець ХІХ - початок ХХ ст.). Тернопіль: Джура, 1999. С. 157.
544  Листування Івана Липи (1892−1922) / упор. Ігор Стамбол. Київ: «Темпора», 2020. 
С. 389.
545  Стамбол І. Іван Львович Липа в українському національному русі: лікар, письменник, 
тарасівець /ред., авт. передм. В. М. Хмарський; НАНУкраїни, НБУ ім. В. І. Вернадського, 
ОНУ ім. І. І. Мечникова. Київ; Одеса, 2017. С. 60.
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мо з яких причин, але у доступних примірниках збірника немає передмови редак-
тора. За твердженням дослідниці Н. Білик, видання відклалося на п’ять років через 
загострення українсько-польських взаємин546. В. Оркан у 1907 р. знайшов видавни-
цтво, але вбивство намісника Галичини графа А. Потоцького затримало вихід книги 
ще на певний час.

До збірки перекладених новел «Młoda Ukraina» загалом увійшли твори 14 ав-
торів, серед яких: І. Франко, О. Кобилянська, М. Черемшина, В. Стефаник, П. Мир-
ний, А. Крушельницький, Н. Кобринська, Б. Лепкий, О. Маковей. Поява збірки у 
1908 р. викликала певний резонанс у польській та українській пресі. Багато того-
часних часописів відгукнулися прихильними рецензіями на книгу перекладів, яку 
одностайно було визнано «ластівкою, що віщує весну культурного зближення двох 
братніх слов’янських народів»547.

Надруковано збірку було у видавництві Габріеля Центнершвера (1841 – 1917) 
«і компанії». Видавець мав єврейське походження і, водночас, належав до відомого 
роду інтелектуалів: батько Якуб – математик і педагог, а син Мечислав – став відо-
мим у Польщі хіміком. Також Г. Центнершвер відомий як один із співзасновників 
Публічної бібліотеки у Варшаві548. Книги видавництва продавалися у власні кни-
гарні на вул. Маршалковській. У тій же збірці новел «Молода Україна» вміщено ці-
лий перелік книг видавництва, зокрема твори плеяди «Молода Польща», Ф. Ніцше 
тощо.

Щодо якості самого перекладу, то його аналіз більш доречний для філоло-
гів-компаративістів. Але цікавою та ззовні помітною особливістю тексту є наяв-
ність приміток. Зокрема, перекладач, залишив у тексті характерні для російського 
і підросійського суспільства слова «бродяга», «тайга», «чалдон» (корінний житель 
Сибіру) та інші.

Підсумовуючи, варто відзначити, що новела І. Липи «Море роз’єднало» отри-
мала можливість для поширення серед інших народів, на відміну від його інших 
творів. Її публікація у чеській антології поставила автора на один рівень із видатни-
ми класиками світової літератури. Однією з причин цього було те, що сам текст ста-
новить значну мистецьку та ідейну цінність: змальовує Південь України та важку 
долю українця в умовах імперії і є досить реалістичним, на відміну від подальших 
символістських текстів Тарасівця. Водночас, публікація перекладів припала на до-
сить успішний у творчості та громадській роботі період життя І. Липи, що свідчить 
про його перебування в когорті помітних діячів національної культури, а значить 
можливість виступити в ролі її репрезентанта назовні. Проте, в подальшому по-
дібна ситуація не повторювалася, хоча, вочевидь, ще чимало творів діяча могло б 
презентувати українську мистецьку дійсність за кордоном. 

546  Білик Н. Роль Богдана Лепкого та його творчості в українському національному 
відродженні (кінець ХІХ - початок ХХ ст.). Тернопіль: Джура, 1999. С. 157.
547  Там само. С. 158.
548  Żebrowski R. Centnerszwer Gabriel // Polski Słownik Judaistyczny. https://www.jhi.pl/psj/
Centnerszwer_Gabriel
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