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Приложение 2 

 

Переводы русского текста 

 

А. Пушкин, (1829) 

 

Я вас любил: любовь еще, быть может, 

В душе моей угасла не совсем; 

Но пусть она вас больше не тревожит; 

Я не хочу печалить вас ничем. 

Я вас любил безмолвно, безнадежно, 

То робостью, то ревностью томим; 

Я вас любил так искренно, так нежно, 

Как дай вам бог любимой быть другим. 

 

М. Чернявськый, (1898) 

 

Я вас кохав: в душі моїй ще, може, 

Кохання пал і досі не погас, 

Та хай воно вас більше не тривоже, – 

Не хочу я нічим журити вас. 

Я вас кохав мовчазно й безнадійно, 

Боявся вас і потай ревнував; 

Я вас кохав так ніжно і так мрійно, 

Як дай вам Бог, щоб інший вас кохав! 

 

Г. Трылиськый, (1937) 

 

Я вас кохав. Можливо, що кохання 

Не зовсім згасло у душі моїй; 

Та хай воно не шле вам сумування, 

Не хочу я тривожить ваш покій. 

Я вас кохав мовчазно, безнадійно, 

Завжди томивсь, ревнивий, боязкий. 

Я вас кохав так ніжно і так мрійно, 

Як дай вам бог, щоб так кохав другий. 
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Ю. Жилко, (1937) 

 

Я вас кохав: і те кохання може 

В душі моїй погасло не зовсім; 

Та хай воно вас більше не тривожить; 

Не хочу вас смутити я нічим. 

Я вас кохав мовчазно, безнадійно, 

Від ревнощів, несмілості страждав; 

Я вас кохав так щиро, ніжно, мрійно, 

Як дай вам бог, щоб інший вас кохав. 

 

Ю. Кругляк, (1949) 

 

Я вас любив: здається ще й понині 

В душі моїй вогонь той не погас; 

Та він вам більш турботи не причинить, 

Ні суму більш, ні болю не завдасть. 

Я вас любив... Не треба слів, ні жалю... 

Змовкають ревнощі, несміливість стиха; 

Я вас любив... й по щирості бажаю, 

Щоб інший хтось, як я, вас покохав. 

 

И. Муратов, 1-ая редакция, (1949) 

 

Я вас любив; а може і люблю я, 

Не згас огонь у серці ще моїм; 

Та хай любов моя більш не хвилює, 

Я засмутить не хочу вас нічим. 

Я вас любив безмовно, безнадійно, 

То ревнував, то плакав, то зітхав, 

Я вас любив і ніжно так, і мрійно, 

Як дай вам бог, щоб інший вас кохав! 
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И. Муратов, 2-ая редакция, (1953) 

 

Я вас любив, а може і люблю я, 

Огонь у серці не погас моїм; 

Та ця любов нехай вас не хвилює, 

Не хочу я печалить вас нічим. 

Я вас любив безмовно, безнадійно, 

То ревнував, то ніжно вірив знов, 

Я вас любив сердечно так і мрійно, – 

Дай боже вам ще раз таку любов! 

 

П. Иванов, (1979) 

 

Я вас кохав, кохання вже відходить, 

Від нього вогник лиш в душі горить. 

Але нехай воно вас не тривожить, 

Я вас нічим не хочу засмутить. 

Я вас кохав безмовно, безнадійно, 

Од ревнощів, од болю знемагав. 

Я вас кохав так лагідно, так мрійно, 

Як дай вам бог, щоб інший так кохав. 

 

М. Удовычэнко, (1987) 

 

Я вас кохав... Кохання ще, можливо, 

З вогню душі не звіялось, як дим, 

Та хай мине бентега полохлива – 

Не хочу вас печалити нічим. 

Я вас кохав – і ніжно, й невгамовно, 

То в сумнівах, то в ревнощах згасав... 

Я вас кохав так трепетно-безмовно, 

Щоб, дай вам бог, так інший вас кохав! 
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Friedrich Fiedler (1895-1917)  

 

Ich liebte dich: Vielleicht ist noch bis heute  

In meiner Brust dies Feuer nicht verglüht;  

Doch will ich nicht, daß sie dein Schmerz еrneute – 

Nichts soll fortan erregen dein Gemüt!  

Ich liebte dich mit hoffnungslosem Schweigen, 

Bald schüchtern, bald durch Eifersucht betrübt; 

Ich liebte dich so innig, so treueigen –  

Gott gebe, daß ein andrer dich so liebt! 

 

Friedrich Bodenstadt (1819-1892) 

 

Ich liebte Sie; vielleicht ist dieses Feuer 

In meinem Herzen noch nicht ganz verglüht; 

Doch Ihre Ruh ist mir vor allem teuer; 

Durch nichts betrüben will ich Ihr Gemüt. 

Ich liebte Sie stumm, hoffnungslos und schmerzlich. 

In aller Qual, die solche Liebe gibt; 

Ich liebte Sie so wahrhaft und so herzlich, 

Gott geb, daß Sie ein andrer je so liebt. 

 

Martin Remane 

 

Ich liebte Sie und muß Sie weiterlieben. 

Noch nicht erlosch in mir der Liebe Glut! 

Dann möchte ich durch nichts mehr Sie betrüben, 

was Ihrem Seelenfrieden Abbrach tut. 

Ich liebte Sie, hab's bloß so lang veschwiegen, 

gehemmt durch Eifersucht und Schüchternheit. 

Nun wünsch ich nur, daß Sie – mög Gott es fügen! – 

ein andrer liebt mit gleicher Innigkeit. 
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Eva Strittmatter 

 

Ich liebte Sie. Die Liebe ist  

Vielleicht noch nicht so ganz vorbei.  

Bleiben Sie ruhig: Wie's auch sei,  

Betrüben will ich Sie nicht. Sie sind frei.  

Ich liebte Sie. Hoffnungslos. Schweigend.  

Wie ein Geschlagner sich ergibt.  

Aufrichtig. Zärtlich. Fallend. Steigend.  

Geb Gott, daß Sie ein andrer je so liebt. 

 

Gundula Schell 

 

Ich liebte Euch. Mag sein, da ist noch Liebe,  

Sie brannte mir die Seele noch nicht leer.  

Doch möge das nicht länger Euch betrüben,  

Ich will Euch nicht mehr stören, niemals mehr.  

Ich liebte Euch, nichts redend, nichts erhoffend.  

Gequält von Eifersucht, gequält von Scheu.  

Ich liebte Euch so zärtlich und so offen.  

Geb Gott Euch, so geliebt zu sein erneut. 

 

Peter Gosse 

 

Ich liebte Sie. Vielleicht ist diese Liebe  

noch nicht so ganz verstummt in meinem Herz.  

Doch soll sie Sie nicht weiterhin betrüben;  

Sie zu verstören wäre tiefer Schmerz.  

Ich liebte duldend, jeder Hoffnung ledig,  

Von Schüchternheit und Eifersucht wie tot.  

Ich liebte Sie so rückhaltlos, so zärtlich – 

Ach, liebte Sie ein andrer so, geb's Gott! 
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Rainer Kirsch 

 

Ich liebte Sie; kann sein, es glimmt noch immer  

Von Liebe in der Seele mir ein Rest;  

Doch darf Sie das hinkünftig nicht mehr kümmern – 

ich mag nichts, das Sie traurig werden läßt.  

Ich liebte ohne Hoffnung, still, tief innen  

Von Eifersucht gequält, und wie ein Kind  

Offen und sanft; gewähr der Himmel Ihnen  

Das, wenn Sie andrer Herren Liebste sind. 

 

Hans-Jörg Rother 

 

Ich liebte Sie, kann sein, daß diese Liebe  

In meiner Seele noch nicht ganz erstarb.  

Daß daran Sie nun nichts mehr stören möge!  

Sie zu betrüben hab ich nie gewagt.  

Ich liebte wortlos Sie, ohne zu hoffen,  

Mal schüchtern, mal von Eifersucht gequält;  

Ich liebte Sie so zärtlich und so offen – 

Geb Gott, daß Sie ein andrer je so liebt. 

 

Johann Warkentin 

 

Ich liebte Dich; mag sein, daß diese Liebe  

in meinem Herzen leise weiterglimmt.  

Doch soll sie Deinen lichten Tag nicht trüben,  

ich möchte nicht, daß etwas Dich verstimmt,  

Ich liebte scheu und ohne Hoffnungsschimmer,  

die Eifersucht mich zur Verzweiflung trieb.  

Ich liebte Dich so zärtlich und so innig – 

geb Gott, daß Dich der andre auch so liebt. 
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М. Лермонтов, Парус (1832) 

 

Белеет парус одинокий  

В тумане моря голубом  

Что ищет он в стране далекой?  

Что кинул он в краю родном?...  

Играют волны — ветер свищет,  

И мачта гнется и скрыпит...  

Увы! Он счастия не ищет  

И не от счастия бежит!  

Под ним струя светлей лазури,  

Над ним луч солнца золотой...  

А он, мятежный, просит бури,  

Как будто в бурях есть покой! 

 

Гэтьманэць (М. Старыцькый), Вітрило (1865) 

 

Вітрило мріє сиротливе 

В блакитнім моря тумані, 

Чого шука воно в чужині, 

Що кида в рідній стороні? 

Гуляє вітер, хвиля грає, 

І щогла гнеться і рипить... 

Воно ж недолі, бач, шукає 

І не від долечки біжить! 

Під ним, як небо, сині хвилі, 

Над ним же промінь золотий... 

Воно ж шукає бурь, бунтливе, 

Буцім-то в бурі є покій?! 
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М. Старыцькый, Парус (1883) 

 

Біліє парус в самотині  

На морі в сизім тумані.  

Чого шука він на чужині.  

Що кида в рідній стороні? 

Бурхоче вітер, хвиля грає,  

І щогла хилиться гнучка…  

А він, пак, щастя не шукає,  

І не від щастя утіка! 

Під ним блакить ясніша неба.  

Над ним проміння злотом б‘є:  

Йому ж, свавольцю, бурі треба. –  

Неначе в бурі спокій є! 

 

Днипрова Чайка, Парус (1884-85) 

 

Біліє парус самотинний  

В морській блакитно-синій млі…  

Чого шука він на чужині?  

Що кинув він в своїй землі?  

Бурхає вітер, хвиля грає,  

І рипа щоглиця гнучка…  

Дарма! Він долі не шукає  

І од недолі не тіка.  

Ясніше неба хвиля сяє,  

А зверху промінь золотий,  

А він, бунтливий, бур благає,  

Неначе в бурях супокій!  
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М. Чэрнявськый, Парус (1890) 

 

Біліє парус в самотині 

На морі синьому у млі... 

Чого шука він на чужині? 

Що в рідній кинув він землі? 

Хлюпочуть хвилі, вітер грає, 

І щогла гнеться і скрипить... 

Але не щастя він шукає 

І не від щастя він біжить! 

Під ним вода ясніш блакиті, 

Над ним світ сонця золотий; 

А він, звитяжець, бурю стріти 

Жада, мов спокій є у їй! 

 

П. Тычина, Вітрило (1930) 

 

Одне лише вітрило мрітне 

У мрінні моря маревен... 

Чого блукає кругосвітнє? 

Кого лишило там ген-ген? 

Нахлине вітер, глиб подасться, 

І щоглу з свистом натяга... 

Гей-гей, воно й не прагне щастя, 

І не від щастя одбіга! 

Під ним струміння блакитнясте, 

Над ним одсончин золочин. 

Воно ж все рветься в поринасте, 

Немов у бурях є спочин. 
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М. Хмарка, Парус (1934?) 

 

Біліє парус в морі синім –  

В блакитно-сивім тумані...  

Що він лишив на батьківщині?  

Чого шука на чужині? 

Скрипить і хилиться щоглина,  

І вітер свище і шумить...  

Ні! Не по радощі він плине  

І не від радості біжить! 

Під ним блакить струї блискоче  

Над ним проміння сонце ллє.  

А він, бентежний, бурі хоче,  

Неначе в бурях спокій є. 

 

М. Драй-Хмара, Парус (1935) 

 

Біліє парус самотою 

У синій моря далині.. 

Чого шукав він у просторі? 

Що в рідній кинув стороні? 

Буяє вітер, хвиля грає, 

Скрипучу щоглу порива. 

Та гей! він щастя не шукає 

І не від щастя відплива! 

Під ним блакить ясну, без журу 

Золотить сонце з височин, 

А він, бентежний, кличе бурю, 

Немов у бурях є спочин! 
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В. Сосюра, Вітрило (1936) 

 

В тумані моря голубому  

там корабель, мов дальній дим,  

що вій шука в краю чужому,  

що загубив в краю своїм? 

Але він щастя не шукає  

і не від щастя він біжить.  

Круг нього море з вітром грає,  

і щогла гнеться і шумить.. 

Під ним вода, як блиск лазурі, –  

над нього промінь золотий..  

А він чекає все на бурі,  

неначе в бурях – супокій. 

 

Г. Трылиськый, Парус (1937) 

 

Самотній парус і печальний  

Біліє в морі, в тумані...  

Що він шука в країні дальній?  

Що кинув в рідній стороні? 

Свистять вітри і хвилі грають,  

Щогла вискрипує гінка... 

О ні, він щастя не шукає 

І не від щастя утіка. 

Під ним струмінь ясніш за просинь,  

Над ним блискучий промінь б‘є,  

А він, бентежний, бурі просить,  

Так, ніби в бурях спокій є! 
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Н. Забила, Парус (1936) 

 

Біліє одинокий парус  

На морі, в синім тумані.  

В які краї він лине зараз?  

Що кинув в рідній стороні? 

Бушує море, вітер виє,  

А щогла гнеться і рипить.  

Здобути щастя вій не мріє  

І не від щастя геть біжить.. 

Під ним – ясні блакитні хвилі,  

Над ним проміння сонце ллє,  

Та бунтареві бурі милі.  

Неначе в бурях спокій є! 

 

Н. Забила, Парус (1939) 

 

Самітний парус тихо має  

На морі, в синім тумані  

Чого він прагне в дальнім краї?  

Що кинув в рідній стороні? 

Хлюпочуть хвилі, віє вітер,  

І щогла гнеться і рипить.  

Він щастя не шукає в світі  

І не від щастя геть біжить 

Під ним блакитний струмінь сяє,  

Над ним – проміння золоте,  

А вій, бентежний, бур благає.  

Неначе в бурях спокій є! 
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К. Дрок, Парус (1939) 

 

З туману моря виринає  

Самотини парус вдалині...  

Чого по світу він шукає?  

Що кинув в рідній стороні? 

Хлюпочуть хвилі, вітер виє,  

І щогла гнеться і скрипить... 

О ні, про щастя він не мріє 

І не від щастя він біжить. 

Під ним лоток світліш лазурі,  

Над ним же промінь золотий,  

А він, бунтівний, просить бурі.  

Неначе в бурях – супокій. 

 

Ф. Мыцык, Парус (1939) 

 

Один – біліє й поринає  

В тумані моря голубім…  

Чого шукає в дальнім краї?  

Що вій лишив в краю своїм? 

Шумують хвилі, вітер грає,  

і мачта хилиться стрімка...  

О, ні! – він щастя не шукає  

І не від щастя утіка! 

Під ним вода ясніш лазурі,  

Над ним проміння сонце ллє,  

А він, бунтарннй, просить бурі,  

Неначе в бурях спокій є! 
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М. Тэрэщенко, Парус (1946-1951) 

 

Біліє парус одинокий 

В морськім тумані голубім… 

По що пливе він в світ широкий? 

Що кинув він в краю своїм? 

Вирують хвилі, вітер грає, 

І щогла хилиться струнка… 

Дарма! – він щастя не шукає 

І не від щастя утіка! 

Під ним ясні струмки лазурі, 

Над ним проміння виграє, – 

А він, бентежний, просить бурі, 

Немов у бурях спокій є! 

 

И. Пучко, Парус (1971) 

 

Біліє парус в синім морі,  

Один в туманній далині...  

Що він шука в чужім просторі?  

Що кинув в рідній стороні? 

Вітрюга свище, хвиля грає,  

І щогла гнеться і скрипить..  

На жаль, він щастя не шукає  

І не від щастя в даль біжить! 

Під ним блакить ясна плескоче.  

На нього сонце злото ллє...  

А він, бентежний, бурі хоче,  

Неначе в бурях спокій є! 
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И. Глынськый, Парус (1978) 

 

Самітний білий парус лине  

У голубій морській імлі...  

За чим він мчить в чужі країни?  

Що в рідній залишив землі? 

Вирують хвилі, свище вітер,  

І щогла гнеться та скрипить...  

Не щастя він шукає в світі  

Та й не від щастя в море мчить... 

Під ним шумить вода не хмура.  

Над ним – край сонця золотий.  

А він, бунтливий, прагне бурі.  

Неначе спокій саме в ній. 

 

В. Хлебников 

 

Крылышкуя золотописьмом 

Тончайших жил, 

Кузнечик в кузов пуза уложил 

Прибрежных много трав и вер. 

Пинь, пинь, пинь! тарарахнул зинзивер. 

О лебедиво! 

 

P. Celan 

 

Flügelchend mit dem Goldbrief  

aus feinstem Faserwerk,  

packte das Heupferdchen seinen Wanst korbvoll  

mit Ufemem; Schilfen und Gräsern  

Pinz, pinz, pinz! pardauzte die Roßpappel.  

O schwanings!  

O aufschein! 
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В. Хлебников, Воздучиный воздухан 

 

Воздухее воздухеи,  

Воздухее воздухини,  

Сидушистый сидухан,  

Сидухее сидухини,  

Сидухее сидухеи,  

Колышистый колыхан,  

Колыхее колыхини,  

Колыхее колыхеи,  

Едушистый едухан,  

Едухее едухеи,  

Видушистый видухан,  

Видухее видухеи,  

Видухее видухини. 

 

P. Celan, Luftiger Luftold 

 

Luchtiger als alle Lüchten  

Lüftender als die Luftinie  

Sitziger Setzold  

Gesetzter als alles Gesäß  

Der Großgesetzelten Grötzer  

Oldung gegoldeter  

Holder Olderer  

Gegoldetster Doller  

Äsender Ätzung  

Linglichster Aasmatz  

Gesehlicher Sehnst  

Sahrer Seherer  

Sehsehrigster 



 

А. М. Науменко 
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C. Есенин 
 
В Хороссане есть такие двери, 
Где обсыпан розами порог. 
Там живет задумчивая пери. 
В Хороссане есть такие двери. 
Но открыть те двери я не мог. 
 

P. Celan (1941) 
 
Chorassan hat solche Türen viele  
wo die Schwelle voller Rosen hängt.  
Persien übt dort rätselhafte Spiele.  
Chorassan hat solche Türen viele  
Sie zu öffnen ward ich nicht beschenkt.  
 
P. Celan (1959) 
 
Chorassan hat Türen und hat Tore  
Hinter Rosen und Gerank,  
Eine wohnt dort, sinnt dort, traumverloren,  
Chorassan hat Türen und hat Tore.  
Doch sie auftun, das mir misslang. 

 
О. Фатьянов 
 
Майскими короткими ночами,  
Отгремев, закончились бои...  
Где же вы теперь, друзья-однополчане.  
Боевые спутники мои? 
Я хожу в вечерний час заката  
У тесовых новеньких ворот:  
Может быть и к нам знакомого солдата  
Ветерок попутный занесет. 
Мы бы с ним припомнили, как жили,  
Как вели дорогам тяжким счет,  
За победу б с ним по первуй осушили.  
За друзей добавили б еще. 

http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/es1/es1-385-.htm#%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5.9
http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/es1/es1-385-.htm#%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5.%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8
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В. Мордань  

 

Майськими короткими ночами  

Стишились, скінчилися бої...  

Де ж це ви тепер, мої однополчани.  

Бойові супутники мої? 

Я виходжу в гарне надвечір‘я 

І стою, стою біля воріт,  

Може і сюди, до нашого подвір‘я  

Завітає друг воєнних літ. 

Ми б з ним пригадали, як ходили  

По шляхах важких, неначе щем,  

Ми б за перемогу повні осушили,  

А за друзів випили б іще. 

 

Е. Евтушенко, Бабий Яр 

 

Мне кажется, что Дрейфус –  

это я.  

Мещанство –  

мой доносчик и судья.  

Я за решеткой. 

Я попал в кольцо.  

Затравленный, 

оплеванный, 

оболганный.  

И дамочки с брюссельскими  

оборками,  

визжа, зонтами тычут  

мне в лицо. 



 

А. М. Науменко 
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Paul Celan, Babij Jar 

 

Dreyfus, auch er, 

das bin ich. 

Der Spießer 

denunziert mich, 

der Philister 

spricht mir das Urteil. 

Hinter Gittern bin ich. 

Umstellt. 

Müdgehetzt. 

Und bespien. 

Und verleumdet. 

Und es kommen Dämchen daher,  

mit Brüsseler Spitzen, 

und kreischen  

und stechen mir ins Gesicht 

mit Sonnenschirmchen. 

 


