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Постановка проблеми. Художнє слово Михайла Коцюбинського – 

одне з найвищих досягнень української літератури. Творчість автора по- 

вісті «Fata Morgana» справила благотворний вплив на подальший розви- 

ток української прози, піднесла її на якісно новий щабель, утвердила в 

ній нові художні засоби відображення явищ об’єктивної дійсності. Вона 

відіграла також важливу роль у пожвавленні міжкультурних контактів 

українського письменства з літературами інших народів, у тім числі з 

культурою німецькомовних країн, передусім Австрії та Німеччини. Ні- 

мецькомовна інтерпретація творів Коцюбинського, а також їхня критична 

оцінка в німецькомовних країнах, без сумніву, сприяла плодотворному 

засвоєнню спадщини письменника, а також осмисленню здобутків укра- 

їнської літератури загалом, приміром в Польщі, Румунії, Чехії та Швеції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У час «нової енергійної 

дикції» (І.Франко), що припадає на етап визвольного руху в Росії, на 

роки першої російської революції 1905 – 1907 рр., проза Михайла Ко- 

цюбинського викликала помітний резонанс у зарубіжній критиці. Він 

як митець увібрав кращі надбання української та зарубіжної літератур, 

збагативши водночас своїми творами світову художню скарбницю. На 

цій основі заґрунтована оцінка про його місце у світовому літератур- 

ному процесі. У справу вивчення цієї теми примітний внесок зробили 

такі дослідники, як Г. Адам, А.-Ш. Вуцькі, А. Єнсен, О. Грицай, О. Бі- 

лецький, Г. Вервес, М. Грицюта, Л. Іванов, Н. Калениченко, М. Коцю- 

бинська, І. Денисюк, І. Мірчук, В. Михайлюк, Ф. Погребенник, Е. Рай- 

снер, П. Кірхнер, Р. Гебнер, А.-Г. Горбач, Г. Варм, М. Вегнер, К. Ріттер. А 

сприяли її плодотворному наближенню до свідомості читацького загалу 

Австрії та Німеччини передусім перекладачі – В. Горошовський, Г. Га- 

расимович, А. Єнсен, А.-Ш. Вуцкі, М. Мірчук, А. Белтц, В.   Плакмаєр, 

А.-Г. Горбач, Б. Гайткам, Й. Грубер, Ф. Шварц та ін. 



 

Першорядне місце у процесі рецепції творчих досягнень М. Коцю- 

бинського, як і інших українських авторів (Т. Шевченка, І.Франка, Б. Леп- 

кого, Лесі Українки, В. Стефаника, О. Кобилянської) належить німець- 

кій пресі, у т.ч. таким періодичним виданням, як «Aus fremden Zungen“, 

„Berliner Tageblatt», „Das literarische Echo“, „Magazin für die Literatur des 

In-und Auslandes“, „Vorwärts“, „Vossische Zeitung“. На їх шпальтах нео- 

дноразово лунали прихильні критичні оцінки стосовно творчих надбань 

згаданих письменників. Із цього погляду Михайлові Коцюбинському су- 

дилося щасливе входження в німецькомовний культурний простір. Він 

входив двома шляхами: переклад його творів супроводжувався їхнім 

критичним осмисленням. У цьому контексті особливі заслуги належать 

Вільгельму Горошовському та Анні-Шарлотті Вуцкі. Так, наприклад, 

завдяки Роману Сембратовичу стала можливою публікація оповідання 

М. Коцюбинського у вдалому перекладі В. Горошовського на сторінках 

віденського журналу „Ruthenische Revue» («Zwischen Fels und Meer”. – 

№ 13. – С. 307 – 311; № 14. – С. 330 – 336). До речі, наступного року   

Р. Сембратович опублікував оповідання М. Коцюбинського в перекладі 

Г. Гарасимовича („Apfelblüten”; „Ruthenische Revue“, 1905, № 15, S.378- 

383). Перу В. Горошовського (1870-1935) як інтерпретатору належить 

цінна збірка перекладів прозових текстів М. Коцюбинського, що дійшла 

до громадськості Австрії окремим книжковим виданням. Йдеться про 

збірку „Pro bono publico» (Autorisierte Übersetzung aus dem Ukrainischen 

von Wilhelm Horoschowski. Wien, Verlagsbuchhandlung Carl Konegen, 

1909, IY, 297 S.).До найбільш вдалих прикладів його перекладацького 

мистецтва належать інтерпретації творів «Під мінаретами», «Поєди- 

нок», «На віру» та «Pro bono publico». 

Як ім’я, так і доробок німецької письменниці Анни-Шарлотти Вуцкі, 

власне, як знавця, дослідника та перекладача українських авторів,– усе 

це й досі залишається малознаним в Україні. А насправді йдеться про 

одержиму творчу особистість, якій належать значний внесок у справу 

поширення духовної спадщини українського народу в німецькомовному 

культурному просторі. 

Анна-Шарлотта Вуцкі народилася 14 листопада 1890 року в Берліні, 

а померла 18 квітня 1952 року в Гайдельберзі, де вона працювала до 

останніх років життя педагогом. Тут письменницю й поховали 22 квітня 

того ж року на цвинтарі Бергфрідгоф, зокрема, у могилі під номером 

22. На жаль, наприкінці 80-х років на місці, де був скромний надгро- 

бок Анни-Шарлотти Вуцкі, кілька літ тому спорудили знак для іншо- 

го небіжчика…А в приміщенні, де вона проживала (Гиррес-штрассе, 

11), замешкали після її смерті Марія Гебес, Інгрід Ленк та Рольф  Ленк. 
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Про подібні факти автор цих рядків дізнався від працівниці бібліоте-  

ки Йоганни Шмідт, коли 1- 4 серпня 1990 року судилося опрацьовувати 

рукописні матеріали Дмитра Чижевського (1894-1977) у стінах універ- 

ситетської книгозбірні Гайделбергського університету. Тут він був за- 

служеним професором і засновником «Славістичного семінару». До 

речі, у фонді знаменитого українського вченого значилося, за моїми під- 

рахунками, 536 цінних книжкових раритетів. Серед них – російською, 

чеською, польською, німецькою мовами. Проте переважна більшість – 

тією чи іншою мірою – пов’язана з українською культурою. Уродженець 

міста Олександрія, що побіля столиці «корифеїв українського театру», 

фіксував свою адекватну належність до України. Зіставлення фактів по- 

казує, що Дмитро Чижевський знав про діяльність А.Ш. Вуцкі на ниві 

українознавства ще з часів активної співпраці з редакцією місячника 

«Die Ukraine. Monatsschrift für deutsch-ukrainische Volks-Wirtschafts-und 

Kulturpolitik« (1918-1926 ) і високо оцінював її перекладацький ужинок. 

Важливими українознавчими друкованими позиціями були також збір- 

ники Українського наукового інституту, заснованого 1926 року в Берліні 

(«Abhandlungen des Ukrainischen Wissenschaftlichen Instituts in Berlin«; 

1927-1931); «Ukrainische Kulturberichte», 1933-1939). Так, у шостому ви- 

пуску «Beiträge zur Ukrainekunde« (1937) побачили світ переклади по- 

езій Т. Шевченка в німецькомовних перекладах Б. Орліка, Г. Шпехта, а 

також А.-Ш. Вуцкі. Окрім неї, авторами матеріалів для вказаних пері- 

одичних видань були Б. Лепкий, В. Сімович, Д. Дорошенко, І. Мірчук, 

Д. Чижевський, З. Кузеля, А. Лютер, К. Маєр, Г. Шпехт. 

Перші проби пера А.-Ш. Вуцкі припали на добу, коли завершувалася 

перша Світова війна. Йдеться про збірку казок «Ad astra« (1918). По- 

мітне зацікавлення наприкінці 20-х рр.. ХХ ст. викликала збірка її но- 

вел, що вийшла окремим книжковим виданням під назвою «Cherubin» 

(1928). Але ширшого розголосу набули зразки її великої прози, зокре- 

ма, романи «Der Freischütz» (1934), „Das war eine köstliche Zeit“ (1936), 

„Pepita“ (1936), „Walzerklänge an der Donau“ (1937). Слід наголосити: 

як фахівець музичної спадщини Анна-Шарлотта Вуцкі опублікувала 

низку дослідницьких студій, зокрема: „Grillparzer und die Musik“ (1943), 

„Girardi“ (1943), „Schwind“ (1945). 

У 20-х – 40-х рр. А.-Ш. Вуцкі працювала доцентом католицького  

освітнього закладу й проживала в орендованому будиночку, що знахо- 

дився в Целендорф, тобто в дільниці Берліна (Ерштайнер-штрассе, 7). 

Без сумніву, можна вбачати певну закономірність у її прагненнях при- 

лучитися до процесу поширення українських народно-пісенних скарбів 

у німецькомовних країнах. Власне, це сталося ще в 1919 році, коли вона 
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упорядкувала та видала в лейпцігському видавництві Ю.-Г. Ціммерман- 

на збірку «Bandura Klänge« («Мелодії бандури»). Важливо, що йдеться 

про її власні німецькомовні переклади таких пісенних зразків, як «Ой 

ти, дівчино, зарученая» («O, du mein Mädchen! Volkslied»), «Ой, чи ж  

бо я на світі одна» («Ach, warum? Lied aus Podolien»), «По дорозі жук, 

жук, по дорозі чорний» («Sieh den schwarzen Käfer. Scherzlied»), «Ой, 

дівчино небого!» («O, du Mädchen, arm wie ich»), «Мене мати за те ла- 

ють» («Meine Mutter schilt mich heute»), «Хилилися густі лози» («Neigen 

sich die dichten Weiden»), «Чи я тобі не казала?» («Tanzlied der Huzulen. 

Kolomyjka»), «Чия причина розстаня мого?» («Wer trägt den Schuld 

daran?»), «Горе ж мені, горе!» («Wehe mir, o, wehe! Lied aus  Podolien»), 

«Летів орел понад море. Думка з України» («Fliegt ein Adler. Volkslied»), 

«Час додому, час!» («Zeit zur Heimkehr, Zeit!»), «На Йорданській річці. 

Колядка» («An des Jordans Wassern. Altes Weihnachtslied»). 

Заслуговує окремої уваги твір, яким завершується збірка «Мело-   

дії бандури». Це – знаменитий твір Івана Франка «Не пора, не пора,    

не пора!» («Ukraina, du herrliches Land, das dem Grabe der Knechtschaft 

enstieg»). Цікаво, що перекладачка зробила додатковий акцент стосовно 

його жанрового означення – «Ukrainische National-Hymne», тобто «укра- 

їнська національна пісня-гімн». Ось, як звучать (друга та третя) строфи 

Франкового оригіналу: 

Heimatland von der Not jetzt befreit, 

Die ein edeles Herz fast zerbrach, 

Sieh! Die Sonne der neuen verheißenden Zeit 

Sie durchdringt das Erinnern der Schmach. 

Ukraina, wir schwören dir zu: 

Wir sind dein, was das Schicksal auch bringt, 

Unsre Sehnsucht und Liebe und Ehre bist du, 

Die sich mächtig nun sonnenwärts schwingt. 

Аналіз усіх дванадцяти народних пісень та оригінальної поезії Івана 

Франка свідчать про те, що в особі Анни-Шарлотти Вуцкі українська 

культура мала стабільного прихильника в Німеччині. Йдеться переду- 

сім про її перекладацьку спроможність напрочуд тонко освоювати ори- 

гінальну текстову матрицю німецькою мовою. Вона володіла складним 

мистецтвом інтерпретації, що передбачає не тільки адекватне розуміння 

текстової структури чи її внутрішньої організації, але й повноцінним 

входженням у світ української народнопісенної стихії, проникненням   

у поетичний світ українських авторів, зважаючи на іманентні засади   

як самої побудови словесних сполук («час додому час, забарили нас» 

(українська народна пісня); «не там щастя, не там доля, де багаті люди!» 
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(українська народна пісня), так і творчого волевиявлення конкретного 

автора з його мистецьким світобаченням, наприклад, Івана Франка: «до- 

вершилась України  кривда стара»; «за драпіжників лить свою    кров»; 

«ми поляжем, щоб волю і щастя» і честь»; Тарас Шевченка: «нащо мені 

чорні брови, нащо карі очі» («wozu hab ich dunkle Augen, wozu schwarze 

Brauen»); «очі плачуть, чорні брови од вітру линяють» («Brauen über 

trüben Augen Bleichen in den Winden»). Ось, наприклад, зразок її май- 

стерного відтворення Шевченкового  візерунку німецькою мовою, де   

їй вдалося зберегти буквально усі змістові, інтонаційно-ритмічні риси 

першотвору: 

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. 

Аналіз німецькомовних інтерпретацій Анни-Шарлотти Вуцкі свід- 

чить про те, що вона прагне зберегти ідейно-смислове багатство Шев- 

ченка й Франка, постійно націлює свою творчу установку на те, щоб 

адекватно донести до реципієнта гаму виразних почуттів українських 

авторів. 

До речі, вона високо оцінила художні надбання названих класиків 

українського письменства у спеціальній статті «Українські поети Шев- 

ченко, Франко. Спроба зіставлення» («Ukrainische Dichter Schewtschenko, 

Franko. Eine Studie Parallel»), що 17 жовтня 1925 року була опублікова- 

на на шпальтах популярного періодичного видання «Deutsche Zeitung». 

Тут невдовзі, 24 жовтня того ж року, вона надрукувала свій переклад 

новели Богдана Лепкого «Die Blume Glück». 

Заслуговують спроби А.-Ш. Вуцкі активно зміцнити процес засвоєн- 

ня творчості М. Коцюбинського в Німеччині. Так, наприклад, на сторін- 

ках «Vossische Zeitung» (1920, № 391), однієї з найстаріших німецьких 

газет, побачила світ новела «Das Duell» («Поєдинок») Михайла Коцю- 

бинського в її бездоганній інтерпретації. Вона переклала німецькою мо- 

вою також його оповідання «На камені». У розпорядженні автора цих 

рядків є підстава для висновку: Анна-Шарлотта Вуцкі працювала над 

перекладом широкого прозового полотна цього майстра українського 

слова – твору «Fata morgana». Тут доцільно згадати такий факт: весь 

текст повісті дійшов до громадськості Німеччини в перекладі Фрідріха 
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Шварца («Fata morgana»; 1960). Він, щоправда, послуговувався не укра- 

їнськомовним оригіналом, а російськомовним посередником. 

Стосовно творчих змагань Анни-Шарлотти Вуцкі, то слід наго- 

лосити: вона була добре обізнана з працями Романа Сембратовича 

(«Iwan Franko. Ein literarisches Chrakterbild»,1901), Юлії Віргінії («Taras 

Schewtschenkos Leben und Dichten», 1911), Альфреда Єнсена («Taras 

Schewtschenko. Ein ukrainisches Dichterleben, 1916). Та особливі заслуги 

Анни-Шарлотти Вуцкі пов’язані з упорякуванням і виданням антології 

«Aus dem Ährenlande» («З країни колосків»; Берлін, 1920). Зі сторінок 

цінної збірки пролунало кільканадцять поезій, зокрема, І. Франка та 

Лесі Українки, тобто в її перекладних інтерпретаціях німецькою мовою. 

І все ж мимоволі нуртує питання: де шукати витоки, побіля яких мно- 

жилися зацікавлення художнім світом Тараса Шевченка, Івана Франка, 

Лесі Українки, Василя Стефаника, Михайла Коцюбинського, Ольги 

Кобилянської, Богдана Лепкого з боку Анни-Шарлотти Вуцкі? Цікаво 

простежити, яким шляхом дійшла авторка від роману «Звуки вальсу на 

Дунаї», присвяченого змалюванню життя й творчості геніального твор- 

ця «віденського вальсу» та «весняних голосів» Йоганна Штрауса (1825- 

1899), до сталої рецепції культурних надбань українського народу. Адже 

вона добре усвідомлювала факт, що Україна упродовж віків – у  непри- 

родній спосіб – була позбавлена державності. 

Аналіз численних матеріалів свідчить про те, що саме Богдан Леп- 

кий (1872-1941) прилучив Анну-Шарлотту Вуцкі до українознавства 

загалом і українського письменства – зокрема. У Берліні, де Богдан 

Лепкий в 1918-1925 рр. розгорнув продуктивну діяльність як літера- 

тор і видавець, між ними склалася винятково дружня приязнь. Богдан 

Лепкий як однодумець Івана Франка доклав максимум зусиль, щоб  

зміцнити процес входження кращих надбань українських авторів у 

свідомість громадськості Німеччини. Йдеться про вагому ланку куль- 

турологічного діалогу культур. Її – з українського боку – плекали у різ- 

ні часові періоди Михайло Драгоманов, Іван Франко, Ольга Кобилян- 

ська, Михайло Коцюбинський, Леся Українка, Василь Стефаник, Во- 

лодимир Гнатюк, Володимир Винниченко, Дмитро Дорошенко, Осип 

Маковей, Роман Сембратович, Сильвестр Яричевський, Володимир 

Кушнір, Остап Грицай, Степан Томашівський, Андрій Кос, Василь Сі- 

мович, Василь Яворський. Натомість з-поміж німецькомовних діячів 

тогочасної епохи, яку окреслює доба кінця ХІХ-го першої третини ХХ 

ст., слід назвати Карла-Еміля Францоза, Георга Адама, Юлію Віргінію, 

Францішки Штайніц, Артура Зееліба, Альфреда Єнсена та Анну-Шар- 

лотту Вуцкі. 
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До цієї плеяди належить і Богдан Лепкий, якому належить плодо- 

творна роль як посередника цього діалогу між народами, зокрема, між 

українцями, з одного боку, та німцями, поляками, болгарами, росіяна- 

ми – з іншого. Його багатогранну діяльність слід розглядати загалом 

крізь призму контексту взаємодій української літератури з культурою 

європейських народів ХХ століття. Він спричинився до пожвавлення,  

у першу чергу, українсько-польських і українсько-німецьких літератур- 

них зв’язків. Його плодотворна практика як носія художній моделей, 

критика, журналіста, перекладача й організатора видавничої справи, – 

усе це однозначно показує на продуктивність його устремлінь у кожній 

з названих галузей. Тут автор циклу широких оригінальних полотен, зо- 

крема «Мотря», «Не вбивай», «Батурин», «Полтава», «З-під Полтави до 

Бендер» (1926-1935), явив найбільш активні ініціативи стосовно продо- 

вження Франкових потуг, спрямованих на освоєння творів української 

літератури в Польщі й Німеччині. 

Як Іван Франко, так і Богдан Лепкий постійно шукав і підтримував 

тих, хто виявляв зацікавленість духовною спадщиною українського на- 

роду. До таких, поза всяким сумнівом, належала Анна-Шарлотта Вуцкі. 

І вона створила чимало: тут високої мистецької вартості переклади тво- 

рів Т.Шевченка, І.Франка, Лесі Українки, О. Кобилянської, В. Стефа- 

ника, М.Коцюбинського, Т.Бордуляка, П.Куліша, а також дослідницькі 

студії, які друкувалися на шпальтах берлінських періодичних видань. 

Так, наприклад, 18 травня 1921 року на сторінках (заснованого в 1871 

році) часопису «Berliner Tageblatt» («Берлінська щоденна газета») цінну 

статтю про творчість Каменяра під назвою «Iwan Franko». Ось її почат- 

кові рядки: Іван Франко був «опісля Шевченка найбільшим поетом своєї 

нації, найвизначнішим реформатором, трибуном новітньої духовності» 

українського народу. До слова, зіставлення згаданої газетної публікації 

з відомою працею «І. Франко – поет національної честі» (1913) Симона 

Петлюри дає можливість закроювати мову про їхню суголосність. Як 

відомо, Симон Петлюра аргументовано виокремив визначальну заслугу 

Івана Франка: «поет формував совість «народну», завдяки чому відбу- 

валося животворне перевтілення упокорених людей («рабів») в народ. 

Тому й закономірним є акцент стосовно поеми «Мойсей»; у пролозі до 

епосу Іван Франко вкраплює художньо досконалу мотивацію на майбут- 

нє, щоб Україна «огнистим видом засяла у народів вільнім колі». 

Заслуговує окремої розмови цикл статей А.-Ш. Вуцкі про художній 

світ Тараса Шевченка, а також її переклади поезій творця поеми «Кав- 

каз». Для неї безперечною є установка: «Шевченко прирівнюється до 

святині  в  уяві  українського  народу«.  Ярослава  Погребенник робить 
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слушний висновок про те, що А.-Ш. Вуцкі, «без сумніву, належить до 

кращих перекладачів Шевченка німецькою мовою». 

А.-Ш. Вуцкі була добре обізнана з німецькомовними інтерпретаці- 

ями Івана Франка, Остапа Грицая, Юлії Віргінії. На жаль, й досі не зі- 

браний її весь перекладацький доробок. Тут автор цих рядків з почуття- 

ми вдячності згадує зустрічі з відомим діячем Українського лікарського 

товариства Романом Смиком (1918-2007), який доводився племінником 

Богдана Лепкого. Вони відбулися в Тернополі, коли 18-20 жовтня 1992 

року була проведена урочиста академія з нагоди 120-річчя від дня наро- 

дження видатного представника «Молодої Музи». Позитивно оцінивши 

мою скромну статтю «Осінні мелодії життя: Богдан Лепкий і Закарпат- 

тя», а також виступ «Богдан Лепкий в контексті українсько-німецьких 

літературних зв’язків», він невдовзі, на моє прохання, надіслав низку 

матеріалів, власне, дотичних теми «Українська література в зацікавлен- 

нях Анни-Шарлотти Вуцкі». Зворушливими були його дарчі слова, на- 

писані ним на титульній сторінці книжки «Повернення Україні Богдана 

Лепкого» (Чікаго, 1994): «Шановному п. проф. др. Миколі Зимомрі з 

подякою за працю над поверненням Україні її сина Богдана Лепкого. 

Передав Роман Смик. 21.04 1995. США». 

Окремі з матеріалів свідчать про високий рівень довіри, яка поєд- 

нувала Богдана Лепкого з німецькою письменницею. Тому й не дивно, 

що завдяки Анні-Шарлотті Вуцкі тільки упродовж 1920-1925 рр. по- 

бачили світ 28 зразків його прозового й поетичного письма, зокрема, 

оповідання «Гостина», «Стріча», «Кара», «Вечір», «Перша зірка», «Над 

ставом», «Щаслива людина», « «Ноктюрн» та ін. Вони опубліковані на 

сторінках німецькомовної періоди, у т.ч. «Berliner Tageblatt«, «Deutsche 

Zeitung“, «Vossische Zeitung». 

У зв‘язку з предметом даного матеріалу змістовною видається й досі 

невідома широкому читацькому загалові праця Анни-Шарлотти Вуцкі. 

Ця вагома стаття була видрукувана 15 листопада 1922 року на шпальтах 

газети «Свобода» під назвою «Богдан Лепкий в німецькій літературі». 

Не зважаючи на те, що відтоді минуло 92 роки, її студія не втратила сво- 

єї значимості. Примітно, що виклад ведеться від «Я-особи». 

«В моїй піонерській (йдеться про перекладацьку діяльність – М.З.) 

роботі, яку я від кількох літ проваджу, щоб українську літературу роз- 

повсюдити в Німеччині, переконалася я, що визначні німецькі часопи- 

си, котрі друкують мої переклади з української мови, особливо радо 

вітають і перед другими дають місце двом українським поетам, а саме 

Михайлові Коцюбинському і  Богданові  Лепкому.  На  підставі  опи-  

су моїх перекладів з української літератури можна переконатися, що 
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Богдан Лепкий єсть зі всіх українських авторів найбільше почитний 

(тобто користується читацьким попитом – М.З.) у Німеччині, бо тільки 

протягом двох літ 1920-22 було друкованих 20 його творів, переважно 

прозових, у перворядних німецьких видавництвах. Хто знає, як тяжко  

в  німецькій  пресі, котра  нині  єсть  прямо  записана  (тобто заповнена 

– М.З) творами німецьких і чужих авторів, а до того терпить на брак 

паперу, як тяжко в ній здобути місце для заграничного письменника, 

той зрозуміє ті великі симпатії для авторів українського автора, ко- 

трого ім’я в такій, приміром «Дойтше Тагесцайтунг», вважається од- 

ним з найбільше улюблених. Лучилося мені не раз у моїй літературній 

практиці, що редактор котроїсь часописи, а вони, звичайно, самі є пер- 

ворядними письменниками після появи нової новелі Лепкого, казав: 

«Так, того письменника ми знову радо повитаємо». Далі авторка під- 

креслює: «Мені, як німці, котра наперед була певна успіху Лепкого, 

прихильність німецької преси до його творів є цілком зрозуміла. Я 

певна, що в міру поширення його німецьких перекладів в число тутеш- 

ніх приклонників Лепкого буде постійно зростати. Бо в його творах 

полонить німецького читача те, що має здорове літературне почуття, 

те, що тріумфує над ним». 

Цю думку А.-Ш. Вуцкі підтверджує такий факт. У вересні 1920  

року видрукували майже рівночасно три авторитетні німецькі часопи- 

си три оповідання Б. Лепкого («Die Post»; «Wie die Toten erscheinen» 

(«Vossische Zeitung»); «Die ungültige Fünter» («Deutsche Allgemeine 

Zeitung»)»; «Der Besuch». Йдеться про зразки малої прози Б.    Лепкого: 

«Гостина» та «Кара». 

Важливо наголосити: для становлення Анни-Шарлоти Вуцкі як 

перекладача першочергове значення мав досвід, розкритий Богданом 

Лепким у його теоретичній студії «До питання про переклади ліричних 

поезій». Адже тут автор знаменитої пісні «Чуєш, брате мій» визначив 

справді новаторський підхід до узагальненої інтерпретації поетичного 

тексту зі складною його внутрішньою організацією, наприклад, «Сло- 

ва о полку Ігоревім», Шевченкових поезій у перекладних версіях поль- 

ською мовою, а також творів Марії Конопніцької та Казємєжа Тетмаєра 

– українською. За своєю суттю перекладач ліричних поезій – це поет з 

конгеніальним розумінням мистецького задуму, змісту й характеру ар- 

хетипу. Бо ж, за об’єктивним спостереженням Богдана Лепкого, «мова 

це не лиш середник до висловлення мистецького задуму поета, але й 

чинник співтворчий, від першого зав’язку твору аж до його остаточного 

оформлення. Тому-то й змінити мову якоїсь поезії, значить змінити її 

характер, а часто-густо і її зміст». 
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Для А.-Ш. Вуцкі були важливі концептуальні акценти перекладу крізь 

призму сприйняття та адекватного засвоєння ознак, що у своєрідний спо- 

сіб диктують прочитання внутрішньої організації поетичного тексту. 

Автор статті «До питання про переклади ліричних поезій» стверджував 

орієнтацію не стільки на ідейні, тобто ідеологічно задекларовані установ- 

ки, як на ідентифікацію національної своєрідності творів, скажімо, Тараса 

Шевченка, Івана Франка чи Лесі Українки, а звідси – їхньої естетично- 

значущої, логічно-понятійної сутності. Аналогічними засадами й керува- 

лася Анна-Шарлотта Вуцкі, коли в статті «Богдан Лепкий в німецькій лі- 

тературі» аргументовано розглядала переклад як визначальний різновид 

літературного творення словесного мистецтва. Її спадщина (на жаль, досі 

не тільки не упорядкована, але й не зібрана) підпорядкована системі тих 

культурологічних традицій, що єднають носіїв літературних систем спо- 

ріднених і неспоріднених народів за сучасної доби. 

Новий етап в історії німецькомовної рецепції творчості М. Коцю- 

бинського припав на 60-70 –ті роки ХХ ст. Так, на початку 60-х рр. по- 

бачила світ збірка «Fata Morgana und andere Erzählungen» (Цюріх, 1962), 

що містила 6 творів («Fata Morgana», «Die Rache», «Teuer verkauft», 

«Das Lachen», «Die Hexe», «In den Fesseln des Versuchers») у перекла-   

ді німецькою мовою з-під пера видатного інтерпретатора українського 

слова Анни-Галі Горбач (1924-2011). У хроніці рецепції вагомим постає 

1972 рік, коли берлінське видавництво «Aufbau» надрукувало однотом- 

ник творів М.Коцюбинського «Що записано в книгу життя» в оригі- 

нальному оформленні Вернера Гросманна. Збірка обсягом 478 сторінок 

містить чотирнадцять творів, зокрема: «Die Silbermänze», «Cho», «Das 

Mädchen auf dem Ofen», «Die Hexe», «Die Larve», «Teuer bezahlt», «Das 

Duell», «Fata Morgana», «Das Gelächter», «Persona grata»,   «Unterwegs», 

«Aus dem Buch des Lebens», «Das Geburtsgeschenk», «Die Pferde können 

nichts dafür». Упорядкував збірку Ебергард Райснер (1926-2012), доктор 

філологічних наук, професор Берлінського університету ім. Гумбольдта, 

знавець і пристрасний дослідник творчості Т. Шевченка, І. Франка та 

Лесі Українки. 

Вибір творів М.Коцюбинського, складених у хронологічній послі- 

довності, слід визнати вдалим. Читачі мають можливість пізнати його 

творчість в усій красі та багатогранності. Цій меті сприяє й післямова 

Ебергарда Райснера, в якій простежується еволюція світоглядних пози- 

цій українського майстра слова. 

До роботи над перекладами творів М.Коцюбинського були залучені 

досвідчені перекладачі Барбара Гайткам, Вільгельм Плакмейєр та Фрі- 

дріх Шварц, які переконливо упоралися із своїм завданням. 
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До цього видання не ввійшли дитячі оповідання, психологічний етюд 

«Цвіт яблуні», «Fata morgana», а також повість «Тіні забутих предків». Проте вони відомі 

німецькомовному читачеві в адекватних перекла- дах Йони Грубера, виданих окремою збіркою «Новели» 

(К., «Дніпро», 1971). Йона Грубер (1908-1980) вибрав для перекладу такі  оповідання: 

«Die Schatten der vergessenen Ahnene», «Apfelblüten», «Inetrmezzo», «Ein Traum», «Die Pferde sind nicht 

schuld», «Ein Geburtsagsgeschenk». 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Михайло 

Коцюбинський належить до небагатьох тих представників українського письменства, творчість якого 

зазнала ціліс- ної рецепції в німецькомовному культурному просторі з проекцією на визначальні фази 

рецепції, у т.ч. інформативну, критично-оцінювальну та інтерпретаційну. Павло Тичина дійшов 

закономірного висновку, коли стверджував, що після Шевченка, поруч з Іваном Франком, Лесею Укра- 

їнкою, Стефаником – щодо краси й глибини своїх творів – іншого пись- менника такого ми не знайдемо, як 

Михайло Коцюбинський. 
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