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Шаноўныя чытачы!
Перад Вамі — першы выпуск альманаха «Справа», які падрыхтавала
Таварыства ўкраінскай літаратуры пры Саюзе беларускіх пісьменнікаў
(СБП).
Таварыства ставіць сваёй мэтай падтрымліваць сувязі паміж украінскай і беларускай літаратурамі і нашымі народамі. Дзейнасць нашага
Таварыства — спроба ўнёску ў станаўленне літаратурнага супрацоўніцтва
ва Усходняй Еўропе. У гэтым нумары мы сабралі для вас пераклады і
арыгінальныя творы класікаў і сучаснікаў. Гэта тэксты па-беларуску, паўкраінску, па-руску, а таксама на брэсцка-пінскіх гаворках.
Нам падаецца важным спрыяць развіццю і захаванню ўнікальных гаворак беларуска-ўкраінска-польскага памежжа. Дзяржавы і арганізацыі ўсяго
свету робяць крокі да захавання аўтэнтычнай культуры нацыянальнай
правінцыі. А асабліва каштоўнымі з’яўляюцца культуры памежжа. Яны
фармаваліся шмат стагоддзяў на сутыку цывілізацый. У іх мовах адлюстраваліся гістарычны досвед, стратэгіі выжывання і ментальныя арыенціры
жыхароў тутэйшых балот, пушчаў і рачных узбярэжжаў. Многія з нас,
выхадцаў з памежжа, сутыкаюцца з тым, што нашы гаворкі не ўспрымаюцца
як спадчынны здабытак і каштоўнасць. На гэтых гаворках гаварылі, кахалі
і пакутавалі, засвойвалі свет да нас. Цяпер мы маем апошні шанец, каб перадаць родныя словы нашчадкам.
Вялікая памылка — лічыць Беларусь монакультурнай краінай, тут
жывуць не толькі беларусы, а палякі, рускія, украінцы, габрэі, татары ды
іншыя народы. Мульцікультурнасць Беларусі — гарантыя захавання незалежнасці і духоўнага супраціву агрэсіўнай русіфікацыі, якую прасоўвае наша ўсходняя суседка (не проці ночы будзе ўзгаданая!). Справа кожнага з нас
— зберагчы мову і культуру нашага памежжа, падтрымаць мясцовых
аўтараў. Некаторыя з іх пішуць беларускім алфавітам, некаторыя — украінскім. Спадзяёмся, такая разнастайнасць не перашкодзіць вам атрымаць асалоду ад мовы і тэксту.
У складаны час мы хочам праявіць салідарнасць з братамі-ўкраінцамі.
Немагчыма заставацца ўбаку падчас барацьбы дабра са злом. Нельга
мірыцца з тым, як мала мы знаем адна пра адну — Украіна і Беларусь. Гэта
трэба змяняць. Праз літаратуру мы хочам зблізіць нашы народы, дапамагчы
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паразумецца. «Беларусь та Україна — ось і Русь одна єдина!» — гэты
папулярны ў інтэрнэце лозунг мае вялікі патэнцыял.
Наша Таварыства было створана ў красавіку 2014 года. Яно аб’ядноўвае
неабыякавых да беларускай і ўкраінскай культур людзей. Кожны дзень да
нас далучаюцца новыя сябры. Можаце далучыцца і вы!
Зычым вам цікавых адкрыццяў і прыемнага чытання! Давайце разам
рабіць прыгожыя, вартыя, добрыя «Справы».
Старшыня Таварыства ўкраінскай літаратуры пры СБП
Наталка БАБІНА
ПАЛАЖЭННЕ
аб дзейнасці Таварыства ўкраінскай літаратуры
пры Грамадскім аб’яднанні «Саюз беларускіх пісьменнікаў»
Таварыства ўкраінскай літаратуры пры ГА «Саюз беларускіх пісьменнікаў» (далей — Таварыства) ствараецца з наступнымі мэтамі:
 спрыяння ўкраінска-беларускім літаратурным сувязям і актывізацыі
ўзаемных мастацкіх перакладаў;
 падтрымкі беларускіх пісьменнікаў, якія жывуць у Беларусі і пішуць
па-ўкраінску (ці на ўкраінскіх гаворках), а таксама беларускіх пісьменнікаў,
якія жывуць ва Украіне і пішуць па-беларуску (ці на беларускіх гаворках);
 развіцця ўкраінскамоўнага прыгожага пісьменства ў Беларусі і беларускамоўнага прыгожага пісьменства ва Украіне;
 захавання і папулярызацыі нацыянальных літаратурных спадчын Беларусі і Украіны.
У рамках заяўленых мэтаў Таварыства можа выдаваць кнігі, альманахі,
бюлетэні, часопісы, іншую друкаваную прадукцыю на беларускай і ўкраінскай мовах, праводзіць грамадска-культурныя мерапрыемствы, накіраваныя
на пашырэнне ведаў аб украінскай літаратуры і культуры ў Беларусі і беларускай літаратуры і культуры ва Украіне.
Сябрамі Таварыства могуць быць сябры Саюза беларускіх пісьменнікаў,
а таксама іншыя асобы, якія жывуць у Беларусі, Украіне ды іншых краінах
і якія падзяляюць мэты і задачы Таварыства.
Таварыства можа спрыяць адукацыйным і культурніцкім праектам
іншых арганізацый і аб’яднанняў, накіраваных на рэалізацыю яго мэтаў.

6
Як чытаць па-ўкраінску
Літары ўкраінскага алфавіту ідэнтычныя літарам беларускага алфавіта. Адрозніваюцца толькі 4 літары:
• літара «и» чытаецца як беларускае «ы»,
• літара «ї» чытаецца як «йі»,
• літара «є» чытаецца як «е»,
• літара «е» чытаецца як «э».
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АЎТАРЫ З БЕЛАРУСІ

Алесь Наварыч

БЕЛ

Нарадзіўся ў 1960 годзе ў вёсцы Відзібор
Столінскага раёна. Пасля заканчэння сярэдняй
школы працаваў цесляром-бетоншчыкам,
скончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Настаўнічаў
у Дзяржынскім і Карэліцкім раёнах, затым
працаваў у часопісах «Вожык», «Полымя»,
выдавецкім цэнтры БДУ, адказным сакратаром дзіцячага часопіса «Бярозка», намеснікам
галоўнага рэдактара часопіса «Маладосць», галоўным рэдактарам часопіса «Всемирная литература». Быў намеснікам старшыні Управы грамадска-культурнага аб‘яднання «Полісьсе»,
галоўным рэдактарам газеты «Збудінне».
Аўтар зборнікаў апавяданняў «Рабкова ноч» (1988) і «Ноч пацалункаў незалежнасці»
(1989), гістарычнага рамана «Літоўскі воўк» (2005).
Лаўрэат літаратурнай прэміі Беларускага гуманітарнага адукацыйна-культурнага
цэнтру (БГАКЦ) за 1997 г., лаўрэат прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у галіне мастацкай
літаратуры за 2003 г.

Аўтары з Беларусі

Бр

7

Насечкі на душы
Некалькі адвольных фактаў да поўнай аўтабіяграфіі
Факт 1. Бронетранспарцёр
Недзе ў годзе 1965, магчыма пазней, праводзіліся на тэрыторыі Заходняга Палесся — у нашай Брэсцкай вобласці, выбары, хутчэй за ўсё, не
мясцовыя, а ў Вярхоўны Савет СССР. Памятаю, пад вясковы клуб у маім
родным сяле Відзібор, дзе, уласна, і адбывалася так званае галасаванне,
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быў падагнаны цёмна-зялёны бронетранспарцёр з адкрытым верхам. У кабіне сядзеў вясёлы вайсковец і круціў ручкі радыёстанцыі, час ад часу
падміргваючы дзяўчаткам і хлопчыкам, якія абступілі гэтае васьмікалёснае
жалезнае дзіва. Помніцца высокая рабрыстая антэна, якая, як мне здавалася, моцна праменіла ажно ледзьве не бачныя неўзброеным вокам радыёхвалі,
што ляцелі, як нам сказаў той самы салдат, аж да самай сталіцы, да Масквы
белакаменнай.
Бацька адразу растлумачыў, што да Масквы тыя хвалі не даляцяць, даляцяць толькі да раённага цэнтра — Століна, ці, максімум, — да Пінска.
Пасля выбараў была звычайная іх замочка, як гэта практыкавалася, відаць, на ўсёй падлеглай Саветам тэрыторыі — ад Берасця аж да Чукоткі.
Праўда, на той час буфетаў з ікрой і танным каньяком па вёсках не было,
але вясковая крама ў дзень выбараў выконвала месячны план па рэалізацыі
віна-гарэлачных вырабаў. Яўка ж на выбары была ледзь не стоадсоткавай
— паспрабуй не прыйсці. Выпівалі тут жа каля крамы, густа ўсыпаючы
алюмініевымі капялюшыкамі коркаў дарожкі і сцежкі. Бацька мой, як начальнік ваенна-ўліковага стала, запрасіў ваенкома (ваеннага камісара Столінскага раёна, які прысутнічаў на выбарах у Відзіборы, не ведаю, у якасці
каго) на абед дадому.
У выніку гэтага абеда я даведаўся ў свае 6 гадоў, што бранетранспарцёр
быў на выбарчым участку не дзеля таго, каб нібыта аператыўна паведаміць
у раённую выбарчую камісію колькасць тых, хто прагаласаваў за савецкую
уладу, але вайсковы, хоць і няўзброены, транспарт прысутнічаў каля
выбаршчыкаў дзеля дэманстрацыі сілы, дзеля застрашэння.
— Не все так просто, — казаў ваенком, падчэпліваючы відэльцам капусту. — До недавнего времени здесь неспокойно было... Тебе ли, Ваня, не
знать?!
— Вы пра бандэраўцаў маеце на ўвазе...
— Про них, дорогих, — ківаў галавой ваенком, паціраючы ўжо зарослае за раніцу, аж сіняватае падбароддзе, зіркаючы на бутлю з не менш
сіняватым першаком.
— Дык іх ужо няма. Ні бандэраўцаў ніякіх, ні бульбашоў, ні кулакоў, ні
проста антысаветчыкаў — усіх вычысцілі, — казаў бацька, булькаючы ў
стограмовачку гарэлку.
— Нет, браток, есть. Советская власть знает, что есть, — адказваў ваенком, — и самый первый бандеровец — это ты!
— Чаго гэта я? — здзівіўся бацька.
— Думаешь, мы не знаем, што у тебя, вообще, у вас всех, западенцев,
на уме? Как говорится, сколько волка не корми, а он сам знаешь куда глядит.
— Да не-э! Вы шо, товарыш полковнык! — і ад гарэлкі, і ад нечаканых
абвінавачванняў бацька пераходзіў з «культурнай» трасянкі на
«некультурны», але родны дыялект.
— Ты вон посмотри, как твой несмысленыш на меня глядит. Волком!
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Всякий другой русский пацан глядел бы на меня с восхищением, потому
как я в военной форме, а этот... Вот вырастет, наслушается разных там Америк и станет бандеровцем.
Ваенком кульнуў чарку і весела спытаўся ў мяне:
— Так где батька автомат прячет?
Я паспеў зірнуць на перапалоханага бацьку, які міжволі смыкнуў пальцам па вуснах, каб крый Божа я не ляпнуў чаго. Не таму, што мой бацька
напраўду меў зброю, але размовы, большым чынам жартаўлівыя, нават
дурослівыя, пра закапаныя «шмайсеры» і нават кулямёты сярод мужчынсуседзяў вяліся.
Я прамаўчаў і правільна зрабіў. Мала я тады дзіцячым розумам цяміў і
палітычныя рэаліі, і іронію ваеннага камісара, але чаго ж я меў быў глядзець на столінскага начальніка — рускамоўнага чужынца — з захапленнем, калі ўсялякі раз, як гэты ваенком бываў у нас, калі за ім зачыняліся
дзверы, маці гаварыла:
— Во, літр выпылы, сало з’ілы, а зарплата ў батька як була 60 рублів,
так і бутымэ.
Мне не было шкада ані нашага сала, ані, тым болей, гарэлкі, але гэты
дзядзька ў вайсковай форме, ад якога востра пахла «Трайным» адэкалонам,
ніводнага разу, хоць бы дзеля прыліку, не прынёс якую цукерку.
На гэты раз калі бацька вярнуўся ў хату, упіхнуўшы таго добра акаселага ваенкома ў бранявік, то з асаблівым замілаваннем паглядзеў на мяне і
сказаў:
— Ну што, сынку, станеш бандэраўцам?
— Йван! Шо ты дітю в голову закладаеш!
Распачыналася лёгкая сямейная і турбулентнасць. Маці ніяк не хацела,
каб я станавіўся бандэраўцам, а бацька не настойваў на гэтым, але казаў,
што «Москва світ мутнёю пырыйшла, алэ назад вжэ ны вэрнэцца. Зостаеццано ждаты краху сістемы!»
— Сістема в тому, — казала маці, — шо на вышках сіна маловато. От
гэто направду сістема.
І мела рацыю, бо нашай сям’і, як сям’і службоўца, а не калгасніка, не
выдзялялі сенакосу, а «Савушкін прадукт» тады ў магазінах не прадаваўся.
Пакуль маці пайшла даіць карову, бацька з нейкім злым натхненнем,
спяшаючыся, расказаў, хто такія бандэраўцы. Барацьбіты за свабоду. Ненавідзелі няпраўду. Ішлі супраць камуняк. Ваявалі са зброяй у руках супраць
савецкай улады. І нашых было сярод іх шмат. І сярод «нашых бандэраўцаў»
было шмат адтуль — з усёй Украіны. Што ўсіх пабіла і панішчыла страшная саўдэпія, бо засылалі правакатараў да хлопцаў у лес, якія разам з імі і
галадалі, і халадалі, а самі паведамлялі, куды ідуць атрады. А ішлі напрарыў
праз Славакію, некуды ў Аўстрыю, да амерыканцаў, але амерыканцы,
сволачы, не ўдарылі насустрач, не дапамаглі.
Бразнулі дзверы і ўвайшла маці з даёнкай. Лекцыя скончылася.
Прароцтва столінскага ваенкома, на жаль, пакуль што не спраўдзілася
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— бандэраўцам я не стаў. Але зыходная пазіцыя ды закладкі свядомасці
былі самі бачыце якія.
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Факт 2. Хутаранская прыгажуня

10

Недзе ў маіх ужо гадоў дванаццаць давялося мне быць на далёкіх хутарах у свайго дзядулі Лукаша на святку. Было гэта на Успенне. За святочны
стол мяне пасадзілі побач з маладой жанчынай, якая стала ўзмоцнена мяне
частаваць, падкладваць розныя прысмакі. Я заўважыў, што пры гэтым маладуха не гаварыла ані слова, увесь час толькі неяк сумна ўсміхалася,
быццам у яе нядаўна памерла дзіця. Прыгожая яна была: шчокі кругленькія, погляд выразны. Я ўжо быў завялікі, каб яна мяне час ад часу гладзіла
па галаве. Некалькі разоў я ў яе нешта наўмысна пытаўся, каб праверыць,
ці хоць умее яна языком варочаць. На мае эксперыментальныя запытанні
хутаранка ні слова не выгаварыла, ні гуку не прамовіла. Яна толькі глядзела
на мяне ясным поглядам чыстых шэра-блакітных, колеру ацынкаванага вядра, вачэй і вінавата ўсміхалася.
На маё пытанне, чаму ж яна, гэтая не жанчына, а нейкі жудасны прывід,
маўчыць, ні маці мая, ні дзядуля як след нічога не адказалі. Яны толькі падцвярджалі, што і язык у жанчыны ёсць, і чуць яна дачувае, але «негаварэнне
ў яе псіхічнэ». Гэтыя словы ў маім узросце мала што мне гаварылі. І толькі
бацька, калі мы вярнуліся з таго святкавання, вечарам распавёў гісторыю,
як гадоў пятнаццаць-дваццаць таму прыгожую хутаранку, тады яшчэ маладзенькую дзяўчыну, чырвонапагонныя афіцэры выклікалі на «беседу», у
час якой выпыталі, што ў вёску начамі прыходзяць украінскія нацыяналісты,
бандэраўцы, альбо, як у нас на іх казалі, «бульбашы». Вось як прыкладна
яны выпытвалі, бо сведкамі той гутаркі-допыту было аж некалькі тамтэйшых
чалавек.
— Тут, Станислава, такое дело. Говорят на деревне, что ты самая красивая... Правда это?
— А чы мало шо люды говорать. На сылі ны знаю, а в нас на хуторах
всі дывкы хорошы.
— Нет, у нас точные сведения. Ты лучше всех даже и на селе, ты сама
посуди — посмотри в зеркало... Нет, ты не красней, а посмотри. Прямо раскрасавица!
— Так шо дывытысь, хіба я сыбэ ны бачыла.
— Так правду люди говорят?
— Мо і правду, як вам так хочыцца.
— Ладно. А куда вы такие вот красивые на танцы ходите?
— Ныкуды ны ходым.
— Что же, и не танцуете по вечерам? Нет у вас танцулек? Люди говорят, у вас на хуторе танцы бывают.
— Ну, бувають, бувае і танцуем, алэ рэдко.
— Редко? Но вы же часто собираетесь прясть вместе. Собираетесь?
Там, на хуторе...
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— Збыраемось... По-разному. Як колы... Чы прадэм, чы просто
посыдюнкі.
— И неужели не танцуете?
— Ну, як музыка е, то і танцуем.
— Девушки с девушками танцуют?
— Ну, як хлопців ныма, то і дывкы з дывкамы. Але і хлопцы бувають.
Як жэ ж быз хлопців.
— А скажи-ка, милая, какие это у вас хлопцы бывают, если на вашем
хуторе хлопцев-то у вас — раз-два и обчелся.
— Ну, всяки бувають. З сыла прыходять. І малые, і... которы вжэ жонаты,
дядькы. По-разному, кажу ж, бувае.
— Ну-ка, подруга моя, поименно... Последние танцы, — сказаў афіцэр
і падсунуў да сябе ліст паперы з алоўкам.
Карацей, так ці прыкладна так скончылася «затравочная» гутарка і
пачаўся натуральны допыт, пасля якога былі зробленыя вочныя стаўкі і
высветлілася, што ніхто з хлопцаў ці з «жонатых дядьків» з вёскі на танцы
не прыходзіў, але танцы з хлопцамі ўсё ж былі. І пад націскам
«неопровержимых фактов» бедная дзяўчына мусіла прызнацца, што тыя
хлопцы былі «з лесу». Называецца, патрапіла «в разработку». Пацягнулі
нітачку і вылічылі тых «хлопцаў з лесу». Неўзабаве каго арыштавалі, каго
пастралялі, хто падаўся на Валынь ды знік з жыцця.
Станіславе далі 10 гадоў. Адседзела не ўсе. Вярнулася дахаты да
родных бацькоў... анямелай. Што ні рабілі, да якіх шаптух і дактароў не
вазілі — не гаворыць, і ўсё. Адняло мову. З прычыны «язык мой — вораг
мой». Маўляў, скажаш што — зноў выдасі некага, зноў пасадзяць.
І так мне было шкада той жанчыны, і так балюча было ўсведамляць,
што вось не змагла выкруціцца, адгаварыцца ад тых чырвонапагоннікаў. І
вось — анямела. І ніхто замуж не ўзяў. Загінулі — былі застрэленыя —
хлопцы. Мо яшчэ і хавалася па загуменнях ад страху, што прыйдуць помсціць.
Вось вам нават не мова — язык! — як сродак не самаідэнтыфікацыі, а
самавыкрыцця, самаздачы, самаасуджэння. Як кажуць, ужо з «младых ногтей» закладвалася: лепш маўчаць, не адкрываць рот, іначай — Варкута,
Калыма, на крайні выпадак — Казахстан. Гавары па-руску, па-беларуску,
нават па-польску ці куш-мен-тохесна — не страшна, не крытычна, але толькі не «па-бандэраўску»!
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Факт 3. Як цалавалі акцябрацкую зорачку
Не ведаю, як хто, але асабіста я добра памятаю дзень, калі ўступалі ў
акцябраты. Як напярэдадні зубрылі «речёвку», як маці прасавала касцюмчык,
як урачыста і сонца ўставала, і настаўнікі весела і шматзначна пазіралі на
неафітаў бальшавізму-камунізму. .. І як прыйшоў дахаты, ужо «обратанным».
Бацька кісла глянуў на мяне, дакладней на маю акцябрацкую зорачку, і з
пафасам актора-трагіка сказаў:
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— От і всэ!
— Люды радуюцца, шо діты вырослы, вжэ октябраткі, а тобі всэ пічаль, всэ Амэрыку ждэш... — сказала маці.
Нічога кепскага пра Валодзю Ульянава, які быў выштампаваны на
алюмініевым пяцівугольніку з белай і чырвонай эмаллю, які мне ўрачыста
пачапілі ў школе, я не ведаў. Юны Ленін быў выдатнікам, слухаў дарослых
і кожны раз, калі кокаў збанок, тут жа прызнаваўся. Так што яго, відаць, ні
разу і не лупцавалі. Гэтая апошняя акалічнасць была годнай увагі і пераймання. Для майго ўзросту і тагачаснага складу псіхікі гэта было больш важна, чым бацькава палітычнае ныццё.
Але вось ужо пазней здарылася падзея, якая прымусіла мяне глядзець
на бяскрыўдную акцябрацкую зорачку зусім па-іншаму. Больш таго, гэтая
падзея вызначыла далейшы накірунак майго псіхічнага развіцця на доўгія
гады. І пэўна, не мяне аднаго.
Глыбокай восенню лавілі мы каля чыгуначнага моста ментузоў. Мы
— гэта я, аднакласнік Іван і на год меншы хлопец Валер. Абодва ў пэўным
сэнсе безбацькавічы, бо бацька першага прападаў на заробках, ездзіў «на
цаліну», а другога — ці не сядзеў у заключэнні па крыміналцы. Школьная
(і пазашкольная) дысцыпліна ў хлопцаў добра-такі кульгала, абодва ўжо
пакурвалі і любілі свабоду. У сэнсе ад урокаў. Валер, да прыкладу, мог дватры дні ў школу не хадзіць, ляжаць сабе, як той Том Соер, каля моста, вудзіць ментузоў, пасля падсмажваў іх на ражончыку, а хлеб, соль і нават сала
яму прыносіў сябрук Іван. Яны і звабілі мяне да сябе тымі ментузамі на
ражончыках. Пасля лоўлі рыбы, перакускі, перакуру «Беламорам» з пачка
майго бацькі вырашылі з нейкай дзіцячай цягі да эксперыментаў пакласці
на рэйкі пад цягнік што-небудзь такое, каб потым паглядзець, як гэтую рэч
«розковбасыть». Не памятаю, што паклаў на рэйку я, здаецца, нейкую буйнакаліберную гайку ці які камень, а вось Іван і Валер паклалі свае акцябрацкія зорачкі.
— Хай Лысага рас... — мелася вербальнае суправаджэнне з забароненай лексікі. Відаць, Уладзімір Ільіч як узор для пераймання даўся хлопцам
у косці.
І праехаўся грузавы састаў па тых акцябрацкіх зорачках. Паглядзець,
што з імі сталася, мы не змаглі, бо не паспелі — машыніст цеплавоза, што
ўжо набліжаўся, відаць, заўважыў, як мы масцілі староннія прадметы на
рэйкі, і паведаміў дзяжурнаму па станцыі. Той сеў на матацыкл і праз тры
хвіліны быў каля моста. От і ўцякалі мы, скажу я вам, — праз канавы і
канаўкі, кусты і хмызняк, балотцы і карчы. Добра, што было ўжо позна,
пачынала шарэць і пераследнік не змог нас пазнаць. Даюць драпака — і тое
добра, значыць, ведаюць, што кепска зрабілі, баяцца.
Наступным днём некаторыя настаўнікі, піянерважатая і ўсе класныя
кіраўнікі правяралі наяўнасць акцябрацкіх зорачак ва ўсіх. У каго не было,
той мусіў падчас урока бегчы дахаты, каб тую зорачку пачапіць. Вось гэта
быў шмон, скажу я вам, — генеральны. Была абвешчана агульнашкольная
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лінейка пасля трэцяга ўрока. Хадзілі чуткі самыя неверагодныя. Ледзь не да
таго, што ў каго той зорачкі не будзе, накіруюць ці ў інтэрнат, ці ў калонію
для непаўналетных злачынцаў.
Я быў спакойны, мой «Валодзька» вісеў прышпілены на лацкане піджачка. Бедны Іван пабег дахаты. Я на перапынку сустрэўся з Валерам, той
меў зорачку на грудзях.
— Братаў, — шапнуў ён мне. — А брат хварэе.
Школа віравала. Я чакаў Івана. Дзе ён мог узяць зорачку? Ягоную зорачку цягнік расплюшчыў на папяровы ліст. У Івана былі старэйшыя брат і
сястра, ужо ці не камсамольцы, але ці захвалася дома хоць адна зорачка, як
элемент ратавання, як сродак уратавання ад вернай пагібелі, ад інтэрната
для псіхічна хворых дзяцей, а то і глядзі — ад калоніі для юных зэкаў. Гэта
мы так тады, напалоханыя, думалі.
Пачаўся трэці ўрок, а Івана ўсё не было. І вось, перад самым званком
на перапынак, у дзверы пастукалі. Зайшоў заклапочаны, але шчаслівы Іван
— на ягоных грудзях блішчэла новенькая акцябрацкая зорачка.
Дырэктар школы, а ён вёў у нас матэматыку — трэці ўрок, пагрозліва
глянуў на збянтэжанага Івана, махнуў рукою, даючы дазвол садзіцца.
Агульнашкольнай лінейкі не адбылося. Замест яе нас, фігурантаў па
справе акцябрацкіх расплюшчаных зорачак, выклікалі да дырэктра ў кабінет. І як нас вылічылі? Таямніца да цяперашняга часу. Ніколі ў жыцці ні ў
мяне, ні ў маіх паплечнікаў не трэсліся так паджылкі. Нам здавалася, што
мы ішлі на верную пагібель. Хто такі Ленін, а хто такія мы? Якія б мы на той
час не былі неразвітыя ў грамадска-палітычным сэнсе, але мазгоў хапала
разумець, што і за Леніна, і за чыгунку дадуць так, што мала не пакажацца.
Дырэктар, мажны мужчына, прозвішча ягонае было Казлякоўскі,
правіў сшыткі за сталом. Зіркнуў на нас, на значкі, і на чыста мясцовым
дыялекце стаў гаварыць:
— То шо, Йванэ, купыла маты Леніна ў Столыны? На автобусы йіздыла,
чы на мотоцыклі хто подкінув?
Я і не ведаў, што Івану маці, як той прыбег дахаты і расказаў пра сваю
бяду, паспела з’ездзіць у Столін і купіць у прывакзальным шапіку цэлую
жменю зорачак — на ўсялякі выпадак.
— Так от, хлопчыкі, — остатні 15 літ, як я тут дірэкторствую, мушу
вставляты мозкі молодым поколінням, — пачаў дырэктар сваю абвінаваўчую
прамову. — Ны сікрэт, раній діты дурнішы булы. Знаете Аркашу Пацыргона?
Так от гэтэ дурбало вгатыло камынюку просто в лоб тіпловозу. Колы я
спытав ёго: «А нашо ты гэто зробыв?» Знаетэ, шо він сказав?
Дырэктар выйшаў з-за стала і адчыніў фортку — у школе ўжо тапілі, і
ў кабінеце было душнавата.
— Він сказав, шо хотів провірыты, наскілько міцнэ скло у тіпловоза.
Бачытэ, які дурэнь. Гэты, з вашого позвоління, эксперымент, коштовав старому Пацыргону пув-коровы: і на штраф, і на лічэнне машыніста — осколок скла попав в гоко, і на заміну самого скла. Далы...
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Дырэктар стаяў каля вакна і гаварыў, і глядзеў паверх нашых няшчасных
галоваў. Мы чакалі не слоў, словы словамі, а славутай экзекуцыі, пра якую
расказвалі нашы папярэднікі, якія пабывалі тут.
— Наступнэ поколінне було трохі розумнішэ — клалы на рэйкі кавалочкі серы. Аж покуль одного разу ны загорыласа букса. Мо вона і так
загорыласа, алы ж шукають завшэ стрэлочніка. Так шо машыніст бачыв
хлопців коло рэёк, ім і отвічаты. Коротій, мозкі довылосо вставляты мні...
Дырэктар цяжка ўздыхнуў.
— І от, тыпэр вы, самые розумнішые. Леніна поклалы... А чы вы знаете, шо гэто значыть? Шо бувае за Леніна? Знаетэ?
Цяпер Рыгор Іванавіч — так яго звалі — падышоў да нас на адлегласць
працягнутай рукі. А рука ягоная была ой якая цяжкая — метал, а не рука,
сапраўдны ірыдзій!
— Воны ж, — дырэктара паказаў рукой у столь, што азначала вышэйшае
начальства, — можуть і з космоса побачыты, шо вы на тые рэйкі поклалы.
Вы гэто розуміетэ? Всэ бачать, і всэ чують. Розуміете? І за Леніна вашы
батькі коровою вжэ ны обыйдуцца... Бо гэто сімвол, розуміете? Сімвол Совецкоі власті! І чыпаты сімвола вам ныхто ны дозволыть! Розуміетэ? Бо і
мэнэ посадять!
Гнеў распіраў дырэктаравы грудзі, ноздры ягонага масіўнага чырвонага,
як у некаторых гіпертонікаў, носа пагрозліва раздзімаліся. Ён павярнуўся
зноў да акна, за якім бесклапотныя дразды аб’ядалі апошнія каралавыя
рабіны.
— Дурні ж вы, дурні... Так вот, думаю, у вашы макітры нішо дошло.
Почыпылы звёздочкі — носытэ, ныхто вам і слова ны скажэ. Вісять на грудях і вісять. І ныхто на рэйкі нычого ны клав, зрозумілы? І як хто пытатымэ,
так і кажытэ: дурні бо. Ну чого плюскаэтэ, сырость розводытэ. Ідітэ. Я всэ
сказав.
Напаўжывыя, мокрыя, як пацукі, выпаўзлі мы з таго кабінета. Не ведаю, як мае дружбаны, але я быў знішчаны. Не цураючыся роднай, самай
даходлівай мовы, дырэктар прабіў у маёй душы нейкую чорную дзірку, якая
патрабавала гаення. Лепей бы ён бабахнуў пару разоў у вуха, дык не — уеў
так, што хоць ты галаву кладзі на тыя рэйкі. Каб гаварыў па-руску, і што б
не гаварыў, а то па-нашаму, па-свойску, зрабіў выхаваўчую акцыю. Нібыта
прыварыў тую акцябрацкую зорачку да грудзей навекі. Бо з-за яе, з-за гэтага
кавалачка алюмінію, дакладней, з-за нашай дурасці, свайго чалавека —
дырэктара — маглі пасадзіць.
Зрэшты, сучаснай мовай перакладаючы, дырэктар прапаведаваў ідэю
канвергенцыі — калі савецкую ўладу аніяк нельга перамагчы сілай,
належыць самому рабіцца гэтай уладай: уступаць у акцябраты, насіць піянерскі гальштук, потым рабіцца камсамольцам, а там уступаць і ў
кампартыю. Што ж, ідэя канвергенцыі была слушнай і на той час, і яшчэ
пэўны час. Як я зразумеў потым, не для ўсіх. Не для майго бацькі,
прынамсі.
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Пасля выхаду з дырэктарскага кабінета нас сталі называць акцябрыстамі
і была пушчана плётка, што мы стаялі на каленях і, заліваючыся горкімі
слязьмі, мусілі цмокаць светлыя алюмініевыя кудзеркі Валодзькі Ульянава.
Слязьмі, можа, мы і заліваліся, але да цалавання на каленях справа не дайшла. Упершыню ў жыцці свет раздзяліўся на «тых, хто ўверсе» і «нашых»
— у асобе дырэктара, светлай памяці Рыгора Іванавіча Казлякоўскага.
Гэта самы кароткі і самы бяскрыўдны факт, што мае дачыненне да маёй
самаідэнтыфікацыі. На першым курсе белдзяржуніверсітэта, на другім
толькі месяцы вучобы, неяк з сябрамі за шклянкай гарбаты (nature)
вырашылі, што як сапраўдныя маладыя нашыя папярэднікі часоў там ледзь
не юных яшчэ дзекабрыстаў мусім выпускаць рукапісны літаратурны часопіс. Адзін дасць свае вершы, другі напіша нешта з прозы, ну а трэці будзе
«суворым Вісарыёнам» — стане пісаць крытыку на гэтыя вершы і прозу.
— А я вам віньетак розных намалюю, — прапанаваў старшакурснік,
які прасаваў трусы на падваконні. — Мастацкае афармленне таксама ж
патрэбнае. Як будзе назвацца ваш часопіс?
— П-п... Палярная Зорка... — неяк няўпэўнена вымавіў адзін з нас.
На другі ж дзень усе трое былі выкліканы да намесніка дэкана — добрай памяці Мікалая Мікалаевіча Піпчанкі — і кожны паасобку на поўным
сур’ёзе быў вымушаны даваць тлумачэнні пра спробу самвыдата. Быў 1980
год — самая глыбіня брэжнеўскага застоя, самае мулістае дно. З боку ўсіх
траіх была поўная канвергенцыя: і што мы не мы, і што цалкам і поўнасцю,
і што самі разумеем, і што не дай Бог. Каму ахвота ў 18 — 20 гадоў пакідаць
філфак са 120 глыбокадумнымі студэнткамі і ісці чысціць гуталінам кароткія вайсковыя боты. Выдраны з лекцыйнага сшытка аркушык з надпісам
«Палярная Зорка» і віньетачкай быў «препровожден» у сейф намесніка
дэкана.
Здаў нас аўтар віньетачкі, у чым сам потым нам і прызнаўся. Начысціць
яму фэйс азначала не толькі прызнаць, але і «усугубить» сваю віну.
Гэта не гісторыя, не падзея — эпізод. Былі і гісторыі, і нават падзеі,
калі іншых цэлы месяц цягалі за машынапіс салжаніцынаўскай аповесці
«Адзін дзень Івана Дзянісавіча». Іншых. А я ўжо быў навучаны, папярэджаны.
Бацькавым прыкладаннем пальца да вуснаў, гісторыяй пра нямую,
расплюшчанымі на рэйках акцябрацкімі зорачкамі.
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Факт 4. Палярная зорка
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***
Можна было б і далей прыводзіць факты, звязаныя і з родным дыялектам
і мовай навучання — беларускай, мовай міжнацыянальных зносін — рускай, і іх уплыве на тое, што было рэаліямі самавызначэння, прыгадваць
уплыў Караткевіча, перабудову і разгон парламента, эпізоды ці цэлыя
гісторыі, якія паказвалі б таталітарызм таго і гэтага ладу жыцця, адсутнасць
усялякіх свабод, якім жылі (і вось жывём), але ўсе гэтыя факты і факцікі,
эпізоды, гісторыі і гісторыйкі, урэшце, ледзьве не сама канва жыцця (ма-
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ленства, дзяцінства, юнацтва, сталенне) ні да чаго не вядуць. Бо апісваць
гэта — значыць скардзіцца на прысутнасць у атмасферы не 100 адсоткаў
кіслароду, а ўсяго толькі 23, ці там колечкі.
Тым не менш, усе факты прыведзеныя для таго, каб паспрабаваць давесці, што ўкраінская мова, дыялект гэтай мовы ў межах маёй прыватнай
аўтахтоннай тэрыторыі — малой радзімы — і, адпаведна, нацыянальнае
самаўсведамленне, пазней ужо за межамі Заходняга Палесся для мяне
наўпрост ці ўскосна звязаныя са страхам, забаронай, небяспекай, дыфамацыяй, калі нават не пагрозай не толькі поспеху, але і непасрэдна жыццю,
пагрозай зняволення, нават фізічнай расправы, турэмнага пераследу. І тая
жывая пагроза з боку савецкай улады ў выглядзе бронетранспарцёра, як і
аняменне ад таго, што гаварыла прыгожая хутаранка ў чырвонапагонныя
часы, і ліпкі жывучы страх, што нібы чорная дзірка ў грудзях, ад прыгоды з
акцябрацкай зорачкай, а потым ужо і імгненная рэакцыя на «Палярную
Зорку» паказвюць, што ў краіне безнаяўнага дубінала героем нашага часу
былі не нейкія там нью-Анегін, ці нью-Пячорын, не Абломаў, не Лабановіч
і нават не Паўка Карчагін на БАМе, але яго вялікасць татальны страх. Страх,
запалохванне, суцэльны тэрор — вось герой нашага часу і чыннік самавызначэння. Быў і ёсць. Гэта вам герой і цяперашняй «Паднятай цаліны», і
цяпершняй «Вайны і міру», якіх патрабуюць ад пісьменнікаў. Нават ужо не
сам страх, страху як такога ўжо і няма, але ёсць памяць страху, як людзі
баяцца пустых скурак вылінялай гадзюкі. Як зжыць гэты страх, не ведаю.
Не будзе гэтага страху — будзе і ўкраінскасць, і беларускасць у поўным
росквіце і суладдзі. Будзе страх — будзе морак адвечнай белай ваты.
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Валянціна Казловіч

БЕЛ

Журналіст. Нарадзілася ў 1967 годзе ў вёсцы Горск на Брэстчыне. Скончыла факультэт
журналістыкі БДУ. Працавала ў дзяржаўных і недзяржаўных выданнях. З 2004 года — уласны
карэспандэнт па Брэсцкай вобласці медыяхолдынгу «СБ. Беларусь сегодня». Узнагароджана
медалём Францыска Скарыны.

Вялікдзень — свята майго дзяцінства. Здаецца, у далёкім дзіцячым
жыцці-шчасці Божанька нараджаўся менавіта пад цвіценне вішні. Вішнёвы
сад каля бацькоўскай хаты быў райскім, бо з найбольшай вішні раніцай
узыходзіла сонца.
Калі бялюткія вішнёвыя кветкі яшчэ зіхацелі ад расы, мы з сястрой
Алай, узяўшы ў кошык пафарбаваныя цыбуляй яйкі, беглі да суседкі, да
маёй амаль равесніцы і поўнай цёзкі — Казловіч Валянціны Мікалаеўны.
Маці яе, цётка Маня, давала нам рознакаляровыя, дзякуючы фарбам для
прадзіва, яйкі, і мы беглі далей ўтрох па вясковых хатах. У кожнай нас чакалі, каб пачаставаць пірагом — белым хлебам, «пальцампханай» каўбасой
і, вядома ж, яйкамі. Дрэнным, нават ганебным, для гаспадароў лічылася,
калі вясковыя дзеці на Вялікдзень абміналі іх двор.
А потым мы біліся яйкамі, і, здаволіўшыся перамогамі (дзякуй курам,
што моцныя яйкі знеслі), беглі ў нашу хату. Мама да гэтага часу ўжо вымала
з печы хлеб. Яна яго пякла толькі на свята. Пірагом, ці Пасхай, як зараз, той
хлеб ніхто не называў. Проста — «белы хлеб».
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Вішнёвы сад на Выдзьме

17

16.01.2015 9:01:52

Аўтары з Беларусі

18

Добра адбіўся ў маёй памяці майскі Вялікдзень 2000 года. Мама нашая
ўжо хварэла. На апошнім прыжыццёвым фотаздымку яна каля хаты, у
вішнёвым садзе з унукамі. Я, ужо дарослая, яшчэ не разумела, што самыя
балючыя раны гоіць толькі пацалунак маці…
І саду таго вішнёвага няма. Цяжка выжыць дрэвам на Выдзьме, на пяску, што вылез пасля меліярацыі ў маім некалі абложаным балотамі Горску.
Пясок на Палессі — дзіва.
Некалі здавалася, што нам сад той не патрэбны. Няма — і не трэба.
Пасля адыходу ў іншы свет маці, а потым і бацькі, некалькі гадоў у вёску я
наведвалася зрэдку, а потым нешта змянілася. Не зламалася — наладзілася.
Нешта зашчымела ў сэрцы.
Нядаўна мы з сястрой пасадзілі ў жоўты пясок, насыпаўшы ў ямкі
гною, чаранкі вішні і нават чарэшню. Аднавілі бацькоўскую хату, паставілі
плот, разбілі кветнік...
Позна прыйшло да мяне, у мінулым камсамолкі-спартсменкі-выдатніцы, адчуванне Радзімы. Так, менавіта з вялікай літары. Бо што такое «малая радзіма», як некалі новаспечаным гараджанам раілі казаць пра вёску?
Радзіма — яна адна, таму і вялікая. Як маці, тата… Як вёска.
Сумна, што не збірала ўспаміны раней, што не ўцяміла, якая гэта
каштоўнасць — вясковыя людзі. Не разумела, якая багатая мая вясковая
мова, бо руская — вывучаная. І беларуская — не родная для мяне. Бо не
Вялікдзень, а «Вэлікдэнь». Бо не свята — «святэчко». «Шыбода», «повал»,
«услончык», «коцуба», «розора», «чоботы», «шчавэй», «бэрэзляк», «гочы»,
«розвыдняло»…
У дзяцінстве ў школе мяне запэўнівалі: дыялект. Але не ж, кажу зараз:
мікрамова. Заходнепалеская мікрамова — гучная, нястрымная. Хай без
пісьменнасці. Так і не атрымалася ў стваральнікаў палескага алфавіту ў
мінулым стагоддзі навучыць маіх землякоў карыстацца мовай і на паперы.
Знікае, на жаль, мова маіх бабуль і бацькоў з вёскі Горск Бярозаўскага
раёна Берасцейшчыны. Мы самі згубілі яе з «трасянкай», замянілі рускай.
Здрадзілі, саромеючыся, як некалі я, матулінай гаворцы ў мінскай «абшчазе», калі суседзі с Магілёўшчыны здзекваліся: «А какі ето язык у вас смешной!» Смешная «трасянка». Яна — у аўтобусе, на вуліцы, у кватэрах і ў
офісах. Яна знішчае нас саміх, не толькі наша мінулае…
Яшчэ мае землякі разам з Кобрынскай пушчай і Польскім балотам
страцілі мясцовыя тапонімы: Выдзьма, Выжар’е, Варвочынскае, Гостраў,
Жомка… Публіцыст Анатоль Казловіч (наш таксама) разам са сваёй маці
(няма ўжо абаіх, светлая памяць) некалі налічылі іх ажно 126. Колькі засталося? У маёй памяці — з дзясятак.
Мы засаромеліся нават мясцовых мянушак. Кажуць мне: «Цётка Валя
умэрла». Якая?! Высвятляецца — баба Валяна.
Калі паўвёскі Казловічащ, як аднаго ад другога адрозніць? А ёсць як!
Вось імя Ганна, напрыклад. Жылі ў Горску, нараджалі дзяцей, старэлі і паміралі Ганька, Нюра (ці Нюся), Анюта, Анютэля, Ганьзя…
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Неяк, пішучы нарыс пра сваю сям’ю, разгубілася: а дзе ж узяць тыя
словы, якімі мы з сястрой карысталіся ў дзяцінстве? Бацькоў няма. Няма ў
каго запытацца. Памяць — такая рэч, ведаеце, адчыніла нейкую скрынку
—падказала. Вось успомніла, як некалі бабуля Надзя, баптыстка, навучыла
мяне самай кароткай малітве, якую вымаўлялі з сястрой нанач:
Божэнька, мыленькі,
Дай ночку пэроночоваты,
Святого дэнёчка дождаты.
Амынь.
Я ніколі не кідаю хлеб у сметнік. Узгадала чаму: некалі бацька («папо») вучыў казаць, калі была неабходнасць выкінуць хлеб на лузе, падчас
«колейкі» — выпасу кароў:
Птушэчкі, птушэчкі!
З’ежтэ мое крышэчкі.
А як нэ з’езтэ,
То Боговы оддастэ.
Абыякавасць да мовы бацькоў, да вытокаў напэўна і стала для многіх
маіх землякоў зыходнай кропкай — з’ехалі, забыліся на вёску. Хай на
восьмым паверсе ў чатырох сценах, але ж «легчэ жывэ» — разважалі мае
землякі-гарчане. Яны самі выпраўлялі дзяцей з вёскі, бо тая стала сімвалам
безнадзейнасці.
Сёлета Дом малітвы ў Горску адзначыў 95 гадоў. Евангельскія хрысціяне-баптысты з’явіліся ў маёй вёсцы пасля першай сусветнай. Новую веру
прывёз Мірон Казловіч. З Расіі, а не з Амерыкі, як я раней думала. Гэта ўжо
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Мая маці Ганна Казловіч прымае хрышчэнне ў Горацкім кар'еры.
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потым, пасля распаду Саюза, іншыя вёскі-ваколіцы падхапілі веру і пачалі
адчыняць такія ж дамы, а на працягу многіх гадоў Горск быў баптысцкай
«сталіцай» некалькіх раёнаў.
Магчыма, наяўнасць у вёсцы баптысцкай абшчыны стрымлівала калгаснае развіццё. Калгас прыйшоў ў Горск толькі ў 1949 годзе, а ў Равяцічы
(нейкіх 10 км ад Горска) — яшчэ да вайны. Там былі камуністы, у нас —
баптысты. Нямы ўласнік Васіль Казловіч, па-вясковаму — Нямко, не ўступіў
у калгас. Адзіны, мабыць, на ўсю акругу, а то і краіну застаўся ўласнікам.
Не здолелі камуністы яго «раскулачыць». Так і памёр вольным.
А Горск здаўся. Хоць і падтрымлівала вёска ў пасляваенныя гады так
званых «бульбашоў1», якія «і супраць фашыстаў, і супраць камуністаў»,
але стала калгаснай. Амаль усе, хто меў землю, усе, акрамя Нямка, аддалі
яе ў калгас, сталі «колхознікамі». Але, заўважу, выключна ў дачыненні да
працоўнай прыналежнасці, бо жыццёвыя прынцыпы — яны не страчаныя ў
старых, не. Пасля распаду Саюза першае, што гарчане зрабілі — аднавілі на
ўскрайку Горска паклонны крыж. Даравалі прыезджаму прымаку-камуністу
грэх знішчэння крыжа, пахаваўшы на вясковых могілках. А потым у
неперспектыўнай вёсцы пабудавалі каменны Дом малітвы…
Згадкі пра Горск я знайшла ў «Ревизии пущ и переходов звериных в
бывшем Великом Княжестве Литовском с присовокуплением грамот и привилегий в пущи и на земли» XVI стагоддзя. Ёсць летапіснае пацвярджэнне,
што Кобрынская пушча заканчвалася ў горскіх лясах. Рэліктавы лес раней
за балоты знішчылі яшчэ ў часы Расейскай імперыі. І тапонім «Кобрынская
пушча» знік разам з самою пушчаю. Вось: «Панъ Еско Олехновичъ зъ братьею своею на именье свое, лежачее у Грушовой, а на земле в Березне, до
которого земли отъ Грушовое полмили, а на третью землю и люди у
Выловку, привилеевъ и некоторыхъ листовъ не покладали, только давность.
Уходы къ тымъ землямъ вышейописаннымъ у пусчи его милости господарской Грушовской къ дереву бортному. Поченши отъ Грушовое до села Малецкого пять миль. А отъ Мальча до села Горча миля. Отъ Горча до Соболевичъ полмили. Отъ того села Соболевичъ, другимъ болотомъ, до тое жъ
Грушовое села, пять миль. Тые земли бортные посполъ съ подданными его
милости господарскими мають». Адна стараруская міля — амаль 8 кіламетраў. Як ад Малеча да Горска. Ад Горска да Сабалёў — 4 кіламетры.
Грушавае — сёння пасёлак Грушава. Побач Бярэзна.
Бяром больш позні дакумент «Ревизию Кобринской экономии». Там
ёсць Сабалевічы. Мяжа абазначаецца так: «З двухъ стронъ отъ реки Винцвы,
съ трете отъ пущи короля его милости Кобринское въ клине по Грузки и
верхъ лесья». Вінцва — гэта сённяшні канал Вінец. Нашу рэчку выпрамлялі
ў 1905-м, у 1930-я гады, у 1960-я. А яна вяртаецца ў рэчышча! Як гарчак —
яго колькі ні тапчы — выжыве, падыме галаву.
...Мне шкада, што мой Горск, дзе амаль у кожнай хаце ёсць прыродны
Маюцца на ўвазе атрады УПА «Поліська Січ», якія атрымалі такую назву ад прозвішча свайго
заснавальніка Тараса Бульбы-Бараўца (1908—1981).
1
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газ, вада, а побач — дзівосны лес з Выдзьмай, залічылі ў неперспектыўныя
вёскі. Але ж… Тут цішыня. Грыбы і ягады. Успаміны. Мроі.
Урочышча Гарадзішча побач з Вінцам зараз забудоўвае беларускі бізнесовец Чыж, які родам з нашых мясцін. Там будзе турыстычны комплекс
«Наш родны кут Сабалі». Гэта, можа, крыху і зменіць расклад у прылеглых
вёсках. А яшчэ добра, што ў Сабалях берасцейскі мастак Анатоль Жалудка
адкрыў «Сабалёўскі маёнтак», а ў Міхалках (таксама побач з Горскам) Вера
і Марыя Юдчыц стварылі «Хату дзеда Хведара». Два прыватныя вясковыя
музеі ў радыусе 5 кіламетраў. Дзе яшчэ вы такое сустрэнеце? Вера Іванаўна
жыве ў Кіеве, а кожны жнівень — у Міхалках. Марыя Іванаўна едзе з Брэста,
бо 1 верасня дзеткі-першакласнікі з Боркаўскай школы прыйдуць у хату іх
дзеда, каб убачыць, як жылі продкі.
Колькі таго жыцця ў кожнага з нас, а нешта ж можна зрабіць дзеля
таго, каб па драбнічках сабраць памяць. Я не песімістка. Нават больш аптымістка, чым гэта патрэбна, таму ўпэўненая: на маім вяку нашыя вёскі —
Горск, Міхалкі, Пешкі, Кашалёва, Сабалі — не адыдуць у нябыт. Бо вяскоўцы
адрадзілі паклонныя крыжы. За Сабалямі паставілі крыж паўстанцам 1863
года. Самі, без загадаў. Бо ёсць Анатоль Жалудка, які піша зараз кнігу пра
родныя краявіды ды шмат іх намаляваў. Ёсць Вера з Марыяй, якія вярнулі
памяць вяскоўцам пра хутары і сваіх продкаў з Міхалак. Бо на старым
зрэзаным дубе, што побач з моёй бацькоўскай хатай, зрабілі гняздо буслы.
І сад на нашай зямлі каля Выдзьмы ў мінулым годзе ўжо падараваў нам
першыя вішні.
Развіднела?
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У «Сабалёўскім маёнтку».
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Степан Давидюк
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«

Звати мене Давидюк Степан Йосипович. Народився в Кобрині в
1947 році. Батьки — з Кобринського району: батько — з села Євсимовичі,
мати — з села Гориздричі. 1943 року переїхали з Євсимовичів до Кобриня.
Усі найближчі родичі розмовляли тільки рідною українською мовою. Родичі свідомо вважали себе за українців. У графі «національність» батько й
мати завжди писали: українець і українка.
1917 року батько закінчив сім класів школи з російською мовою викладання. Після цього постійно дбав про самоосвіту. Чудово розумівся на
техніці. Перед війною й після неї працював механіком на будівництві й подальшій експлуатації Дніпро-Бузького каналу. Повоєнна кваліфікаційна комісія, перевіривши знання, видала батькові диплом судноремонтника. Батько володів літературною українською мовою (самоосвіта і членство в «Просвіті»). Знав напам’ять і охоче декламував вірші українських поетів. Мати
співала українських пісень. Деякі вірші, що їх розповідав батько, я й сестра
пам’ятаємо дотепер. Батьків рідний брат Микола був перед війною дирек-
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тором однієї з сорока українських шкіл на Кобринщині. Батько пишався
тим, що був українцем. Цю гордість перейняли і ми — діти. У школі, коли
мені було років з дванадцять, один з однокласників — мабуть, на прохання
свого батька, який обіймав керівну посаду й був наближений до райкому
партії — почав казати мені, що я не українець. Не на того напав! Дістав він
відповідь. Хоч викладали в школі російською мовою, проте були вчителі,
які охоче жартували українською. Це нам подобалося.
З 1965 до 1970 року навчався на біохімічному факультеті Брестського
педінституту. Потім служив у війську. З 1972 року і дотепер працюю тренером з шахів. Серед учнів є чемпіони та призери першості Європи, призер
першості світу. Написав і видав понад два десятки шахових книжок російською, українською, білоруською, польською та чеською мовами.
Вірші складав у школі й інституті російською мовою заради розваги.
Не записував. Перший вірш українською мовою «Поліська хата» написав
2004 року — після того, як у селі згорів старий будинок, де колись жили дід
Степан і баба Варвара. Підготував і видав п’ять збірок віршів трьох поетів
Кобринщини, що писали українською мовою: «Помолися вслід нам, Україно» (автор В. Мурашкевич, комп’ютерний друк, 1998 р.), «Ріка літ пропливла» (автор В. Мурашкевич, «Альтернатива», Брест, 2010 р.), «Тут ще чується поступ великих князів» (автор В. Мурашкевич, «Посвіт», Дрогобич,
2011 р.), «Минуле згадаймо» (автор В. Китаєвський, «Посвіт», Дрогобич,
2012 р.), «Всупереч» (автор О. Лапський, «Терен», Луцьк, 2013 р.).

»

Стояла хата, як дзвіночок.
Був дід Степан в ній господар.
Мав двох синів, шестірко дочок,
Мав землю, щиро працював.
В роботі діти помагали,
Любили працю з малих літ,
Корівок пасли, лан орали,
Пекли в печі духмяний хліб.
Пахтіла хата дервом з Біловіжі,
Світило сонечко в вікно,
Баба Варвара кликала до їжі,
Удесятьох сиділи за столом.
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Поліська хата
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Двадцяті роки, вік двадцятий…
Маленьких внуків бавить дід.
Поліська багатіє хата,
Ще внуки з’являться на світ.
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Минає час і покоління нове
Господарює на землі батьків,
А над Поліссям ллється гонорово
Своїх пісень, найліпших в світі, спів.
19.02.2004

Пивовар
Вийшов Женя погуляти,
Бачить: котик коло хати
Не нявчить і не мурличе,
В нього мова чоловіча.
Просить котик Женю:
— Дай ячменю жменю!
Хоче пиво він варити.
Як наварить — буде пити.
Хлопчик слухає, сміється:
Диво буде — кіт нап’ється,
По дорозі піде криво,
Ніс направо, хвіст наліво.
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Повилазять з нірок миші,
Побіжать до діда Гриші,
Бо у діда на дворі,
Дражнять котика щурі.

24

Прилетить на пліт сорока,
Правду скаже білобока:
— Нащо котикам пивко?
Вони люблять… молоко.
30.06.2006

Пані Білорусь
Серед квіток Старого світу
Тобою щиро гонорюсь.
Ти гарна квітка, серцем гріта,
Шановна пані Білорусь.
Зелений край, озера, ріки…
Води з криниці я нап’юсь, —
Її дарує нам навіки
Ласкава наша Білорусь.
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Повітря свіже, синє небо,
І щебет лине, як прочнусь.
Ти здавна вабиш нас до себе,
Прегарна, рідна Білорусь.
Церковний дзвін, велике свято,
За її долю помолюсь.
Живи щасливо і багато,
Моя кохана Білорусь.
25.12.2005

Кім буде внук?
Була то осінь, чи весна,
Допіру й не пізнати.
Малий хлопчак і дід Степан
Стояли коло хати.
Ще шитий за царя кожух,
Онуча вилізла з калоші,
До діда притулився внук:
Дід завше внукові хороший.

«Ким буде внук — купцем, кравцем?» —
Подумав дід про те-то. —
А мо, як батько, ковалем?»
Внук виріс… став поетом.
25.09.2009
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Роїться нам пора одна,
Її у думці носим:
Малому бачиться весна,
Старому — пізня осінь.
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Володимир Мурашкевич
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Народився на Волині, в Залiсоччi,
що біля Олики, в 1926 році. Батьки —
Степан Пилипович і Онисія Микитівна,
виховали сина в патріотичному дусі. Пізніше поет писав:
Бо із дитинства в заповіті
Лиш Україною живу…
З малих років дуже любив читати. Не раз зникав з дому, щоб не відібрали книжку чи не
заважали. Хоча і мав велику жагу знань та хист, не одержав вiдповiдної освіти — перешкодою
стали війна та арешти.
У березні 1944 року був призваний до радянського війська. Брав участь у боях за визволення Вітебська. Знаючи про исноування Української повстанської армії, зумів перебратися
туди. 1946 року був заарештований, але незабаром звільнений через недоведеність вини.
1949 року знову був заарештований, відбував ув’язнення в казахських степах і заполярній
Воркуті. У Воркуті після звільнення познайомився з рівною по долі дівчиною — Бобко Вірою з
Берестейщини. Одружився і, по її проханню, вони поїхали в Кобрин.
Після звільнення працював бригадиром будівельників у Кобринi. Вигодували двох дітей
— доньку Наталю і сина Володимира.
На Кобринщині в співпраці з дружиною створив товариство «Просвіта», яке діяло одинадцять років, та Конгрес українських націоналістів з колишніх вояків УПА.
Відчуваючи нестачу знань для літературної творчості, багато займався самоосвітою. Належав до літоб’єднання місцевих поетів, вірші друкувалися в районнiй газетi «Камунiстычная
праца». Співпрацював з українськими згуртуваннями на Брестчинi, газетами «Голос Берестейщини» та «Берестейський Край».
Помер в 1998 році, похований у Кобрині. З пошаною проводили побратима в останню
дорогу вояки УПА Волині.
На могильній плиті залишились слова з його вірша «Вдалі»:
О, Нене,
Я ділив з тобою
Твою гірку долю…
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Білорусь
Білорусь, ти моя друга мати,
Я не мачуху бачу в тобі.
І не в силах, щоб осторонь стати,
Коли ти потопаєш в журбі.

І здавалось, що жити і жити,
Коли виросла воля із ран,
Та діток своїй мові учити,
Що воскресла з в’язниць і кайдан.

Білорусь, я назавжди з тобою,
В сяйві сонця й коли гряне грім —
Усім серцем моїм і душею
Українця під небом твоїм.

Та зайшлися лихі яничари —
Божевілля в московськім чаду,
Твою волю вложили на мари —
Незміцнілу, святу, молоду.

Я з тобою і в щасті, і в горі
Одну саму п’ю чашу до дна.
В України й тебе одні зорі,
Одне сонце і доля одна.

Я оплачу ту гірко часину,
Давши волю з печалі сльозам,
І молюсь, аби любу країну,
Не звели на Голгофу катам.

Одні радощі з нею і болі,
Одні друзі й одні вороги,
Ви пліч-о-пліч йшли разом до волі,
Одна одній даючи снаги.

Білорусь, ти моя друга мати,
Сином в пояс схиляюсь тобі.
Нехай Богом залишусь проклятий,
Відступивши від тебе в журбі.

Де Буг i Прип’ять розлилися,
Сп’янілий пахощами лук,
Там край дрімучого Полiсся,
Там вiк вікує полiшук.

Його по черзi визволяє
Вiд ката кат в обiймах мук.
I так родиться й помирає,
Не знавши волi полiшук.

Йому гіллям розмай-дiброва
Дарує чар з незримих рук.
Тому не глухне його мова,
Тому живе сам полiшук.

Над свiтом бродить гомiн волi,
I вже начитаний онук
Повча свого дiдуся, хто вiн,
Приспаний лихом полiшук.

Чужак, немов у павутину
Опутав муху злий павук,
На кого гне віками спину
Покiрний долi полiшук.

Для нього це настiльки ново,
Аж груди зносить серця стук.
О, скаже ще вiн своє слово —
Нiмий вiками полiшук!

Полішуки
Збайдуженi до гордості i волi,
Лякаючись загарбникiв руки,
Моï брати заслiпленоï долi,
Затурканi моï полiшуки.
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Полішук
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Ви пiдкажiте ïм, i Буг, i Пiна,
Що в нас одна кров, як i Бог один,
Про те, що ще не вмерла Украïна
Й про те, що час вставать з колiн.

almanach-правка.indd 27

16.01.2015 9:01:53

Чиï попи в кого вас не хрестили,
Чиï й про що спiвали вам дяки
I за кого голiв ви не ложили,
Затурканi моï полiшуки.
Пливли над вами з брязкотом кайданів
За роком рiк, складаючи вiки,
Пiд тяжкий глум усiх мастей тиранів,
Затуркнi моï полiшуки.
То чи ж не час збагнуть нарештi, хто ви,
Збагнуть, що можна стиснуть кулаки
I перейти до дiла вiд розмови,
Затурканi моï полiшуки.
Ви пiдкажiте ïм, i Буг, i Пiна,
Що в нас одна кров, як i Бог один,
Про те, що ще не вмерла Украïна
Й про те, що час вставать з колiн.

І я перехрещуся…
Москаль наш прапор розірвав
Біло-червонний-білий.
І в позу переможця став
В зухвальстві гордо-смілий.
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З слідами крові на руках,
В очах «со злобой мести»,
Дає автограф на шматках
Розірваної честі…
Щоб не заплакати кріплюсь,
Стиснувши біль до болю.

28

Що ти так бідна, Білорусь,
На тих, хто любить волю.
Тебе твій рідний яничар,
У лещатах облуди
В Москву привівши на базар,
Продав за гроші Юди.
Тепер стогни чи хоч молись,
І я перехрещуся,
Аби Всевишній, як колись,
Послав тобі Костуся.

Ми Берестейці
Ми Берестейці з прадіда і діда —
Сини і дочки рідної землі,
У нас до рабства спрадавен огида,
Святої волі вічні ковалі.
У нас пшениць свої злотаві гони,
Над ними синь розлита в небесах.
Хоч по землі повзуть нові кордони,
Не в силі їм пройти нам по серцях.
Ми Берестейці й горді з цього слова,
Діти землі славетної в віках.
Не даймо, щоб заглухла наша мова
І вмерла рідна пісня на устах.
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Віктор Місіюк

УКР

Народився в Бресті в 1977 року. В 1994 році закінчив середню школу № 29. З 1994 року
член Українського громадсько-культурного товариства Брестської області. В 2000 році закінчив Брестський державний університет, захистив дипломну працю на тему «Український рух
на Поліссі в першій половині ХХ ст. (1905—39 рр.)». З 2000 року очолив брестське історикокраєзнавче відділення товариства «Загороддя». В 2003 році закінчив Варшавський університет. З 2004 року працює в Брестському державному технічному університеті. 2008 року
обраний членом правління Української науково-педагогічної спілки «Берегиня». Ініціатор акції
«Рейд Полісся» (2009—2014). Культуролог.

Мій батько був військовим і служив далеко від рідного краю. Родина
жила разом, але народжувати мама їздила на батьківщину в Бересть. Тут я
й народився. В той час, коли я почав себе усвідомлювати, батько служив на
Підкарпатті в місті Дрогобич. Щороку ми їздили в Бересть і так зберігали
зв'язок з родичами. Коли ж батько вийшов на пенсію, родина прийняла рішення повернутися. Тоді я вже перейшов у другий клас єдиної в місті російськомовної школи. В класі кожна дитина представлялася і, оскільки родини багатьох з нас тимчасово опинились на Дрогобиччині, розповідала,
звідки приїхали її батьки. Пам’ятаю, кепкувалі з мене мене: «трус-трус бєларус на канє катался, рукі ногі паламал, без трусоф астался». Я вважав, що
дражнилка пов’язана з тими «білими», до яких нащадки Орльонка, Кібальчиша і Тимура ставилися негативно. Ось тільки чому так назвали республіку — не розумів.
Навіть не зважаючи на те, що діти військових і урядовців мали бути
звільнені від вивчення місцевих мов, в першому класі в нас була українська
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мова. І того рівня знань вистачало, щоб порівняно добре розмовляти і читати. За рішенням моєї мами в нашій родині розмовляли російською. Мої друзі з двору розмовляли українською. Тому, як згадує мати, як тільки я виходив на двір, відразу починав говорити українською. На згадку про Дрогобич
дуже хотілося взяти щось з мого україномовного дитинства. Такою згадкою
стала книга Володимира Нестайка «Лісова школа». В Бересті ми продовжили передплачувати дитячій часопис «Барвинок».
Я був дуже здивований, коли мої нові берестейські однокласники не
змогли вільно прочитати і перекласти білоруський текст. Розмовна білоруська мова в місті звучала рідко. Не з радіо чи від вчителів я почув її лише десь
у старших класах. Неясне уявлення про те, що в Мінську живуть люди, які
володіють цією мовою, я почув від свого двоюрідного брата Олега наприкінці 80-х. За його словами, в місті були хлопці, які могли перевірити на володіння білоруською мовою і побити, якщо гість виявиться чужинцем. Цих
малолітніх білоруських націоналістів він прозивав «пунцовия вєтразі».
Коли мені було десь одинадцять років, на Граївці поновили масове щедрування, до того міліція не дозволяла дітям щедрувати. Звичайно, малюки
були у захваті. Я був одним з організаторів гурту і для своїх товаришів почав шукати різдвяні пісні. Щось почув по радіо, щось взяв з підручників,
щось записав у рідні. Коли мої друзі почули, що їм доведеться вивчити пісні білоруською мовою, вони заявили мені, що це буде для них складно і запропонували співати «так, як на селі». Ця мова була для них добре знайома,
бо нею розмовляла вдома абсолютна більшість старшого покоління Граївки1 і продавці нашого продуктового магазину на перехресті вулиць Боброва
і Карасьова. Ось тільки в місті, на відміну від села, скрізь чутна була російська. Згодом історичний досвід дозволив мені зрозуміти, чому це саме так.
Мамині батьки розмовляли російською тільки з чужими людьми, зі
слів бабусі, так їх привчали в сталінські роки на роботі. Прадід Григір Хіль
помер у вагоні, повертаючись з ковельського ринку в повоєнні голодні роки, коли справи були наче в приспівці: «Ні корови, ні свині, тільки Сталін
на стіні, ще й показує рукою, куди їхать за мукою». Двох його братів, які з
біженства залишились в Радянському Союзі, в 30-і роки розстріляли. Його
шваґер, локальний лідер КПЗБ, який організовував зустріч радянських
військ в 1939 році, пропав у сталінських в’язницях. Річицько-граївський дід
Арсень Столярчук, напарник якого припустився помилки на залізниці, був
через те змушений на десять років втекти до Польщі. Прабабуся і бабуся
по-батькові, які через тиск колективізації вже після смерті Сталіна змушені
були перебратися до міста, взагалі ніколи не розмовляли російською.
На моє національне самоусвідомлення вплинула особа мого річицькограївського діда — Арсеня Столярчука, який народився в 1913 році. Він
прихильно ставився до українського писемного слова, разом із російськими
виписував також і українські часописи, казав: «Українською мені читати
легше». Дід розповідав, як «за німця» регулярно брав українські книжки в
1

Граївка: район Бресту.
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бібліотеці. Саме від нього можна було почути історії про конфлікт його однокласників з вчителем-поляком, який зневажливо характеризував козаків з
книги «Вогнем і мечем», бо ті розмовляли нашою мовою, про проукраїнські симпатії довоєнних мужиків в селі Скорбичи на чолі з Платономрибалкою, або про виступи українських послів на берестейському ринку.
Моя ідентичність в основному формувалася під впливом не окремих
фактів, а завдяки характеру та культурі моїх предків та земляків, зазнаючи
впливу сукупності деталей: мови, фольклору, родинних звичаїв, декоративного мистецтва, кулінарних традицій.
Справжньою скарбницею народної культури, її мудрості, була моя бабуся Олександра Столярчук. Вона стала першою людиною в родині, з якою
я заговорив її ж українською мовою.
Великий вплив на формування моєї національної "Ти ще б чеченцем
свідомості мала преса, яка рясніла інформацією про бі- записався!" —
лі плями в історії. Найбільш епатажною для мене вия- кричав начальник.
вилась газета «Збудінне». Мій школярський розум
сприймав її як суміш хоча й близького, але екзотичного, незвичайного.
Інше враження справила на мене газета «Голос Берестейщини». В ній
було надруковано ґрунтовне дослідження головного редактора Миколи Козловського «Хто ж ми такі насправді», ілюстроване картами. Автор описував
культуру місцевого населення як українську. Матеріал збурив та схвилював
мене, але чим більше я про нього думав і порівнював факти, тим складніше
було збагнути написане, а заперечення перетворювалася на сумнів. Аж врешті мене осяйнуло, що автор геніально просто охарактеризував культуру
моїх предків.
В шістнадцять років, заповнюючи бланк паспорта, я зазначив свою національність як «українець». Документи передав паспортистці, яка попросила мене зачекати, а після запросила до начальника ЖЕКа. Він наказав
переписати бланк і вилаяв мене:
— Ти ще б чеченцем записався! — кричав начальник.
Тобто гірше за українця міг бути тільки чеченець. По телефону історію
розповіли батьку, але він не став сварити сина за цей вчинок.
Восени 1994 року я зателефонував голові Українського громадськокультурного товариства Брестської області, домовився з ним про зустріч. З
того часу став приймати участь в діяльності національних товариств — так
31
мої почуття національної солідарності і обов’язку змогли виявитись на
практиці. Завдяки Миколі Козловському я вперше потрапив до архіву і почав знайомитися з величезною кількістю інформації про регіональний український національний рух. В роки навчання на історичному факультеті університету особисте зацікавлення переросло у професійне. Через товариство
я отримав можливість познайомитися з чисельними нарисами і науковими
матеріалами про національну культуру. А дискусії з патріотом і однокурсником Сергієм Калинчуком поглиблювали наші знання щодо незафіксованих писемних фактів нашої історії.
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Мій прадід був одним з чільних діячів гуртка українського соціалістичного об’єднання «СільРоб» свого села. Я знайшов документальні підтвердження того, що в 1946 році мої предки по материнській лінії дотримувались позиції національної свідомості, з якою згодом сталінська адміністрація перестала рахуватися. На підставі документів міського ЗАГСу і моєї
особистої заяви до документів паспортного столу внесено відповідних
змін.
Процес кристалізації самосвідомості продовжується й досі — з відкриттям кожного нового факту родинних традицій, історії та культури регіону.
Вирішальними у моєму випадку є родинні традиції, а також характер
регіональної культури — «голос землі». Певний час перебування за межами
малої батьківщини спровокував інформаційний голод, задоволення якого
мало б компенсувати втрачене. Взагалі мені близька позиція тих новозеландців європейського походження, які, маючи локальну ідентичність, відчувають гостру потребу у захованні традицій корінного народу маорі. У нас
таких локальних патріотів теж не бракує, тому ситуація, коли обізнаний у
локальних реаліях азербайджанець, вірменин, росіянин, єврей чи поляк
розповідає місцеві українські анекдоти, співає регіональні українські пісні,
використовує у своїй мові українські прислів’я або вільно володіє місцевою
говіркою, для Берестейщини не рідкість. За моїми спостереженнями, в мішаних родинах, де батько належить до іншого етносу, українська свідомість
проявляється більш виразно в порівнянні з тими, в кого таких родинних
зв’язків немає. Подвійна свідомість дає їм можливість повноцінно живитися соками місцевої традиції, відчувати свою значність тут і тепер. Кожна
порядна людина має відчувати обов’язок не тільки перед родиною, але й
перед людьми, серед яких живе. Отже, навіть якщо б жоден з моїх предків
не був за походженням українцем, але доля закинула мене у Брест, уникнути подвійної свідомості мені не вдалося б.
Національній свідомості я завдячую можливістю зазирнути у внутрішній світ моїх земляків, побачити їх таланти, мудрість, гуманізм, непоборність та інші найкращі людські якості. Сторонній спостерігач берестейських
реалій усього цього не помічає, бо не має ключів від дверей душі, того ступеня родинної довіри, адже століттями берестейці звикли приховувати своє
«я» від сторонніх очей, бо часто мали справу з нелюдським зневажливозверхнім ставленням до місцевих «гречкосіїв». Зрештою всі видатні земляки, з якими мені випала честь бути знайомим, були готові відкрити свою
душу іншим людям. Отже й мені хочеться, щоб знайомство з джерелами
мого особистого самоусвідомлення стало запорукою відкриття іншими
людьми нашого краю!
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Лідія Косарчук

УКР

Народилася 22 листопада 1941 року на хуторі Красник Кобринського району. Батьки загинули на початку 1944 року.
В 1959—1964 вчилася в Брестському держпедінституті ім.
О.Пушкіна. Працювала заступником директора Остромичовської середньої школи (1965—67 рр.). Протягом 13 років
жила в місті Мукачево, де працювала вчителем і завучем
середньої школи №10. Повернулася в Брест в 1979 році.
Працювала в СШ №5 заступником директора з виховної
роботи. 30 років була вчителем російської мови і літератури СШ №7.
Писала вірші з раннього дитинства, але ніколи не
вважала це серйозним зайняттям, вартим широкої аудиторії. Писала для близьких, для душі.

На мові моїй у поліському краю
Шепочуть про щось в болотах очерети.
На матчиній мові
весілля співає,
Куває зозуля весною у гаю
На мові моїй.
А десь у далекім-далекім
дитинстві
Вчить молитвам
старенький дідок
На мові моїй …
Бабуся мені казочку повідає
Та тихенько-тихо
сльозину роняє:
— Чому ж мені Господь
Не зберіг діточок?
У війську десь син —
Ні письма, анічого …
А доня …
За що ж ти, о Боже,
мене покарав?
Покинув сирітку…
За що, моя внучко,
Тебе він карає,
Що рідних забрав?
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Така молода…
І нащо оці війни?
Чи ж ми такі грішні?
О Боже, за що?
На мові моїй розмовляє бабуся
В далекім-далекім
дитинстві моїм…
Я чую її, запитати боюся,
Неграмотна я на мові
своїй.
Та мова гучить,
я її не читаю,
Я слухаю мову,
Слова вимовляю.
Письмової мови своєї
не знаю,
Не бачила так її.
У школі училась,
Моя діалектною
мова лічилась.
Я слухаю мову мою,
І я знаю: співає на ній
соловейко у гаю,
Дитинство на мові моїй
розмовляє.

Аўтары з Беларусі

Про мову
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Арсень Тетерук

«

УКР

Народився в 1941 році в селі Повить Кобринського району Брестської області. Закінчив
художньо-графічний факультет вітебського
державного педінституту. Працював в Бресті
в школі, архітектором в проектній організації,
викладачем малюнка, живопису та композиції
в брестській дитячій художній школі. У 1987
році вступив до спілки архітекторів БРСР. У
2010 році видав збірку «Пісні мого села», до
якої увійшли українські народні пісні, записані на Берестейщині, та понад 40 авторських
пісень. До друку готується друга збірка пісень
«Поліські передзвони».

Аўтары з Беларусі

Читач може замислитися над питанням: чому тут, на Берестейщині, я
пишу українською мовою? Тому що ця мова — моя рідна, мова моїх батьків
та родини, мова мого села. Інша справа, що ми ніколи її не вивчали, тому
вона збереглася лише як мова усного спілкування. Моє самоусвідомлення
сформувалося в часи перебудови, коли відкривались різноманітні громадські організації. Потім — поглиблене вивчення історії краю різних дослідників: мовознавців, етнографів… Але головним аргументом для мене залишається присутність на кожному кроці нашої говірки, нашої мови.

34

»

Повертання
Я в далеких краях побував,
Я далекі світи пізнавав,
Привела мене доля у Рай,
Де мій дім, де мій рід, де мій край.
Все земне у тім справжнім Раю,
У тім дивнім поліським краю.
Тут земля у прибраній красі,
Буйні трави в ранковій росі.
Краще місця в житті не знайти,
Хоч півсвіта ти зможеш пройти.
Де б не був, де б не жив, друже, знай,
То твій світ, то твій край, то твій Рай.
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Спомин
Ті роки моєї весни
Мене непокоять у сні,
А близька осінь
Спомини приносить
Про ті далекі дні.
На зустріч з весною іду,
З дитинством розмову веду
Про нашу родину,
Про рідну хатину
І мамину вишню в саду.
Тут волю свою гартував,
Віконце у світ відкривав,
Тут вперше дівчину,
Як квітку калини,

До серця свого прихиляв.
І палкі слова до моєї любові
Тут вперше в житті промовляв.
До болю тут все дороге:
Діброви і трави в лугах,
Берізки, тополі, що скраю при полі,
І сині волошки в хлібах.
Болото, як море в безкрайніх просторах,
І човни на водних шляхах.
Додому в родину прийду
І спів молодий заведу
Про долю дівчини,
Про гарну калину,
Про славну козацьку добу.

Заповіт

Серед родичів, де батько
Хочу я лежати,
Не лежати — спочивати,
Вічним сном тут спати.
Знаю, рано таке думать,
Та Бог зна вірніше.
Не до радощів, до суму
Йде мій вік скоріше.
Що тут скажеш, на самоті
я тут пропадаю.
Після смерті моєї доньки
Життя більш не знаю.
Знаю, тільки доробити
Треба те, що начав,
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А для того треба жити,
Щоб світ труд побачив.
Труд не важкий, особливий —
Не усім під силу:
Вірші, пісні некрикливі,
Таки серцю милі.
Цілій вечір, цілу ніч
Болить в мене серце…
Життя коротке, немов мить,
Не хочеться смерті.
Ось тому то я пишу
Вірші серед ночі,
Від того, що поспішаю
Сказати те, що хочу.
Хочу я, щоби життя
Не боліло болем,
А відходило в буття
І творило долю.

Аўтары з Беларусі

Як умру, то поховайте
Мене у могилі.
Перевезти же подбайте
До Повиті милої.
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Василь Нестерук

УКР
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Народився в 1952 році на хуторі біля
села Свекличі, що недалеко від містечка
Антопіль на Брестчині в звичайній селянській родині. У своїх батьків я був першою
дитиною, але в родині — дванадцятим їдцем. Сім’я була хоч і дуже велика, але на
рідкість дружна, весела та співуча. Потім,
як мені було вже сім років, батьки переїхали
до Антополя. Коли мені минуло одинадцять
років, нашу родину спіткало велике горе —
трагічно загинув батько. Отже мені ще з малих років довелося допомагати мамі по господарству: і доглядати живність, і полоти, і
копати, і всяку господарчу справу робити.
Навчався в антопільскій середній школі,
пружанському сільськогосподарському технікумі, де здобув спеціальність
агронома. Працював в різних галузях народної господарки.
Писати почав після того, як в руки потрапила газета «Збудінне». Прочитав надруковані там вірші, здалося, що можу принаймні не гірше — так і
з’явилася потреба писати. Друкувався у виданнях «Збудінне», «Голос Берестейщини», «Берестейській край», в альманасі «До тебе, світе». Пишу в
основному мовою, яку увібрав в себе ще з молоком матері (але пишу й білоруською, не нехтую також і російською). Аби донести рідну мову до широких кіл суспільства, брав участь у різних фестивалях, виступав з народним
колективом «Дзвони Полісся», «Веселі сусіди».
Пишу переважно байки. Чому байки? Не знаю, може тому, що увесь
мій рід був веселий та співучий, для якого хороший жарт — це справа звичайна. Як у нас кажуть: «Родом кури чубаті» — отже я за своїм родом і
вдався.
З 2012 року вийшов на пенсію, займаюся хатнім господарством.

36

***

На Полісся ніч лягає
Обіймає все кругом,
Буйні роси розсипає,
Дали криє туманом.
Ясні зіроньки на небі
Повтікали аж до краю.
Соловейко на бесіду
Соловейка закликає.
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Місяць, личико умивши,
Оглядає поле, гай.
А криниченька, втомившись,
Ллє водицю через край.
І така вже осолода
По всьому стелила краю,
Засинає вся природа,
На Полісся ніч лягає.
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Щасливий, хто живе у краю,
Де рідну мову зберегли,
І віру матчину святу,
Із занепаду здійняли.
І хай Господь благословляє
Тих, хто в лиху годину

***

Святую віру прославляє
Та дбає ще про Батьківщину.
Шановні люди, перед вами
Вклонюсь низенько до землі
За все, що зберегли ви самі,
І що нащадкам донесли.
— Голубко, мила, схаменися,
Отямся, сестро мила!
А та і чути не бажає,
Знай пнеться, дметься собі
й дметься.
— Ну що, тепер яка я?
— Та все така ж, мені здається.
А жаба пнеться і ще гірше
Прикладає останню силу.
Та все ж не стала вона більше.
З натуги пенькла, бідна, й околіла.
Поки жаби ще не звелися,
Їм слід на купину залізти,
Хоч розумом та ростом не вдалися,
А пнуться, дмуться аж в міністри.
То правду їм скажу як є,
Вродився жабою —
сиди в мулі тихенько,
По розуму живи, як Бог дає,
Не пнись в чини —
з натуги пенькнеш.

Хай сам себе й рятує
Теща вибралась під свято
До сусіднього села
Провідати свого зятя,
Бо давно там не була.
І пішла. А тут в селі
Біля крайньої хатини
Пес зустрів її здоровий,
Якось цепа з себе скинув.
Злющий, бреше, зуби шкірить,
З яду очі аж блищать,
Піднялася повсть на шкіри —
Готовий тітку розірвать.
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Зобачили його діти
Та бігом до хати.
— Дядечку, скоріш біжите
Бабу Маню рятувати.
Перестрів її собака
Злий-презлий, ще й бреше.
Покусає небораку!
— Кого вкусить? Тещу?!
Я його не відпускав, —
Зять дітям толкує.
Сам зірвався, сам напав,
Хай сам себе й рятує.

Аўтары з Беларусі

Дві жаби
Дві жаби раз на купині сиділи,
На сушу вилізли з муляки,
Під сонцем боки собі гріли,
І мову вели сяку-таку.
— Ти черепаху бачила, сестриця?
Яка велика! — перша промовляє, —
А ходить як! Поважна, мов цариця, —
ЇЇ лелека навіть не чіпає!
— Чи ж то велика?
От як я візьмусь,—
так друга першій повідає, —
Гарнесенько напнуся, як надмуся,
То я ще й буду не така!
От будуть жаби дивуватися,
Лелека й той обійде стороною.
— Чи ж, сестро,
з черепахою тобі рівнятися?!
Що ти верзеш таке,
Господь з тобою!
— Не віриш, ну то на, дивись:
Напружу я всі жили.
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Міхась Мірановіч

БЕЛ УКР

Нарадзіўся ў 1948 годдзе ў вёсцы
Старына на Ушаччыне. Вучыўся ў Львоўскім
дзяржаўным універсітэце імя Івана Франка.
Цяпер на пенсіі, жыве ў Віцебску.
Піша ў жанры сатыры і гумару.
Выдаў самвыдатам 154 найменні кніг, у
тым ліку 17, звязаных з Украінай. Сярод іх
зборнікі перакладаў на беларускую мову
ўкраінскіх паэтаў-гумарыстаў, зборнік украінскай гумарыстычнай фантастыкі і інш.
Пераклаў на беларускую мову камедыю М.
Старыцкага «За двума зайцамі».
Лаўрэат літаратурнай прэміі імя Кандрата Крапівы. З 2005 года сябра Саюза
беларускіх пісьменнікаў.
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Посміхніться!

38

Обвалилися
б небеса…
Нам на Бога
Злоститись не треба,
Що не всіх нас
Бере він на небо.
Як туди б всі, хто хоче,
Набилися —
Небеса вже давно б
Обвалилися!..
Не тільки їсти…
Я секрету
З цього не роблю,
Повідомлю вам
Наступні вісті, —
Людоїд сказав:
— Жінок люблю. —
А після додав:
— Не тільки їсти…
Хутко не забуду
Я інших
Забував до Вас,
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І після Вас,
Напевно, буду…
Але Ваш чоловік
Прийшов не в час!.. —
І я не хутко
Вас забуду!..
Міні та максі
Жінці
Та дівчині —
Побажав би
Многим:
Одягайте
Міні,
Якщо максі
Ноги!
Неписьменний
собака
— Згубився собака в нас,
Як би знайти? —
Килина з відчаєм
Сусідку питає.
— Потрібно в газету

З об'явою йти.
— Але ж наш
собака
Газет не читає!..
Не був у пошані
Я робив усе,
Що був у стані,
Але так визнання
Й не здобув,
І не був ніколи
У пошані.
Та багато де
Я ще не був…
Власна думка
Я попрікання
Не приймаю,
Що думки власної
Не маю.
І в мене думка
Є своя,
Хоч з нею
І не згідний я.
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Ганна Супрунюк

УКР

Поетеса, живе в Бресті.

***

Похмурі ранки, сірі дні —
Неначе сонця і немає.
На задоволення мені
Щораз коротший день минає.

Що день коротшає — нехай!
Хай сутінки, нехай негода…
Таки ж повинен бути край
Цей неласкавості природи.

У неконтрастному бутті
Живу в постійному чеканні,
Коли повинен день прийти
Зимового сонцестояння.

Перетерплю, переживу,
І світ розквітне і зрадіє.
Мене тримає на плаву
Тонка соломинка надії.

О, Валентине
Який чудний нам випав час!
У нім сюрпризів так багато.
Як сніг на голову на нас
Звалилось дивовижне свято.

Знецінення людських почуть
Страшніше, чим пропажа грошей.
Всерйоз чи жартом — я боюсь
Почути від тебе признання,
Боюсь, що як слова із уст,
Так з серця вилетить кохання.

О, девальвація! І тут
Вона знайшла для себе обшир…

Не витрачай цих скарбів золотих —
Тебе без слів я розумію.
Слова придумано для тих,
Хто серцем слухати не вміє.

Звичай
Не переходити з порожнім —
Прийшовши із давних-давен,
Цей звичай мудрий і хороший
І зараз між людей живе.

Як мало це і як багато:
Пильнуєш звичаїв чи ні —
Одну хвилину зачекати
І вийти з кола метушні.

В наш вік, стрімкий і метушливий,
Цейтнот — наш пан і наш батіг.
Час не цінує лиш щасливий,
Той запізнився, хто не встиг.

І випадковим подорожним —
Стара людина чи мала —
Не перейти з відром порожнім,
Не побажати ближнім зла.
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Цей день нагадує мені
Спортивно-масове змагання:
Кохаєш ти кого, чи ні —
Зізнатись мусиш у коханні.
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Павел Копанський

УКР

Поет. Народився в 1986 році в Бресті. Закінчив магістратуру філологічного факультету
БДУ (спеціальність «українська філологія»). Фіналіст літературних конкурсів імені Лариси Геніюш, Чеслава Мілоша, Максима Танка, «Екслібрис».
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Інша країна

40

Коли ви кажете «інша країна», про яку саме ви думаєте? Англія? Німеччина? Може Сполучені Штати? І коли в мене питали: куди ж ти, хлопче,
їдеш…
— За кордон.
— О, певно, кудись у Францію.
— Та ні, в Україну.
— Ге, яке ж це закордоння, це ж наші люди!
А десь сидить собі на гілці справжнісінький Вишня і посміхається: «Свої
та наші, а все ж таки інші. Тобто трошки не такі, як всі. Чому? Бо українці».
І насправді, багато є речей, наприклад у львів’ян, які помічаєш, а в самого в голові тільки одна думка: «Україна». От взяти хоча б маршрутки…
— Добрий день! За один, будь ласка. Дякую. Щось сьогодні надворі
якось хмарно, певно, падати буде. А я парасолю не взяв. Чув, на Галицькому
перехресті затор. А як вам аварія в центрі міста? Води і так небагато, а зараз
взагалі немає. На зупинці станьте, будь ласка. Дякую. Щасливої дороги!
І так кожний:
— Щасливої дороги!
— Най щастить!
— З Богом!
— Щасливого дня!
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З усіх боків і не тільки з маршруток. В крамницях, барах, з кожної лавки, на кожному кроці — ідеш, ніби попав у велику сім’ю, де кожний один
одному брат, сестра, батько, мама, дід, баба, двоюрідний брат і таке інше.
Чи, коли ви кажете «інша країна», маєте ви на думці «одна родина»? Одна родина за столом, одна стежина, що додому йде сама. Чи так ви думаєте?
А трамваї? Це ж суспільно-політична трибуна для людей, які мають
щось до промови. В Україні всі, від молодого парубка до самої старої і поважаної пані мають що сказати. От вам випадок. Трамвая не було, щоб сильно не збрехати, хвилин сорок п’ять. Приїхав — і почалося. А то, панове,
майже кінець дня, тобто всі бажають як мага скоріше дістатися дому. І от
одна жіночка з таким світлоголовим хлопчиком коло спідниці починає:
— А чому вас так довго не було?
Водій, до речі, теж жінка, відповідає, що багато заторів, та і трамвай, як
би то мовити, не «Альфа Ромео», щоб по бруківці ганяти.
— Ні, я все це розумію, — не вгамовується жіночка, — але ж як то, півгодини вас немає! А всім треба десь їхати, це ж якось не по-людськи. Всі
чекають, а ви не їдете.
Так собі відзначу, що над головою дуже чітко червоними трохи подряпаними буквами написано: «Розмовляти з водієм під час руху строго заборонено».
А в цей час підхопилися інші жінки. Чоловіки, до речі, мовчали. І почалося: та як ви сміли так довго не їхати, ми ж вам податки на державну
працю платимо, а ви не їдете!
Цікавий момент полягає в тому, що жінка, яка почала весь бенкет, через дві зупинки вийшла, а трамвай співав і танцював до самої кінцевої. Не
будемо казати, кого з політичних діячів згадували там, але, певно, не в одного десятка почервоніли вуха. Дякувати Богові, що взагалі доїхали, а не
зупинилися біля Арсеналу, бо всяке ж може бути.
От скажіть мені як на сповіді, коли ви кажете «інша країна» чи ви думаєте, що цікавіше буде не в парламенті, а в трамваї? Думаєте?
Але найкраще, то, звичайно, розрахунок з продавцем. В який ще країні
світу, коли продавець не має решти, він дає замість копійок цукерки? Це ж
Гефсіманський сад, а не країна!
А де у Львові проходять середньовічні баталії? Де коні скачуть, а дамки б’ються? Де пішаки йдуть з заплющеними очима — тільки вперед і ні
кроку назад? Від проспекту Шевченка до Оперного на лавах з обох боків:
шахи, нарди, шашки, доміно! Сідай, хлопче, зіграємо, аби не нудитись.
— Чи маєте хвилиночку, пане, зіграти партійку в шахи?
— Чули, Іван сьогодні знову непереможний. Кажуть, що навіть якийсь
німець спеціально до нього приїхав, щоб зіграти і отримав український мат!
Отут народжується гордість за нашу Україну!
А коли в розмові з вами львів’янин каже, що в нього в хаті немає води
і не відомо коли буде світло, то він обов’язково закінчить свою промову
отак: «А взагалі, файно!»
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І ще. Коли у Львові справжній афро-американець відповідає вам на запит: «Де ж знаходиться той Оперний?» на чистій, кришталевій, витканій
лелеками в небі, най її Бог боронить, мові, знайте, що відповідь на ваше непомірне здивування буде проста: «Файна Україна!»
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Мовчать дерева

42

Колись, коли я був малий, співали мені не тільки пташки, але й дерева,
озера з річками. Їм було що розповісти, що заспівати молодому юнацькому
серцю. І слухати їх було на диво приємно і цікаво, бо вони ніколи не нудьгували. От біжиш ти по лісі, чуєш, як шерхотить листя дерев від вітру, біжиш швидко, піднімаєшся під гору та виходиш на пісковик. Стоїш високовисоко, обводиш поглядом ліс: видно твою хату, видно хату шановної пані
Стефи, для якої не один раз бігав в магазин до своєї бабці по молоко та хліб;
видно двір Нелі, дівчинки з темними гарними очима, які залишилися в твоєму серці і яких, нажаль, більше ніколи не побачиш… Та як крикнеш на все
горло! І відлуниться твій крик, і полетить високо в небо, відбитий від землі,
від дерев, від кущів. Здається, ніби то все — твоє. Можна бігати, кричати,
падати в пісок, бруднитися в багнюці, збирати гриби, купатись в озері…
Немов сама природа тобі дозволила це, дала тобі таке право і радується
разом з тобою, співає разом з тобою.
В хаті кричати не можна. Бабця каже, що то не ліс, тому я швидко доїдаю борщ, потім з’їдаю вареники і біжу на гору, що біля дороги, де вже зібралися всі сусіди: хлопці й дівчата. Звичайно, що і Неля там. І кожен вечір
ми граємо в якусь нову гру, кожен вечір не такий, як інший. Весело. Здається, ніби дитинство ніколи не закінчиться. Дехто відходить раніше, як тільки
починає темніти, а я завжди залишався і приходив додому пізно. Залишались і старші хлопці, і розповідали щось цікаве. Ми лягали на траву, брали
соломину до рота і замріяно дивились на зоряне небо і жовтий молодий
місяць. А як ярко світять зірки на темному небі, а як низько вони сяють, так
би підняв руку і зняв собі кілька, Нелі подарувати. Цвіркуни цвірчать, ніби
то в них останній концерт, так гарно, ладно. А потім чується знизу: «Павлику! Павлику!» Може, то місяць кличе мене до себе, а може, зірки? А може,
то Неля відчула, що я кохаю її тим, самим чистим коханням, яке буває тільки в дитинстві? «Павлику! Іди до хати! Котра вже година! А ну марш митися і спати!» — то кличе бабця. А літом взагалі не хочеться спати! Збігаєш з
гори вниз і швидко пролітаєш повз бабцю, аби ременем по дупі не дістати.
Бувало, що не встигав.
Ніччю в лісі чути, як виють бездомні собаки голодні, ніби вовки.
А на озері ми ловили рибу. Ну, як ловили: закинув донку біля дамби,
ліг поряд на бетонний пласт, натягнув на лице кепку, щоб сонце в очі не
світило, і загораєш. Головне — почути, як дзвинчить дзвіночок — це значить, що клюнуло. А як не почув, то спиш далі, а час тихо, неспішно іде
вперед, а сонце гріє і гріє. Зловив чи не зловив, купатися ж все одно можна!
От і плескались з хлопцями, не даючи дорослим спокійно поплавати.
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стоячи на краю світа
ти бачиш небо

***

зробити ще один крок
і впасти

що народилися
аби літати?
де мої птахи
що народилися
для мене?

але ти бачиш небо
і небо дивиться на тебе

ти дивишся на небо
небо дивиться на тебе

і небо промовляє
де мої птахи

я буду твоєю
пташкою

Ми полюбили одне одного в поїзді.
В тебе було три мамціни котлети та салат від бабці,
А в мене дві пляшки пива.
Розмова не клеїлася, тому я почав тобі читати вірша.
Ти мене перепинила, та сказала, що вірші — це рідкісне лайно.
Я швидесенько переметнувся на прозу,
Ти ж кинула на мене погляд, сповнений жалю.
«А що ти вмієш, окрім того, як кидатися словами?»
Їсти, відповів я, натякаючи на твої котлети,
Пити, натякаючи на своє пиво,
Та кохатись, натякаючи на тебе.
Ти згідно кивнула.
Правду казали друзі, чим менший пафос, тим більший гонорар.
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Ходили і по гриби. Мало чого знаходили, проте можна було сісти на
пеньок, замружити очі і сидіти, слухати. В місті, окрім того, як гудять машини, нічого не почуєш, а в лісі стоїть спокійна тиша, що так і наповнює
твою душу. Але тиша не звичайна: то тут, то там чути шурхіт листя, чутно,
як ганяє в верховітті вітер. А високі дерева шепочуть, що зараз все добре,
що зараз — добре, а потім то буде потім. Дерева шепочуть, що не треба ніколи про них забувати, що вони чекатимуть на тебе тут, на тому самому
місті і через десять, і через двадцять, і більше років. Так би сидів і слухав.
Сам би став деревом, аби бути з ними і ніколи про них не забувати.
Але час пройшов, а з ним дитинство. В Бресті, біля мого дому росла
раніше моя найулюбленіша верба. Я згадав, якою зелено-жовтою була вона
влітку, якою самотньою була вона взимку — біла, в снігу. Як багато вона
мені розказала, як добре вона мене берегла від цього зовсім не ідеального
світу.
А зараз вона мовчить. Зовсім мовчить. І мовчать всі дерева. Чи то, може, я їх не чую? Чи то вони сказали вже все, що хотіли і що мали мені сказати? Може, ще прийде час, коли я знову почую їх і зрозумію…
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я закриваю очі
боже милостивий
як тут темно

***

ось би зашити їх
і залишитися
в темряві

поміж
кохаю
і пішла ти…
як визначусь так відразу
заклею
а разом з тим
заб’ю собі вуха
фразою:
«чого той дебіл
давить либу?»

аби не бачити
як реагують люди
на посмішку

і сяду на лавці
у парку
чекати на омон
дивлячись
як гарно і холодно
світить
сонце восени

ось би і рота
заклеїти
мені давно радили
а я все ніяк
не переступлю
межу
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***
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мені здається
що ти
дісталася мені
тому що
я вже
п’ять разів
збирав кришечки
від кока-коли
та кожного разу
на мене тупо
не вистачало призів
а ще
ти зі мною
бо думаєш
як зручно
я можу
поміститися
в твоїй сумочці
і мене можна буде
діставати в любу хвилину
і фарбувати мною губи

ми разом
як старе ліжко
і нове покривало
гарне на дряхлому
скрипуче під яскравим
майбутнє на минулому
знаю
незабаром
мене
поглине
італійська традиція
а тебе
одна
тисяча
і одна
ніч
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всі брешуть

Всі брешуть
бреше шкапа
коли ірже
бреше півень
коли надриває горло
і ніби вже так рано
і треба підніматись на роботу
бреше пес, коли бреше

бреше сотовий
коли показує
що дзвониш ти
брешеш ти мені
коли кажеш
що хочеш зустрітися
брешу я
коли вірші пишу
я брешу

всі брешуть
брешуть магазини
перебиваючи ціни
брешуть екрани
що в нас кожний другий
шпигун і всі тільки і чекають на те
як нам прийде каюк
брешуть обмінники
бреше держава
своєму народу
ніби буде добре
ми вийдемо з кризи
і підвищують зарплати
на десять відсотків
кожен місяць

Мамо!
може і ти збрехала
що я народився
від батька
може я вийшов
з такого дебільного
вірша без рими
із сумом побачив
як навіть
пес бреше, коли бреше...

я буду ставити поруч з молитвословом
білоруський рубель
бо він хутко буде
ніби святий
сяяти нам з неба
я буду робити
з білоруського рубля салати
різнокольорові, гарні
бо на продукти не вистачить

almanach-правка.indd 45

на бульбу можна забутися
на м’ясо можна забутися
можна забутися на ресторани
та кав’ярні
а на білоруський рубель забутися
неможливо
бо він маячить привидом
минулого щастя
минулої епохи
коли в Україні долар підскочив
а в нас все було гаразд
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***
я люблю білоруський рубель
він зробив так, що люди
схопилися та кинули їсти
але пити будуть
неначе як ще забутися
що він існує?
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я люблю білоруський рубель
бо завжди починаєш любити тих
хто біжить від тебе
аж дим піднімається
і горить все навколо
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***
Лёс. Воля. Нацыя.
Хмары. Над дахамі.
Смерць. Радыяцыя.
Чорнымі птахамі.

Памяць. Няміга.
Хатынь. Курапаты.
Тэўтонскае іга.
Шмат тысяч салдатаў.

Ворша. Пагоня.
Крывавае поле.
Літвіны. Па конях.
А ворагаў болей.

Побач. Чарнобыль.
І страшная хмара.
Адольф Гітлер. Сталін.
А лёс только ў марах.

Здолелі. Вольна.
Разбілі. Пад Воршай.
На бойку мы здольныя.
Каб стала не горш нам.

Верым мы. Можам.
Мы вырвемся з пасткі.
Дасць Бог — пераможам.
Дасць Бог — будзе шчасце…
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Пісня про Полісся
Полісся, Полісся…
Ти рідний мій край.
Своїм дітям пісню
Ласкаво співай.

Полісся, Полісся…
Тут долю зустрів;
На нас подивися,
На полешуків!

Полісся, Полісся…
На світі одне.
Ти тут народився,
Та це головне!

Полісся, Полісся…
Я тебе люблю.
Від річки до лісу —
Всю землю мою!

***
Вийшов він з рідної хати,
Рідне село покинув.
Довго плакала мати,
Плакала вся Україна.
Їхав війну зупинити,
«Годі!» — лиху сказати.
Не міг він спокійно жити,
Не міг він спокійно спати.

Жовте жито залито кров’ю,
Синє небо затягнуте смогом…
Рятуйте!
Рятуйте країну любов’ю!
Забута країна Богом…
Забута країна Богом,
Але не забута мною!
Українська трагічна дорога
Хай розквітне немов весною…
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Сльозами залита країна,
Бо брат свого брата вбиває,
Батько вбиває сина,
Землю кров заливає.
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Игорь Тумаш
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«

РУС

В детстве я лишился речи — стал сильным заикой, поэтому из мира людей, в котором
нужно было говорить, я ушел в
мир книг и идей, в котором можно было молчать. В школе из-за
того, что много читал и мало занимался, учился я посредственно. Мечтал стать моряком или
писателем, в 10 лет написал «пиратский роман». Но близкие мне
говорили, будто у меня слабая
голова и мой потолок — работать мастером на заводе.
Закончив восемь классов
школы в казахстанском городке
посреди голой продуваемой степи, я поступил в техникум на отделение обработки металлов резаньем, который, будучи послушным ребенком, с горем пополам закончил. В армию меня не взяли, хотя уж лопату-то
заике могли бы и доверить. С двадцати лет я несколько раз начинал писать
большие романы, но бросал из-за приговора о слабой голове.
Тем не менее, мои начинания вылились в поступление на журфак БГУ,
хотя трудно представить журналиста, который не выговорит тестовые военкоматские слова: «тридцать третий артиллерийский полк».
Сочетание способности к творчеству и убеждения в собственной неполноценности способствовало развитию чувства юмора, поэтому моей первой книгой стал сатирический социальный роман «Алдаевский тракт»,
номинированный в 2000 году на премию «Русский Букер».
Все редакторы от меня шарахались, с рукописью этой книги пришлось
побегать. «Неформат», — говорили, — «да и времена трудные, не до юмора
народу сейчас, вот если бы ты ужастик сотворил...»
Я решил втиснуться в существующий формат — затеял написание серии сатирических детективов из 7 повестей. 3 из них были опубликованы в
журналах московского издательства «Искатель» — это была победа! Я ведь
даже получал гонорары! Впрочем, всех моих гонораров, полученных за десятилетия литературной деятельности, хватит разве что на покупку козы.
Я дружу с законом, даже дорогу перехожу исключительно на зеленый,
поэтому детектив был явно не моим жанром. Тогда я решил попробовать
силы в лирике, написать про любовь-морковь, ведь из-за комплексов у меня
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была бурная личная жизнь — хватило бы на десять романов. Однако и роман «Любовь с косой» получился неформатным. По этой причине опубликовать его удалось лишь в малотиражном журнале «Западная Двина».
Из творческого тупика меня выдернуло чудо — прямо во время службы
в евангельской церкви, куда заглянул из любопытства, я получил мгновенное исцеление от заикания. Тогда я засел за мегапроект «Национальная
идея: добавить Бога». Я стал глубоко верующим и понял, что реально поднять нас с колен может не вождь, но только Бог. Я отдал этому тексту 9 лет
жизни и превзошел им самого себя — вся слава Иисусу!
В детстве близкие любящие люди по простоте душевной поставили на
мне клеймо идиота. Всю последующую жизнь, затрачивая титанические
усилия, я старался доказать обратное.
Подтверждением того, что я не потратил эти 9 лет впустую, считаю
чудо своего спасения в эпицентре взрыва теракта Минского метро 11.04.11,
ведь, когда на перроне рвануло, я сидел в вагоне как раз напротив окна... Я
обнаружил себя с головы до ног в чужой крови, но ни один из тысяч осколков не задел меня. На коленях по лужам крови я выбрался из покореженного вагона и вытащил раненого.
Этот день я считаю своим вторым рождением. Оказавшись вечером
дома, я тут же в знак протеста публично — посредством интернета — отказался от членства в прогосударственном писательском Союзе. Коль станции
взрываются, то не все в Синеокой так уж и прекрасно, как тот Союз баял. Я
стал членом национального писательского объединения. Так родился еще
один белорусский писатель, второй родной язык которого, после русского, — казахский. Не верите? Комуз в студию! Да выучу белорусский, не
идиот же на самом-то деле!

Траурная лента
и сопутствующие размышления
(Похороны Михаила Жизневского)

Ночь. Лес. Мороз. Бедное сельское кладбище под Гомелем. За елками
прячутся передрогшие комитетчики, которых не жалко.
На взгорке зловеще, по-чекистски освещенная автомобильными фарами, зияет могильная яма. Cомнительным золотом по периметру могилы отсвечивает желтый полесский песок (вспоминается сразу одноименный рассказ Василя Быкова). Впрочем, завтра день рождения другого классика —
великого русского гуманиста Чехова. Сегодня же — 28 января 2014 года —
нужно похоронить убитого в Киеве белорусского гражданина Михаила
Жизневского.
Великая украинская антикриминальная революция (да какие из
нынешних властителей коммуняки — советская власть повесила бы этих
ребят на первом же телеграфном столбе, хотя бы за неуплату 3% членских
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Когда узнал о гибели, когда увидел его фотографию со щенками...
Что-то внутри оборвалось…

50

взносов с уворованных миллиардов) пока забирает лучших. Феодалов и паханов, которые прикидываются победителями фашизма и борцами, не трогает.
Ветра нет, лишь жесткий сырой мороз колюче дышит на горстку «змагаров», однако этого хватает для трепетания на телескопических удочках
флагов — украинских и наших национальных. Не знаю, каковы такие удочки в деле (в ловле рыбы), но для белорусских «партизанских» по характеру митингов такие телескопы весьма хороши.
Горстку… Да, вместе с журналистами, вместе с близкими родственниками Михаила на похоронах присутствовало всего-навсего человек 40. В
Киеве, для сравнения, с Михаилом пришло прощаться не менее 80 тысяч. С
мокрыми от слез лицами. Горы живых еще цветов выжигали кислород в соборе так, что гасли свечи…
Знаете, а вот неспроста, как мне кажется, прощание с Михаилом Жизневским проводилось в Михайловском соборе. И к тому же, в день его рождения — 26 января — в день, когда ему бы исполнилось 26 лет. Увольте,
случайностей не бывает. Ученые-физики доказали, если угодно.
Михаил как бы заново родился. Для новой цивилизованной Украины,
для новой цивилизованной Беларуси. Его имя войдет в летописи. Уже вошло. Это констатация. Ведь уже озвучено предложение назвать именем Михаила Жизневского улицу во Львове. То ли еще будет. Ничуть не сомневаюсь, что и совковое название родного поселка Михаила — Знамя Труда —
претерпит изменение.
Я переболел за Михаила как-то сразу, когда узнал о гибели, когда увидел его фотографию со щенками. И не догадывался, что в моих слезных
железах столько жидкости. Что-то внутри оборвалось…
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— Как так, почему?! Это ведь несправедливо, Господи!
Бросив все, сорвался на похороны Михаила, будучи просто согражданином Жизневского. Ехал и представлял людское море рыдающих на прощании белорусов. Если уж в Киеве… Белорусы, они же ничего ребята, —
сострадательные. Пред моим мысленным взором явственно предстали также наши стареющие политики — эти почетные львы, бесстрашно разоблачающие «кровавый режим» и получающие за это немалые гранты. Политики посыпают свои благородные седые головы пеплом — не уберегли мальчонку!
Однако реальность оказалась настолько омерзительной, что я вообще
не хотел браться за перо. Реальность в очередной раз напомнила, что мы
под катком, которым укатывают асфальт. И не вздохнуть, не всплакнуть, не
привстать на локтях. Нас раскатали в блин, но мы раболепно целуем холодную сталь катка и шепчем слабеющими губами: «Мы не фашисты, мы
лояльные». Ладно, буду по существу.
Похороны назначены были на два часа. Покойного утром должны были
вывезти из Белой Церкви (80 км от Киева). Времени на дорогу отводилось
предостаточно. Но, по свидетельству сопровождавших гроб украинцев, им
чинились препятствия на протяжении всего пути до пограничного перехода. Помариновали и на самой границе. Самым активным образом чинились
препятствия и здесь, на белорусской стороне. Судя по всему, на родителей
погибшего оказывалось давление.
Зачем понадобилось СБУ (Служба безопасности Украины — аналог
белорусского КГБ) препятствовать вывозу тела погибшего защитника Май-
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Михаила Жизневского хоронили ночью...
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дана? Чтобы тело Михаила осталось в Украине? Это исключено! С глаз
долой — из сердца (коллективного украинского) вон! Но… Кто был заинтересован в том, чтобы похороны состоялись не в два часа дня, а поздним
вечером? Кто боялся, чтобы похороны не переросли в митинг? Кто был заинтересован в том, чтобы сорвать освещение скорбного мероприятия
независимыми СМИ? Родные и близкие покойного? Нет! Украинская сторона? Нет! Белорусские гражданские активисты? Нет!
В том, чтобы Михаил, словно ведьмак или вурдалак, был похоронен
буквально ночью, в спешке, был заинтересован только один, да и тот —
закулисный, участник данного скорбного мероприятия — правоохранительные органы. Безусловно, эти «горячие сердца» попросили СБУ организовать максимальную задержку в пути следования по украинской территории.
Нет никаких сомнений в том, что это «чистые руки» вынудили родителей
Михаила перенести траурную церемонию на ночное безлюдное кладбище.
Еще и тянуть с этим решением до последнего, в явной надежде на то, что
народ разъедется.
Но ладно с ними, с этими органами. Не стоит демонизировать чекистов. Это всего-навсего недалекие махровые обыватели в законе: фазенда —
банька — водочка — бабенка. Поговорим-ка лучше о дряни.
В нашей стране много самых разных законов, даже, наверное, чересчур, но пока еще каждому гражданину Синеокой разрешено провожать в
последний путь того, кого он сочтет нужным. Правильным был усопший с
точки зрения официоза или не очень — не имеет значения, потому что душа
умершего (вместе со всеми своими идеями и поступками) отправляется в
другое измерение, на земле на очень короткое время — недвижна и во гробе — разве что опустевшая оболочка, которую остается только определить
на «последнюю квартиру». «О мертвых или хорошо, или ничего» — гласит
мудрая народная пословица.
Конечно же, все это понятно. Участие в похоронах Михаила Жизневского предосудительным являться не может, даже в случае его участия в
организации УНА-УНСО, без силовой поддержки которой Майдан скорее
всего растоптали бы еще до принятия пакета «тиранических законов» от 16
января и поднесли бы Пахану на блюдечке с голубой каемочкой.
Кстати говоря, никакими фашистами члены УНА-УНСО, конечно же,
не являются, потому что организация, созданная в Украине в 1990 году и
оформившаяся на легальных основаниях 19 августа 1991 года с целью сопротивления возможной экспансии ГКЧП по восстановлению СССР, не
имеет ни малейшего отношения ни к Муссолини, ни к Гитлеру, ни к Франко, ни к Салазару. Весь её «фашизм» заключается в том, что она выразила
готовность защищать горло украинцев от маразма кремлевских мечтателей.
Это преступление? Извините, но украинцы помнят Голодомор и ГУЛАГ.
Однако если уж Лубянка что-нибудь налепит, то отлепить весьма трудно. Особенно в массовом сознании братского народа-страстотерпца,
который по статистике выпивает два ведра чистого спирта на душу населе-
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ния в год и книг уже практически не читает. Это утереть слезу ребенку Лубянка не может, накормить голодного ей влом, а лепить ярлыки…
Короче, фашизм Жизневского — это клевета на героя Украины и Беларуси. Это ненависть, страх и яд умирающего рабовладельческого византийского зверя. Уж кто-кто, но белорусские политики должны это прекрасно
понимать и, конечно же, понимают. Однако на всякий случай отдать долг
чести Михаилу не поехали. Ни одного оппозиционного политика тяжелой
весовой категории на похоронах замечено не было.
Можно возразить, сказать, будто тот-то заболел, тот-то на Майдане...
Да ладно, отвечу, давно замечено: тяжеловесы там, где пиар, где командировки в Хельсинки, где гранты. Все меньше сомнений и в том, что некоторые
из них контачат с «чистыми руками», а на дубинки идут простые ребята
вроде убитого Михаила.
Нужно отметить, что и в Украине профессиональная оппозиция столь
же импотентна, что Майдан делает не она, а народ, который за двадцать лет
условной демократии встал с колен и почувствовал вкус свободы. В Беларуси не было этих лет, поэтому к ее гражданам не может быть претензий в
трусости, Михаил это доказал. К нам вообще не может быть никаких претензий, потому что мы такие, какие есть.
Тем не менее, весна неминуемо придет и в Беларусь. Согласно закону
природы.
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В ноябре 2014 года на месте гибели Михаила Жизневского на улице Грушевского в Киеве
был установлен памятник.
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Дарья Костенко

РУС

Белорусская журналистка, волонтер,
участница телеигры «Что? Где? Когда?».
Родилась в Крыму, с родителями переехала в Беларусь. До 18 лет жила на родине
отца в г. Иваново Брестской области. Работала учителем в школе д. Овзичи. Закончила
факультет журналистики БГУ в 2004 году.
Автор книги «Мартовские дневники».
Работала в «Экономической газете», в
2012 году переехала в Москву, чтобы занять
пост главного редактора в профильном СМИ
об интернет-бизнесе. Создала в Москве волонтерскую группу по помощи украинским
медикам «Рука Москвы»

Солидарность

Два дня в АТО: война, мир и волонтеры

54

Украинские друзья-волонтеры согласились взять меня в поездку, редкая удача. Место в волонтерской машине — на вес золота, оно обычно занято грузами. Поэтому «туристов» берут с собой редко. И не только поэтому.
На «той стороне» волонтеров ненавидят гораздо больше, чем обыкновенных
солдат и почти так же, как Правый сектор. Попадешь в плен — не
рассчитывай, что тебя обменяют. Добро пожаловать в яму, сынок.
Те, кто не хочет сдаваться в плен, прячут в тайник гранату.

***
Наша группа москвичей, помогающих украинским волонтёрам, собрала открытки-конфеты. Дружеский привет, посольство доброй воли в наши
нелепые времена.
«Дожились, — бросает через плечо Друже, разворачиваясь на выезд с
блокпоста. — Правосек привез ментам подарки от москалей». И смеется.

***
Едем вчетвером. Друже Максимович, из Правого сектора, сидит за
рулём. Я, Док и Женька — пассажиры.
Док и Друже были медиками Майдана. Док оперировал в госпитале в
Доме Профсоюзов. «Военной-полевой гинеколог», — отрекомендовался он
при знакомстве. По основной специальности Док — акушер-гинеколог. Он
работает в одной из самых пафосных клиник в Украине. Кроме тех дней,
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когда он берет выходные и едет на фронт волонтерить. Вторая специальность Дока (которая когда-то была первой) — военный хирург.
Друже — высокий, угловатый, хмурый и в очках с мощными диоптриями. Потомственный врач, кандидат медицинских наук, психиатр, специалист по неврозам. Друже Максимович один из первых еще во время штурма
Дворца Профсоюзов пошел разворачивать медпункт прямо в соборе Михайловского монастыря. Многие спорили: в соборе категорически запрещено проливать кровь, а хирург ее так или иначе проливает. И тогда
православный Максимович сказал: «Заносите раненых. Пускай грех будет
на мне». И 2 дня после этого весь Михайловский монастырь замаливал грехи врача-психиатра, позывной Друже Максимович.
Женьке за 30, у нее высшее математическое образование и скептический взгляд на мир. Она работает в IT, программист-тестировщик. Волонтерит в свободное от работы время, в итоге свободного времени у нее не остается вообще. Как и денег. Сегодня с утра она оставила ползарплаты на
рынке — закупала еду для военных. У Женьки дома — муж и маленький
ребенок. «Мать-волонтер — беда в семье, — смеется Женька. — Еще немного, и меня уволят не только с работы, но и из дома. Так шо давайте вот
без приключений. Съездим и вернемся».
И мы едем.

***

***

На трассе стеной валит дождь. Мы едем через Изюм и Славянск в Димитров. Дороги утыканы блокпостами, мы останавливаемся на каждом и
сбрасываем какую-нибудь мелочь. Разменная монета прифронтовой полосы — сигареты и батарейки, как раньше были соль и спички.
— Ребята, вам надо чего?
— Нннам бы чего-нибудь сухого из одежды, — клацает зубами из темноты солдат с нашивками «Беркута». С него льет ручьем. Бывший противник, может, и он стоял на Майдане за рядом щитов, а Друже смотрел на
него, взвешивая в ладони бутылку с Молотовым.

Солидарность

«Министр иностранных дел» ДНР, Александр Кофман, когда-то играл
в «Что? Где? Когда?». Как и я. И Док. И Женька. И Друже.
Мы с ним пели вместе в лесу у костра, давным-давно, на фестивале
интеллектуальных игр, в Гомеле.
А теперь его «соратники», в лучшем случае, расстреляли бы нас на
месте. Док и Друже Максимович — в «расстрельных списках» ДНР, а нас с
Женькой — за компанию.
Это трудно уместить в голове.

55

***

Правду говорят: война — это грязь. В самом прямом смысле. Она везде — липнет к сапогам и колесам, в ней буксуют машины и в нее же ложатся раненые и мертвые. В жирную угольную донецкую пыль, в красную глину. Война — это когда земля становится грязью.
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***
Дебальцевский мешок — место, где украинская армия глубоко вклинилась в территории, контролируемые ДНР. Но местами она контролирует
только трассу да прилегающую зеленку, да и те простреливаются.
Принадлежащие сепаратистам села видны с дороги — до «чужой» территории рукой подать. Даже трассу, честно говоря, украинская армия контролирует весьма условно: в зеленке периодически появляются диверсионноразведывательные группы из ДНР, они охотятся за военными и волонтерами, а за ними охотятся украинские разведчики.
Док достает из-под ящиков в багажнике винтовку и кладет ее перед собой. Мы въезжаем в Дебальцевский мешок.

***
Движение замедляется, впереди — очередь из нескольких фур. Вот
оно, Дебальцево. Почти крайняя точка Дебальцевского выступа. Здесь мы
подождем вторую волонтерскую машину, и с Богом поедем дальше. По лезвию ножа, к самому его кончику. На передовую.

***
На каждом блокпосту, у каждого подразделения и батальона есть коты
и собаки. Они прибиваются к людям сами — осиротели, когда хозяева уехали. Ходячий антистресс, объекты всеобщей любви. «Ой, что это у Мухи на
шерсти налипло? Дай-ка нож», — и здоровенный небритый мужик в камуфляже терпеливо распутывает колтун у мелкой болонки.
На стуле сидит нежно-абрикосовый кот. Это бойцовый кот медчасти,
позывной — Катетер. «Работа у него такая. Он залпы «Градов» чует за минуту до подлета. Срывается со стула и бежит прятаться в кладовку. Мы
сразу раненых на плечи — и в укрытие. Пока не подводил».

Солидарность

***

56

— Лезьте погрейтесь в БТР.
В БТРе и правда тепло, сиденья для десантуры и — детские рисунки.
Эти альбомные листы с солнышками, танчиками и кривыми новогодними елками — ценятся больше, чем свежий хлеб. Ими гордятся, спорят, у
кого красивее. Их клеят на стенки в блиндажах, в БТРах и танках. С ними
же, бывает, и горят.
— Иногда сидишь и думаешь: твоя Родина срать на тебя хотела. А потом посмотришь на рисунки и снова понимаешь, за что воюешь.
Больше, чем рисунки, ценятся только жовто-блакитные плетенкиобереги, их тоже делают дети. Вторая волонтерская машина, вместе с которой мы пойдем дальше, как раз подвезла такие.
— Добре, а то я свой потерял, — радуется стрелок БТР.

***

Военные в Дебальцево думают, пропускать ли нас дальше. «Дальше» —
это туда, где самая передовая. Cамая задница, как ни странно считать это
слово синонимом передовой.
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«Ладно, пока перемирие, езжайте», — нам дают «огневую поддержку» — веселый парень в бронике и с автоматом садится в первую машину.
Вот она, передовая. Окраина села, вперед 800 метров — и позиции
сепаратистов. Направо 2 километра — и тоже территория ДНР.
— Пропустите бабку, это наша бабка, она нам молоко носит, — Денис
отвлекается на секунду. С «сепаратистской» стороны мимо нас проезжает
на дряхлом велосипеде чуть менее дряхлая старушка. На руле — хозяйственная сумка, на багажнике — бидон.
Меня не отпускает ощущение виртуальности, сценарности, «фейковости» этой войны. Как будто кто-то неумелый открыл фотошоп и впилил в
привычные пейзажи то страшное и дикое, чего там не должно быть. Какието театральные «казаки», ряженые клоуны в папахах, потрясающие автоматами и полуразложившимися имперскими идеями. Жуткий и абсурдный
«парад победы» в Донецке. Местные криминальные рыла, быстро понявшие, что лучший социальный лифт — это автомат Калашникова.
Я помню, как это начиналось, когда захватывали первые городские
администрации на юго-востоке: деловитые ребята в черных шапочках и
нелепые бабки с иконами, дремлющие на стульях перед баррикадами. Тогда
казалось, что все попытки чиркать спичками тщетны: не разгорится.
Разгорелось.
Пожалуй, это первая война, которую заранее, долго и со смаком описывали, визуализировали и призывали — в дешевых книжонках жанра «альтернативной истории». Как и полагается демону, она явилась на призыв.
Жаль только, что первыми пожрала совсем не тех, кто камлал на нее по телевизору.
Месяцами Россия, приникнув к телеэкрану или компьютеру, смотрела
долгий, кровавый сериал. Увлекательный и с непредсказуемыми поворотами, почти как «Игра престолов». Кровавый Пастор, Ярош, Стрелков на белом коне, бравые ополченцы, вот это все, за что теперь придется расплачиваться сообща, даже тем, кому было больно вместе с украинскими друзьями
и родственниками.
А здесь погибали всерьез, не актеры, а живые люди. Мать, потерявшая
на фронте единственного сына, повесилась на самом деле, не в кино. Здесь
теряли близких, умирали в Иловайском котле, просыпались в госпителе без
обеих рук.
И мир раскололся — на «укропов» и «ватников», на своих и «сепаров».

Солидарность

***

57

***
— Ну как там люди в Москве, они уже что-нибудь начинают понимать?
Когда уже поймут, что их дурят? Эту войну начали в Москве, и закончится
она так или иначе тоже в Москве.
— Они поймут, — говорю я. — Не знаю когда, но рано или поздно —
поймут.
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БЕЛАРУСЫ ВА ЎКРАІНЕ

Беларусы ва Украіне

Уладзіслаў Ахроменка

58

БЕЛ УКР

Празаік. Нарадзіўся ў 1965 годзе
ў Гомелі. Скончыў Беларускую дзяржаўную кансерваторыю ў 1989 годзе.
Лаўрэат нацыянальнага конкурса маладых выканаўцаў (Мінск, 1977, 1-я прэмія). Жыве ў Чарнігаве.
Піша па-беларуску. Творы перакладзеныя на ўкраінскую, чэшскую і
польскую мовы.
Аўтар кніг «Здані і пачвары Беларусі» (1994, у суаўтарстве з Максімам Клімковічам пад
псеўданімамі Францішак Хлус і Марцін Юр), кінарамана «Янкі, альбо Астатні наезд на Літве»
(2007, у суаўтарстве з Максімам Клімковічам), «Праўдзівая гісторыя Кацапа, Хахла і Бульбаша» (2009, у суаўтарстве з Максімам Клімковічам), «Тэорыя змовы» (2011), «Музы і свінні»
(2014), а таксама шматлікіх эсэ, навэл.

«

У родным Менску, найлепшым горадзе Свету, мне заўсёды сніцца
Чарнігаў. А ў Чарнігаве, які за сямнаццаць гадоў стаў мне таксама родным,
я ці не штодня сню Беларусь…
Здараецца, што лёсы людзей і нават цэлых пакаленняў шчыльна
прывязваюцца да пэўных мясцінаў. Так здарылася ў нашай сям’і з Чарнігавам. Гэты тапонім я ведаў яшчэ «з дашколы», куды раней за якую-небудзь
Маскву.
Мой украінскі дзед Канстанцін паходзіць з Балаклеі — мястэчка на
Слабажаншчыне, якое заснаваў рэестравы казак Якаў Чарнігавец. Мой беларускі дзед Аўхім у 1933—34 гг. служыў у самім Чарнігаве, дзе і нарадзіўся
мой тата, якога дзед-меламан назваў на гонар героя оперы Барадзіна, легендарнага чарнігаўскага князя Ігара. Бацька рэгулярна ездзіў з Гомеля на
рыбалку ў Чарнігаўскую вобласць, куды зазвычай браў і мяне малога; першую сур’ёзную рыбу я вывудзіў менавіта ў тутэйшых водах.
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Лекалам людскіх лёсаў уласцівая містычная завершанасць малюнка: у
1996 годзе я выпадкова патрапіў на Сівершчыну, дзе і пазнаёміўся з будучай
жонкай, карэннай чарнігаўчанкай. Наша дачка выдатна ведае і бацькаву, і
матчыну мову, лічыць сябе «беларускай украінскага паходжання» і ў свае
дванаццаць можа арганізаваць стол і з беларускімі, і з украінскімі прысмакамі.
Злучыць нашыя гарады і краіны ў нешта адзінае і суцэльнае можна
хіба што ў снах. Боршч і дранікі немажліва паяднаць у адну страву. Але ж
на святочным беларуска-ўкраінскім стале наш супольны пачастунак будзе
выглядаць і гасцінна, і дарэчна, і надзвычай эстэтычна.

1
За маім чарнігаўскім акном красавіцкі вецер сыпле вішнёвымі
пялёсткамі. Абляцелая квецень паўсюдна: на асфальце, на дахах, на
акрыялай пасля зімовага палону зямлі. У бялюткіх садовых шатах ценькае
нябачная птушка, працавіта гудуць чмялі, увіхаюцца пчолы, і гэтыя
спрадвечныя гукі міжволі наводзяць на думкі пра мудрасць прыроды і
ўзаемазалежнасць усяго існага.
Асцярожна змятаю пяшчотныя пялёсткі з падвокання і ўключаю кампутар. Вось ужо колькі тыдняў мой дзень пачынаецца з прагляду навінаў у
Сеціве.
«Невідомі обстріляли блок-пост прикордонників, один забитий, троє
поранено». «У Чернігові затримано російського диверсанта». «Черговий
напад на військову частину на Слобожанщині»…
Шчоўкаю тэлевізійным пультам: «Сепаратисти замінували будівлю
СБУ в Луганську». «Троє проросійських бойовиків знищено в перестрілці». «Терористи в Слов’янську взяли в заручники міжнародних спостерігачів».
Непадалёк Слав
— блокпост
а
Нацы
льнай
гвардыі, на
ім
стаіць аи

Беларусы ва Украіне

Вайна на тле
красавіцкай квецені

»
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Сашко тэлефануе са свайго блокпаста раз на тыдзень. Я ніколі не
пытаюся: «Як твае справы?» — з мірнага Чарнігава такое пытанне прагучыць
недарэчна. Тэлефануе, значыцца, жывы.
— Сашко, — пытаюся ў яго, — а там на Донеччині сади вже цвітуть?
— Та до біса ті сади! — рэагуе Сашко нервова. — Учора по нас з такого саду «колоради» стріляли, ну, ми і відповіли. Сьогодні зранку дивлюся
— а там собаки тягають шматки людських тіл. Нехай вони і вороги, але все
одно страшно. Я такого навіть в війську не бачив…
Сашко — былы капітан Савецкай арміі, баявы досвед — амаль паўтара
года Афганістана, мае ордэн і два медалі. Дома ў яго засталася жонка з двума дзеткамі. «Сутачныя» ў Нацыянальнай гвардыі — шэсць грыўняў,
раўнюсенька палова даляра.
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2
Тэлефануе прыяцель з сімпатычнага горада на Падоллі.
— Організується загін добровольців, патрулювати кордон немає кому.
Треба трохи допомогти нашим хлопцям, поки не підмінять... Їдеш з нами?
Акурат у гэты час пераглядаю чарговыя апошнія навіны. «У бою під
Краматорськом загинуло семеро національних гвардійців». «На російськоукраїнському кордоні поблизу Чернігова накопичення російської техніки».
«На Сіверщині очікується багатий урожай садових культур».
Прыяцель выразна маўчыць у тэлефон: запіс у атрад, які збіраецца на
ўкраінска-расейскую мяжу, — справа цалкам добраахвотная. У мяне жонка
і дзеці, прытым дачцэ дванаццаць гадоў. Калі адмоўлюся, ніхто мяне не
асудзіць. Але ж і мой сябра Сашко з блокпаста пад Славянскам таксама мог
адмовіцца…
Паглядаю ў вакно на садовыя шаты, усыпаныя празрыстымі анёльскімі
пёркамі, і міжволі думаю: а вось у Расеі, напэўна, ніякіх ураджаяў сёлета не
прагназуецца… Дый увогуле нічога добрага не прагназуецца, акрамя росту
кошту барэля. Таму яны і ласыя да чужога. Сваю зямлю даглядаць трэба, а
не ўздоўж чужых межаў на танках катацца!
Мне не хочацца, каб маскоўскія танкі нявечылі чарнігаўскія сады, як
не хочацца бачыць тыя танкі і ў роднай Беларусі. Але Украіна сёння — гэта
і ёсць наша Беларусь...
— Звичайно, їду! — адказваю сябру з Падолля. — Де і коли треба
бути?
3
Мы перацінаем Украіну з паўночнага захаду на паўднёвы ўсход. За
лабавым шклом мікрааўтобуса веерам рассцілаюцца бясконцыя
пастаральныя краявіды: узараныя палі, смарагдавыя пашы з цацачнымі
кароўкамі. Чарназём тут надзвычай тлусты і ўрадлівы — можна накарміць
усю Еўропу, ды яшчэ на Азію і Афрыку засталося б. Вёскі, якія мінаем,
акуратныя, дагледжаныя, але надта ўжо бедныя. У адной з такіх вёсак і
спыняемся начаваць.
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— П’ять років тому у нас майже вісімдесят селян мешкало, тепер двадцять ледве набереться, — кажа мне ссівелы стары, па выглядзе — адзін у
адзін дзед Сямён з «Зямлі» Аляксандра Даўжэнкі.
— То куди так багато людей зникло, дідусь? — пытаюся.
— А куди у нас в Україні все зникає, хто зна?

5
Мы перацінаем Украіну амаль дваццаць гадзін. Мы — гэта добраахвотнікі: бізнесоўцы, спартоўцы, праўнікі, чыноўнікі, медыкі, былыя вайскоўцы...
Мы разважаем пра перавагі кеўларавых шлемаў над звычайнымі, пра
падступнасць пластыкавых мінаў, пра сучасныя метады вайсковых дыверсій.
Ад хлопцаў з баявым досведам дазнаюся, што нават найноўшая бронекамізэлька не ўратуе ад кулі 7,62 са снайперскай стрэльбы СВДК, што
аўтамат заўсёды трэба трымаць на засцерагальніку і што перад выхадам у
дазор абавязкова трэба паскакаць на месцы, каб пераканацца, што на табе
нічога не бразгае і не брынькае. А яшчэ, што без цеплавізара на начную
мяжу лепш увогуле не сунуцца. Бязгучная смерць ляціць з цемры, і
вызначыць снайпера можна адно гэтай прыладай. Цеплавізар — амаль
гарантыя вяртання дахаты. Цеплавізар — сінонім словаў «здароўе», «шчасце» і «жыццё».
Большасць з нас размаўляе па-ўкраінску, але ёсць і рускамоўныя. Мы
выдатна разумеем адзін аднаго. Патрыятызм у сучаснай Украіне не
вызначаецца выключна праз мову. Війна виявила чимало зрадників серед
щирих українців з Галичини та Закарпаття, що продалися ворогові за гроші.
В то же время большинство бойцов батальонов «Донбасс» и «Айдар» —
русскоязычные.
Я спілкуюся з нашими хлопцями українською, яку здебільшого знаю.
Однак мої друзі-бандерівці (і російськомовні також) просять: «Славко, краще білоруською, ми все розуміємо, у вас така мова гарна!..»
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У Чаркаскай вобласці на ўездзе ў вёску нам знянацку перакрываюць
дарогу невядомыя. Пакуль мы гадаем-маракуем, хто гэта можа быць, да
галаўнога мікрааўтобуса набліжаецца згорбленая бабця ў зацёртай плюшавай душагрэйцы.
— Дітки мої, ви ж на війну їдете, ви ж там голодувати будете... Всім
селом для вас назбирали!.. Ось вам і бараболя, і сало, і консервації, і цибуля...
На ўзбочыне — мяхі, скрыні і слоікі. Ветліва адмаўляемся, маўляў, няма
куды ставіць, усе мікрааўтобусы забітыя пад завязку. Дый і браць у сялян
неяк няёмка — вёска небагатая, відаць, што ледзь не апошнім дзеляцца.
— Солдатам віддасте, якщо у самих є! — непахісна кажа бабця. — Поки все не заберете — нікуди не пустимо!
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Набліжаемся да расейскай мяжы. Наш камандзір адразу дае загад:
украінскую сімволіку з машын паздымаць, з мясцовымі вельмі акуратна, і
ніякіх падставаў для правакацый!
— А що таке? — удакладняю.
— Побачиш сам! — шматзначна абяцае камандзір.
Неўзабаве спыняемся каля прыдарожнага базарчыка, каб закупіцца
пітной вадою, бо на мяжы гэта дэфіцыт. Па-над кожным другім прылаўкам —
расейскі трыкалор. Аднекуль даносіцца хрыпаты «Русский шансон». Гандляры непрыязна аглядаюць нашыя
натаўскія камуфляжы з жоўта-блакітМої друзі-бандерівці
нымі шаўронамі.
(і російськомовні також)
— Скажіть будь ласка, а скільки
просять: «Славко, краще
коштує
питна вода? — пытаецца наш
білоруською, ми все розуміємо,
хлопец падкрэслена ветліва.
у вас така мова гарна!..»
Базарная прадавачка, з твару —
тыповая загадчыца аддзелу ідэалогіі дзе-небудзь у Нароўлі ці Чавусах, імгненна наліваецца бураковым сокам.
— Для нормальных людей — по пять гривень, а для вас — по десять!
Ишь, развелось тут хохлов со своей «мовой»!
Суседнія цёткі салідарна абураюцца нахабствам «хохлов». Вецер ганарліва надзьмувае расейскія сцягі па-над іх галовамі. Наш маладзён нервова разварочваецца да мікрааўтобуса.
— Зараз коротка черга з АКСУ над цим клятим базаром — і вони в
мене «Ще не вмерла Україна» будуть співати!
Хлопца ледзь не гвалтам зацягваюць у салон.
— А завтра по всіх московських телеканалах покажуть, «як карателі з
київської хунти знущаються над російськомовними». Ти цього бажаеш?..
7
Памежжа. Ноч. Доўгі будынак чыгуначнага інтэрната, дзе цяпер жывём.
Я стаю на варце да шостай раніцы, пакуль не зменяць. Да расейскіх пазіцый
адсюль — крыху менш за два кіламетры, ідэальная дыстанцыя для мінамёта
калібру 82 мм. Насупраць, за субтыльнымі прысадамі, блякла блішчаць
чыгуначныя рэйкі. Па начах там іншым разам шчыруюць дыверсантыкадыраўцы з батальёну «Восток», якіх закідваюць з Расеі. Тыдзень таму
62
яны выкралі ўкраінскага старшага лейтэнанта. Заўчора на «расцяжцы» каля чыгуначнага пераезду падарвалася карова мясцовага фермера. Што будзе заўтра — не ведае ніхто.
Абыходжу інтэрнат па перыметры і зноў пільна ўглядаюся ў прысады
каля чыгуначнага насыпу: здаецца, усё па-ранейшаму. Скрозь сцішэлыя
шаты ліецца няпэўнае святло маладзіка, неба крэсляць бязважкія кажаны,
цёплае сутонне набіраецца свежым духам веснавой квецені. Праўда, недзе
ўдалечыні цяпер чуваць хіжае гырчэнне танкавых рухавікоў. Мяркуючы па
напрамку, адкуль даносіцца тое гырчэнне — танкі расейскія.
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Цяпер мне зусім нецікавыя ані праблемы літаратурнага постмадэрнізму,
ані нашыя дробныя звадкі ў Фейсбуку. Усё гэта, ды й, шчыра кажучы, многае іншае на тле тутэйшага прыфрантавога краявіду падаецца нікчэмным і
ўбогім, рыхтык жыццё інфузорый пад мікраскопам.

8
………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

10
А ў Чарнігаве сады ўжо адквітнелі. Сярод свежых клейкіх лістоў наліваюцца пругкія бомчыкі вішнёвай завязі. Сёлета на Сівершчыне прагназуецца добры ўраджай садовых культур. Калі толькі тыя сады не папляжаць
чужынскія танкі…
З Менска тэлефануе маці. Я не казаў, што ездзіў з хлопцамі на мяжу.
Вядома ж, калі я паеду туды зноўку, я і пра гэта ёй не скажу.
— Сынок, калі цябе чакаць? Па хуткім часе ў нас у Беларусі сады расквітнеюць, ты ж любіш такі час…
— Прыеду, мама, — адказваю.
А сады у нас вельмі падобныя: што ўкраінскія, што беларускія. Толькі
вось нашыя заўсёды квітнеюць крыху пазней…
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Ужо на адваротным шляху нечакана тэлефануе мой сябра Сашко.
— А я вже їду додому! У нас ротація! Ти де? В Києві? Так я також! А
давай зустрінемося!..
Праз якую гадзіну мы сядзім у гандэлку блізка Гідрапарку. Сашко
счарнелы, стомлены і засяроджаны. Моўчкі засаджвае ў сябе кілішкі, бы
тыя цвікі, недобразычліва мружыцца на плазмены экран па-над барнай
стойкай; штучная бландзінка ў стылізаваным пад украінскі трызуб какошніку дурным голасам гарлае: «Асталавіста, сепаратыста!» Дзве падпітыя
гопніцы зацята танчаць пад немудрагелісты матыў.
Сашко замаўляе яшчэ «два па сто».
— Минулого тижня у мене друга вбили. За водою вийшов з блокпоста.
Кулеметна черга нижче колін. Поки його тягнув, одна ступня взагалі відвалилася. Дотягнув — а хлопець вже неживий. І тут в його кишені дзвонить
мобільник. Беру, а це його мати: синку, я тобі теплі шкарпетки зв’язала...
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Іна Снарская

64

БЕЛ УКР

Іна Снарская (Дідик) нарадзілася ў горадзе Полацку. Скончыла Наваполацкі палітэхнічны
інстытут (будаўнічы факультэт) і Палтаўскі нацыянальны дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт
імя В. Г. Караленкі (філалагічны факультэт). З 1987 года жыве ў Палтаве. Працуе рэдактарам
тэлебачання Палтаўскай абласной дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі «Лтава». Аўтар 250 перадач і дакументальных фільмаў, 7 паэтычных зборнікаў: «Пацеркі», «Пачакай, мая птушка…», «Лясная панна», «Кветка гарынь», «Дзве зямлі — дзве долі», «Верасовыя песні
зары», «Ад сэрца да сэрца — дарога». Член Саюза беларускіх пісьменнікаў, Нацыянальных
саюзаў пісьменнікаў і журналістаў Украіны. Лаўрэат літаратурна-мастацкіх прэмій «Нашчадкі
Скарыны» (Беларусь), імя Васіля Сіманенкі, Івана Катлярэўскага, Леаніда Бразава, Панаса
Мірнага (Україна). Вершы Іны Снарскай перакладаліся на ўкраінскую, рускую, румынскую,
польскую, англійскую мовы. Сябра Вялікай рады МГА ЗБС «Бацькаўшчына».

«

«Дарога мая зазямлілася з двух бакоў», — напісала я ў аўтарскім
слове да сваёй сёмай кнігі паэзіі «Ад сэрца да сэрца — дарога». Так і ёсць:
зямля беларуская і зямля ўкраінская запоўнілі сэрца пароўну, спляліся каранямі і дарогамі. Дзе мяне больш? Радзіма — дзе мой род, дзе я нарадзілася,
дзе засталіся магілы дзядоў і бацькоў. Полацк. Бабуліна хата ў вёсачцы з
пяшчотнай назвай — Сястронкі. Брат у Мінску. Палтава — зямля, дзе жыву,
працую, дзе нарадзіла сына, дзе знайшла новых сяброў. Прарасла…
А хацела ж хутка вярнуцца на Радзіму. Кожны год пасля таго, як выйшла
замуж і з’ехала на Украіну, марыла вярнуцца дамоў. «Далей, на поўдзень
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ехала, а там — гняздо пад стрэхамі, ратуй, абарані…» — пісала ў першым
вершы з Палтавы. Успамінала цягнік, у якім ехала, стукат колаў, за вокнамі
ўсё чужое. Ехала ў невядомасць. Як прымуць бацькі мужа? Дзе буду працаваць? Каго сустрэну на дарогах лёсу? Ці змагу стаць каханай, адзінай? Ці
здолею кахаць сама? Чужая зямля — чужына… Усе гэтыя пытанні хвалявалі ад пачатку самастойнага жыцця. Нешта спраўдзілася, нешта — не. Як ва
ўсіх. Жыццё маё не заўсёды нагадвала прыемнае і бесклапотнае падарожжа. Але грэх наракаць на лёс. Некалькі разоў бралася весці дзённік, але закідвала гэтую справу. Часу не хапала ці паслядоўнасці? А яшчэ бянтэжыла
тое, што звычайна дзённікі аказваюцца не ў тым месцы і не ў той час. І тады
іх чытае нехта чужы. Як бы выпадкова. Непрыемна. Таму патаемныя думкі,
пачуцці давярала толькі вершам. А што тут дзіўнага? Які сорам? Няхай
чытаюць усе, каму роднасная мая душа. Чужы па духу чалавек вершаў маіх
чытаць не будзе. Мне падабаецца такая фраза: вершы — біяграфія душы.
Так што, шаноўныя, чытайце мае вершы, калі хочаце даведацца пра мяне
больш…

Памяці нябеснай сотні

Па беламу — трава,
Па чорнаму — няволя,
Галосіць удава
Савою ў чыстым полі.
Па чорнаму — снягі
Пярыну сцеляць душам,
Дзе волаты ляглі,
Там і сірот задушаць.
А пушчы хараство
Спяліць птушыны вырай.

Лятучае яство
Успомніць сны пра крылы.
Успомніць даўніх дзён
Жывую таямніцу:
Хто ў вышыні анёл,
Той на зямлі — крыніца.
А прашчур скажа нам:
«Не буді яко черві…»
І херувім, як храм,
Асвяціць шлях вячэрні.

Воўк снягоў
Што не заб’е, то зробіць нас мацнейшымі.
І выйдзе воўк снягоў хадой адважнай.
Ён, князь лясоў, ступіў на след мой першы,
Ён ведае чаго свабода важыць.
І я ваўку зірнула прама ў вочы.
Пабачыла паходні і капканы,
І зоркі спелыя сярод сірочай ночы,
І кінуты ў звера чорны камень.
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»
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Што не заб’е, то зробіць нас мацнейшымі.
Мы па адной цяпер ішлі сцяжыне.
Душу сваю я ратавала вершамі,
А воўк снягоў застыў кустом ажыны.
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***
Мы сустрэнемся ўсе калі-небудзь
На скрыжалях вятроў і дарог,
У далонях сунічнага неба,
На зары каралёў і нябог.
За ракой, за абшарам сусвету
Чарадзейныя ёсць астравы,
Там і вечар рыфмуецца з верай,
Там і сосны — сёстры травы.
Мы сустрэнемся ўсе нечакана
Па крыві, па сумленню радня...
І рукі не падыме Каін,
І прыме яго зямля.

***
На ростанях зімы сьвятлеюць вочы неба,
Штодзённую раку перахаджу я ўброд,
А за мяне бацькі кладуць жывыя трэбы
На тым канцы дажджоў, сумненняў і турбот.

Беларусы ва Украіне

Там моляцца за нас, а мы за іх старэем,
А мы за іх ідзем да берагоў душы,
І для сваіх дзяцей мы сталі ўжо карэннем,
Трымаем на плячах зялёны звон вяршынь.
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І будзе так заўжды пакуль зямля зямлёю,
І Божы Сын пакуль даруе ўсіх нябог.
На ростанях зімы пішу сваёй крывёю,
Што небыцця няма. Ёсць вера і любоў.

Доля
1
На сонячній маківці долі
Хлопчина малює волю.
І затишно сонцю, затишно,
І весело хлопцю, весело.
Ще вік не рахується втратами,
А тільки піснями і віршами.
2
Що знали вони про вічність,
Було сорок років на двох,
Як небо сипнуло у вічі
Синь свою, як горох.
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Бігли-бігли, та й зупинилися,
Падали обличчям до хмар.
А матері все молилися,
Гартували сердечний жар.
Як спати спокійно, вірою
Наповнювати серця,
Коли вже летять до вирію
Лелеки з очима Творця?
3
Творити чи не творити?
Гамлет тут не зарадить.
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Бракує слів говорити,
І не радіє радість.
А треба однак якось жити,
Не жевріти, а по-справжньому,
І хліб випікати житній,
І годувати відважних.
4
Суха трава, прим’ята м’ята,
Червоний жайвір на плечі.
Не всі верталися солдати
Додому. Танули в ночі.
Текли хвилини з неба в Літу,
Не відгукалися дзвони.

Суха трава. Жорстоке літо.
І на війні, як на війні.
5
Гармати тепер мовчали
І не було прощань,
Сокіл кружив ночами,
Степ причащав.
Соколе мій крилатий,
Перший ти звідав гарт,
Коли спочили солдати
Від відчайдушних втрат.
Соколе мій, Вітчизна
Спить у тебе на крилі.
Двері зорі відчинені.

Жаўруковая воля
1
Дзяўчынка, вяшчунка, душа,
Ты моўчкі крычыш ад болю.
Толькі табе вырашаць,
Ці прадаецца воля.
За сотню, ці за пятак,
За маселка з пірагамі.
Бо каінава пячаць
Штандарам чужым над намі.
2
Цёмна, сястрыца, цёмна
У светлы жнівеньскі дзень.
На камяністай прошчы
Я запалю агмень.
І паляцяць, як знічкі,
Золатам да нябёс
Душы ахвяраў прошчаных
У жаўруковы лёс.
3
А яны больш лістоў не напішуць,
Бо паляцелі лісты
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Пялёсткамі сонных вішань,
Водарам кветак лясных.
А яны лістоў не напішуць.
Надта павольна хада
Дрэваў, што бачылі іх яшчэ
Жывымі. Пакуль бяда
Не разлучыла.
Заснулі. Спачылі.
4
А лёс схавае пад крыло
Апошнюю зару.
Усе дарогі замяло,
А я агнём гару.
Цяпер за кожнага дажыць
Прыдзецца ўдвая
Табе і мне на той мяжы,
Дзе вешчая трава.
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Памяці загінулых
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На гэтай роспачнай мяжы
Прастрэленых вятроў,
Дзе нават горкія крыжы
Спяшаюцца дамоў.
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Квітнуть вірші, наче чорнобривці,
І летять птахами за село.
Я живу тут, та прийшла не звідси,
Голову сховала під крило.
Я живу тут, та мене так мало
Серед степу обріїв рясних.
Птах мій білий, я тебе впізнала,
Наче в очі глянула весні.

***

Як там наші сосни та берези?
Чи живий ще ярмарковий дід,
Що конем дарунки дітям возить?
Чи ховає сонце в бороді?..
Вже летить по небу наша хата,
Вікнами, як зорями, горить,
А на ганку вічна моя мати,
Чорнобривці кидає згори.

Поету
На ноги встав — зорю дістав,
І ніч змаліла.
Темніла за селом верста,
А тінь світліла.

І там, де осінь не біда,
Зима не туга.
То не роки — вода, вода,
Барвиста смуга.

Хранитель втрачених пісень,
Правічних казок,
Цей ліс воскрес (хвала весні)
Із нами разом.

Тепло із наших двох долонь —
Оця планета.
Гори, палай, не охолонь,
Рядок поета.
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***
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Пам’яті загиблого за незалежність
України побратима
Про що співають верби й тополі,
Про що цей світ замріяно-сумний?
Нелегко йти по бездоріжжі долі.
Як встигнути додому повесні?
Як донести той сонячний, останній
Гарячий щем і Яблуневий Спас,
З багряним листям, таїною давній,
Що нескінчений світ і кожен з нас.
Цей ліс, і квіти, і хатинки кволі
Гніздо зів’ють у серці, мов птахи…
Він босий йде по бездоріжжі долі
І прокладає нам рясні шляхи.

***
Українцям Польщі, які постраждали
внаслідок операції «Вісла» 1947 року
Хати летіли за лелеками на південь,
А нам — на північ.
Господи, прости,
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Далеко, вже далеко Україна,
Горять за спиною дороги і мости.
Лелеко, нам додому так далеко,
Ми їдемо у безвість і печаль,
Залиш хоча б пір’їнку нам, лелеко,
Щоб попрощатися.
Пече в руках свіча.
Земля моя, так гаряче світає,
Штовхає вітер в спину, як багнет.
Вертайтеся, лелеки, на причали
Моїх пісень, моїх юнацьких літ.
Ми їдемо на північ. Потяг. Ніч…

***

І знову про любов
І сяде біль, як сокіл на плече,
І стисне плоть, і загартує душу.
Не відведу зневірених очей,
А пригорну і у дорогу рушу.
А сокіл мій огляне небокрай,
Не покарає, не уб’є зненацька.
Він теж втомився відшукати рай
У надвечір’ї ворожнечі нашій.
Я пригорну, бо він же прилетів.
І каяття, і прощення напевно,
І незворотність спалених мостів
Любов і біль з’єднали так натхненно.
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Вже летять на південь клени
і птахів беруть з собою,
Тільки сад мій все зелений,
Стільки в ньому ще любові.
Від печалі до світанку —
Слід зими від люті чорний.
Сад мій — яблуком останнім
Соковитим і безсонним.
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О сокіл мій, не я тобі суддя.
Якщо болить — ростуть душа і крила.
Хоч не назву ніколи тебе «милий»,
Але почую голос твій лиш я.
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***
Коли прийде печаль —
Молися.
Коли прийде кохання —
Плач.
Коли ніч прийде —
Радій,
Бо сліз ніхто не побачить.
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Мовчання
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Просто мовчати. Мовчати… і,
Коли біль б’ється жилкою в скронях,
Начебто птах-підранок,
Під ранок знайти усі слова,
Усі втрачені сенси, усі мрії,
Що не збулися, що не знайшлися,
А тільки стекли по холодному склу,
Як по скелі. Розбити скло,
Перемолоти його у млинку для кави
На срібний пил,
Підкинути в небо, все ж ближче до зірок,
Щоб ніхто не здогадався,
Не зрозумів і не збагнув,
Що колись це було просто скло
З мріями, які не збулися,
Повітряними замками,
Віршами про кохання…
Моє мовчання — це…
Нехай це буде просто пил зірок,
Який так привабливо світиться на сонці.

***
Калино, не кляни мене,
Залиш мене на милість серця,
Я вип’ю день до сліз, до денця,
Як ніч помре, як ніч мине.
У сильних хліба не прошу,
Мені б залишить тільки волю,
І вкриє ранок спалах болю:
Це я над прірвою кружу.
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***
Не щастить, не щастить.
Сумно, Ангеле мій милий,
Нас карає не блакить
І не сивий клен похилий.
Нас карає не трава.
Перед холодом слабка я,
Бо гаряча голова.
Каюсь, Ангеле мій, каюсь.

***
Дитя,
Мені відома одна велика таємниця.
Вона така проста і така світла:
Коли ми народилися з вічності
І у вічність підемо колись на світанку,
Ми є однолітками —
І ти, і я, і вічність…

Сонце призахідне,
Дай мені час на пісні.
Ось вони вже підлітають,
Птахи синьоокі.
Я відчуваю їх крила
У вранішнім сні.
Травень босоніж пройшов по траві,
Наче спокій.
Сонце призахідне,
Дай мені час на любов.
Трави пливуть наді мною,
Дерева і квіти.
Я не питаю куди вони,
Нащо і звідки.
Знаю — це свідки, а мить ця —
Черемховий Бог.
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УКРАЇНЦІ В БІЛОРУСІ

Українці в Білорусі

Тетяна Струк

72

УКР

Заступник голови Білоруського громадського об’єднання українців «Ватра», голова товариства українців «Обрій», Генеральний представник УРБГО «Міжнародне вінницьке земляцтво». Нагороджена орденом «За заслуги III ступеню» (2011), Почесною відзнакою «За
досягнення в розвитку культури і мистецтв (2005)» тощо.

«

Українці містечка Колодіщі Мінського району в 1992 році створили товариство «Обрій». Десь там, далеко за обрієм, квітує, сміється, співає,
сумує, працює, мріє, святкує дорога, гарна, рідна, незалежна Україна. Там
пройшли наші дитинство і юність, там залишилась наша родина, друзі, туди
линуть думки, сподівання, мрії. Про неї співаємо, її прославляємо.
І живе у серці заповіт Тараса Шевченка: «…Мені думається, якби батьківщина моя була б найбіднішою, найменшою на землі — і тоді вона мені
здавалася б кращою від Швейцарії і всіх Італій… Нам, її дітям, належить
любити і пишатися своєю прегарною матір'ю і служити їй коли не на істотну користь, то, принаймні, на славу імені України».

»
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Цю народну легенду переповідають по-різному. Розповім і я її на власний лад.
Весна в Україні того року була пізня, але напрочуд тепла і благодатна.
Гомоніли птаством гаї, цвів бузок, синіший за небо, буяв ліловими, рожевими та білими барвами. Здавалося, духмяні пахощі висіли в повітрі, і набуло
воно ніжного бузкового відтінку.
Все кругом усміхалось святково і чисто бузком і небесно-блакитним
барвінком. Сонце дихало ніжно й тепло, і була у тій весні якась таємниця
свіжості і краси природи…
І в цю пору прийшла в Україну страшенна біда. Хворіли і страждали
люди, а найбільше — діти, невинні маленькі діти. Вже й не було сили, що
спинила б цю кару.
…Почорніла, постаріла Устина, ще недавно — вродлива жінка і дбайлива мати. Двоє діточок поховала вона, а тепер ніжно пригортала-заколисувала найменшенького. Василечко не їв, не пив, танув на очах. А оченята благали: «Мамо, я не хочу помирати!»
Молилася вона: «Сили небесні!.. Вбережіть його від смерті…». І чи
сниться, чи мариться їй голос: «Послано чорну смерть на людей. Нема
хреста — нема й оберегу. Вишивай, Устино, хрестиком сорочку і вбери в неї
дитинку — цим ти і врятуєш Василечка. Але не кажи нікому — то є таємниця від усіх…».
Враз схопилася жінка і, колючи пучки пальців на кров, вишивала хрестиком сорочечку і ще до сходу сонця вбрала в неї хлопчика. Повеселішав,
одужав коханий синочок. Радість охопила Устину… Але… Але… Роздивилася вона навкруги — так само скрізь ходила біда — лютий мор. Плакали
матері, навіки прощаючись зі своїми діточками. Материнське серце стискалось від болю, коли бачило, що знову понесли небіжчика на цвинтар. «Таємниця. Чому таємниця?! Ні, це повинні зробити усі!» — подумала Устина
і вибігла геть на люди. Стукала у вікна, гримала у двері, кричала: «Люди!
Вишивайте! Шийте, вишивайте сорочки! Це буде оберіг на всі віки! То
пам’ять роду нашого!»
І люди послухали її. Хрестики червоні, хрестики чорні, хрестики блакитні залишалися після жіночих рук. Так одягнулись усі у вишиванки.
І відступив лютий мор! Перемогли біду гаряча материнська любов,
міцна віра, вічна надія, працьовитість та майстерність.
…Була весна, цвів хрещатий барвінок і бузок.
З тієї пори хрестики на сорочках та на рушниках стали оберегом народу. Вони для душі, для здоров’я, для краси, вони — на щастя, вони — на
долю.
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ВІТАННЯ З УКРАЇНИ

Наталя Савчук

УКР

Вітання з України

«
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Не пам’ятаю, щоб мріяла стати кимось конкретним,
але завжди хотіла бути щасливою і потрібною Людиною. Ця щасливість у мене
асоціювалася з люблячою
родиною та «книжною» роботою, тобто хотіла бути мамою і вченим / письменником / журналістом / редактором / бібліотекарем / учителем залежно від настрою.
Зрештою, мрії справдилися і я спробувала себе в усіх цих професіях, але
завжди залишалася й залишаюся насамперед Мамою і Книжником.
Народилася я новорічної ночі 1967 року на Вінниччині. Батьки були
сільськими лікарями, але переїхали до містечка Миронівка на Київщині,
аби дати змогу нам з братом отримати освіту. 1984 року з золотою медаллю
закінчила школу. На той час була уже широко знаним автором у рідному
місті та його околицях, бо з першого класу читала власні поезії зі сцени та
друкувалася у місцевій і республіканській пресі.
У 1989 році закінчила відділення української філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка. У роки студентства з Божої ласки знайшла і добрих вчителів, і щирих друзів, і улюблену справу, й своє
подружжя.
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У 1998 році захистила дисертаційне дослідження: «Видання для дітей
в Україні 1917—1923 рр.: історіографія, джерела, типологія» та здобула
звання кандидата історичних наук. Книжки для дітей досліджую та рецензую з дев’ятого класу й досі, бо певна, що все найсвітліше і найважливіше
людство виповіло саме в них.
Упродовж життя викладала українську та світову літературу в школі,
була редактором відділу педагогічного журналу, викладачем у вузах Києва
і завжди скрізь невпинно писала. Маю повні шухляди віршів і оповідок.
Але опублікувала з написаного мало, бо певна, що Бог зараховує творцям
рукописи, а за книжки питає вже з інших.
Нині старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, а також
провідний бібліограф Національної бібліотеки України для дітей. Веду авторський електронний ресурс, присвячений українській книзі для дітей
«Ключ». А ще спробую модернізувати свої погляди на друк, потроху розкриваючи перед читачем свої шухляди...
Готую до друку першу книгу фентезійної саги «Літописи Семисвіття»
— «Діти переступу» та збірку оповідань «Страшно Смішно».
Своїм білоруським читачам хочу побажати не тратити життя на боротьбу зі злом, а щомиті примножувати у світі Добро, бо тільки так можна
залишитися Людиною в Божому світі.

»

«Кажу-кажу казку. Купив дід бубликів в’язку…»
А ще сітра, і шербету, і солодких товстеньких паличок кукурудзяних, і
поніс із «Вітерця» додому. А ми біжимо назустріч з Сірьожкою малим, бо
дід нап’ється з дядьками у «Вітерку» і все погубить: і хліб, і масло. А що
тоді бабця діставатиме зі слоїчка з посоленою водою та маститиме нам на
хліб?
Дід увесь у сірому й чорному. Безвусий і жилавий. Дід пахне «Біломором». Дід їсть борщ із вареним салом і часником. Дід ловить до сходу сонця
рибу в комишах, а ми спимо у нього в кожусі. Тоді прокидаємося, бабця доїть корову і ми п’ємо молоко з пінкою і їмо товсті дріжджові млинці, і йдемо
ловити рибу чи поратися в городі, чи в садок, чи по хаті крутитися, чи з дідом на колгосп, чи куди пошлють…
День сочиться крізь сонце, поки й не витече весь до крапельки. Бабця
нагріє води, повимиває нас від пилюги, повечеряємо та почнемо вкладатися. Ліжка в бабці високі й вологі, бо хату «не так поставили», й вона «мокне». І бабця сама висока й полога, як плакуча верба, з постійно вмотаною
головою, бо «не одпуска», та вологими сивими очима. Вона щось шепче
собі тихенько в порожній куток до Бога, а тоді лягає і починає розказувати
казки, або як вони жили за панів, як замолоду вона дівувала, як її мати
одиначка-багатирша своєю волею за наймита пішла…
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А дід у сінях курить, і чути, як рипить під ним ослінчик. А повз вікно
пливуть срібні бублики сивого диму. А яблуня стара за вікном хитається,
наче її хтось надкушує — хап-хап, хить…
Скрип-скрип — порипує віз, як ми, бува, вибираємося до Верболозів,
де, Богу дякувати, живе ще прабаба Оксана, бабціна мати. Сліпа й сухесенька, як сухостій, вона мені схожа на кремінець — біла на люди та чорна,
як рілля, й так само тверда, чим глибше копнеш. «Життя її б’є, б’є, та тільки
іскри летять!» — то так мама каже. А ще кажуть, що вона одна на всю Вінниччину не вступила в колгосп, а лишень приказувала: «Змолоду дурного
не робила, й на старість не робитиму». А син її — мій дядько — був директором школи і так і не став комуністом через оте материне «в гівно не вступатиму». Сліпа-сліпісінька баба Оксана давала раду собі і своєму обійстю,
а коли увірвався сільський бугай-запліднювач і всеньке село полізло на дахи та вишні вздовж вулиці, вона спокійно собі вийшла посеред пилюги,
боса, білоголова, в своєму вічному платочку та кофточці, і спинила того
бугая, взяла за налигач і довго ще чекала, щоб хто їх обох провів до колгоспної обори, куди вона, ще як бачила, й ногою не стала, а ниньки наосліп
дороги найти не могла.
Баба Оксана і жодного з нас вже очима не бачила, але знала й обдаровувала яблуками та бубликами, що їх возив спеціально для того з Козятина
дядько Іван чи хто другий на її просьбу. Ті бублики пахли мені травою та
малиною, а ще «смоктушками», такими льодяниками, що продавали на вагу
в кооперації та тримали дома «на случай». У баби Оксани ті «смоктушки»
ніколи чогось не облипали у мисничку крихтами. Може тому, що тих крихт
я ніколи в неї не бачила. Вона завше змітала їх із клейонки собі в дрібну
жилаву долоньку та кидала до рота, а як десь їй ще пахло тим «потеряним»
хлібом, то ловила невидимі крихти пучечками, та все несла до тремтячих
вицвілих губів. Проти вікна здавалося, що то вона чи то хрестить кого невидимого, чи від чого одхрещується… Довго по тому я думала, що дід зове
бабу «чорноротою», бо вона зосліпу накидала повен рот землі та й має тепер...
Але то все зовсім не історія, а так, дитинство.
Історію розказав мені якось по Великодні батько, коли ми вже геть прибралися на могилках, і люди пішли по хатах, а діти розтягли цукерки та
крашанки.
Дід поховав бабу на самому краю цвинтаря на горбі над ставом. Казав:
«Буду собі рибу ловити, щоб із Маланкою не лаятися». Тепер лежить собі
коло неї та й ніхто не знає, чи ловиться йому та риба…
Так ото сиділи ми з батьком на тому горбі, він пив собі до діда та до
баби чарчину. На ставу срібними бубликами ходили кола від риби, чи від
жаб, чи так собі щось скидалося над водою. А батько пив та пив, та все
щось казав і казав мені… А поза нами хрести старі хиталися незгадані та
все хлип-хлип …
Саме трохи переколотилося після революції: старі собі порали по ста-

almanach-правка.indd 76

16.01.2015 9:01:56

almanach-правка.indd 77

Вітання з України

рому, молоді крутилися як знали, родило собі, що мало: і діти, і збіжжя... А
тоді враз стало на голод. І то так прикрутило, що баба Оксана гукнула якось
до хати Тимоша — мого діда — а її приймака, чорночубого смаглія Тимоша
Мельника, який пішов за заїжджу западенку замолоду, взяв її фамілію та
став Бойчуком, та так і вижив. Бо всіх моїх подільських Мельників виправили до Сибіру несходимого, і слід їх лишився десь там. Кажуть, у Томську
й досі є місце, де поховано прадіда Адама, бо він і там приростив до холодної землі наші солодкі червонобокі яблука-«циганки». Так отой Тимош, ще
як був не «куркуленям», а «Мельниковим молодшеньким», летів селом на
трійці коней, що їх і сам викохав, із білими цятками на лобі, стояв на мальованому возі, як той циган — тільки чуб вився! А бабця моя, тоді ще «Маланка писарева», що так мліла до танцю, що в’язала на пальці яку ганчірку,
щоб не питали, чого боса на музику прийшла, і вибивала, аж пяти лящали!
Так ото стояла вона біля калитки, руса, дорідна й гінка, з очима як небо
проти сонця, і так само яро сміялася з того цигана зальотного хутірського…
Ото ж, як став він Бойчуком, то таки знов прийшов до неї. І стали вони
пара, бо бабі Оксані то не ляк був, що «куркуленя», вона сама пішла своєю
волею за бідного одиначка і ніколи не шкодувала, сказала: «Грошей як не
нагребеш, то хоч помацаєш, а любові, як Бог дав, а ти не брав, то вже не діждеш». Ото й жили собі Тимош із Маланкою при бабі, бо від Мельникового
хутора дідові за колгоспу тільки став лишився — рибу ловити. Син у них
народився — Іван. І робота їх не минала, то й жили не гірше за людей. Ось
тільки стало якось голодно, а тоді й зовсім біда…
І настав день, коли баба Оксана сіла перед Тимошем, руки склала у
пелені і чорно, як той кремінь слюдяний, зиркнувши йому поза плечі, сказала:
— Ну що, синку? Пакуйся та їдь собі. Їдь туди, де Совєти ото строють
чи на шахти.. Їдь, дитино, поки силу маєш. Бо ми тебе не прокормимо, а
Маланку й дитя, як Бог дасть, не згубимо. А ти їдь. Спасайся, поки можеш… Зостанешся — вернешся…
Казалося те проти ночі. А вдосвіта пішов собі Тимош Мельників на
Козятин, їхати на Дніпрельстан шукати собі життя…
Про ту дорогу дід ніколи нічого не казав. Лише раз чула, що його в
товарняку, як потім знов у війну німці, вурки за жида прийняли та хотіли
порізати, а не ждали, що він — «кулак жилавий» — їх одмолотить, хоч і з
сили спав…
…А вже на тій стройці тих людей набилося — як чортів до пекла! Тільки очі на зчорнілих обличчях голодно блищать між щетиною, куди не зиркни. По болоту дошки настелені де-не-де: «Їй-бо, наче гробки розвезло та
труни старі розлізлися попід ноги», — казав мені дід.
А роботу давала в конторі білява така кругловида молодиця з чорними,
«як ото вишні опалі в росі», очима. Глипнула на діда та й каже:
— Іди з отого кутка — в отой!
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Дід рушив. Іде, а йому ті очі туди-сюди хить-хить над столом, а Сталін
на портреті люлькою — пих-пих, аж білі кола по стіні, по полу… А ноги
важкі, «їй-бо, наче через твань під Янківцями брести», поки переставиш,
умлієш… Дійшов. Став. Обернувся.
— Ну?
— Шо, ну? — глипнула сухо та й схилилася до папірців на столі. —
Куди тебе такого брати? Нема у нас роботи на таких... Щитай одробився
вже…
— Тобі, значить, робота є? Бумажок накидали як свині гички — тільки
копирсайся! Жируй собі в теплі, в добрі… А мені, значиться, нема? А мені,
значить, помирай отамо в баюрі! Рід увесь лежить десь по Сибіру — то хоч
снігом вкритий! А ти, Тимоше, лягай кістьми серед багна і гний! Гний, бо
по тобі уже все! Нікого нема жити! А щоб ви всі отутечки й погнили, де
сидите!
Та як тупне ногою зі злості немічної, та як кулаком люто поточиться…
Вишні з очей… Колами… Сивими бубликами… Люлька з-під вусів… Брик!
Тільки штанини мелькнули та жалібно обвисли на грубих мослах важких чоловічних ніг. Лежить собі півником прибитим коло столу — шия довга гострим кадиком в небо тіпає, тіло довге, руки довгі, ноги довгі ниточками… І тільки кулаки важкі лежать…
Кап-кап… То вода йому з лиця капає…Чи їй сльози з очей… Клацклац… То машинка під її пальцями вибиває йому «путьовку в жизнь» — на
конюшню, там тепло і хлібно…
…Кап-кап… — то вже знадвору — небо тихцем і собі хлипає, бо тільки воно знає, що її мамця лягла під той самий сніг перед Томськом….
— На! — папірець тиць в руку. — Живи, якщо дійдеш…
Двері рипнули. Болото чавкнуло з-під чобота. По небу червоні кола —
хить… А треба йти. До тих ясел, де Бог спить і жде, коли Тимош дійде та
відігріється коло вгодованої конячини, та получить пайку, бо то теж робота
— ходити коло коня, возити воду на котлован… А Бог дасть, на силі стане
— будуть із Тимоша люди! Ще заграють бісиками оті черешневі очі на нього зиркаючи, ой, як заграють! Тільки треба іти… Багна хлип та хвать за
чобіт… А щоб тебе! А сонце плямами по чорному світові — хить… Хоч
стій, хоч падай, а треба йти… Бо Маланка житиме… Іван житиме… Баба
Оксана не збреше, казала — не вмруть, значить не вмруть. А він умре. Ляже
собі тутого… І хай собі живуть, як знають…
Ніхто б нічого не знав, коли б дід мій став і вмер. Казалася б собі казка,
та не про нас…
А так… Купив дід бубликів в’язку, та бабі хустку фабричну, та синові
кашкета городського, а прабабі на кохту набрав. Приїхав у село — панпаничем — піджак новий, штани в чоботи юхтові заправлені, ще й галстук
на шиї. Не Тимош — Тимофій Адамович! А Маланка тим галстуком городським теля припнула… Долю йому припнула до того життя, що він із нього
так люто брів до іншого, нехай і совєцького, безземельного…
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З того часу і доки я його знала, дід мовчки робив, порався і люто бив
бабцю, коли був п’яний. А пив він чи не щодня, бо робив усім, а люди на
селі грошей не знали, дякували чим Бог дав — чарчиною та закускою…
Я знаю... Батько важко, до втрати реального, божеволіючи, змалку обдумував план убивства діда. Двом іншим було байдуже. Вони вискакували
з хати ледь зачували важкі п’яні кроки по вулиці і тікали геть — у город чи
до сусідів. Приходили, коли дід спав, а баба поралася по-хазяйству, сторожко дослухаючись до його хропіння.
А батько не міг. Він кидався під важкі дідові чоботи, прикриваючи бабу
— свою матір, кусався, підставляв своє худе тіло під свинцеві кулаки вічного каменотеса. А потім вив ночами від болю та образи і обдумував план
вбивства діда.
Дід був його батьком. Він тяжко робив, з колгоспу бадилини не вкрав,
з хати пилини не пропив, але село на багато років після казало: «Не дай Бог
тобі, дитино, Маланчиного Тимоша...».
Баба була його мамою. А батьку моєму йшов чотирнадцятий рік.
— Тітко, я вб’ю батька.
— Господи, дитино, перехрестися і не мороч дурним голови! Оно бачиш, теля втекло. Піди-но вижени.
— Тітко, я уб’ю батька!
— А щоб тобі лихо на голову, куди ти дурне лізеш у чужий город! — і
побігла, вгрузаючи по самі щиколотки у глевку землю, до теляти. Бо воно ж
— тварина Божа, мала, дурна —пішло в город і не знає, що сусід може дрином уперіщити впоперек рудої спини...
— Мамо, киньте його! Нам так добре буде самим! Мамо! А то я вб’ю
батька.
— Господь із тобою, синку! Він же нас годує, він же з хати пилиночки
не пропив! А що б’ється... То і його ж не медом мажуть на сім світі... Підино принеси свині кропиви. І не бери дурного в голову... А я ось оклигаю та
встану, та піду зварю щось їсти, та будемо порати…
— Бабо, я вб’ю батька.
У баби тіло сухеньке, а очі вологі та важкі, як глей.
— Ну що ж, Петю, можеш вбити. Уже можеш... Але як же ти після жити будеш, знаючи, що ти батька вбив? Ти, синку, подумай, а тоді вже роби.
Роби, як знаєш...
А звідки йому знати?
У селі все поперечитував, що в кого було — від «Псалтиря» до «Капіталу». Отут на загаті, де сонце котиться просто під ноги... З поля мати має
прийти... Спершу прийде запах трави і ще чогось дуже маминого... А потім
прийде батько. Його досі нема. Нап’ється.
І він уб’є його.
Візьме здорового ножа кабанячого і всуне йому в груди, туди, де серце.
По саму ручку!
А мати завищать.
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А батько важко захитається і впаде долу. І ніж проткне його наскрізь. І
прямо зі спини, через брудну потну сорочку тирчатиме лезо. І кров потече
цівкою, а потім ще, а потім річка хлине з-під ножа і заллє долівку, вимащену глиною, а потім підніметься вище, ще вище і поллється крізь вікна...
І люди будуть бачити, як з їх вікон тече кров по подвір’ю, а потім униз
по городу до річки. І люди будуть казати: «То Петро-Піра батька вбив... »
— Ванька! Петька! Ростік! Чорти репані! Ану сюди! Я вас навчу, як із
пенька срати! Сюди, сучі діти! Батько йде!
І заґвалтували, захлинаючись, собаки вулицею, вітаючи Маланчиного
Тимоша...
Я знаю…
Батько щоночі тихо молиться тільки йому відомому Богові, що той не
дав йому духу вбити діда, батькового батька...
Ліхтар проти вікна золотим бубликом проти ночі… Фари колами по вікну... Ніч сочиться собі зорями… Кажу-кажу, а вже й на Світ стає…
Хата на ранок вихолодає, а під кожухом так тепло — тільки спати… А
двері рип і рип — то бабці вже нема спання — сонце встало. А те, що того
сонця ще й півні не від кукурікали, то байдуже… Встало — значить, пора…
— А щоб вас самих так кидало й не підіймало! Щоб вам руки всохли,
не наноситеся ніяк… Щоб вам ноги вмерзли по саму причину й попуску не
дало! Ганю! Дитино! Іди сюди, Бога ради! Оп’ять підкинули під ворота… А
щоб ви вже повиздихали зі своїми болячками, прости Господи, до одного!
Не люди, а біда якась…
Баба Маланка кляне і хреститься та кутається в товсту пухову сіру
хустку…
— Не приведи Боже отак дохторувати… — та по снігу рип-рип чунями
через двір. А Шарик — за нею, тільки хвіст віється. Мені з вікна не видко,
куди вони почалапали, а чути бабу добре. Уже й сонце з переляку вистромилося на той ґвалт…
Баба у нас зимує, вважай, відколи я себе знаю. Вона їде мене глядіти,
поки в мами сесія. А ще вона глядить батька, бо він за роботою «світу Божого не бачить». А ще в неї весь час болить голова, «бо Спасу немає», і
серце болить «аж за душу тягне»… І зимою у баби робити нема чого вдома.
А за Тимошем і Маруся, молодша невістка, подивиться… А весню і літом,
і восени мати обсапує і обполює, і обкопує, і обстірує, і порає! А я з дідом і
Сірьожкою рибу ловлю і їжджу в Козятин стригтися в парикмахерську, і
ходжу в кооперацію, і на пєвчу з бабцею… А зимою що? Сидимо туто.
— Ганю! Та йди уже, Бога ради. Та Петю підніми, бо ми ж його самі не
доволочемо… А ти чого стала гола на дверях! — це вже до мене. — Ану в
хату! Та що ж це за іродові душі такі! Та коли ж вони вже всі поодкидаються, прости Боже!..
— Ой, мамо, годі вже! — то вже мама моя іде за бабою. — Куди його
вже класти… Хоч сам іди в буду собачу спати… Петю! Петю! Іще одного
підкинули…
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А скрізь снігу! Поле кругом біле-біле. Амбулаторія наша як чорна цятка серед білого світу. А мати і баба обидві такі дрібні та тонкі волочуть по
подвір’ю тітку чужу, загорнену в здоровенного кожуха. А батько до них вискакує — худий, чорний, у светрові здоровенному, кирзяках на босу ногу…
Тягнуть… слід за ними аж під самий поріг сивий по білому…
У нас так часто буває. Ото як хто захвоів, а живе «не в нашому районі»,
то не йде лічитися куди треба, а кладуть того больного на сани та тихцем
батькові під вікна підвезуть і кинуть. Бо «куди той дохтор дінеться»! А нікуди не дінеться. Буде лічити, «бо то усе люди!», бо в Никитинцях «таке
падло докторує, що само собі без рубля пальця не зав’яже!» А в Сокорянах
зроду доктори не трималися, бо баба Сиклета з синами скалічать раніше,
ніж докторувати почнеш, бо то старе село, там по-новому не дуже вірять…
А Демидович із Білогородки — то «чоловік добрий і доктор нічогенький,
коли тверезий». Тільки то дуже зрідка бува… Так що батькові нема куди діватися. Вони з мамою на всю цю глуш одні «людські дохторі».
Ще тільки на Різдво, а в нас вже повна хата больних: і на кухні лежать,
і в мене на розкладушці, і на бабиній перині, і в коридорі на лавках…
«Справніші» у собі раду дають, а мати бігає і всіх коле та бинтує, та маже,
та колотить мікстури ночами… А батько сірий і старий-старий із виду прихилиться до печі над мискою та замість сьорбати — спить… А баба кляне
все і всіх та їсти нам варить… А я казки кажу та пісні співаю, щоб їм не
сумно лежати було…
Мені, хто вже кращий, достають із-під подушок чи з кишень «смоктушки» та бублики, запацьорені в кришках, або вчать, як оклигають, пісень
усяких, що я, бува, як затягну, то мати аж червоними колами по обличчю
йде та лається на тих дядьків так, що й бабі на заздрість. А вони регочуть:
«То нічого, що докторова, хай знає, як співати на перепій». А баба Ганка зі
свічечок і соломи ліпить «павуків» і «птиць». А дід її, як приходить, витинає з бумаги не сніжинки, а дерева й оленів, і птахів парами, і дівок із парубками, і Бога з двома великими очима, що через них, як вчепити його на
шибку, видно увесь білий світ поперед хати…
…Білого світу зимою повно-повнісінько! Як, бува, мати по селу іде
«патронувати», а баба зляже з того всього, ми з батьком удвох «по визовах
мотаємося». Батько мені сіна намостить, у кожух вкутає, та й їдемо полями
з одного краю неба до другого. Сани рип-рип снігом білим. У батька віжки
під коліном, рушниця під рукою — всяке буває на тих виїздах. Кожух здоровенний, сіно пахне ставом і кониками. Сніг перед нас білий, небо біле, а
за нами — слід сивіє! Гризу собі бублики — такі здорові, на руку вдіти можна, маком притрушені. Похукаєш на його під кожухом і гризеш …
Біля кооперації чорно! Людей тисча стоїть! Привезли, видно, крам, або
«завоз», і є усе-усе: і хліб, і олія, і сітро, і цукерки київські, і халва, і шербет.
А буває, що є навіть ковбаса й оселедці… Люди стіною стоять, гудуть, що
аж до нас чути.
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— Тпру! — стаємо скраю. Батько підводиться: — Мені б, хлопці, прикурити взяти… Не вступите? — тихо так до крайніх.
А хтось:
— Диви, доктор!
І чорна стіна хлип — на два боки, і дорога батькові сива по втоптаному
снігу між людей.
А сльози йому кап-кап … Таки, доктор!
Ви коли-небудь були у божевільні?
Я — лише на території. Чудове, скажу вам, місце: тихе, золоте та прозоре, прибране й зовсім не галасливе. Ідеш мов би до Врубелевої церкви,
але десь трохи збочуєш — і вже стоїш посеред корпусів. Там теж є церква…
І я таки геть дурна, бо привела сюди сина, наче хтось мені скаже, що я
сама собі казати мушу...
Лікар зі своєю родиною живе просто в кімнаті поліклініки, і якийсь зовсім дикий дід проводить нас до кабінету…
…Цікаво, Врубель був хворим на геніальність? Цю хворобу вже вміють лікувати? Певно, що так…
Коли дитина надто чутлива — це дуже небезпечно для оточуючих. Вона бачить їх як є, а не як має бачити… Як людям жити, дивлячись їй у вічі?
А там — не «дзеркало душі», а пустка. Бо хто їм винен, що вони такі спустошені? Моє дитя? Я в тих очах окрім любові та страху нічого не бачу. Бо я
люблю. Бо я боюся. Бо я знаю, що з «вовками жити, по вовчи вити». А йому
цілого світу жаль, «бо то усе — люди!»
— У вашої дитини може бути дуже важка доля. Вона соціально дизадаптована. Хлопець не розуміє соціуму, соціум не приймає його…
— Ви знаєте, у Ієшуа теж була страшенно важка доля. Гадаєте, це через
соціальну дизадаптованість?
— Ну, знаєте, мамочка! А якщо це антихрист? Творче начало взагалі
рідко служить добру.
— Чесно кажучи, я була певна, що воно взагалі рідко служить…
— Ну, мамочка, з вами важко!..
Таки так. Зі мною важко. Не зговориш. Така вродилася, видно… «З
дуба верби не виростиш. Та й не тра!»— казав дід. А бабця все не могла
втямити: «Куди ж ти, дитино, біжиш? Іще ж ні один не вертався, не казав,
що не встиг!» Таки так.
Я вже не біжу. Я сиджу собі коло сина та кажу йому казку, бо він любить слухати, а я люблю казати. Син дригає ногами під лавкою та гризе
бублика, рясно посипаного маком — здорового бублика з діркою, що лишиться, коли його з’їсти.
А я все кажу та кажу йому казку, як купив дід бубликів в’язку, нісніс…
…День сочиться крізь сонце, поки й не витече весь до крапельки…
Ніхто б нічого не знав, коли б дід став і вмер. Казалася б собі казка, та не
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про нас… Батько щоночі тихо молиться тільки йому відомому Богові... А
сльози йому кап-кап … Таки, доктор… Не те що я, тільки й можу казки казати…
…Накочуєся Різдво на буденні клопоти. І мушлі халуп зацвітають свіжими ялинковими трупиками, густо зацяцькованими мішурою скляних порожніх кульок. З кватирок несе смородом убієнних корів і свиней, індичок
і курей. Магазини плюються натовпами останніх запізнілих дарувальників
і навіть терпкий різдвяний мороз не гасить міського смороду.
Ми сидимо в чисто прибраному домі, густо всіяна сіном долівка пашить силою трав і пізніх літніх злив. Повишивані ще в невідь які часи обереги стоять супроти тьми на вікнах і дверях, рятують наші душі, міцно обхопивши теплими кільцями шию й зап’ястки. У кутку зі старої, виробленої
ще прабабунею моєю, макітри шелестить золото пшениці, посіяної в час
вогню, аби в час води мати його силу й ім’я. Тихо теплиться віск і син ліпить із його холонучих крапель кумедних звіриків. Вони сидять уже навколо мисочок з фарбами і біля миски з крашанками, і на підвіконні. Якийсь
шарпкий заєць потяг кудись до вазону і тепер дряпається на високу гілку
квіту. Син любить наділяти живою силою свої вигадки і досхочу бавитися
новоспеченими світами. Коли він надто заграється і дає їм вододіл Добра й
Зла, мушу сваритися та змітати усе те жив’я в первісний хаос своїх снів...
Накочується Різдво. Я вже тисячу років святкувала його як усі нормальні люди — смертю дерев і забавками, столом, забитим смородом вбитого зела й тварі та безплідними любощами донесхочу. А нині, коли чорне
видиво здерло з очей полуду непорушності сущого, я пишу писанки. Бо то
будуть нові світи, і я мушу встигнути до Різдва виписати їх точно й тонко, з
нетрями й звір’ями, із зорями й пітьмою, аби в них міг вміститися вихор
Живого Духу. Бо вже більше нікому, бо я остання з роду Вед Пупорізок. Немає в оцім світі вже жодної Баби. Скам’яніли, як сіль в цьому лютому світові, пішли йому за очі, змужилися та й тішаться бойнею нестихаючою... А я
сиджу одним-одна і плачу з ляку, і пишу тремтячою незрілою рукою Писаний Світовид, а син мій ліпить твар земну і небесну...
І надходить ніч. І всім чути регіт і лемент міста. І нам чути холодне
дихання Неминучого. Дитя моє втомлено доліплює останнього великого
птаха з теплого воску, що був колись уже іншим птахом під стелею іншого
дому. І їй під крила вішаємо писанки... Вони сповнені порожнечі, обрамленої належними оберегами, і в цьому домі ні їм ні нам ніщо не загрожує.
Чоловік мій, крізь тінь тіла якого нагло проступає сутінь Ратая й Оратая, сідає край столу та крає до грудей ще не вистиглий Круг кораваю. Вода
небесна і Земне зело злиті в ньому воєдино силою вродженого Древом Вогню, впокореного Каменем. Під рукою чоловіка мого Коло стає скибами та
крихтами. Птах клює їх з долонь сина, і небо всівається зорями так любо,
що мушу кинути і йому скибку. Вона місячно зблискує відлунням тепла нашого Кола й тоне в пітьмі. Холод і сутінь обступають Дім мій. Холод і Сутінь...
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Завія змиває зі світу кольори та межі. Впившись до забуття ідуть у Сни
тисячі невхожих, лишаючи за собою чорні сліди марнот і зловір’я. Але Час
скінчився і ніхто не вимовлятиме їхніх нечистот. Бо Час стає цівкою, ниткою над писанкою, пуповиною стає Час! І мені вже не відомо про їхній бруд
і тлін. І нікому у цім світі не відомо, бо я остання з Вед-відунь...
Над пухлиною нового світу, що нагло рве стару плоть узвичаєного за
тисячоліття буття, клекоче Пустка Незвіданого і ми мертво стоїмо, сплітаючись тілами в нерушиме Коло, аби й прогадом не зрушити тремкої рівноваги Буття.
Різдво! І я, остання Баба-пупорізка з роду Вед, полоснула по тонкій
цівці енерговоду, знову даючи добро апокаліпсису народження нового
дня…
Ліхтар проти вікна золотим бубликом проти ночі… Фари колами по вікну... Ніч сочиться собі зорями… Кажу-кажу, а вже й на Світ стає…
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«

Нарадзіўся ў 1976 годзе ў Крывым Розе на Днепрапятроўшчыне
(Украіна), дзе і жыву дагэтуль. Скончыў Днепрапятроўскі нацыянальны
ўніверсітэт. Паводле спецыяльнасці — інжынер. Рэдагую кнігі ў некалькіх
выдавецтвах, вяду гурток у школе, перакладаю артыкулы, зрэдку пішу
праграмы.
Змалку чуў украінскую і рускую мовы, але сэрца заўсёды гарнулася да
ўкраінскай, і адахвоціць ад яе не змагла нават руская школа, у якой давялося вучыцца, бо ўкраінскіх тады ў горадзе проста не было.
Беларускую мову ўпершыню пачуў недзе ў сем гадоў. З таго часу яна і
захапіла мяне. У хатняй бібліятэцы я адшукаў ажно дзве кнігі па-беларуску —
«Жывапіс Беларусі» і «Слова пра паход Ігаравы» (трохмоўнае выданне).
Чытаў іх шматкроць. Часам мне ў рукі трапляла беларуская перыёдыка:
«Звязда», «Вожык», «Полымя», «Маладосць». Як стаў больш дарослы, то
пачаў слухаць радыё «Свабода» ды іншыя забароненыя на той час станцыі.
Заўсёды слухаў украінскія ды беларускія праграмы. А калі з’явіўся інтэрнэт,
то глыбей пазнаёміўся не толькі з беларускай літаратурай, а і з малавядомымі
ў савецкія часы творамі ўкраінскай літаратуры.
Перакладамі захапіўся яшчэ ў апошніх класах школы, але сістэматычна
пачаў перакладаць з 2007 года. Бадай, падштурхнулі мяне да гэтага шматлікія недакладнасці, на якія я іншы раз натыкаўся ва ўкраінскіх перакладах
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добра знаёмых мне беларускіх твораў. Але не гэта галоўнае. Некалі беларускі паэт Рыгор Крушына пісаў пра беларускую песню:
…Гайсае песня беларуская
З палёў, з прастору ў свет.
Плыве напорна ўшыр іўпоперак,
Як шум вясны ў трысці.
Такой красы нідзе і ў операх
Сусветных не знайсці.
Нам песня сталася сябрынкаю.
І творчы дух заве
Хіба з сястрою-украінкаю
Спрачацца ў прыгастве.
Увогуле паэтавы словы можна аднесці і да беларускай мовы. Сапраўды,
украінская і беларуская мовы найпрыгажэйшыя. Прынамсі, для мяне. І таму сваімі перакладамі я хачу зрабіць усё, каб гэтае хараство адчулі іншыя,
каб нашы мовы прыцягвалі да сябе штораз больш людзей.

З УКРАІНСКАЙ ПАЭЗІІ

»

Дмытро Паўлычка
Два колеры

Вітання з України

Як я малы збіраўся па вясне
У свет пайсці нязнанымі шляхамі,
Аздобіла кашулю маці мне
Чырвонымі і чорнымі шыўкамі.
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Два колеры мае са мной заўжды:
Яны на палатне, яны ў душы маёй.
Два колеры мае са мной заўжды:
Чырвоны — то любоў, а чорны — сум з журбой.
Куды б мяне ні кідала жыццё,
Ды я вяртаўся на свае парогі.
Спляліся, як матуліна шыццё,
Уцешныя і смутныя дарогі.
Два колеры мае са мной заўжды:
Яны на палатне, яны ў душы маёй.
Два колеры мае са мной заўжды:
Чырвоны — то любоў, а чорны — сум з журбой.
Павеяла мне ў вочы сівізна,
Ды толькі я адно вязу дахаты —
Той скрутачак старога палатна
І вышыты на ім мой век стракаты.
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Два колеры мае са мной заўжды:
Яны на палатне, яны ў душы маёй.
Два колеры мае са мной заўжды:
Чырвоны — то любоў, а чорны — сум з журбой.

Андрэй Малышка
Песня пра ручнік
Знаю, маці мая: ты начэй недаспала
І вадзіла мяне на пакос ля сяла,
І ў бясконцыя далі ты на золку мяне выпраўляла,
І ручнік вышываны на шчасце дала.
І ў бясконцыя далі ты на золку мяне выпраўляла,
І ручнік вышываны на шчасце, на долю дала.
Хай квітнее на ім расяністая сцежка,
З салаўямі гаі, з мурагамі лугі,
І твая трапяткая задушэўная ветлая ўсмешка,
І тужлівы твой позірк прыгожы даўгі.
І твая трапяткая задушэўная ветлая ўсмешка,
І тужлівы твой позірк прыгожы блакітны даўгі.
Той дзівосны ручнік, быццам лёс, пасцялю я
Пад пярэшапты траў ды пад шчэбет дуброў,
І на ўзорыстай тканцы ажыве ўсё, што сэрца хвалюе:
І дзяцінства, і ростані міг, і любоў.

Ліна Кастэнка
Прыпавесць пра раку
Даўно-даўно была рака Дыяла.
І жыў персідскі цар, што зваўся Кір.
І лотасы бялелі, бы піялы.
Гуляў агнямі бераг, як факір.
То раць цара ішла на пераправу.
Святарны конь прапаў там пад вадой.
І Кір пачаў супроць Дыялы справу.
Наладзіў нечуваны суд над ёй.
Ён прысудзіў, каб не было Дыялы.
Смяротны вырак ёй агаласіў.
Ён у пясках сказаў капаць каналы,
І дрэвы ссек, і травы пакасіў.
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І на ўзорыстай тканцы ажыве ўсё, што сэрца хвалюе:
І дзяцінства, і ростані міг, і матулі любоў.
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Тады ў пустыню воды тыя зрушыў.
Рака памерла. Не было ракі.
Прайшло па ёй ваярства, як па сушы.
Прайшло ваярства… І прайшлі вякі…
Засыпала пяскамі ўсе каналы.
Рака ізноў цячэ ў сваім ручве.
Цара няма. Ды ёсць рака Дыяла.
Загінуў Кір. Але рака жыве.

Крылле

Вітання з України

І праўда, навошта крылатым глеба?
Зямлі не будзе, дык будзе неба.
Не будзе поля, дык будзе воля,
Не будзе пары, дык будуць хмары.
Мусіць, здаецца так птушкам адвеку.
А што ж чалавеку? А як чалавеку?
Жыве на зямлі. І сам не лятае.
А крылле мае. А крылле мае!
Людское крылле не з пуху-пер’я,
А з праўды, сумлення і давер’я.
Бывае, з вернасці ў каханні.
Бывае, з вечнага парывання.
Бывае, з прагнасці да работы.
Бывае, з рупнасці і турботы.
Бывае, з мары ці са спадзеву,
Нават з паэзіі або са спеву.
Нібыта сам чалавек не лятае…
А крылле мае. А крылле мае!
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Людзі з Табулена
Як плыў кароль якойсьці там дынастыі,
дык, покуль шчэ відаць было карму,
ягоныя падданцы прыдунайскія
не пакідалі кланяцца яму.
Адныя табуленцы вольнаплечыя —
і як такіх трымае шчэ зямля?! —
не толькі разам з іншымі не ўкленчылі,
а нават не віталі караля.
Ні ў служках не служылі, ні ў эскортах,
лічыўшы ўсіх папіхачоў за тлю.
Кароль жа недалюбліваў іх, гордых,
ну й дзёрзкасць — не карыцца каралю!
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Пры ім вяльможы з радцамі і войскі,
кругом мундзіры — ў золаце крыссё.
А гэтыя — асобныя, нясвойскія,
і маюць думку ўласную пра ўсё.
Але ў часы няшчасцяў найпрыкрэйшых,
дзяржаўных найскладанейшых праблем
не радцаў ён пытаўся, не старэйшын,
а пасылаў ганцоў у Табулен.
Бо пры двары народ жыве рахманы,
і смех ці сум тут толькі паказны.
Паклічце табуленцаў — і без зману,
начыстую ўсё выкладуць яны.

Гюго на старым маяку
Не верыцца. Ён вырваўся і знік!
Хай там Парыж жыве сабе, як хоча.
Ахоўвае тут цішу вартаўнік,
і мора аб стары маяк плюскоча.
Нікуды не спяшаецца ён тут:
ані ў цянёты славы, ні любові.
Стамлёная душа знайшла свой кут
і зможа ўрэшце выявіцца ў слове!

А тут хіба што пройдзе нездалёк
караблік нейкі, пасігналіць дзеду.
А за акенцам — мора і пясок,
пясок, пясок, і ні людскога следу.
Вунь невад. Паўзатоплены прычал.
Нішто прытулак для анахарэта.
Ды днямі вартаўнік быў закрычаў:
— Масье Віктор, імчыць сюды карэта!

Вітання з України

Бо, так ці сяк, усё-ткі тут маяк.
А ў Парыжы неяк і ніяк.
Прыхільнікі, палітыкі, радня —
Усе цябе задурваюць штодня.
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Ідуць ужо, гукаючы: — Го-го!
Мы ўсё-ткі тут знайшлі цябе, Гюго!
Ну што сказаць?! Зрабіў з сябе пачвару,
хапком сабе намыліўшы паўтвару.
— Ты ім скажы, што нельга да Гюго!
Ён… розум страціў. Ён ужо таго.

almanach-правка.indd 89

16.01.2015 9:01:56

І, выставіўшы мыльную шчаку,
прыскаліў вока і сказаў: — Ку-ку!
Ад мызы той шарахнуліся знайды.
Як індыкі, надзьмуліся — і гайда.
І селі. І паехалі — куды ж?
Сенсацыю разносіць у Парыж.

***
Сайгак, тарпан… О як мы лёгка звыклі,
што гэтыя жывёліны ўжо зніклі!
Знікаюць і зубры, звяліся коні,
Знікаюць паплавы і абалоні.
Рудая качка, шэра-бура каня, —
і тыя пад пагрозаю знікання.
І тыя пад пагрозаю знікання!
А мы адно звыкаем да звыкання.

Уладзімір Сасюра
***
Любіце Украіну, як сонца прамень,
як вецер, і травы, і воды…
У шчасця гадзіну і ў радасны дзень,
Любіце ў часіну нягоды.

Вітання з України

Любіце Украіну наяве і ў сне,
жывіце сваёю Украінай,
яе хараством, што заўжды ў навізне,
і мовай яе салаўінай.
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Між братніх народаў, бы ў садзе буйным,
зіхціць над стагоддзямі кронай…
Любіце Украіну ўсім сэрцам сваім
і працай сваёю штодзённай.
Для нас на Зямлі яна толькі адна,
ва ўсім яна: ў родным штандары,
у яркіх сузор’ях і ў вербах яна,
і ў кожнага сэрца ўдары,
у красцы, у птушцы, у электраагнях,
у кожнай спяванцы, у думе,
ва ўсмешках дзятвы, у дзявочых вачах
і ў хвалі Дняпровае шуме…
Як купіна, што не загасне павек,
існуе ў гудках і ў дубровах,
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у процьме сцяжынак, лугоў і прасек,
і ў воблаках тых пурпуровых,
у громе гарматным, што зрынуў у прах
прыблуд у зялёных мундзірах,
у вострых штыках, што прабілі нам шлях
да вёсен і светлых, і шчырых.
Юнача! Ты ёй прысвяці кожны ўздых,
і ўсмешку, і ўзлёт свой вышынны…
Не можаш любіць ты народаў другіх,
не любячы палка Украіны!..
Дзяўчына! Як сіняе неба без меж,
любі ты яе штохвіліны.
Каханага ты ад сябе адштурхнеш,
не любячы палка Украіны!..
Любіце ў каханні ці ўстаўшы на бой,
Як спеў ясназоры, як квецце…
Ад сэрца любіце Украіну — і з ёй
Мы вечныя будзем на свеце!

***

Лёгка дыхае ў сіняе неба яна,
узнімае да зор свае рукі…
І тады на зямлі расцвітае вясна
і трымціць ад салодкае мукі…
Млее сэрца маё ад шчаслівых вачэй,
што ў тумане гараць нада мною…
Разліваецца кроў і па жылах цячэ,
Быццам пахне яна лебядою…
Гэй, зіхоткія зоркі!.. Мой месяц святы!..
Ці ж бывае ярчэйшым каханне?..
Для яе я сарву Арыён залаты,
Я — з паэтаў рабочага рання…

Вітання з України

Так ніхто не кахаў. Праз вякі ды гады
Саспявае такое каханне.
І вясна на зямлі расцвітае тады,
і буяе зямля спазарання…
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Так ніхто не кахаў. Праз вякі ды гады
Саспявае такое каханне.
І вясна на зямлі расцвітае тады,
і буяе зямля спазарання…
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Лёгка дыхае ў сіняе неба яна,
узнімае да зор свае рукі…
І тады на зямлі расцвітае вясна
і трымціць ад салодкае мукі…

Паўло Тычына
О панна Іна
О панна Іна, панна Іна!
Адзін. Акно. Снягі…
Сястру я Вашу так кахаў —
Нявінна, аблачынна.
Кахаў? Даўно. Цвілі лугі…
О панна Іна, панна Іна,
Кахання ўсмех квітнее раз — хвілінна.
Снягі, снягі, снягі…
Я Вашы вочы памятаю,
Як музыку акта́ў.
Зімовы вечар. Ціша. Мы.
Я Вам чужы — я знаю.
А хтось крычыць: сваю спаткаў!
І раптам — неба… шолах гаю…
О не, то вочы Вашы. Я рыдаю.
Сястра ці Вы? Кахаў…

Вітання з України

З БІЛОРУСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Анатоль Вертинський

92
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***
Я бачив фільм.
Там Спартака розп’яли.
Розп’яли вніч,
як римляни вже спали.
Кона́ Спартак,
притятий до хреста.
А коло стіп, неначе одержима,
у нього жінка втупилась очима.
«О, Спартаку…
Ну, розімкни уста!»
І припада до ніг йому з розпуки.
«О, Спартаку…»
А в залі — плач і муки.
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Тут і мене нестерпний жаль пойма,
І я сльозу втираю крадькома…
О, Спартаку!
О, лицарі всіх діб!
Чи ж ваші не такі були фінали?
Як хтось незбудно спав,
вас розпинали,
ви тихо на хресті своїм конали,
і жінка тріпотіла коло стіп.
Вітрисько за вікнами дме шкільними…
З двома паралельними прямими
знайомить учитель, від холоду синій.
На чорній дошці
біліють дві лінії,
які аніколи не перетинаються,
які аніде не поєднаються…
«Невже-бо це правда?
Невже — ніколи?» —
я розважаю, йдучи зі школи.
«Невже-бо це правда?
Невже — ніде? » —
думка мені з голови не йде…
Давно вже шкільні не віють вітриська,
Та в пам’яті досі питання блиска.
Знов маячіє перед очима
тло з паралельними прямими.
Бачу: ідуть у просторі лінії,
ідуть і мовчать вони в занімінні.
Ніяких нема взаємин між ними,
між паралельними прямими.
Ідуть вони побіч,
ідуть вони попліч, —
не кличуть вік одна одну на поміч.
Наче прокляття тяжить і грима
над паралельними прямими.
Чогось не судилося їм зближатись,
доля призначила їм чужатись.
Не матимуть стрічі вони промінної,
бо паралельні
з волі незмінної.
Тривожиться серце моє без стриму
двома паралельними прямими.
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Дві паралельні прямі
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***
Бачу в просвітлену хвилину:
пада ваш простір просто в руїну,
падають ваші стелі й підпори —
і постають нові простори.
Падають брами ваші і двері.
Виходжу прямо в безмір тепер я.
Виходжу в синій безмір сферичності,
вірності вічної й безвічності.
З цього виходжу, як з того, світу
на нову життьову орбіту.
Вимірів трьох немає і сліду!
Ви — облудні пророки, евкліди.
Падають кривди та неправди!
Ви — облудні пророки, плавти*.
Облишмо невіру та іронію.
Бачу я найвищу гармонію.
Бачу: прямі, здолавши цурання,
наче живі, сяють в єднанні.
Все ж бо діждали стрічі промінної,
хоч паралельні з волі незмінної.
* Плавтові належить вислів «Людина людині вовк» (прим. автора).

Аркадь Кулешов

Вітання з України

***
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Законові тяжіння непідвладні,
Планетами з віддалених орбіт
Існуємо з тобою, різнорядні,
Як виняток, як світ і антисвіт.
Скажу, моя любове, що ніколи
Не ділимо ми хліба — тільки сіль.
Радієш ти, як я смутний і кволий,
І журишся, коли мина мій біль.
Ти зневажаєш мій сердечний захід
Відмовою, найтяжчою з відмов.
Здається, щойно я зверну на захід,
Як ти на схід повернеш стрімголов.
Проте земля б моя осиротіла
І всесвіт би стемнів, якби, бува,
Ти, вибухнувши, в безвість одлетіла
Нестримно, наче хвиля світлова.
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Млин
Дівчиноньку попрощав юнак,
Шляхом побрела вона в долину.
— Скинутись млином би…—
Здумав так
І млином зробився ту ж хвилину.
Люди носять жито вже сюди,
Млин дубовий меле без утоми.
Замість серця жорна б’ються в ньому,
Замість крові —
Струмина води…
Нам легенда повіда про се:
Упаде закляття найдивніше,
Аж коли він перемеле все,
Що йому належало давніше.
Як не гурт належало — притьмом
Скине ваготу свою дубову,
Прийде до дівчат ще юнаком,
В жодну не закоханий ізнову.
А коли багато?.. Годі слів!
Знає тільки він, що пережито
І що цілим світом володів,
Як ходив з дівчинонькою в жито.

Ригор Крушина
У білім халаті — статечний, мов хан —
Стоїть пелікан на дорозі.
І довгий-предовгий машин караван
Спинився в незвичній тривозі.
Проїхати годі. Живий пелікан
Стоїть посередині бруку.
Боронить застрашливо дзьобом свій стан,
Від гамору впавши в розпуку.

Вітання з України

Пелікан
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Хай хтось собі лається й навіть кляне,
Свистить чи здіймає лозину —
Такого завзятця ніщо не зжене.
Даремно гудуть лімузини.
Він дзьобом, як довбнею, цюкне того,
Кому закортить підступити.
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Не сердьте його, не займайте його!
Розумний він птах, тямовитий.
Він ласки не знав. Як у кучі сидів,
На дріт наколовся болюче.
Ні щирих усмішок, ні приязних слів, —
Лише самотина пекуча.
Він вибіг на вулицю. Просто на брук,
Де стріли також непривітно,
Завдавши нової турботи і мук;
Дорога — це той самий смітник.
Тут гомін ворожих людей надовкіл,
Зусюди шугають погрози.
Стоїть пелікан. Дзьоб — затесаний кіл.
Прибрав войовничої пози.
Аж чує сердега, як хтось утіша:
— Ходім, пеліканчику милий…
Назустріч іде незнайома душа —
Хлопчина спокійний і смілий.

Вітання з України

На шию біляву лягає рука,
А голос пестливо туркоче.
І, здавшись на хлопця, немов на дружка,
Пернатий іде з ним охоче.
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— Голубливе слово й каміння здвигне.
А я пелікан. Я слухняний.
Ти ставленням теплим розчулив мене.
Шанують тепло пелікани.

Дон Кіхот
Мадридом тішиться душа!
І знов бере охота
Піти, де пам’ятник пиша
На славу Дон Кіхота.
І я при статуї стою,
І образ на прикметі.
Я бачу долю тут свою
На чорнім монументі.
Стоїть собі худий цибань,
Погордий до зневаги,
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До грубіянських кепкувань
Та ницої уваги.
У ньому віра й спрагота.
Шукав він правди в світі.
Йому грозилися літа
Лихі й несамовиті.
Порожні в темряві млини
Мов недруги-приблуди.
Крутили крилами вони
І чатували всюди.
Герой безстрашно прямував
Життєвою тропою.
Своїх ідей не плямував
Нікчемністю сліпою.
Я коло статуї стою,
Здавивши самотину,
І Дон Кіхотові свою
Звіряю злу годину.

І я з млинами воював,
Де пил мололи жорна.
І стиха вітру вторував,
Співаючи мажорно.
Поглянь! Дорівнююсь тобі,
Такий, як ти завзятець.
А хтось торочить у злобі,
Немов я винуватець.
А завинив я тут, мабуть,
Піднесеним змаганням.
Сміється лжі ворожа суть
Пречистим пориванням.
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Шляхетний лицарю, навій
Мені могутню звагу.
Сьогодні я, йдучи на бій,
Узяв перо — не шпагу.
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Володимир Некляєв
Лісничівка
Вітер буйний крокви тисне.
Ліпить сніг безживний в дах.
Пусто. Лунко.
Крики. Свисти.
У заметених полях.
— Мамо, хто там?
— Спи. Нікого.
Вітер… Сніг…
— То вовкулак!
Глянь у шибку!
— Бійся Бога!
— Хтось блукає там однак!
Крик.
— Ти чула?
— Приверзлося…

Вітання з України

Постріл.
— Чуєш?
— Грім дрібний.
— Взимку?..
Мамо, він голосить!
— То завія, хлоню мій.
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Стугонить дошками хата,
Брязка клямкою сама.
— Мамо, лячно…
Де наш тато?
— Тато в місті наш…
Зима.
Пусто. Лунко.
Крики. Свисти.
Знову постріл. Крик.
І тиша.
Лісничівка. Край лісистий.
Шлях сніжистий. Сніг ряснистий.
Дні.
Роки.
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Століття.
— Спиш?
…Вовкулак сурмив у рога.
Та дарма! Синаш заснув.
Зранку вітер до порога
Шапку батькову шпурнув…

***
У жилах струменіє холодок.
Спливає час у зимних небосхилах.
По всьому вже. Дописано рядок.
Плачу́ належне й пла́чу на могилах.
Тепер надії білий голубок
Мене не піднесе на стерплих крилах.
По всьому вже. Господь прийняв мій крок.
Плачу́ належне й пла́чу на могилах.
Злучати далі гирло та вершок
Ріки буття прудкої я не в силах.
По всьому вже. Осів на бережок.
Плачу́ належне й пла́чу на могилах.

Дельфінове
Пам’яті Семена Кірсанова
Поет
Сидів за столиком, курив.
Волосся сиве збилося у стрішку.
Вітаючи когось, він слав усмішку.
Сидів…
Курив…
Вітав когось…
Радів…

Вітання з України

Здаля лунає голосів клубок —
І пам’ять на прочахлих небосхилах
То пурха, як метелик між квіток,
То в’ється, мовби гадина на вилах.
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Пливли миски,
Мов місячні кружала,
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І дим, як над вулканом,
Вився ввись.
І люди відбивалися в дзеркалах —
Туди йдучи…
Сюди…
Чепурячись…
Поет сидів за столиком, курив.
Казав, що мав казати, без упину.
Тимчасом як лазурові дельфіни
Пливли в Босфор, де в хвилях місяць мрів.
Кипіла
Молоком вода розтята,
Аж бризки йшли до зір і до комет.
— Ти вмієш, як дельфіни, розмовляти? —
Спитав поет.
Дощила ніч.
Машини по Москві
Дельфінами пливли крізь капелинки.
Поет ховав сірник у рукаві,
Шукав монети і дзвонив до жінки.

Вітання з України

При телефонній будці цвів ліхтар,
І клен трусив зволожену чуприну.
Тимчасом як лазурові дельфіни
Перепливали синій Гібралтар.
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А край ставів Останкінських в імлі
Зітхало літо подихом останнім…
Поет дзвонив —
І жінці шум Землі
Перекладав дельфіновим шептанням.

Михась Скобла
***
Бог пішов,
І пера враз чаїні
Синяву збілили водяну.
А душа в безвір’ї й безгомінні —
Чи з такою Бога дожену?
Господи, твої ловлю я кроки,
Береги туманом затина.
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Скрізь самі чайки та оболоки,
А під нами зимна нуртина.
Бог ішов, до неба дотикався,
Чи, крім мене, бачив хто коли,
Щоб і він на хвилях спотикався,
Щоб і він блукався серед мли?..

Паганіні
Зачинено наглухо двері.
По тиші вечірній лункій
Мелодія скрипки Гварнері
Текла сумовито в покій.
І бився в усі перепони
Струни переливчастий жаль,
Як грав на ній вигнаний з кону
І проклятий в церкві скрипаль.
Ніхто з самотини-тісноти
Не вирветься вже, не втече…
Зі свічки на свіжі ще ноти
Сльозина спливла гаряче.

У світі неправди й облуди
Зазнав він страшної хули.
За віщо церковникам люди
На поглум його віддали?
Ні в пітьмі терпкій, ні в гонінні
Не гине бажання снажне!
Бунтарським смичком Паганіні
Розіп’яті струни торкне.

Вітання з України

Півмісяць заліз по маслині
У чорну картину вікна.
А хто він такий — Паганіні?
У чім його гріх і вина?
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І музика, ду́ші зігрівши,
Покличе у світ красоти.
Повік
нерозкаяний грішник
Свій хрест буде свято нести.
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Казка про дощ
В батькових чоботях постарілих
Землю рідну виходивши скрізь,
Я посіяв дощ на небосхилах,
Щоб на користь краєві він зріс.
Як посієш — діждешся нажину.
Та під сяйвом блискавок-заграв
Хтось узяв у нічку горобину
Й зернята-дощинки позбирав.
А тоді пустельні небосхили,
Що від дощових пишніли б рун,
Табуни круків затолочили
І побив розгніваний перун.
Жити під круками — це ганебно!
Хоч ніколи вгору не гляди…
Як же так, що знівечили небо?
Дощику, будь ласочка, зійди!

Вітання з України

І зійшов слабенькими цівками,
Що на вітрі вклякли, мов хліби.
От піймай тепер його руками
І хоч трохи спрагло пригуби…
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ГАВОРКІ — НАШ СКАРБ
ТВОРЫ НА ГАВОРКАХ

БЕЛ

Шэраг аўтараў падалі ў зборнік свае тэксты на гаворках брэсцкапінскага Палесся. У большасці выпадкаў імі выкарыстаны беларускі алфавіт з невялікімі адметнасцямі. Адметнасці выкліканыя тым, што гаворкам
уласцівая пэўная спецыфіка, для адлюстравання якой часам не хапае сродкаў
звычайных алфавітаў літаратурных моў. У прыведзеных у зборніку тэкстах
на гаворках адметнасці наступныя.
У многіх гаворках існуюць так званыя «сярэднія» гукі. «Сярэдні» гук
па сваіх артыкуляцыйных і акустычных якасцях займае прамежкавае
становішча паміж двума іншымі гукамі. Такія «сярэднія» гукі часта абазначаюцца дзвюма літарамі. Адна літара ставіцца як асноўная, а другая, як
дадатковая. Дадатковая літара ставіцца справа ад асноўнай, яна зменшаная
і трохі паднятая ўверх, напрыклад: [эы], [оу], [зс], [дт].
Ёсць і іншыя спосабы падачы «сярэдніх» гукаў. У прыватнасці, «ся
рэдні» гук паміж [ы] і [і] пры фіксацыі гаворак Палесся можа абазначацца
літарай [и]. А вось адзін з аўтараў нашага зборніка, Алесь Вячорка, для
абазначэння такога «сярэдняга» паміж [ы] і [і] гука ўжывае спалучэнне [ъі].
У той жа час другі аўтар, П.С. Шапяцюк, для такога гука ўжыў адзін раз
спалучэнне [иі]. У яго ў дадзеным выпадку [и] ўзята з украінскага алфавіта.
Літара [ê] ўжываецца для абазначэння так званага «закрытага» [e]. Гэта гук [е] з адценнем гука [і].
Літара [ô] ўжываецца для абазначэння так званага «закрытага» [о]. Гэта гук [о] з адценнем гука [у].
Спалучэнне гукаў [йі] ў большасці тэкстаў абазначаецца такім жа спалучэннем літар — [йі]. У тэкстах П.І. Куліка такое спалучэнне абазначана
літарай [ ї ] (узята з украінскага алфавіта).
У літаратурных усходнеславянскх мовах выдзяляюцца зычныя «цвёрдыя» і «мяккія». У шэрагу гаворак брэсцка-пінскага Палесся існуюць яшчэ
зычныя «паўмяккія». У навуковай літаратуры прынята іх абазначаць кропкай, якая ставіцца пасля зычнай і прыпаднята ўверх Напрыклад: [д·]. У гэтым зборніку такім спосабам мы абазначаем «паўмяккія» зычныя ў тэкстах
Алеся Вячоркі.
Тэксты І. К. Трушко пададзены ўкраінскім алфавітам.
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Як чытаць тэксты на гаворках
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Фёдар Клімчук
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БЕЛ Бр.г.

Беларускі лінгвіст-дыялектолаг і гісторык. Кандыдат філалагічных навук, старшы
навуковы супрацоўнік. Спецыяліст па дыялекталогіі і гісторыі Берасцейска-Пінскага Палесся. Нарадзіўся 27 лютага 1935 года ў вёсцы Сіманавічы Драгічынскага павета. У 1952 годзе скончыў СШ № 2 у горадзе Драгічыне. Навучаўся ў Пінскім дзяржаўным настаўніцкім
інстытуце на аддзяленні гісторыі (1952—1954 гг.) і (завочна) на гістарычным факультэце
Мінскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя М. Горкага (1964—1967 гг.). У 1957 годзе
пазнаёміўся з вучонымі-лінгвістамі Інстытута мавазнаўства імя Якуба Коласа АН БССР,
атрымаў ад іх кансультацыі. З гэтага часу пачаў сістэматычна збіраць дыялектны, фальклорны
і этнаграфічны матэрыял.
У 1962 годзе пазнаёміўся і пачаў супрацоўнічаць з вядомым расійскім вучоным-славістам
Мікітам Ільічом Талстым (праўнукам Л. М. Талстога).
У 1968 годзе паступіў у аспірантуру пры Інстытуце мовазнаўства імя Якуба Коласа
АН БССР, закончыўшы якую ў 1971 годзе, пачаў працаваць у сектары дыялекталогіі (пазней
аддзел дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі) гэтага ж Інстытута. З 1981 года — старшы навуковы
супрацоўнік. У 1973 годзе абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму «Да лінгвагеаграфіі
Заходняга Палесся».
Аўтар звыш 200 прац у галіне дыялекталогіі, лінгвагеаграфіі, лексікаграфіі, славістыкі,
фальклору, этнагенезу, глотагенезу, сацыялінгвістыкі, тапаніміі. З 1972 года прымаў удзел у
працы над міжнароднай тэмай «Агульнаславянскі лінгвістычны атлас». Лаўрэат Дзяржаўнай
прэміі Рэспублікі Беларусь 2000 года ў галіне гуманітарных і сацыяльных навук за калектыўную
працу «Лексічны атлас беларускіх народных гаворак».
У 1995 годзе абраны старшынёй Праўлення Грамадскага аб’яднання «Заходнепалескае навукова-краязнаўчае таварыства «Загароддзе».
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Яныс
І. ПАСТУШКЫ́
Пасовы́ска булы́ мале́нькы, якжэ́ на хутыря́х, дэ зымні́ ка́жон господа́р
мав ны мно́го. То пасовы́ско, поло́ня або с корчя́мы, то сыножя́ть, то по́лэ,
то доро́га, стыжкы́. То лужо́к, болы́тычко, і ліс ныдалёко. Хутырі́ роскы́даны
то там, то сям, блы́зько оды́н од одного́, бо наді́лы нывылы́кы. Вжэ сыножя́ть
заткну́лы, то па́свыты мо́жна оно́ на пасовы́сковы. От пасэ́цьця ста́ток.
Нывылы́чкый ста́ток: гэ́то одного́ господаря́ дво́е корі́в, тыля́ , дьві овэ́чкы
з ягня́тамы, і шэ займанкы́ сусі́дув: коро́ва, тё́лка і овэ́чка з ягня́тэм. Коровы́
попу́таны, ху́тко ны пи́йдуть. Скоты́нка грызэ́ собі́ па́шу. Пасэ́ всю гэ́ту
чэ́роду пасту́х, хлопчя́к літ дысыті́.
Пасту́х ны зусі́м звычя́йный. І вбра́ный ня́кось ны по-сі́льському, а як
дэ в мі́сты, всырэ́дыны мі́ста. І чого́сь бы бойі́цьця, трыво́жыцьця, шоб
па́сты.
Зусі́м блы́зько, алэ́ вжэ на по́лы гы́нчого господаря́, така́я ж чырі́дка.
Пасэ́ ді́вчына-пасту́шка, мэ́нча за пастуха́, молы́дча. Вбра́на по-сі́льському,
як в далё́кых сё́лах, шо далё́ко од мі́ста.
Пудганя́юцьця блы́жэй одна́ чырода́ до дру́гыйі, алэ́ пастухы́ однэ́ з
одны́м ны гово́рять, выдно́, шо шэ нызнако́мы. Погна́лы на ра́нкы, так і ны
заговоры́лы. Прыгна́лы з ра́нкув. Хло́пэць став кро́хы спокойні́й сыбэ́
одчува́ты, хоч сёромно́ ввэсь тала́нт оддава́в корова́м і з любо́в’ю йіх пас.
Шэ раз пудогна́лысь блы́зько. Хло́пэць заговоры́в пэ́ршым.
— Ді́вчыно, добры́дэнь, — і ліцо́ ёго́ росплывло́сь в прыя́тнуй
усмі́шцы.
— Добры́дэнь, — отказа́ла ді́вчына, то́жэ с такэ́ю прыя́тныю усмі́шкыю;
і гэ́тэ зна́чыло, шо в йіх получы́вся хоро́шый конта́кт ля дру́жбы, шо по́кы
шчо, то за́рэ воны́ друзья́.
— Ты тут за́вшы пасэ́ш чы па́стымыш?
— Лі́тюсь па́сла би́льшу чясть тут, і в гэ́тым ро́цы такса́мо. Ну, як ны
за́вшы, то то́жэ би́льшу чясть.
— Ну, я тыпэ́р пэ́ршый дэнь пасу́ сам.
— Я тыбэ́ ба́чыла вчо́ра і позавчо́ра, ты з Ді́дом пас.
— Дід гучы́в мынэ́ па́сты.
— А впырі́дж ты ны пас?
— Не, ны пас. Я шэ ны вмі́ю до́брэ па́сты. Алэ́ от попа́с тыпэ́р сам, то
вжэ здае́цьця, шо нагучу́сь.
— Я дывы́лась на тыбэ́ зра́нку і поду́мала, шо тобі́ нара́выцьця па́сты.
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— Ды́во шо... Шоб ты зна́ла мою́ жы́тку... Я ж був гэ́ты ро́кы быз
ныя́кыйі робо́ты... Я ж покалі́чаный...
— Ба́чу.
Хло́пэць гля́нув ді́вчыны в гы́чы, бы стрэ́лыв. Вона́ ба́чыть, шо вин
покалі́чаный, і шо юй барздэ́ до того́, шо вона́ ды́выцьця на ёго́, як на дру́га,
гово́рыть з йім, як з дру́гом. «Ну, молоде́ц, ді́вчынка, а хоро́ша яка́я, а до́бра».
Хло́пцёвы ста́ло бы ны по собі́, вин опусты́в го́чы. Ді́вчына одчу́ла гэ́тэ і,
шоб кро́хы змыны́ты розгово́р, сказа́ла:
— Ну, вза́втра ба́чытымось с тобо́ю.
— Ба́чытымось... А зва́ты тыбэ́ як?
— Ма́ня. А тыбэ́ як?
— Ны зна́ю, як тобі́ ліпш сказа́ты. Я ро́дом з далё́кыйі стороны́. Алэ́
про гэ́тэ до́вго роска́зуваты.
— Ну то роска́жыш шэ, мы ж шэ тут па́стымо да па́стымо.
— То мынэ́ зва́ты Я́ныс. Так мынэ́ охрысты́лы і так мынэ́ зва́лы на
мою́й ба́тьковшчыны. А тут мынэ́ зову́ть про́сто Іва́ном, гэ́то сёромно́, шо
Я́ныс, шо Іва́н.
— Ну то будь здоро́в, Іва́нко; я пойду́ до свойі́х корі́в, а то в шко́ду
влі́зуть; вза́втра знов бу́дымо ба́чытысь.
— Всёго́ до́брого, Ма́нічка.
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ІІ. ЯК СЮДЫ́ ТРА́ПЫВ
На Я́ніса мора́льна нагру́зка. Чуть ны заму́чаный на смэрть. Кы́лько літ
— лі́чынне, ны лі́чынне, бо ны злі́чыш: так покалі́чаный. Попа́в пуд опі́ку
Чырво́ного Кры́жа Евро́пы, по́сля ёго́ роспрыдылы́лы в По́льшчу, а тут ёго́
опрыды́лылы в прыю́т в Бэ́рысті. І ра́птом вхажа́лка організо́вуе: пастухо́м
мо́жэ хто хо́чэ?! Ну, ды́во шо наш Я́ныс... Ды́во шо... Сам бы хоч кро́хы собі́
заробы́в бы, робо́чым чолові́ком став бы. Гэ́то ж так здо́рово! Алэ́! Ныма́
здоро́в’я! Розумі́йітэ — здоро́в’я ныма́, здоро́в’я! На обма́н пойты́? — Со́высть зайіда́е. Да й кого́ обма́ныш, кро́мы само́го сыбэ́. Трэ́ба чэ́сно всэ
сказа́ты! — так бу́дэ найлі́пш. Вхажа́лка до́брэ зробы́ла. Всэ каза́ла так, як
е: па́сты нывылы́чку чэ́роду змо́жэ, алэ́ ны за́вшы, бо чя́сом хворо́ба ны
дасьць, трэ́ба бу́дэ пырыйня́ты. Трэ́ба пра́вду сказа́ты, а як жэ, бо по́сля
само́му хло́пцёвы горі́й бу́дэ. Ны хоті́лы бра́ты Я́ныса — на́шо такы́й. А от
Дід взяв. По-пэ́ршэ... А хто зна́е, шо тут пэ́ршэ. Напэ́вно Ді́дова благотворі́тельность. Прыюты́ты грэ́чыского хло́пчыка. Дід був начы́таный. Вмів
по-славя́нску чыта́ты. Чыта́в свяшчэ́нны кніжкы́. Знав, шо мы од грэ́кув
свою́ ві́ру прыйнялы́. По-дру́гэ, трэ́ба був пасту́х. Догово́р був на пастуха́,
на́дылысь на ёго́. Алэ́ ны вы́йшло, ра́птом отказа́лы. Дід рышы́вся Я́ныса
взя́ты. Ны то шо там вхажа́лка вговоры́ла. Не, Дід Я́ныса пуба́чыв... і рышы́в
взя́ты ёго́ за пастуха́. Сказа́в: «Ну, чя́сом попасу́ я за ёго́». А нашчо́т пла́ты
як? Да шо там про пла́тту. Я́ныса бу́дуть кормы́ты. Я́нысова пэ́нсія бу́дэ йты
ёму́ на кні́жку. Я́ныс одчува́тымэ сыбэ́ робо́чым чолові́ком. Як пуба́чылы
Я́ныса, то ёго́ прыйня́в ны оно́ Дід, а й уся́ сымня́: Дя́дько, Ті́тка, Ба́ба,
Пе́тька.
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ІІІ. Я́НЫС ШЭ ПРО СЫБЭ́
На дру́гый дэнь знов пасу́ть свий ста́ток, свойі́ чырі́дкы Я́ныс і Ма́нька.
Пасу́ть одде́льно, о́прыч. Трэ́ба ж зра́нку коровы́, скоты́ну, напа́сты, з росо́ю.
По́сля мо́жна бу́дэ да́ты полыжя́ты, постоя́ты скоты́ны. Грызу́ть собі́ коровкы́.
Чы́рыз кы́лька часо́в Я́ныс і Ма́нька пудогна́лысь однэ́ до одного́ с
корова́мы. Коровы́ — та́я хо́дыть, та́я ста́ла, та́я лыгла́, та́я, шо ходы́ла,
лыгла́ чы ста́ла, а та́я, шо лыжя́ла, ста́ла ходы́ты. Вжэ пудйі́лы коровы́.
Мо́жна кро́хы й ны так за йі́мы дывы́тысь. Я́ныс і Ма́нька пудхо́дять оды́н
до дру́гого.
— Добры́дэнь, Іва́н.
— Добры́дэнь, Ма́нька. — Я́ныс знов росплыва́йіцьця в усмі́шцы. —
Ты шось до́вго ны пудганя́лась до мынэ́.
— Бы оно́ я, ты ж то́жэ до́вго ны пудганя́вся.
— Трэ́ба ж напа́сты скоты́ну, а я шэ й ны вмі́ю до́брэ па́сты.
— А шо тобі́ сказа́лы господарі́, як ты напа́с?
— А ныц тако́го. А зна́йіш, Дід похвалы́в мынэ́, шо до́брэ напа́с. Гэ́то
то шэ ма́ло зна́чыть, алэ́ ж кро́хы зна́чыть ля мэ́нэ.
— Тобі́ нара́выцьця па́сты?
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А за́рэ Я́ныс ці́лый дэнь пас сам (Пы́рыд гэ́тым вин два дні пас ра́зом з
Ді́дом). І скоты́ну вин до́брэ напа́с. Ёго́ похвалы́лы. Вин па́свыты вмі́е.
Ра́дость то яка́я. Я́ныс судосы́вся з Ма́нькыю. Ді́вчына така́я хва́йна. І шо
са́мэ гла́внэ — друг ёму. Ну сёромно́, як Ко́стас. Ох, якы́й Ко́стас був дружо́к
в ёго́. Дэ вин за́рэ і чы жывы́й хоч..? Ны пуба́чыть вжэ ёго́ Я́ныс, хоч бы й
жыв був, сыба́ якы́м чу́дом чы в сні. Алэ́ шо про гэ́тэ говоры́ты чы ду́маты.
А от Ма́ньку вин судосы́в. Шо за ді́вчына. Вона́ ж ба́чыла ёго́, Я́нысовэ, так,
Я́нысовэ ліцо́, тако́е сковэ́рканэ. І сёромно́ говоры́ла з йім так, одно́сылась
до ёго́ так, шо вин называ́е йійі́ свойі́м дру́гом. Повторя́е на́вэть гэ́тэ сло́во
— Друг — так, як ко́лысь Ко́стаса вин про сыбэ́ звав: Друг, Друг. Дывы́сь
ты: ді́вчына і Друг. Алэ́ чы мо́жна смыя́тысь. Гріх вылы́кый од гэ́того. Трэ́ба
за́рэ так пово́дыты сыбэ́, шоб Ма́ня дру́гом і оста́лась, шоб оста́лась
наза́вшы… Гэ́то нылё́гко: Я́ныс, чы Іва́н, як ёго́ за́рэ зову́ть всі, хво́рый
вэ́льмы, сы́лы в ёго́ ныма́. Ну то хай собі́. Шо зро́быш. А по́кы шо — поможы́
Бо́жэ.
Сымня́, дэ Я́ныса найнялы́: Дід, по́сля Ба́ба, ёго́ жи́нка, по́сля Дя́дько,
йіх сын, по́сля Ті́тка, Дя́дькова жи́нка, по́сля Пе́тя, чы Пе́тька, чы Пе́тічок,
шэ малы́й хло́пчык, сын Дя́дька і Ті́ткы, внук Ді́да і Ба́бы. Пе́ті шты́ры чы
п’ять рик.
Так от, в Я́ныса такы́йі два собы́тія тыпэ́рышного дня. Аж п’я́ный
Я́ныс, аж голова́ кру́жыцьця. А вза́втра знов так. Трэ́ба бу́дэ Ма́ньцы про
сыбэ́ росказа́ты. І вона́ про сыбэ́ роска́жэ. Ма́ня ж — друг, а Дру́га за́вшы
одчу́йіш, почу́ствуйіш, шо то Друг, прыдставля́тысь тут ны вэ́льмы й
трэ́ба.
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— Зна́йіш, нара́выцьця. Я ж ду́мав, шо я вжэ зусі́м ны на шчо́ ны
спосо́бный, ны зда́тный. Пра́вда, ны зна́ю, як да́лэй мыні́ вда́сьця. Здоро́в’е
— от шо.
— А хто тыбэ́ так россі́к, ліцо́ россі́к хто?
— Ту́рок россі́к. Да ны то шо россік, а посі́к мынэ́. Ліцо́ оно́ оды́н раз
россэ́чанэ, А гру́ды, жыви́т посэ́чаны дэ́кылька раз. Шра́мы вылы́кы,
шыро́кы, бы ква́шылына трасу́цьця. Я стара́юсь ны пока́зуваты ныко́му, бо
на́тто стра́шно дывы́тысь. Спаску́джаный я, згы́джаный я стра́шно. Чя́сом
голова́ заболы́ть, шо с па́мыты выхо́джу, то гру́ды, то жыви́т. Чя́сом ра́ны
открыва́юцьця. Алэ́ тако́е трапля́йіцьця оно́ дэ́колы. За́рэ би́льшу чясть
чу́ствую сыбэ́ до́брэ, як зусі́м здоро́вый, от тыпэ́р, вчо́ра і впырі́дж, як сюды́
прыйі́хав, до Ді́да.
— А за шчо вин тыбэ́ так посі́к, ту́рок?
— За то́е, шо я грэк, шо я хрыстія́нын. Я ж тоды́ був такы́м, ну як наш
Пе́тька, мойі́х господарі́в Пе́тька, зусі́м малы́й я був. Шэ був ня́кый
богоду́шный той ту́рок. І рі́зав мынэ́, і шкодова́в. Шоб якы́й, то міг бы одра́зу
прыко́нчыты. А то оно́ порі́зав, хоч і ё́мко. На́вэть і ны́жэй жывота́ ны
зачыпы́в. Прыка́з йім був такы́й.
Пра́вда, за гэ́тэ, порі́зав мынэ́ той ту́рок, шо я грэк. Ту́ркы тоды́ рі́залы
всіх хрыстія́н, ны ты́лько грэ́кув, а й армя́н, айсо́рув. Зо мно́ю на кораблі́
йі́хав оды́н айсо́р, старі́шый за мынэ́, такы́й був, як я за́рэ. Мі́ша, як побэ́рыстському сказа́ты, зва́лы ёго́. Вин був ны ра́няный. Вдало́сь ня́кось
оста́тысь. Сыді́в на́до мно́ю, уха́жував: то пит вы́трэ, то пов’я́зкы на ра́нах
попра́выть, то ко́рмыть, то шэ шо. До́брый хло́пэць. Зна́йіш, Ма́нічко,
наскы́лько я нышчя́сный, насты́лько й шчаслы́вый. Гэ́то ж вылы́кэ шчя́сьце
судосы́ты до́брого чолові́ка, хоч бы тако́го, як той айсо́р-Мі́ша, чы як ты.
— Нашо́в шо говоры́ты.
— Я говору́ то́е, шо ду́маю. Мы з йім ны говоры́лы, бо я ны знав поайсо́рську, а вин по-грэ́чэску. Алэ́ як ё́мко вин мынэ́ шкодова́в. По́кы йі́халы
ра́зом, ны отхо́дыв од мынэ́. Сыды́ть на́до мно́ю так, а в ёго́ слё́зы шкварчя́ть
на гочя́х. Ты, Ма́нічко, просты́ мыні́, ны смі́йся з мынэ́, шо про тако́е всэ
говору́...
— Да шо ты, Іва́нко, шо ты гэ́то, Іва́нку, хло́пчык ты мий до́брый,
хло́пчык ты мий хоро́шый, дыты́нко ты моя́. Просты́, шо так говору́, бо я ж
мно́го молы́дча за тыбэ́, Іва́ночку... Ну, я ны зна́ю, шо й говоры́ты... Дай я
тыбэ́ поцылу́ю.
— Ну на́шо вжэ гэ́тэ.
— А чому́ на́шо. Я раз так поцылова́ла свого́ Ва́ську, гэ́то брат мий
рі́дный, старі́шый за мынэ́ і за тыбэ́, як мы ходы́лы ра́зом на мо́лыці, на
могы́лы на́шых ма́мы й та́та. Тоды́ Ва́ська лэдь слё́зы здэ́ржував... Нагны́сь
кро́хы, Іва́нку.
— Ну шо с тобо́ю зро́быш...
Ма́нька поцылова́ла Я́ныса в шчоку́, в ко́сы, а по́сля разы́в шисть в
шрам с конця́ в конэ́ць, шо пырытына́в всэ ліцо́ Я́ныса.
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IV. ПРО КО́ЛЫ́ШНЭ
І Я́ныс росказа́в Ма́ньцы, чы ліпш, правыльні́й сказа́ты, доросказа́в
про сыбэ́.
— Скыль я? Хто ёго́ зна́е, як і сказа́ты. Як за́рэ, то з Бэ́рыстя, с прыю́та.
А так я з далё́кого кра́ю, з вэ́льмы далё́кого. Край той зовэ́цьця Іо́нія, Іо́нія
зовэ́цьця. Там жылы́ грэ́кы. Ну й ту́ркы булы, алэ́ ма́ло. Там було́ вылы́кэ
мі́сто Смі́рна, а блы́зько од нас був Міле́т. В Іо́нійі булы́ грэ́кы, алэ́ була́ вона́
пуд ту́ркамы. Я шэ помыта́ю на́шэ сыло́. Хаты́ всэ чырыпы́цію кры́ты.
Садо́чкы ко́ло хатэ́й, горо́ды, поля́. А шэ да́лэй го́ры. В нас за́вшы було́
тыпло́. В мынэ́ булы́ та́то і ма́ма, ста́рша сыстра́ і мэ́нчый брат. Булы́ дід і
ба́ба, гэ́то та́товы батькы́, і шэ дід і ба́ба, гэ́то ма́мыны батькы́, алэ́ воны́
жылы́ одде́льно, окро́м. Дружы́в я вэ́льмы с Ко́стасом, гэ́то сусі́дній хло́пэць,
мий ровэ́снык. Була́ война́ воёва́лы мно́го якы́йі госуда́рства. Воёва́лы
Ту́рцыя і Грэ́цыя. Ту́ркы булы́ вы́быты з Іо́нійі. А по́сля ту́ркы захваты́лы
Іо́нію знов. Ну й ту́ркы ста́лы вырі́зуваты грэ́кув, всіх пудря́д, на́вэть стары́х
і малы́х. Хто зміг втычы́, той втік, а хто не, той не. Ту́ркы вырі́зувалы ны
ты́лько грэ́кув, а всіх правосла́вных хрыстіян, вырі́зувалы — армя́н, айсо́рув.
Я вжэ тобі́ роска́зував про айсо́ра Мі́шу, як по-тутэ́йшому, по-бэ́рыстському
сказа́ты. Вин йі́хав зо мно́ю.
Я ма́ло помыта́ю, як нас, на́шэ сыло́ вырі́зувалы ту́ркы. Було́ дэсь
пы́рыд ра́нком. Помыта́ю ня́кы кры́кы. І на мынэ́ посы́палысь шя́блі. Так
ё́мко болі́ло, шо я став быз па́мыты. Дэ поді́лысь мойі́ ба́тько, ма́ты, сыстра́
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— Ну дя́кую, Ма́нько.
— Іва́нку, ты мыні́ про всэ роска́жыш покро́хы.
— Ну, роскажу́ покро́хы.
— А за́рэ ж коровы́ на ра́нкы.
— Пра́вда, коровы́ на ра́нкы. А ты про сыбэ́, Ма́нько, роскажы́.
— Ну, мыні́ ныдо́вго роска́зуваты. Я кру́гла сырота́, про гэ́тэ вжэ я
сказа́ла. З рі́дных шэ в мынэ́ е брат Ва́ся. Я вжэ сказа́ла про ёго́. За на́мы
лы́чыцьця ня́ка до́ля зымні́. В нас шэ е дру́га ма́ты й дру́гый ба́тько, ну, гэ́то
ма́чуха й отчы́м. Дэ воны́ жывуть — гэ́то на́ша до́ма. Алэ́ сымня́ вылы́ка,
дытэ́й мно́го. Рі́дных ля нас ныма́. Е ді́ты дру́гого ба́тька й дру́гыйі ма́тыра,
воны́ ны сі́роты, а е ді́ты оно́ ба́тьковы і оно́ ма́тырыны. А як так вы́йшло?
Ну, мий та́то був ожыны́вся, взяв мою́ тыпэ́рышну дру́гу ма́тыра, як мэ́йі
ма́мы ны ста́ло. А як мого́ та́та ны ста́ло, то дру́га ма́ты моя́, чы на́ша,
прыйняла́, в пры́ймы взяла́, на́шого дру́гого ба́тька з дытьмы́. Я — дру́гый
рик в на́ймах, в тых са́мых господарі́в, і пасу́ тут, дэ й за́рэ. А в твойі́х
господарі́в лі́тюсь два пастухы́ змыны́лось, ны шыхова́ло йім на пастухы́в.
І я ны дружы́ла с ты́мы хло́пцямы, ны нара́вылысь воны́ мыні́. Ты з ня́кого
далё́кого кра́ю?
— О-о, з далё́кого.
— А я тутэ́йша, ту́былнык, з воево́дства Бэ́рэсть чы Полі́ського,
два́ццэть кіло́мытрув зысты́ль. Тако́е глухо́е на́шэ сыло́.
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і брат, я вжэ ны зна́ю. Чы воны́ втыклы́, чы загы́нулы — хто ёго́ зна́е. А
по́сля я очу́няв кро́хы, став стогна́ты. Тоды́ бі́глы ня́кы лю́дэ, му́сыть дэсь
грэ́кы втыка́лы. Воны́ завва́жылы мынэ́. «Бо́жэ мий, Хрысто́с, го́ндэ хлопчя́к
шэ жывы́й» — сказа́в хтось з йіх. Ты́йі лю́дэ мынэ́ забра́лы с собо́ю. По́сля
знов я став быз па́мыты. Посля мынэ́ дэсь пырыдалы́ на ня́кый карабэ́ль.
Там всэ сыді́в надо мно́ю Мі́ша, айсо́р. А по́сля я дэсь йі́хав по́йіздом. Дэ я
з Мі́шыю розлучы́вся — ны зна́ю: я то прыхо́дыв до па́мыты, то був быз
па́мыты. Я став подопі́чный Чырво́ного Кры́жа, гэ́то така́я організа́цыя,
така́я устано́ва, шо од мно́гых госуда́рств. Чырво́ный Крыж роспрыдылы́в
мынэ́ в По́льшчу. А в По́льшчы мынэ́ опрыдылы́лы в прыют в Бэ́рысті. С
тэ́йі поры́ я в Бэ́рысті, ну й став бырыстюко́м. Я правосла́вный, грэк чы
грік, то й мынэ́ опрыдылы́лы в Бэ́рэсть, дэ би́льшу чясть людэ́й правосла́вных
грэ́чыскыйі ві́ры, ру́ськых. Пробу́в я кы́лька літ в прыю́ты в Бэ́рысті. І за́рэ
я одно́шусь до прыю́та. Мыні́ ня́ка кро́хы пэ́нсія нывылы́чка йдэ і йты́мэ.
Як я пудросту́ і оста́нусь жыв, то мыні́ повы́дны в Бэ́рысті да́ты ня́ку
ко́мнатку, чы хоч в подва́лы, чы в бара́ковы, алэ́ ко́мнатку. А мо́жэ шэ яку́ю
й прыстро́йку до йійі́, Мынэ́ лі́чылы. Кормы́лы нас так, можлы́во. Хвата́ло
йі́сты, коб оно́ здоро́в’е. Я жыв і мыні́ було́ ня́кось сёромно́. От прожы́в,
пробу́в. От ба́чыш, я всэ хворі́в, а хво́рому чолові́ковы шо трэ́ба, ёму́ світ ны
світ. Послі́дне врэ́мне по мі́сты мны́го ходы́в, роздывля́вся.
Вмі́ю я по-сво́ёму, по-грэ́чыску говоры́ты, хоч ны говору́, бо ныма́ с
кым. Нагучы́вся по-по́льську кро́хы, там в прыю́ты було́ по-по́льську.
Нагучы́вся по-ру́ську: по-ру́ську — по-бэ́рыстську і кро́хы по-ру́ську — поросе́йську, бо в Бэ́рысті мно́го по-росе́йську гово́рять.
— А я оно́ по-сво́ёму, по-бэ́рыстську, по-ру́ську говору.
— Ны можу́ сказа́ты, шоб я с кым подружы́вся в прыю́ты, алэ́ найлі́пшы
това́рышы мойі булы́ Максы́м, з Бэ́рыстя хло́пэць, і полячо́к Стась.
А за́рэ рышы́лы, шо мое́ здоро́в’е кро́хы покрыпчі́шало і попрэ́бувалы
мынэ́ одда́ты, опрыдылы́ты пастухо́м. Ну й от кы́лько днів я пасту́х,
скотару́ю. Мынэ́ слу́хають такы́йі шу́стры коровы́. Воны́ так і ды́вляцьця,
шоб я дэ одвырну́вся, шоб у шко́ду влі́зты. Розумі́йіш, Ма́нічко, мыні́,
здае́цьця, світ пырымыны́вся. Мыні́ высылі́й, бо я одчува́ю, шо я по́льзу,
коры́сть прыно́шу. От шоб ны пудвыло́ здоро́в’е, шоб оста́тысь мыні́ тут, а
ны воро́чатысь знов сы́рыд лі́та в прыю́т. І господарі́ мойі́ до́бры. Ту́ркы —
гэ́то ту́ркы. Алэ́ кылько людэ́й мыні́ помогло́, кы́лько до́брых людэ́й я
судосы́в. Алэ́ вэ́льмы тя́жко, шо сам ныц ны міг робы́ты. Шо я — жэ́ртва
нышчя́сна, от хто я. А так, як ты трэ́ба кому́ то тоды́ ра́дость.
А зна́йіш, Ма́нька, я грэ́чыскыю мо́выю кро́хы корыста́юсь і за́рэ, я
молю́сь по-грэ́чэску. Пра́вда, я зна́ю оно́ одну́ молі́тву — «О́тчэ наш». Як я
був у прыю́ты, то за на́мы наблюда́лы, шоб мы молы́лысь, шоб до цэ́рквы
ходы́лы, шоб сповыда́лысь. По яко́му хоч молы́сь, оно́ коб молы́всь. Ну й
за́рэ мойі́ господарі́ всі мо́ляцьця, оно́ Пе́тька шэ не. То я молы́вся «О́тчэ
наш» по-грэ́чэску, і за́рэ молю́сь. А хрышчу́сь я гэ́так са́мо, як і вытэ́, ру́ськы,
бо я правосла́вный, а като́лікы, поля́кы, всэ́ю руко́ю хры́стяцьця. А господарі́
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мойі́ по-славя́нську мо́ляцьця, а Ба́ба, то бы ны по-славянську, а бы потутэ́йшому, як гово́рять тут.
— А чыта́ты вмі́йіш по-грэ́чэску?
— До́брэ ны вмі́ю. Ко́лысь гучы́лы кро́хы, шэ в Іо́нійі, алэ́ ны нагучы́всь
до́брэ, знав бу́квы, кро́хы склады́ склада́в. По́сля прызабу́всь... А в прыю́ты
по-по́льську гучы́лы чыта́ты, то кро́хы вмі́ю по-по́льську. А од хло́пцюв
почя́в гучы́тысь ро-ру́ську чыта́ты. Оно́ почя́в, шэ ны нагучы́всь. Трэ́ба бу́дэ
погучы́тысь дэ́як, як здоро́в’е бу́дэ... Ру́ськый язы́к жэ ны оды́н. Я шэ до́брэ
ны зна́ю, якы́йі то е ру́ськы языкы́, на якы́х кніжкы́ друку́ють. Алэ́ гэ́тэ
ні́колы посля́, як здоро́в’е бу́дэ... А ты до шко́лы ходы́ла, вмі́йіш чыта́ты да
пыса́ты?
— Ма́ло ходы́ла. Го́сыню чы навысні́ ны пи́йдыш, бо трэ́ба па́сты.
Взы́му кро́хы ходы́ла. В шко́лы по-по́льську гу́чять. То кро́хы вмі́ю попо́льську чыта́ты й пыса́ты, алэ́ ны до́брэ, ны всэ вмі́ю. Ва́ся кро́хы ру́ськы
бу́квы гучы́в. То́жэ трэ́ба бу́дэ нагучы́тысь чыта́ты й пыса́ты і по-по́льську,
і по-ру́ську, як зможу́. Зымо́ю мо́жэ знов кро́хы походжу́ в шко́лу.

Так і пошлы́ дні за дня́мы. Я́ныс пас коровы́. Стара́вся, скы́лько міг. Ны
то, шчо стара́вся, а полюбы́в гэ́тэ ді́ло. Згучы́в хара́ктер, нату́ру свойі́х корі́в,
тыля́т, овэ́ць, ягня́т. Знав, колы́ йім ліпш пойі́сты, колы́ опочы́ты, дэ йіх
прыпа́сты і колы́. Ёму́ про́сто прыя́тно було́ задово́лыты йіх всім. І воны́
ла́шчылысь до ёго́, про́сто любы́лы ёго́, слу́халы ёго́.
Господарі́ ра́ды булы́: коровы́ за́вшы напа́сяны, найі́джаны, наскы́лько
гэ́то дае́ йіх кусо́чок пасовы́ска, ны то шо в тых пастухы́в, шо булы́ в йіх
лі́тюсь. І молока́ даю́ть за́вшы.
Спра́вывся Я́ныс с вэ́ю робо́тыю. І рад був страшэ́нно. Тут на сві́жому
во́здуховы бы й здоро́вшав, крыпчі́шым сыбэ́ одчува́в. От шоб здоро́в’е ны
пудвыло́, да і в лі́то, і в го́сэнь коб па́сты тут.
Сют-тут зра́нку ны буды́лы Я́ныса: Дід гнав коровы́. Алэ́ Я́ныс ху́тко
прочына́вся і йшов пырыйма́ты Ді́да.
— Ді́ду, вытэ́ йді́тэ, я сам па́стыму. Я до́брэ вы́спався, я здоро́вый за́рэ,
ны хво́рый, на́шо Вам допі́ро па́сты. Зна́йітэ шо, Ді́ду, ты́йі ро́кы я ми́цно
хворі́в, ми́цно хворі́в. Ны мо́жэ бу́ты, коб я ны захворі́в разы́в скы́лько і в
гэ́тым ро́цы. Я ми́цно хворі́в, Ді́ду. То мо́жэ тоды́ за мынэ́ попасэ́тэ, Ді́ду. А
за́рэ ны трэ́ба.
Алэ́ чы́рыз кы́лька днів Я́ніса знов вра́но ны буды́лы.
Чы дэ́колы в ныді́лю або́ в свя́то то́жэ ска́жэ Дід:
— Сходы́, Іва́нко, до хло́пцюв собі́, я попасу́ кро́хы, тыпэ́р ныді́лька.
— Ну, мо́жэ якы́й чяс, Ді́ду, я шэ ж ны с кым ны познако́мывся, с
хло́пцямы, я ж, са́мы зна́йітэ, якы́й — ныздоро́вый, я ліпш па́стыму.
Зацыка́вывся Я́ныс і шэ дэ́якыю робо́тыю, хоті́лось попрэ́буваты
гучы́тысь робы́ты. Попросы́в Ді́да нагучы́ты дро́ва руба́ты. Почалы́ з
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дрі́бных, з голля́. Дід росказа́в, показа́в, як сокі́ру дыржя́ты, с чого́ почына́ты,
як склада́ты. Сказа́в, шоб мно́го ны робы́в, так, шоб кро́хы. Я́ныс покро́хы,
загна́вшы на ра́нкы скоты́ну, руба́в, сік хво́рост, голле́. Чя́сом збыра́в в лі́сы
голле́, шо напа́дало, прысмыка́в по кы́лька голы́н на свое́ пасовы́ско, склада́в
в грома́ду, по́сля забыра́лы ёго́ до ха́ты. Тако́ покро́хы, покро́хы, а збыра́лось
дровэ́ць.
По́сля гучы́в ёго́ Дід рі́заты дро́ва і коло́ты.
— Ну, дава́й, Іва́нко, розрі́жымо гэ́ту гольшы́нку, ты ж мынэ́ просы́в
погучы́ты тыбэ́ рі́заты. Оно́ однэ́ньку. І поко́лымо йійі́. Пылу́ я нагостры́в...
С то́вшчого конця́ почына́ты трэ́ба. На козлы́ поло́жымо, так ліпш бу́дэ. Ну,
дава́й. Пылу́ ри́мнынько дыржы́ і во́льно, ны нажыма́й. Ну, дава́й. Дава́й
зра́зу обыйма́ рука́мы дыржы́, пылу́, за ру́чку. А по́сля, як вмі́тымыш там,
мо́жна бу́дэ однэ́ю, пра́выю, а лі́выю прыдэ́ржуваты дырывы́ну.
— Ну, одну́ порі́залы, хва́тыть. Дава́й за́рэ поко́лымо. Я тобі́ оста́влю
кы́лько полі́нэць, такы́х, шо лё́хко ко́люцьця. Мо́жна всяк коло́ты. Найлі́пш
на колы́дку положы́ты і зра́зу сокі́рыю лё́гынько сту́кнуты, а по́сля, дру́гый
раз, як сокі́ра вб’е́цьця, вжэ ёмч, по́сля повырну́ты, да обу́хом об колы́дку
сту́кнуты. Так лёкш роско́люваты. О, дывы́сь. А мо́жна поста́выты ста́вма.
Дід показа́в Я́нысовы, як коло́ты.
— Оно́ осторо́жнынько, Іва́нко, осторо́жнынько. Бо сокі́ра — гэ́то
сокі́ра.
Дід дывы́вся, росколо́в полі́н с п’ять, помага́в ёму́ пока́зував.
— Ну, молоде́ц, хва́тыть на тыпэ́р. Нагу́чысься руба́ты сам, чы вжэ́
почті́ вмі́йіш. А за́рэ йды опочыва́й, опочы́нь іды́. Ляды́ оно́ быз мынэ́ ны
руба́й сам. По́сля ні́колы шэ порі́жымо да поруба́йімо.
Дід шкодова́в Я́ныса. Дід сам до́вго був хворі́в і знав, як то Я́нысовы
прыхо́дыцьця. І так нара́вывся ёму́ гэ́той хло́пэць, до вподо́бы вин був
Ді́довы. На́вэть шоб і за робо́ту вся́ку ны хвата́вся. На́вэть шоб прыхо́дылось
бильш па́сты за ёго́. Мно́го зна́чыло і то́е, шо Я́ныс був грэк і правосла́вный:
Дід знав, шо ру́ськы взялы́ свою́ ві́ру од грэ́кув, шо грэ́кы булы́ му́дры лю́дэ,
і шо грэ́чыска ві́ра найби́льш ру́ськым пудхо́дыла. Алэ́ му́сыть шоб Я́ныс
був ны грэ́ком, ны правосла́вным, а якы́м-нэ́будь... ну гы́нчыйі на́цыйі і
ві́ры, Дід сёромно́ ёго́ любы́в бы.
— Іва́нко, чы ты вы́спався? А голова́ в тыбэ́ ны болы́ть?
— Не, Ді́ду, ны болы́ть. Вытэ́ зна́йітэ, мыні́ так пошыхова́ло в вас: от
кы́лько в вас вжэ жыву́, а шэ, шоб ны проговоры́тысь, ны хворі́в. А лі́тюсь і
поза́літюсь я мно́го-мно́го хворі́в.
— Ну, ны хворі́й, хло́пчэ, хай йійі́, гэ́ту хворо́бу; а як шо, то кажы́, ны
соро́мся.
— Ді́ду, а от косы́ты почына́ють, мо́жэ мынэ́ кро́хы погучы́лы б.
— Косы́ты?! Всэ ты хо́чыш умі́ты. Гэ́то ж тя́жко, Іва́нко. І ты ліпш
Дя́дька попросы́. Я сам ёму́ скажу́, натякну́, алэ́ ты попросы́ сам то́жэ. Оно́
ны мно́го, а кро́хы, кро́хы. І то́жэ вэ́льмы осторо́жно с косо́ю.
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Дя́дько — гэ́то господа́р, Ді́дув сын. Вин всэ врэ́мне був у робо́ты. З
Ді́дом Я́ныс дружы́в, а Дя́дька кро́хы соро́мывся. Алэ́ одного́ ра́зу одва́жывся
і спыта́в нашчо́т косі́ння.
— Косы́ты? До́брэ, я скажу́ тобі́, як в мынэ́ кро́хы чяс бу́дэ.
Чяс найшо́вся. І Дя́дько пока́зував Я́нысовы.
— Ну, дава́й. Дывы́сь, як ко́су дыржя́ты. Ота́к. І воды́ты йійі́ ота́к
лёгэ́нько — взад-впыро́д, взад-впырод, шоб вона́ во́льно ходы́ла. І так по
кру́гу. Ота́к, до́брэ. А за́рэ займа́й покро́хы. О, гэ́так, гэ́так. П’яту́ прыжыма́й,
хай ныс кро́хы ввэрх ідэ́. П’ято́ю са́мо рі́жэ коса́. Ну, дай за́рэ шэ я покошу́,
а ты дывы́сь. О так ба́чыш. На за́рэ шэ ты. Дава́й кро́хы пройды́ зако́са.
Ныц, шо нычо́го поко́сыш. Ты ж гу́чысься. Як нагу́чысься, бу́дыш фа́йно
косы́ты. Косы́, косы́, я попра́влю. Дывы́сь, Іва́н, обожды́ оно́. Трэ́ба так
стара́тысь, шоб в тыбэ́ трава́ ны россыпа́лась по всёму́ зако́сы, а шоб в радо́к
збыра́лась. Ну, на шэ. Ныц, косы́, як выхо́дыть. Я попра́влю. Ба́чыш, Іва́н,
ліпш займы́ мэ́нчого зако́са, оно́ до конця́ выко́шуй, шоб в тыбэ́ гры́ва ны
остава́лась. Ну, дава́й шэ покосы́, я за́рэ ны мышя́тыму... Ну, до́брэ выхо́дыть
в тыбэ́, ху́тко нагу́чысься. А за́рэ хва́тыть. Бо й вто́мысься оно́. Я тыбэ́ чы́рыз
якы́й дэнь шэ поклы́чу косы́ты, а по́сля шэ. Нагу́чысься. А за́рэ хва́тыть.
Молоде́ц, до́брэ ты почя́в. Чы́рыз кы́лька днів я поклы́чу тыбэ́.
Якы́й ра́дый був Я́ныс. З йім поговоры́в, ёму́ показа́в, як косы́ты,
Дя́дько. Дя́дько, якы́й робы́в і робы́в всэ врэ́мне, робы́в і, здае́цьця, ны вто́мнювався ны́ґды, робы́в, тягну́в, як вил, дыржя́в господа́рку на свойі́х рука́х.
А скы́лькы ёму́ шэ трэ́ба бу́дэ йійі́ вы́дыржаты. Сы́ла-чолові́к. І ня́кый суро́вый, ма́ло колы́ й осмыхнэ́цьця. Я́ныс побо́ювався ёго́, ма́ло колы́ одва́жувався й поговоры́ты з йім. Був ко́лысь ба́тько у Я́ныса. Мо́жэ дэ й за́рэ
вин е, а мо́жэ й ныма́... А як нужда́вся Я́ныс всі гэ́ты ро́кы, шоб хоч кры́шычку,
кры́шычку був Я́нысовы дру́гом до́брый мужчы́на. А тут от Дя́дько так
хорошэ́ з Я́нысом поговоры́в. Яныс побі́г, пудска́каючы, од Дя́дька.
Чы́рыз кы́лька днів Дя́дько ка́жэ:
— Іва́н, вза́втра тыбэ́ Дід пырэ́ймэ і пры́дыш до мынэ́ на Запогы́нне.
Там боло́то, рыза́к, косы́ты лё́гко. Кро́хы поко́сыш. Чы мо́жэ пырыду́мав
ужэ́?
— Не, шо вытэ́.
Дру́гого дня Я́ныс був на Запогы́нні. Знов кро́хы покосы́лы з Дя́дьком,
т.е. Дя́дько пока́зував, поправля́в. Получя́лось вжэ ліпш. Са́мэ гла́внэ —
кусо́чок зако́са хорошэ́ получы́вся, хоч і гу́зынькый кусо́чок.
— Ну, хва́тыть, Іва́н. Дава́й ході́м на грудо́к, посыді́мо, опочы́ньмо. А
то і я надё́гався за гэ́тыю косо́ю. Хай ёго́.
Вы́йшлы на грудо́к. Дя́дько вбы́в ко́су в зэ́мню (кы́ссем; кы́сьцем).
Сі́лы ко́ло корчя́.
— До вся́кыйі робо́ты, Іва́н, трэ́ба прыложы́тысь. От мы, мужыкы́,
ро́бымо постоя́нно, за́вшы, тя́гнымо, кы́лько сы́лы хвата́е. Алэ́ й вмі́ты трэ́ба
вся́ку робо́ту. От ты ба́чыш, як косы́ты нагучы́тысь. А тут ны ты́лько косы́ты,
а й наклыпа́ты, намынты́ты ко́су, і кы́ссе зробы́ты. Ны ка́жон мужчы́на зумі́е
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до́брэ ко́су наклыпа́ты. А як наклэ́плыш, так і косы́тымыш. А пудобра́ты
ко́су. Альбо́ й грыбсты́, копы́цю кла́сты, сто́га кла́сты, ху́ру кла́сты, пырэ́чынка зробы́ты, пырычыня́ты сі́но, бра́ты пырэ́чынка. Той накладэ́ ху́ру,
і той накладэ́, в того́ кру́глынька, як мня́чык, і сі́на мно́го поло́жано, а в того́,
як посты́л. Або́ скоты́ныну доглэ́дыты. Бува́е й зымні́ одна́ково, ны то шо
той бі́дный, а той бога́тый. Алэ́ друго́му й та́я зымня́ ны помага́е. Шо ёму́
та́я зымня́, як ру́кы до робо́ты ны лыжя́ть. Робо́та — вылы́кэ ді́ло, вся́ка
робо́та. На́вэть ты́йі ж коровы́ па́сты. Нам попада́лысь такы́йі пастухы́, шо
нычо́го, пога́но па́слы. А с тобо́ю нам онь як пошыхова́ло.
Я́ныс всэ врэ́мне дывы́вся Дя́дьковы про́сто в рот, як той говоры́в, а як
став ёго́ хвалы́ты, опусты́в го́чы вныз.
— Пра́вда, Іва́н. Ты вэ́льмы до́брый, стара́тільный хло́пэць. Ты такы́й
— шо тобі́, шо б ны робы́ты, а зробы́ты трэ́ба до́брэ. Чого́ ты засоро́мывся!
Гэ́то ж пра́вда. Гэ́того ро́ку мы булы́ договоры́лысь нашчо́т пастуха́, да ты́йі,
ба́тько ёго́, шось пырыду́мав, там ко́ло до́мы займано́к набра́в. Так шо ты до
нас попа́в мо́жна сказа́ты случя́йно. А робы́ты дэ́шо погучы́тысь, ну то
чя́сом дэ́шо покажу́ тобі́, погу́чысься кро́хы. Бо робы́ты, братко́, трэ́ба
вмі́ты, бо робы́ты ні́шо трэ́ба. Як ка́жуть: «Дай, Бо́жэ, всэ вмі́ты, оно́ ны всэ
робы́ты». Якы́й ты ны е покалі́чаный, Іва́н, алэ́ робы́ты шось му́сыш. Такы́йі
мы лю́дэ. Зна́йіш, Іва́н, за́рэ ныко́го тут ныма́, росшчыпны́сь, покажы́ мыні́
свойі́ шра́мы, ты́йі, шо на гру́дюх, на жывоті́, бо гэ́того на ліцо́вы за́вшы
выдно́.
Я́ныс росшчыпну́вся. Дя́дько гля́нув, на́вэть пому́ляв дэ́якыйі місьця́.
— От вам і ту́рок. Гэ́такого хло́пця так покалі́чыв. Алэ́ ныц, Іва́н,
сёромно́ ня́кось трэ́ба жы́ты. Ты стара́йся набыра́ты сы́лы. Воно́ всэ жы́тте
бу́дэ тобі́ мышя́ты. Алэ́ ты окрэ́пныш кро́хы, по́кы молоды́й, то бу́дыш
крэ́пнуты. Ты ны соро́мся, кажы́, шо тобі́ трэ́ба, шо болы́ть, чы шо хо́чыцьця.
Мо́жэ тобі́ тя́жко? Так, шо ты ны бу́дыш всэ врэ́мне па́сты, шо ты чого́ ны
зро́быш, гэ́то ны ва́жно. Ты й так нас ё́мко вы́ручыв с корова́мы. Гла́внэ,
шоб ты крыпчі́шав. Тут рі́чка ны так далё́ко. Пла́ваты ты вмі́йіш?
— Дэ там.
— Я то́жэ до́вго ны вмів пла́ваты. Ны вмів і всэ. Вжэ аж ковале́ром
нагучы́вся. Ныма́ мыні́ гы́рынько колы́. Я б тыбэ́ нагучы́в бы пла́ваты. Гэ́то
вэ́льмы до́брэ поплыска́тысь на воді́. Я б тыбэ́ про́сто на воді́ дыржя́вбы, а
ты пырыбыра́в бы рука́мы й нога́мы. Ны міг бы до́брэ пла́ваты, алэ́ так,
вдэ́ржатысь на воді́, проплывсты́ зміг бы. Пра́вда, Іва́н, я тобі́ про́сто ны
обышчя́ю нагучы́ты, мо́жэ шо прыду́маю, алэ́ ны обышчя́ю. Ты ж сам
ба́чыш, кы́лько в мынэ́ робо́ты. А робы́ты мыні́ прыхо́дылось з малы́х літ.
По́сля того́, як ба́тько мий, ну, наш Дід, захворі́в, то я мно́го роблю́. Алэ́ шо
робо́та, коб оно́ здоро́в’е. Алэ́, дя́куваты Бо́гу, ны жя́лувався на здоро́в’е, як
став пу́длытком. Ны зна́ю, як да́лэй бу́дэ. Ты, Іва́н, дэ́колы Пе́тьку быры́ с
собо́ю за корова́мы. Мо́жэ запі́ныть дэ́колы, да й так, хай прыгляда́йіцьця,
хай освы́стуйіцьця до всёго́ хло́пэць. Вжэ мы хоті́лы ёму́ бу́квы показа́ты,
алэ́ по́кы шо хай.
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— До́брэ, Іва́н, ты посыды́ чы походы́ кро́хы тут. Я шэ пройду́ пару
зако́сув да й пи́йдымо ра́зом додо́му. Ты мыні́ просты́, Іва́н, шо я с тобо́ю
говору́ ма́ло. Ты хва́йный хло́пэць, я вжэ каза́в тобі́. Алэ́ ба́чыш, всэ робо́та,
робо́та. Ну, посыды́.
Як ужэ́ йшлы додо́му, то Дя́дько говоры́в:
— Я подывы́всь на тыбэ́, Іва́н — ё́мко тыбэ́ покалі́чыв ту́рок, ё́мко.
— Я вжэ ду́мав: до́брэ, шо жыво́го оста́выв, шэ ня́кый благоро́дный був
турок. Бо тоды́ ж йім був прыка́з всіх хрыстія́н вынышчя́ты.
— Жарту́йіш, Іва́н. А мо́жэ ты й пра́выльно россужда́йіш. То от.
Нылё́гко тобі́ пры́дыцьця. Робы́ты трэ́ба бу́дэ. А так, як усі́ ны за́вшы ты
змо́жыш робы́ты, колы́шны ра́ны мышя́тымуть. Алэ́ шэ ты пудкрыпы́сься,
Іва́н, шэ поздоро́вшайіш. Бо тако́е пома́лу прохо́дыть. На́вэть за́рэ чя́сом ты
выгляда́йіш, як зусі́м здоро́вый. Шэ вэ́льмы до́брэ, Іван, шо тыбэ́ хоч
покалі́чылы, алэ ты оста́вся чолові́ком, мужыко́м, мужчы́ныю. Як ны выдно́
твойі́х грудэ́й і жывота́, а йіх ны выдно́, як ты одумы́сно ны дозво́лыш йіх
погляді́ты, то ты зусі́м норма́льный хло́пэць, ну, чя́сом скры́вляный кро́хы
жывэ́ш.
— От шо, Іва́н, — вжэ в конці, як дохо́дылы до до́мы, говорыв Дя́дько,
— трэ́ба шоб за́вшы вдэнь ты кро́хы поспа́в, а то ты ма́ло колы́ вдэнь
лажы́сься. Трэ́ба бу́дэ тобі́ пості́ль владкова́ты, там на за́пычку, в
свыро́ночковы, шо ко́ло клу́ні.

115

16.01.2015 9:01:57

Гаворкі — наш скарб  Творы на говорках

116

паведамленняў. 2 секцыя. Этнагенез славян. Мінск,
1990. С. 33—35.
Этнос и перепись: парадоксы статистики // Ожог
родного очага. Москва, 1990. С. 92—106.
Гомельшчына — прарадзіма этнічных беларусаў
(да пастаноўкі пытання) // Гомельшчына: народная духоўная культура. Дыялекты. Тапанімія.
Матэрыялы рэгіянальнай навуковай канферэнцыі,
прысвечанай 850-годдзю летапіснага ўпамінання
Гомеля. Гомель, 1992. С. 21—23.
К проблеме этногенеза славян // Philologia
slavica. К 70-летию академика Н.И.Толстого. Москва, 1993. С. 71—77.
Заходнепалескія гаворкі // Беларуская мова.
Энцыклапедыя. Мінск, 1994. С. 57 (карта), 218—
219.
Лексічны атлас беларускіх народных гаворак.
У пяці тамах. Мінск, 1993—1998. [Ф.Д. Клімчук —
адзін з аўтараў]
Духовная культура полесского села Симоновичи // Славянский и балканский фольклор.
Этнолингвистическое изучение Полесья. Москва,
1995. С. 335—380.
Лексічныя ландшафты Беларусі. Жывёльны
свет. Мінск, 1995. 256 с. [Ф.Д. Клімчук — адзін з
аўтараў]
Некаторыя асаблівасці этнанацыянальнай
самасвядомасці заходніх палешукоў // Форум.
Інфармацыйна-культурны
бюлетэнь.
Мінск:
Еўрафорум, зіма 1995—1996, № 2. С. 11—19.
Беларусы — нашчадкі банцараўцаў // Спадчына.
Мінск, 1996, № 1. С. 162—180.
Галосны [u] ў брэсцка-пінскіх гаворках // Полісся: мова, культура, історія. Київ, 1996. С. 57—63.
Заходнепалескі этнонім гідуны // Беларусь у
сістэме трансеўрапейскіх сувязяў у І тысячагоддзі
н.э. Тэзісы дакладаў і паведамленняў міжнароднай
канферэнцыі. Мінск, 12—15 сакавіка 1996 г. Мінск:
НВФ «Vaukalaka», 1996. C. 43—45.
Да глотагенезу беларусаў // Беларусіка (Albaruthenica). Частка 2. Беларусь паміж Усходам
і Захадам. Праблемы міжнацыянальнага,
міжрэлігійнага і міжкультурнага ўзаемадзеяння,
дыялогу і сінтэзу. Мінск: Нацыянальны навуковаасветны цэнтр імя Ф.Скарыны, 1997. С. 126—133.
Диалектные типы Полесья // Слово и культура.
Памяти Никиты Ильича Толстого. Москва, 1998. Т.
1. С. 118—135.
Да вытокаў фарміравання ўсходнеславянскіх
народаў // Kryŭja — Крыўя, № 1(3). Мінск, 1998. С.
100—148.
Диалектные типы Полесья на общеславянском
фоне // Славянские этюды. Сборник к юбилею
С.М.Толстой. Москва, 1999. С. 214—227.
Некоторые особенности письменной традиции Полесья // Modernisierung des Wortschatzes

almanach-правка.indd 116

europäischer Regional- und Minderheitensprachen
[Zweigstelle fur Niedersorbishe Forschungen des Sorbischen Institut]. Hrsg. Von Gunter Spieß. Tübingen:
Narr, 1999. С. 83—94.
Моўная сітуацыя ў Берасцейска-Пінскім Палессі ў ХІХ—ХХ стст. // Загароддзе-3. Матэрыялы
навукова-краязнаўчай канферэнцыі «Палессе ў ХХ
стагоддзі» 1—4 чэрвеня 2000 г., Беласток. Мінск,
2001. С. 7—16.
Старадаўняя пісьменнасць і палескія гаворкі //
Беларуская лінгвістыка, 2001 г., вып. 50. С. 19—24.
«Споры» Пракопія Кесарыйскага і Спорава //
Гістарычная Брама. Гісторыка-краязнаўчы часопіс.
№ 1—2 (19—20). Бяроза Брэсцкай вобласці, 2002.
С. 27.
Гаворкі Берасцейска-Пінскага Палесся і Падляшша як вынік гістарычнага развіцця // Pogranicze.
Tom 4. Lublin, 2003. S 245—256, карты № 1, 2.
Заходнепалескія
русалкі
//
Праблемы
ўсходнеславянскай этналінгвістыкі. Матэрыялы
Першай навуковай канферэнцыі (Мінск, 25—26
красавіка, 2003 года). Мінск, 2003. С. 217—225.
Некоторые дискуссионные вопросы средневековой истории Надъясельдья и Погорынья //
Palaeoslavica, XII/2004, No 1. P. 5—28. XIII/2005, №
1. P. 5—20. Cambridge — Massachusetts [USA].
Отголоски праславянщины в Столинском районе Брестской области // Язык культуры: Семантика
и грамматика. К 80-летию со дня рождения академика Никиты Ильича Толстого (1923—1926). Москва, 2004. С. 454—465.
Вялікае княства Літоўскае і сучаснасць (моўная
сітуацыя) // Мовы ў Вялікім княстве Літоўскім
і краінах сучаснай Цэнтральнай і Усходняй
Еўропы: традыцыі і пераемнасць: Матэрыялы ІV
Міжнароднай навуковай канферэнцыі 18—19 мая
2004 г. Брэст, 2004. С. 21—23.
Славянскія і індаеўрапейскія сувязі тараканскіх
гаворак (рэфлекс *е, *ь > [а]) // Славянские языки:
системно-описательный
и
социокультурный
аспекты иследования. Материалы международной
научно-методической конференции 17—18 ноября
2005 года. В двух частях. Часть I. Брест 2006. C.
199—204.
К истокам письменной традиции БерестейскоПинского Полесья и о западнополесском литературном микроязыке в частности // Славянские
литературные микроязыки и языковые контакты /
Slavica Tartuensia, VII. Материалы международной
конференции, организованной в рамках Комиссии
по языковым контактам при Международном
Комитете славистов. Тарту, 15—17 сентября 2005
г. Под редакцией Александра Д. Дуличенко и Свена
Густавссона (при участии Джона Данна). Тарту,
2006. С. 340—359.
Баллады и другие фольклорные материалы

16.01.2015 9:01:57

Лексіка гаворак Беларускага Прыпяцкага
Палесся. Атлас. Слоўнік. Мінск, 2008, 353 с. [Ф.Д.
Клімчук — адзін з аўтараў].
Славянские этно-языковые пограничья //
Славянское языкознание: покидая ХХ век... К XIV
Международному съезду славистов (Охрид, 10—
16.09.2008) / Slavica Tartuensia VIII. Под ред. А.Д.
Дуличенко. Tartu, 2008. С. 209—224.
Пра мову п’есы «Пінская шляхта» // Гістарычная
брама: Гісторыя і культура Палесся. Пінск, 2010. №
1 (25). С. 143—150.
Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа
(Еванг. От Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна;
Деян. св. Апостолов; 1-е Посл. Св. Ап. Павла к Коринфянам). Перевод на западнополесский говор.
Перевод выполнил Климчук Ф.Д., 2010. 391 с.
Традыцыйнае вяселле вёскі Сіманавічы
Драгічынскага раёна Брэсцкай вобласці. Мінск,
2011. 84 с.
Берестюки-загородцы: численность в мире
// Лингвокультурное пространство современной
Европы через призму малых и больших языков. К
70-летию профессора Александра Дмитриевича
Дуличенко. (Slavica Tartuensia IX). Тарту, 2011. С.
268—279.
Пераклады на заходнепалескую гаворку (вёска
Сіманавічы Драгічынскага раёна Берасцейскай
вобласці). Мінск, 2012, 184 с. [На с. 120—178
змешчаны вершы Ф.Д. Клімчука].
Яныс. Аповесць (на заходнепалескай гаворцы
в. Сіманавічы). Мінск, 2013, 84 с.
Прыказкі і прымаўкі з вёскі Сіманавічы
Драгічынскага раёна // Беларуская дыялекталогія.
Матэрыялы і даследаванні. Выпуск 3. Мінск, 2014.
С. 157—168.

Гаворкі — наш скарб  Творы на говорках

из Беловежской Пущи // Palaeoslavica, XIV / 2006.
Cambridge — Massachusetts [USA]. P. 228—261.
К проблеме возникновения Столина // Гісторыкакультурная спадчына Брэсцка-Пінскага Палесся:
паміж мінулым і будучыняй (да 450-годдзя г.
Століна). Ч. 1. Брэст, 2006. С. 8—15.
Границы славянского мира // Поліські зворини:
Збірник пам’яті професора Миколи Васильовича
Никончука. Житомир, 2007. С. 18—41.
Был ли Апостол Андрей Первозванный в Полесье? // Тураўшчына. Мінулае, сучаснасць, будучыня.
Выпуск 6. 1000-годдзю Тураўскай епархіі, 1025годдзю Турава прысвячаецца. Тураў—Мінск, 2007.
С. 362—365; раздзел Х. Рэлігія. [Раздзелы «І. 1000
лет Туровской епархіі» і «Х. Рэлігія» падрыхтаваны
і друкуюцца па благаславенню протаіерэя Герасіма
(Кадоліча)].
Дзве славянскія дыялектныя зоны // Jezikoslovni
zapiski. 13 1—2. Merkujev zbornik. Ljubljana, 2007. S.
227—235.
Адпаведнікі рэлевантных асаблівасцей загародскіх гаворак у дыялектных кантынуумах Украіны і
Расіі // Волинь — Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. 16.
Житомир, 2007. С. 43—57.
Гаворкі ў нізоўях ракі Гарынь // Дыялекталогія
і гісторыя беларускай мовы. Матэрыялы
Міжнароднай навуковай канферэнцыі. Мінск, 15—
16 красавіка 2008 г. Мінск, 2008. С. 130—135.
Дыялектнае ўзмежжа ў Ніжнім Пагарынні //
Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгваадукацыі. Матэрыялы Рэспубліканскай навуковай
канферэнцыі Да 70-годдзя з дня нараджэння прафесара Галіны Мікалаеўны Малажай. Брэст, 20—21
сакавіка 2008 г. Брэст, 2008. Брэст, 2008, с. 35—37.

117

almanach-правка.indd 117

16.01.2015 9:01:57

Гаворкі — наш скарб  Творы на говорках

Олысі́й Шу́мэр
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Бр.г.

«

На світі я появы́всь 1-го лютого 1989 року у Ка́мынці. Батькы́ мойі́
з ру́зных концю́в Камынэцького раёну. В надбужанському сылі Горо́дныкы,
Вовчи́нського сільсовету, родывся муй батько, а ма́тырынэ корінне з-пуд
Біловэськэйі Пушчи, з сыла Боро́дычи (тыпэр в Камы́нюках).
Рус, ходыв до школы у Ка́мынці, по́тум одучи́всь на історічному
факультэты в Бэрыстэйському дэржавному унівэрсытэтовы. Цікавывсь
ру́дныю культурыю, алі шчось білоруська мова ны пасовала до того. Дывно
було б, як бы я до бабы з дідом «заразмаўляў бы». На той час ру́дныйі мовы
в мою́й головы́, му́жьня сказаты і ны було. Я, просто, став слухаты діда
(топі́рочка то вун одын в мынэ з батьковых батькув), гы́нчих людэй, і со
смаком вбыраты йійі в сэбэ́. І тыпэр, як говорю по-свойму, то тое самэ, як
пью смачный насы́чоный чай з любымого кубку.
Говорю і пышу горо́дныцькым «укаючим» (муй, твуй, кунь, кут) говором, бо ма́тырыны батькы вмырлы як я був малым.
Быда в тому, шчо мало часу. Мало, коб добрэ выучиты мову і пырыдаты
йійі далій. В час, як пышу сі́тэ, позвоныла маты і сказала, шчо вмырла баба
Маня — одён з найстарішых людэй Горо́днык. Вона відала, шчо мова наша
«хохлацька», алі ны відала, шчо то такое. То був таксамо муй вчітэль.
А хто будэ посліднім могіканіном?

»
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21-го лютого громадство святкуюе
Дэнь ру́дныйі мовы. Сё́е свято для
Камынэччины таксамо актуальнэ, бо
йійі унікальны говоры, маючи ны́зькый
статус сырэ́д людэй, гынуть. І тым, щоб
пудтры́маты нашу мову, Камынэцькый
дэржавный цэнтр турызму і краезнавства (в сылі Камыню́кы) до Дня рудныйі
мовы провів конкурс «Літэратурна
Камынэччина», якый мусыв показаты,
що тэ́ю са́мыю «деревенскыю» мовою
му́жьня таксамо пысаты і, навыть,
поэзію.
Ёго сутність в то́му, що люды мілы створыты тэксты на говорах
Камынэцького раёну, а ны зробыты запыс фольклору за кы́мось. Людына
сама добыра́ла, в якому жанровы хочэ працёваты: віршы́, росказы, пэрэклады
з гынчих мов і тако́ далій.
Ны було пэ́вносты, що на́йдуцця учасныкы. Выйшла такая своеособлыва
провірка. Конкурс прово́дывсь сырэ́д пэдагогув і школярув раёну, а́лі свойі
роботы дуслалы і гы́нчи люды. Всіх разом выйшло штырнацыть. А то ж
нылёгка справа — пысаты ныобро́бляныю нылітэратурныю мовыю! Самым
молу́дшым учасныкам було по дэсыть літ, воны з допомогыю старі́шых
ро́дычюв зробылы пырыклады з білоруськыйі мовы; бібліотэкар з Камынюк
Раіса Ромашко і раній пысала віршы, алі для конкурсу впэршый раз напысала
на говорі; два учасныкы дуслалы віршы, якыйі мають авторув, а на
Камынэччині сталы народнымы.
Хо́цця подяковаты для художныці Ганны Рыдько з Бэрыстя, якая
намалёвала эмблему конкурсу. На юй — сыльська хата сырэ́д стары́х вэ́рбув.
Чырвоны колёр робыть вражэнне сонычного морозного лютовського дню
(колы і проводыцця свято мовы). Всі учасныкы отрымалы на пам’ять
сувыніры з сі́тыю выявыю.
Дві людыны дослалы на конкурс авторські віршы, про якыйі думалы,
шчо воны народны.
Гендэль Тэтяна росказала віршык, якый выучила од свэйі бабы (с.
Клепачі) і сказала, шчо вун на місцэвуй украйінськуй говірці. Бабулі вжэ
ныма. Выявылось, шчо то басня Крылова «Стрекоза і муравей», якую
пэрэклав на украйінську Глібов (правда, Тэтяна по-памяты ны всі слова
відае):
У стыпу в траві пахучей конык здатны молодэць.
І вэсэлы, і співучі і проворны стрэбунэць.
Чі в пшынічыньку, чі в жыто, да скошу раскошував
І цылысінькое літо невгаваючы співав.
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Літэратурна Камынэччина
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Разгулявся на всі бокі: все ёму дужэ, все дарма!
Кулыгуль! Аж степ шырокі, суне лютая зыма…
Конык плачэ, сэрцэ мліе…Кінувсь він до муровья:
«Дядько! Он зыма біліе, о тэпер то згіну я…
Чуешь, в лісі ворон кряча, вітры буйныя гудуць,
Паратуй парад землячы — як цэ лыхо пэрэбуть?!»
«Запізнівся, небарачэ», — одказав зямляк йому, —
«Хто кохав жыття подачы — непярэлівкі йому!»
«Ну як жа в світы не радіты! Всё кругом табе цвіте!» —
Конык кажа — «Пташы…Квіты…Любо літычко на тэ!
Скочыш на траву шаўкову, всё співав бы, да співав…»
На таку вэсэлу мову муравей яму сказав:
«Праспівав ты Божэ літо, вдача вжэ твоя така.
А тэпэр танцуй, небоже, на морозі гопака!»
А от шо дослав Вэчэслав Кравчук: «Песню надиктовал мой отец, родился он в д.Чвирки. Эту песню ему пела мать 1910 г.р. А ей эта песня досталась от бабки-певуньи. А вообще после я попробовал искать ее в интернете. Оказалось, что это перевод стихотворения Г. Гейне, написанный в
1870-х годах, который настолько прижился, что стал народным. О как! Цитата со страницы: «Некоторые стихи Гейне получили в Украине такую популярность, что стали народными песнями. Так было с романсом «Когда
расстаются двое» в переводе Максима Славинского, так случилось и с песней «Я видел, как ветер березку сломал» — стихотворением «Разбитое
сердце» в переводе Александрова».
Считаю, раз прижилась, значит народная».
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Я бачів як вітёр бэрізку зломыв…
Я бачів, як вітёр бэрізку зломыв,
Коріння порушыв, голля покрошыв.
А лісце не в'яло і свіже було,
Аж покіль за гору вже соньце зайшло.
Я бачів, як пташку застрілів стрілец,
Звалілася бідна, прыйшов їй конець.
Боротысь зо смертю було їй нэ вміч,
Однак жэ боролась, покіль зайшла ныч.
Я бачів, голубчік пораняный млів,
Крыльце пэребіте на сонычку грів.
Пожыты ще трошку на думці було
І, може, пожыв бы, да соньце зайшло.
На світы у кожного соньце свое,
Любэнько жывэцця, як сонычко е,
А згаснэ тэ соньце — і жыття ныма,
На світы бэз соньця у душах зыма.
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Зо мною россталась дружына моя,
Зостався на світы без сонычка я,
Однако на сэбэ я смэрть нэ зову,
А з серцэм розбэтым жыву да й жыву.

Лігенда про Камінюкі
Історыю вам рускажу сувсім про́сту,
Сыло тут раней называлося Мо́стом.
Для зручного вэ́худа на пулюва́нне,
Муста́ збудувати куро́ль дав заданне.
Місце камінэ́стым було тугдэ надто,
Назва Камені́кі лічэлася в актах.
Знахо́дылесь бульш тут з каміння пры́ладэ,
Шчэ з стуружэтных часу́в ца́рскійі вла́дэ.
Сыле́леся лю́дэ, зэ́млю убрубля́ле,
Займа́лесь рыба́лкую і пулюва́ле.
І жэ́ттены смаком було всі казалі,
Сыло вже пузны́й Камінюкі назвале.
Пухо́жо, шчо назва уд слова камі́нне,
І вік той лічився таксамо камі́нный.
Наявносць стуя́нок як свідка жывая,
Туму́ і пушла́ тут легенда такая.
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Тыко но одён учаснык напысав віршы. Це Ромашко Раіса Мыхайлівна,
бібліотэкарка Каменюкскойі сільскойі бібліотэкы, яка народылася в 1955
році., в с. Плянта (тепер ны існуе). Вона пысала на говорі. с. Плянта та с.
Камэнюкы. От йійі лыст: «Муя матэ — Грыцук Йівгенія Іванувна, пружывала
у сыловэ Плянта. Як посватався до йійї муй батько — Демянчук Міхайіл
Ігнатувіч, вунэ начале жэтэ в свійї хатэ. Дыржале скотыну, садэле гурода,
картоплі. Хутко рудэвся в йіх пэршый сэн — Міша, якій чырыз пару місяцюв умэр. После родэвся Анатолій, а за йім я. Хоть і мныго трэба було
помагатэ батькам в роботэ, алі хватало часу і для гуляння. Жэ́тте прудувжалося, і тут раптом прыйіхале сюди нызнакомэ людэ, коб заміратэ зэ́млю для
струітельства парка чы санаторыя, якого ныма ду гэтыйі пуры. Ну а всі
людэ, відомо, пірыйіхале в Каміню́кі. В 1967 гудовэ пірыйіхала пэршую наша сым’я, а после устальнэйі. Так ны стало сыла Плянта, у яку́м ныма ны
хатув, ны людэй. Устався тулько вэ́гон су старэ́м дубом, на якому була
бу́снявка, бэз і пару штук яблунь, на запу́шчаным по́лювэ. І хоть і ныма вже
гэтуго сыла, сюрувно тягнэ на маленьку Родіну, якая звэцця Плянта.
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Ру́днэ місце
Ныма бу́льш хуру́шчого мі́сця на сві́тэ,
Чэм тут, дэ рудэ́лась, жыву.
Я буду удну́ть у душы його мі́тэ
Той поплав з квітка́мэ, траву.
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Лісну́ю рыку́, шчо тычэ чырыз пушчу,
В якуй мныго рэ́бэ було́.
А зара вжэ можна сказатэ в юй пу́сто,
Як всё ду чуго прывіло́.
Бо трэба нам всё бірыжты́, шанува́тэ,
На полі, чы в лісэ пубу́в.
Палі́чча ныя́куго ны уставля́тэ,
Ныкі́датэ в ричку чы в рув.
Давайтэ мэ бу́дым любэ́тэ прыроду,
Пуду́майім до́брэ і разом усі.
Коб лю́дэ мугле́ і піле́ чэ́сту во́ду,
Спуку́йно жыле́ тут на Бі́луй Русі.
А ото вельмы цікавыйі успомыны Філософ Веры Герасымовны, 1911
р. н., запысаныйі на говорі с. Старэшэвэ (2 км от м. Каменця) йійі внучкою
Філософ Верой Мыколайівною, яка працюе вчытэлькою в с. Рэцыця. Тут
опысанэ так званэ «біжэнство» — прымусовэ высэлэнне місцэвых людэй в
глуб Росейі пыд час першойі світовойі війны.
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«Мні було мусыт годув зо тры, як царскі прыказ прыйшов, коб мы ійхалі в Росею. Сказалі, шчо тутэка немец наступае, вуйна страшна будэ і нас
могут пузабываты всіх. Тое було літом, як раз в жныво, муй батько і маты
всё жыто жжалі і ду клюні пухавалі, бо вызті ныяк ны выпадало. А маты
муя, Галена, шчэ кулько звалькув пулутна у сундук схавала, а тож праця
якая вылізна була, кулько нучэй ны дуспала маты, всё прала і ткала — а
трэба дубро пукінуты. Сундук той в гуроды закупалі, думалі, як вэрнымося,
то забэрэмо. Батько муй, Гарасым, запруг пару конэй, у нас добрэ, двое
коны було, і пуійхалі мы всі радком.Тако гляныш — там мыкулаювці ійдут,
там былювці, а тутэка і мы, старышувці. На нашу«Мні було мусыт годув му вузовы ійхалі я, брат муй Коля, старішы трохі уд
зо тры, як царскі
мынэ, батько муй Гарасым, маты Галена і матырна
прыказ прыйшов, коб
маты, муя баба, Ганна. Тяжко було: баба зусім хвомы ійхалі в Росею...»
ра була, худыты ны мугла, скручана так і ліжала.
Булі люды вэльмэ бідны, куторы коны ны мілі, то іх
122 свуякі пудвозылі чы так хто добрый трапыцце. Ійхалі хутко, дэ звэрнымо з
дурогі, коб дэ шчо зварыты, як офіцэрня вжэ скачэ, крычыт: «Быстрее освобождайте путь, здесь войска ідті должны». Так мы і ны дуварымо, знов на
вуз і далій ійдымо. Як ду Чэрыкува дуійхалі, там баба муя і умырла. Маты
казала, шчо хаваты пукойну будэ з батюшкую, як чулувіка, а то так було,
шчо хто вмырав, то просто кулу дурогі закопувалі, навыть крыжа муглі ны
пуставыты. А мую бабу хурушэ пухавалі, на могліцях, з батюшкую. Як ду
Смуленску дуійхалі, так коны нашы забралі, офіцэрня якійісь грошы дала,
але я ны знаю, малая була, грошы батько трымав.
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Так і прыйіхалі ду Росеі. Прыйіхалі в Орловску губернію, сыло
Фёдурувка, кулу Ельца ныдалеко. Вжэ Руздво находыло, бачытэ, як довго
йіхалі — з жныва ду Руздва. Пусырэдь сыла высадылі нас з фурманок
(уд поезда мы на фурманках йіхалі) — а там старуста в сылі вжэ бігае, кажэ
людём, коб бежынцув бралі. А нас довго ныхто браты ны хутів, бо двое
малых дытэй — буяліся. Тулько шкудувалі, казалі: «Беженка несчастная,
двое ребятішек, а девчонка-то совсем маленькая». То пру мынэ так казалі, я
в матыра з кужуха выглядала, росейскі мурузы то ны нашы, мэрзлі там мы
добрынько. После взяв нас удён чулувік, у юго дві нывісткі було: удна добра, уд мэньшуго сына, друга — злая, сварылася на нас. Пу правды казаты,
рускі люды добры, ліпшы навыть уд нашых. Пумагалі, шкудувалі — хто
крупы прынысэ, хто — хліба, пыруга кавалок. Бугу дякуваты, ныхто ны
вмэр з нашых гулодную смэртю. Русійскі — бугумульны люды, свята справлялі, як і нашы: Паску, Руздво, святых всякіх зналі. Нас вуны хухламы звалі,
а мы ійх — кацапы. Муй брат з ластувыннём (веснушками) був, то юго тыйі
хлопці беженцом канапатым звалі. Бувалучка, шчо вун ду йіх і бытыся ліз,
часто з сынякамы прыходыв. Маты юго ганыла: «Ны лізь ду кацапув, вуны
тут гуспударі, пругонят нас». Пэршу зыму маты муя з другімы бабамы
пубыратыся худыла. Юй бульш давалі — вуна вміла добрэ пу-русійску
гувурыты, йійі бульш і любылі. А мыкулаювські бабы тулько пу-нашуму,
йіх «хохлушкамі» і звалі. Вуны в кужухах і андараках булі удягнуты, а муя
маты в пальтовы.
У гэтых Мэлакіных і быда зрубылася. Наша маты справна людына була, гувурліва, часто ду нывысток Мэлакіных заходыла, там шчэ бабы
збыраліся, але русійскі, ны бежынкі. А тутыка в старого Мылакіна сундучок з грушыма прупав. Быда на нашу матэра упала: бежэнка, чужая, значыт
мугла вкрасты. А закон був такій — як чыя жунка вкрадэ шчо, то обчэство
рышае, коб ны ійі, а чулувіка, мужыка йійі русстрылялі. Выходыло, шчо
нашуго батька пувыдны булі русстрыляты. Засмутів вун: як жэ жунку
ныграмутну пукінуты на чужуй зымлі, то шчэ й з двума дытьмыма. Але ж
дуказаты правду ныяк ны выходыт. Ажно жыв у кунці гуліці удён хлопыць,
сам, сірута Іван. І вун пудказав нашуму батькувы, коб наша вся рудына і
Мылакіны мулітву пучыталі і коб после туго з города чулувіка з рузумную
субакую выклікалі. Муй батько так і зрубыв: уднуго вычура всі муліліся, а
после чулувік з субакую прыйіхав — чы-то пуліцыянт, чы жандарм якій.
Всі мы сілі вкруг — і мы, і Мылакіны. А субака вувчак і чулувік з пугонамы
зулутымы ходят. Чулувік субацці прыгуворвуе: «Смотрі, не ошыбісь, судьба человека решается». Удён раз субака пруйшов, другій, а на трэтій як
кіныцце на внуку дідуву: лапська вылізны наставыв юй на плечы і загавчав.
Пунялі всі, шчо то тая дівчына грошы вкрала. А после вуна і прызналася,
шчо вжэ пурусна уд уднуго хлопця, вун і пудгувурыв йійі вкрасты —
нарычка(навет) на бежынцув впадэ. Але пан Буг і добры люды ны далі, коб
мы ны за шчо сіротамы сталі. А тая дівчына после вмэрла уд страшныі
хвуробы — жывая гныты стала.
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Мы з Колюю в школу худылі там. Вун штыры рокі, а я — два. Але я
вэльмэ добрэ учылася, всё, шчо вун учыв, я запомніла. Так выйшло, шчо і в
мэнэ штыры класы е. После царя скінулі, якійіся генералы сталі худыты:
Денікін, Колчак. После Советы прыйшлі, совхоз зрубылі. Батько, маты і
Коля на руботу туды худылі, йім за тое хліб давалі. А мні кажный уд свуго
кавалка давав. Мні стыдно було, і я на руботу пушла ду садовніка Тіт
Семёныча. Там у мэнэ і подружка найшлася — Надька. Мы яблука і грушы
зрывалі, хвостікамы дугуры клалі в ящыкі. Літом пумыдоры убрывалі. Так
я на хліб сама стала зарубляты.
После сказалі, коб мы дудому йіхалі. Батько хутів в Росеі устатыся, а
маты дудому рвалася. Тіт Семеныч хутів, коб Коля там остався, на машыніста
учывся. Але после рышылі ны рузбыватыся, всі пуйіхалі. Прыйіхалі — а
тут хата наша згуріла, жыты ныма дэ. А шчэ пулякі прават — я вэльмэ
учытыся хутіла, але пу-польску «пшэкаты» ны пушла. Жылі мы в клюні,
грошы на хату збыралі. Чэрэз мнуго літ пубудувалі якуюсь халупу, а ны
хату. А тут пожар унучі, можэ хто і пудпал зрубыв. Мы з Колюю выскучылі,
батько іконы выносыв, удну, Святого Мыкулая, шчо в Росеі нас выратувала.
А маты кутыня (котенка) з-пуд пічкі вытягала — ныможна, коб жывое
створэнне гінуло. А тым часом хата і всё в юй і згуріло. Сталі мы на гуліці:
я, Коля, батько іконы трымае і маты радая, шчо кутыня вынысла. А всё далій ны так важно.»
В цьому тэксті також згадуеться «біжэнство», та ще й як цікаво! Його
автор Янчук Олэксандр Мыхайлович, 1963 р. н. створыв його на говорі с.
Новосюлкы Каменэцьцкого района
«Як зганэш чясом, скулько жывіло і пуйшло на той світ цікавых люды,
шчо воны побачылы за свою довгу жызнь, шчо росказалы, а чого не, то
становыцця шкода. Жаль, шчо не роспытав іх, як вуно було колысь. Бо вжэ
тых старішых люды, бодай, і мало осталося…
Помню, давно тое правыла ныбужцыця
«Сталі мы на гуліці: я, Коля, тётка Вера Білозорова. Вірыты юй, чы ні
батько іконы трымае і маты вірыты? А була вона работяшчя, набужна,
шанована людына, языком ныколы ны морадая, шчо кутыня вынысла.
лола…
А всё далій ны так важно...»
Так от, сама Вера Фёдоровна була ро124 дом з Міньковіч, а замуж выйшла до Новосэлэць. І тая історыя прыключілася
з ею шчэ за Польшчы, колы ходыла Вера в вэльмы молодых дівчятёх.
«Пуйшла я праты одежу на озыро. Алы ж бачу: плывэ на лудцы до мэнэ
молодый высокій хорошій паніч. Ныколы я ёго ны бачыла! Подплывае
блыжій і кажэ по-польску: «Дзень добры, слічнотко! Послухай мне: кеды
станеш моё коханко, то обсыпе це злотэм, есцьі піці бэндзеш на злоце!»
Сполохалася нэвім як, чую, шчось тут ныдобре, а пырыхрыстытысь ны могу: рукы як оловяны! А паніч смыецця, шчіріт білы зубы і на мэнэ дывыцця;
а очі в його, як горячы углі! Алэ ж вдалось мыні пырыхрыстытыся, і тут
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А от пэрэклад на говір с. Новосюлкы казкы Я. Коласа «Зайчыкі», якый
зробыла Н. М. Маркова
Якуб Колас

ЗАЙЧЫКЫ
Сілы два зайчыкы в лісочковы пуд бырэзынкою, гріюцця на сонычковы
і говорять.
А в лісочковы так добрынько!.. Мушкы гудут, одна за однэю ганяюцця,
крыльцямы звонять, як бы смыюцця. А там дроздык посвыстуе, хлопчыка
Пылыпка подражнюе: Пюлып! Пюлып!
А Пылыпко по выросочку с кошыком ходыт, на правдывці прыглядаіцця.
Шчэ далій зозулька кукуе.
Ну так ясно, тэпло, высёло!
Алэ нывысёло зайчыкам, нывысёлыйі разговоры йіхы.
— Ох, якая гурка долічка наша, — кажэ одён зайчык. — Буйся каждый
дынёчок, трасыся кажду годынку, ходы прыслуховлюйся, чы ны ходыт враг
твуй блызько.
— А кулько в нас врагув? Хто тулько ны обіжае нас, бідных зайчыкув?
— Обіжают нас людэ, обіжают звыры, дажэ пташкы́-хішчныкы —
шулякы́, совы, пугачы — і тыйі нас, зайчыкув, прытысняют.
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раптом шум, віхор, панычя пырыкрывыло, з-за капылюшя показалыся рогы,
на пальцях — кіпцюрі! Рыхтык чорт! Заскрыпів зубамы і пропав разом з
лудкою. Як я хутко до дому бігла!»
А от шчы одна байка. Вера Фёдоровна казала, шчо правыла тую історыю шчэ йійі свыкруха.
«Давно тое було,шчэ до пэршыі вуйны з німцямы. Сушылы люды сіно
на Выгодзе коло Буга. Раптом, як то бувае літом, налытае віхор і давай
копыці роскыдаты! І тож нычого ны зробыш — дыка сыла. А одён чоловік
взяв і кынув в віхор ножём — віхор і пропав, а ножя ны нашлы, скулько ны
шукалы. А чырыз якыйся чяс началася вуйна, і мусылы новосільці йті в
беженство. Скулько намучылысь, покуль дойіхалы до Росіі, аж на Волгу! А
там іх розсылылы по господарях мысьцёвых. От в одну хату попав і той
мужчына з сімьёю, шчо колысь кынув ножя в «чортовэ высілле». Хата
вылыка, люды богаты, алы ж ныма образов на сцінёх! Тут прыходыт господар, чорьнявый бородатый мужчына, і дывыцця з-пуд лоба на прыежжых.
Потум поклыкалы всіх на обід, господар начяв різаты хліб… тым самым
ножём, шчо пропав на Буговы! Нашы люды тое побачылы, пополохалыся,
сыдят і мовчят, а господар і кажэ : «Ну што, чай узналі свой ножік? Помню,
помню хорошо мы тогда погулялі на вашей реке! А тебе, паря, скажу, нікогда не бросай нож в віхорь, а то назад его в сам лоб получішь.»…Сыдять
бідны беженцы, колотяцця зо страху, і кусок в рот ны лізэ…»
От як вуно бувало колысь, в старыі чясы.»
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Цэрква св. Онупрія в Городнык (Ставы).
Вовчин, хата, з йійі зроблэна эмблема конкурсу «Літэратурна Камынэччина».

126

almanach-правка.indd 126

16.01.2015 9:01:57

Крыж коло Городнык
Крыж коло Городнык.

Камынь со стопою Богородыці коло Городнык(Ставы).
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Стовп Камынэцькый.
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І як боронытыся нам од злых нашых врагув? Чым ратоватыся? Однэ
тулько надымося на нашы ножкы: выручять з быды — нашэ шчасце, а ны
выручять — пропала наша шкурка!
І заплакалы гуркынько зайчыкы.
Плачут і слёзкы лапкамы вытырают.
— Чы ж мужня нам жыты на світы? — кажэ другы зайчык. — Ныхто
ны боіцця нас, ну ныхтусінькы!.. Пуйдюм, хы́ба, да в воду кы́нымося.
Наплакалыся, надумалыся бідны зайчыкы і пушлы в озыровы топытыся
з горя.Прышлы до озыра,остановылыся, попрошчалыся. До самого бырыжка
пудыйшлы, шчоб в воду кынутыся, аж бачат — скок жаба на купыну:
зобачыла зайчыкув і злякалася.
— Эгэ, — кажэ одён зайчык, — е ж на світы створіння, шчо і нас бояцця.Мусыт, ім шчэ тяжый на світы жывіты.
Глянулы зайчыкы одён на одного і побіглы назад в лісок.
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«

РУС Бр.г.

Я, Кулик Пётр Иванович, родился в марте 1944 года в деревне Головчицы
Дрогичинского района Брестской области.
В 1952 году пошёл в первый класс
Головчицкой неполной средней школы
и в 1959 году закончил семь классов. В
этом же году поступил в Брестский техникум железнодорожного транспорта,
который закончил в 1963 году. Был направлен на работу на Южно-Уральскую
железную дорогу в город Карталы Челябинской области. Работал бригадиром
пути. В декабре 1964 года был призван в
ряды Советской Армии. Вначале служил в городе Нижнеудинске Иркутской области, затем продолжал службу в
Беларуси.
После демобилизации в 1967 году я приехал в Минск. В 1968 году поступил в Белорусский политехнический институт, который закончил в 1974
году. Я работал в проектных организациях города Минска, а последние 35
лет — в проектном институте «Минскпроект».
Почему я пишу на нашем говоре?
Когда мне было лет пятнадцать, я стал замечать, что некоторые слова
головчицкого языка стали забываться и выходить из употребления. В начале шестидесятых годов мы с братом Димой с трудом вспомнили и я впервые
записал около десяти полузабытых слов.
Увы! С каждым годом таких слов становилось всё больше и больше.
К великому сожалению, мой родной западно-полесский язык в течение
пятидесяти послевоенных лет превратился в изгоя, наполовину утратил
свой колорит, свою привлекательность, свою неповторимость, свою красоту, свою востребованность.
Увы! Такова жизнь: всё меняется. Но я не могу смириться с тем, как на
моих глазах умирают не только родные слова, но и сама деревня. Даже
страшно ходить по опустевшим деревенским улицам, где в каждом доме
когда-то кипела и пела жизнь. В окрестностях деревни можно встретить
диких кабанов и бобров. В зарослях наступающего на деревню леса ползают ядовитые змеи...
Пусть мои записи, мои рассказы будут нерукотворным памятником моим родителям, родственникам и односельчанам. Они — их настоящие
авторы. Я лишь добросовестно выразил на бумаге их думы, радости, тревоги — их жизнь.
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Пётр Кулік
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З лексікі гаворкі вёскі Галоўчыцы
Драгічынскага раёна
Фрагмент cлоўніка*
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АГА́ часц. Ага. Унадывся ходыты до мынэ Майно Іван за опцэнькамы.
Колы він знов прышов, я ёму сказала: Ага, зары, пудожды. А сама хучій
втыкла до Ліды Тарасюковыї.
АЛЫ́ злучн. Але. Позычыла у мынэ Драїха Волька тры рублі і ны оддае. Алы ж якраз пырыд Паскію вона ейця у Гантополі продала і, слава
Богу, оддала.
АПЕ́НІЯ ж. Аўтарытэт, характарыстыка, думка, слава. Сынку, ны
робы на Паску, а то згубыш апенію.
БАЛЕ́СКЫ, БАЛЯ́СЫ мн. Агарожда з тонкіх фігурных слупкоў.
Помыла онучы і чобуты і повісыла на балескы.
БАЛІЯ ж. Вялікая нізкая драўляная або металічная пасудзіна для
мыцця бялізны. Іван Макарів мывся в балії, бо більш нычого ны було.
БА́ЛО прысл. Бывала. Бало, ек піду в ліс, то завжды назбыраю грыбів
(баравікоў).
БА́ЛЬКА ж. Брус, які апіраецца на сцены і служыць падтрымкай насцілу (падлогі, столі і пад.). Старыї кулыкы з соломы. Тычэ вода в хату в
міцный дошч. Навіть балька каля пэчы пудгныла.
БАРА́НЫЦЯ ж. Авечыя скура. Бобэлько Коля взев бараныцю, накрывся
ею і каля клуба лякав дывчет.
БАРЗДЭ́ прысл. Хоць бы што. Одрізалы Понталю каля хаты соткы
пуд кукурюзю, а ёму й барздэ.
БАЮ́РА ж. Калдобіна. Куды ты правыш коне в баюру?
БІ́ДКА ж. Палка з металічным наканечнікам (пры катанні на каньках).
Колысь Іван Макарів їздыв по Чорному рові на коньках і провалывся пуд лід.
Кыб ны бідка, то втопывся б.
БЛАЗНО́ТА м.Распуснік, гарэзнік. У Кырдія дытеча блазнота выбыла
вокно, а шыбы ны було, кыб вставыты. Два дні подушка тырчела, ек більмо в вочех.
БЛЁВЗНЫ́ТЫ незак. Плявузгаць. Хватыть тобі, хлопчэ, блёзныты.
БЛО́ТНІК м. Прыстасаванне ў веласіпедзе, якое ахоўвае кола ад бруду. І ек Попын хлопыць успів одрізаты кусок ґумы од блотніка?
БЛУ́СКА ж. Клоп. Уночі мынэ вэльмэ міцно блускы покусалы.
БЛЫСКО́ТКА ж. Спінінг. Федя Бочка, наш сусід, на блыскотку
зловыв вылызного шчупака.
* Слоўнік часткова апублікаваны ў дыялекталагічных зборніках: Матчына слова // Жывое наша слова. Мінск, 2001. С. 78 — 91; Мова майго дзяцінства // Скарбы народнай мовы. Мінск, 2005.
С. 88—95.; З гаворкі вёскі Галоўчыцы // Народныя скарбы. Мінск, 2008. С. 64—70; Лексіка вёскі
Галоўчыцы // Беларуская дыялекталогія. Мінск, 2010. Вып. 1. С. 30—33; Не забывайце мову
продкаў // Беларуская дыялекталогія. Мінск, 2014. Вып. 3. С. 96—100.
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БО́БЛЯХ м. Плады на бульбяным кусце. Іван нанызав бобляха на кія і
кынув ёго на гулыцю.
БО́ВДУР м. Прыдуркаваты. Вылыкый до нэба, а бовдур, як ны трэба.
БО́ДНЯ ж. Бочка з накрыўкай для адзення ці збожжа. Ек загналы в
колхоз, то бодню выкынулы з коморы, кыб ны займала місьце.
БОЛВА́Н м. Прыстасаванне для расцягвання шапак. Трэба схадыты
до Кузьмы Мынтузового, кыб на болваны ростягнув шепку.
БОСА́К м. Бусак. Подай босака, трэба выдро достаты з колёдаза.
БРАСКОТІ́ТЫ незак. Бразгатаць. Шось оконычныцы браскотеть,
трэба їх закрыты.
БРО́ХАТЫ незак. Моцна плюхаць. Шо ты брохаїш їжу поросетовы?
БРУ́КАЛО н. Дзіцячая цацка з косткі на нітцы ці матузку. Сыділы
хлопцы і гралыся брукалом.
БРЫКА́ТЫСЬ незак. Біць, удараць заднімі нагамі (пра капытных
жывёл). Сцёпа! Ны пудходь до кобылы ззаду, бо вона брыкаїця і можэ
вытяты.
БУ́БНЯВКА ж. Паша са з’едзеным травастоем. Якого смутку ты погнав корів на бубнявку?
БУЕ́Н м. Бугай. Шо ты ны жэныся, а ходыш, ек буен?
БУКРЫ́Е прысл. Хай Бог бароніць. Пажаданне пазбаўлення ад чагонебудзь непрыемнага. Алы жывэ Лукір’я бідно. Хай букрые.
БУ́́РКЫ мн. Буркі, абутак накшталт ботаў, зшытыя з тканіны з пракладкай ваты. Трэба сходыты до Качорыхы і попросыты, кыб пошыла мiнi
буркы, а то ныма в чому ходыты.
БУ́́СЫНЬ м. Бусел. Бусынь, бусынь, клёкотун тягнув жэбу за ковтун.
БУ́́ТЛЯ ж. Ёмістасць на 5-20 літраў. Трэба браты бутлю і йты за
ґазыю: ны сыдіты ж у тымноті.
БУХТОВА́ТЫ незак. Гарэць вялікім полымем. Шось мій керогаз розбухтовався.
БЫЕ́НКА ж. Бойка, ёмістасць для збівання масла. За нову быенку я
оддала повну быенку жыта і добрій кусок сала.
БЫ́ЛЛЕ н.Бацвінне. То добрэ,шо былле од гарбузив вродыло, будэ чым
скотыну пудстылаты, покы вышару ны накошу.
БЫ́ЦЯ ж. дзіцяч. Карова, цяля. Утыкай, а то быця нызнэ рогамы.
БЫЧЕ́ЛНО н. Пугаўё. Так стукнув корову бычэм, шо аж бычелно зламалось.
БЫЧОНЫ́К м. Узвышаны бераг канала (бечевая). Таня! Сходы на
бычонык і прынысы пыску. Трэба кострулю пошароваты.
БЭ́БАХЫ мн. Неахайна пакладзеныя пасцельныя рэчы. Прыбэры
бэбахы, а то в хату хоч ны заходь.
БЭ́РОСТ м. Вяз. Бэрост міцный. Можна на ёго лізты, ны зламаїця.
БЭ́ШТАТЫ незак. Бэсціць. Ны з того, ны з сёго Бонька збэштав
Борму.
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ВА́КСА ж. Мазь для чысткі скуранога абутку. Ныма грошій на ваксу,
чобуты почішчу мокрыю онучію.
ВАЛКОВА́ТЫ незак. Есці на поўны рот. Він валковав так, мусыть
вырнувся з голодного краю.
ВАЛЮ́ША ж. Сукнавальня. У Івана Кышукового е валюша. Трэба
звалеты сукно і пошыты сырнегу.
ВБУЗЫ́РЫТЫ зак. Уліць што-н. без патрэбы. Таня! Якога смутку ты
вбузырыла в томачi всэ сало з шкваркамы?
ВДО́ЛАТЫ зак. Адолець. İван Мэндыль хотів забыты поросе, грохнувшы ёго обухом по голові. Грохнув, а поросе стоїть і ны падае. Довго
Мэндыль з мужыкамы возывся, покы ны вдолалы оглушанэ поросе.
В’Е́ЗКА ж. Вязанка. Мар’я! Дай коровы в’езку сіна.
В’Е́ЗЫ мн. Шыя. Ны лізь, Петя, на дуба, а то в'езы зламаїш.
ВЗДРОКЫ́ прысл. Наўскач. Трэба хучій гнаты корів до каналу, а то
воны ек побыгуть вздрокы, то будэ ны догнаты.
ВІ́КО н. Вечка (для дзежкі). Учора ходыла в комору за салом і забула
закрыты віко у діжцы. А кіт здзів кусок мнеса.
ВІ́ТКЫДОК м. Клінковы тварог. Трэба пошыты клынка, а то віткыдок
ныма в чому робыты.
ВО́ВНА ж. Воўна.Чы клоччэ, чы вовна, альбы кышка повна.
ВО́ЛО н. Валляк. Кыб моя курыця нысла такыї ейця, ек у її воло.
ВОЛОЧЭ́ДНО н. Вялікоднае яйка. Маня, почысць цыбулю і звары волочэдны ейця.
ВОРОТЫ́ЛО н. Навой (для пражы). Кросна вжэ такыї старыї, шо
воротыло зламалось і ныма кому зробыты новэ.
ВОЦЁЛЯТЫ зак. Разламаць, разквэцаць. Він ны стілько їв, скілько
воцёляв їжу.
ВО́ХКІЙ прым. Сыраваты. Шо робыты, ны відаю. Трэба сіно грыбсты,
алы ж воно шчэ вохкэ.
ВТЕ́ТЫ зак. Ударыць. Учітіль Ваврук добрэ быв по затылку, алы ж
Федю Бобрыка ны втев, бо він голову накрыв кожухом.
ВУ́СЬЦЕ н. Месца ў печы, дзе дым выходзіць у каптур; яно заўсёды
чорнае ад сажы. — Ну й шыя у тыбэ Мыколка! — П’ю, п’ю пыво. — Пый ты,
Мыкола, хоч самогон, а шыю трэба мыты. Марата, як вусьце
ВУ́ЧЫПКА ж. Прузук для злучэння быче́ з быче́лном. Опцызнык так
быв бычэм коне, што аж вучыпка порвалась.
ВЧВАЛКЫ́ прысл. Наўскач. Іван Барбарын погнав коне вчвалкы, шо аж
шепку згубыв.
ВЫБА́ДУВАТЫ зак. Кленчыць. Я ны выбадую часнычку чы цыбулькы:
ты міні мнеса дай!
ВЫ́ЗЫКНУТЫСЬ зак. Страшэнна вылаяцца. Моя курыця залізла в
город до Прыбышенкы, то вона на мынэ так вызыкнулась, шо я тую курыцю зарубала.
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ВЫЛКЫ́ мн. Вілы для сена на доўгім дзяржанні. Дав Пырдэлю вылкы
з дэрва. І ек гэто він зуба зламав?
ВЫ́ЛЫВОК м. Вылівак, знесенае яйка без цвёрдай шкарлупіны. Трэба
даты курум глынкы, а то сталы нысты вылывкы.
ВЫЛЫҐДУ́РА агульн. Чалавек высокага росту. Во вылыґдура Іван Кырычок! З-за гэтого у волейбол добрэ грае.
ВЫ́ЛЫЦЫ мн., абразл. Рот. Закрый вылыцы, ек батько говорыть!
ВЫ́РАЧКЫ мн. Вялікія лупатыя вочы. Шо ты вывалыв свої вырачкы,
ек баран ейця.
ВЫРДА́ ж. Рэха. Він ударыв бычэм, шо аж вырда пушла.
ВЫРСТА́Т м. Сталярны стол. Од батька остався добрый вырстат, а
Гріша ёго на дрова порубав.
ВЫРЦЁХА ж. Катушка для наматвання пражы з верацяна, даўжыня да
1 м, дыяметр каля 30 см. Змотай ныткы з выртына на вырцёху.
ВЫРЭ́СНУТЫ зак. Голасна крыкнуць. Феня Мынтузова так вырэснула, шо я злякався.
ВЫСА́ДА ж. Купка дрэв. Кілько я просыла сусіда Кузьму зрізаты
высаду з вырбы, алы ж він ны оннэі ны зрізав.
ВЫ́СКЫРЫТЫСЬ зак. Ашчэрыцца. Шо гэто ты, Волька, на мынэ
выскырылась?
ВЫ́СМАГНУТЫ зак. Выпарыцца. Ну то добрэ, шо Мыхалко Кравэць
жывэ на хуторы: можна у ёго напоіты корів, а то в ямах вода давно высмагнула.
ВЫ́ТРЫШКЫ мн. Экспр. Вочы. Поніс грошы на кіно, вытрышкы пушов куплеты.
ВЫ́ТУХНУТЫ зак. Моцна прагаладацца. Ек ны дам їсты, то вытухныш ты у мынэ.
ВЫ́ТУХНУТЫ зак. Моцна прагаладацца. Ек ны дам тобі грошій на
обід, вытухныш ты у мынэ.
ВЫ́ТЯТЫ зак. Ударыць, але не вельмі моцна. Діты! Ны ґізуйтэ! Бачытэ лозыну за шапію? Ох, мусыць, прыдэцця когось вытяты.
ВЫ́ЦЁХАТЫ зак., груб. Выесці. Прышов до мынэ Грішка Чырыпок
голодный, ек вовк. Я ёму поставыла мыску журу, то ны вспіла повырнутыся,
ек він цілу мыску выцёхав.
ВЫ́ШКЫ мн. Вышкі. Всэ сіно ны влізэ в сторону. Трэба будэ одну копыцю на вышкы закынуты.
ВЫЧУ́ХРОВКА ж. Цёрка для зачысткі веласіпедных камер. Поїхав я на
ровыры у Выжары косыты сіно і дэсь пробыв колысо. То добрэ, шчо була
вычухровка, то залатав кіху.
ВЫШЕ́Р м. Віша. Як тилько пудмэрзнэ каля возыра, трэба будэ накосыты вышару скотыну пудослаты.
ВЭ́ДЛУК прысл. Акрамя. Поїлы зразу всэ: капусту, крупнык, мнесо,
вэдлук журу овсеного.
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ВЭ́ДРЫК м. Божая кароўка. О Божэ мій! Моя Маня назбырала вэдрыкув у слоїк і прынысла до хаты.
ҐА́ҐАВІЦЯ ж. Гусіная шыя. Потракач такый худый. У ёго ны шыя, а
ґаґавіця.
ГА́ЛЬКА ж. Жаночая спальная кашуля. Мыкыта! Ты помытаїш, ек
Галя Шаблыччына прышла у гальцы на танцы? Всі тогды подумалы, шо
гэто хорошэ платте.
ГА́МУЗ м. Калектыў, гурт. Гамузом і батька добрэ быты.
ГА́НЫТЫ незак. Груба сварыцца. Попа забыв кота і закынув ёго у
колёдаз Пэхты. Попу Пэхта ганыла, а ёму всэ до одного місьця.
ГАНЬБОВА́ТЫ незак. Ігнараваць. Кузьма Мынтузив шось мынэ ганьбуе. Поклыкала ёго на высілле. А він шось ны прышов.
ҐА́ПА м. і ж. Расцяпа. Залывае Головчычы водою с канала, люды пырысталы сіяты в городах, бо всё вымокае, а гэтыї ґапы в Головчычах нычого ны роблеть, кыб екось спастысь од воды.
ГАПЛЫК м. Гаплік. У мынэ гаплык адорвався. Чуть нагавыцы ны
згубыв.
ГАРБУ́ЗЫКЫ мн. Насенне з гарбуза. Моя Катя шось гыдко їсьць.
Можэ у її чырвякы завылысь? Трэба даты поїсты гарбузыкув.
ГА́РТУ ДА́ТЫ. Даць рады. По́пыны діты обырвалы у нас усі еблыка.
Ну, ныекого гарту ны даты.
ҐАРУ́НКА ж. Карункі, звязаныя гачком.
ҐА́РЧЫК м. Ёмістасць у выглядзе каструлі, сплеценая з саломы. Купыла собі ґарчыка у Васі Юрка. Він муцнішый, чым гладышка чы макітра.
ГАТЫЛЫ́ТЫ незак. Моцна біць. Якого смутку мій батько ставыв
мынэ коліньмы на горох, ны відаю, ліпш гаталыв бы, чым так позорыты.
ГАТЫ́ТЫ незак. Уцяпляць сцены хаты вышарам. Кыб добрэ гатыты
хату, прыйшлося накосыты цілу копыцю вышару в Довгому каля Гудыла.
ГАЧО́К м. Рыбалоўны кручок. Хочыця рыбы наловыты, а гачка ныма.
Можэ у Петі Гантонюка е?
ҐЕ́ҐНУТЫ зак. Памерці. Аркадий Пэхтын дэсь напывся шклоочыстiтiля, то ґеґнув якраз коло моглыць.
ГЕ́РАХЫ мн. Кучаравыя валасы. У Руського такыї вылызны герахы
одрослы. І ек він іх росчосуе?
ГІ́ЦЫЛЬ м., перан. Гіцаль, нягоднік. Пудкынула міні Маня Вовіка. На
всэ літо. Мало того, шо він курыне забыв, алы ж гэтой гіцыль просыв
купыты пычэню.
ГЛАБЫ́НА ж. Драбіны. Гріша! Пуднымы глабыну, то будэ лёкшій
гний выкыдаты з воза.
ГЛА́ДКІЙ прым. Тоўсты, мажны, тлусты. Борма выробывся такый
гладкій, ныбійсь ісьць смакы, ны робэ у колхозы, а тилько знае, шо командуе у Сынывычах.
ГЛАДЫ́ШКА ж. Гладыш. Пійду куплю гладышку у українців. Воны
просеть заплатыты тілько повну гладышку жыта.
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ГЛЫ́НКА ж. Мел, каб бяліць сцены і столь у хаце. Ек будыш їхаты у
Гантопілле на базар, купы міні глынкы. Хату трэба побылыты.
ГНУ́ШКА ж. Тонкі лёд, які прагінаецца і трашчыць пры хадзьбе па ім.
Пушлы до Галушкы у вольшыну у рові на гнушку ковзатыся.
ГНЫ́ДНЫК м. Галава з гнідамі. У войну у мынэ була ны голова, а
гныднык. Кыб хоч ґаза була, кыб голову помыты?
ГНЭ́НУТЫ зак. Моцна ўдарыць. Ярошчык як звір. Так гнэнув свого
сына Петю, шо той проплакав в корчех до вэчора.
ГОЇ́ТЫСЬ зак. Загаіцца, зацягнуцца, зарубцавацца, зажыць (пра рану). Не бійся, шо получыв бычэм по спыны. До высілля загоїця.
ҐОЙ прым. Вялікі, здаровы, моцны. Во Мыгыцько ґой! Робіть за трох,
ну то й добрэ получае.
ГОЙДАЛКА ж. Арэлі.
ГО́ЙДАТЫСЬ незак. Гайдацца. Добрэ гойдатысь, ек ныма чого робыты.
ҐОЗЬДЗЬ м. Цвік
ГОЛОМО́ВЗЛЫЙ прым., перан. Безгаловы, бяздумны. Гэто ж трэба
буты такым голомовзлым! Покы мій Трохым ходыв коровы даты сіна, дэсь
горілкы напывся.
ГОЛЫ́ТЫСЬ незак. Галіцца. У войну голытысь ны було чым. Прыходылось бороду ножныцямы обрiзуваты.
ГО́НОБ м. Спакой. Мій внук Вовік из Мінска цілу ныділю просыв якуюсь пычэню і гонобу міні ны давав.
ГОНО́ПА агульн. Фанабэрысты, ганарлівы чалавек. Балаховіць сыдів
за партыю, ек гонопа. Ну то Ваврук и гахнув ёго по карку, кыб ліпш слухав
урок.
ГЫ́НЧЫЙ займ. Іншы. Маруся Мушына прышла на танцы у кухвайцы.
Гынчый ны пушов бы, а їй морэ по коліно.
ГО́ПША агульн. Фанабэрысты, ганарлівы чалавек. Іван Козэлышь
сыдів, ек гопша на собраніі батiстов.
ГРОМА́ДА ж. Куча. Ек будыш возыты гній на Лужок, ны робы вельмэ
вылыкы громады: лёкшій будэ розбываты.
ГРУДО́К м. Узгорак. Якого ты смутку косыш сіно в болоты, косы на
грудку, бо на грудку сіно ліпшэ.
ГРЫБЫНІ́ мн. Грэбень (для часання лёну). Ярына! У тыбэ е грыбыні?
Дай міні на пару днів лён почысаты.
ГРЫЗЬ м. Хвароба суставу. Шось міні в руку грызь ухопывся. Трэба
кыб хтось погрыз. Можэ полёкшае.
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«Пусть мои записи, мои рассказы будут
нерукотворным памятником моим родителям,
родственникам и односельчанам».
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С тэ́ï поры́ пройшло́ мныго літ, мныго чого́ забу́лось, алы про гэ́тэ я ны
можу́ ны ду́маты і чес од че́су про то́е спомына́ю. Я воро́чаюсь в тий те́шкій
1948 рік. Мыні́ було́ тогді 17 літ. Шэ́но зусі́м ныда́вно прогрымі́ла война,
хай вона́ бу́дэ про́клята наві́кы. Мныго нашых людэй ны ста́ло, мныго сыріт
і калі́к осталось..
Зыма́ вы́далась тогді холо́дна, сні́жна, з замі́тамы і вылызнымы гурбамы.
До́брэ запомыта́вся той дэнь в январі́. На санка́х пої́халы мы з Дімію, мої́м
мэнчым бра́том, за сі́ном на боло́то до во́зыра, шо каля Етловыч. Туды́ у
Выжары мо́жна було́ дої́хаты тилько зымо́ю, ек до́брэ промэ́рзнэ зымне́.
Було́ нымаві́сты ек холодно́. Ві́тёр гнав по зымні́ дрі́бный сніжо́к і проны́зував
всэ ті́ло, хоч мы булы в кожу́хах свэ́ї робо́ты, в бу́рках і шепка́х з ву́хамы.
Наш рі́звый ко́нык шпа́рко біг, а ві́тёр глушы́в ёго стук копы́тамы.......
Вычорі́ло. Мы с сі́ном воро́чалысь додо́му. Ко́нык помалэ́ньку ды́бав і
мы за їм с пудне́тымы кумыремы. Я ны пудганя́в ёго́: сёромно́ по́киль
споночі́е, успіїмо впра́вытысь. От і Головчычы показа́лысь. Алы тра́пылось,
чого́ ны мы жда́лы: ек пырыїздже́лы чы́рыз рова, санкы́ занысло́, худэнькій
ко́нык упа́в і злама́в огло́блю.
Шо робы́ты? Блы́зько був хуторок і я туды́ пушо́в, наді́ючысь на по́моч.
Там я ныко́лы ны був. Знав тілько, шо на ху́торы жывэ́ ба́ба Настася Кравцёва
з двума́ вну́камы. Ма́ма мыні́ екось роска́зувала, шо її́ дочку́ з мужыко́м і
Настасыного мужыка Мыхалка забылы ні́мцы за то́е, шо воны помога́лы
партіза́нам. Ді́ты екось чу́дом оста́лысь жы́вымы.
Сыдіба була́ обгоро́жана пло́том з лозы́. Каля хлыва́ ріс оды́н
покалі́чаный снара́дом топіль, а за ха́тыю був вылы́кый вышнё́вый сад. От і
ворі́тця в огоро́джы. Да́лый — малэ́нька, пошы́та соло́мыю хатка. Два
нывылы́чкых окэ́нычка прогляда́лысь чы́рыз втыплё́ны сі́ном сті́ны. В ха́ты
булы вэльмэ ны́зькы двэ́ры. Здава́лось, шо гэ́то ны ха́та, а вылы́ка бу́дка.
Сліды́в ныгдэ́ ны було́. Ды́вно, поду́мав я, загля́нув в окэнцэ, алы ж з-за
ла́сыць ныц в їм ны поба́чыв. Я посту́кав у окэнцэ, пото́м шэ раз. Ты́хо. Алы
от заро́хкав выпру́к, а по́сля мыні́ почу́лося, шо пла́чэ дыты́на. Хтось там е!
Товкну́в в двэ́ры і воны́ скрыпячы́ очыны́лысь. Сі́ны поро́жны. Я ввыйшо́в
бы то в якы́й лёх. Тхну́ло сы́росцю і гноём. Зайшо́в у ха́ту. В ха́ты по́ночэ. У
двэрух я остановы́вся, кыб трохы прывыкнуты до тэмна. Каля пэ́чы поба́чыв
худэ́нького хло́пчыка, він ручыне́том достава́в карто́плы с цэ́бра с свынне́чыю
їжыю і їв. Хло́пчык побачыв мынэ́.
— Ба́бо, — запла́кав він і побі́г до пэ́чы.
— Ны бі́йся, мале́нькій, я свій, я до́брый дя́дё. Ба́чыш звё́здочку у мынэ́
на ше́пцы?
Алы гэ́то ны по́могло́. Хлопчык швыдко схова́вся за занаве́скію на
пычі́.
Я з ува́гію оглядів наоко́ла. Сті́ны почті́ поро́жны. В кутку́ завва́жыв
во́браза Богоро́дыцы, прыхоро́шаного тю́лёвыю занаве́скыю, ремку с
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карточка́мы, розрысо́ваного сундука́, сто́лыка, дьві тобареткы, на ла́вцы
выдро́ з замэ́рзшыю водо́ю, і вылы́ка ру́ська піч. Ох, Бо́жэ мий! Ек в пудва́лы
холодно́ й сы́ро.
— Добры́й дэнь. Хто тут е? — спыта́в я.
Одё́рнулась на пычі занаве́ска. Я поба́чыв вы́сохшу мозолы́сту ру́ку, а
по́сля й са́му Настасю.
— Добры́й дэнь, сыно́к, —- сказа́ла, зотхну́вшы, тётя Настася. — Прохо́дь да́лый.
— Шось холодно́ у вас. І ек вытэ́ тут жывэ́тэ?
— До́брэ жывэ́м, оно́ я так ны в по́ру захворі́ла, а од вну́кув шэ ра́но
по́мочы жда́ты. — Вона кывну́ла голово́ю вбік, в куто́к пэ́чы.
Я загля́нув туды́ і поба́чыв вы́мазаного свынечыю ї́жыю і зля́каного
хло́пчыка. Він сыді́в в кутку́ на жы́ты, шо сушы́лось. Пуд вы́ношаным одіялом і шэ якы́мысь латоше́мы і кожу́хом лыже́ла тётя Явдося. С-під кожу́ха
выгле́дувала голивка ді́вчынкы.
— А ты, ді́вчынка, шо тут ро́быш?
— Я грі́ю ба́бу, бо їй вэ́льмэ холодно́.
Запра́вды, піч була́ оно́ кро́хы тэпла. Напэ́вно, її́ вчо́ра топы́лы.
— Я вас стрымыґа нагрі́ю, —- сказав я, —- Дэ запа́лкы й дро́ва?
Ху́тко в пычі́ вжэ шумі́в ого́нь і тыпло́ пушло́ по ха́ты.
— Вэ́льмы стара́я я вжэ ста́ла. Ох! Хо́чыш, ны хо́чыш, а пора́ встава́ты,
звары́ты собі́ і поросетовы карто́плюв, накормы́ты вну́кув і свою́ наді́ю —
мое́ яды́нэ порося́тко, а то знов ху́тко споночі́е. Встава́ты те́шко, пото́м
кро́хы росхо́дысся, то стано́выцьця лёкшій. Дні коро́ткы, ны вспі́е
розві́дняты, туды́-сюды́ —- і знов по́ночэ.
— Шо ж вытэ́, тётя Настася, му́чытэсь тут на ху́торы? Пырысылы́лыся
б блы́жэй до людэ́й, в сыло́.
— Всэ мое́ жы́тте пройшло́ тут, сынок, всэ! Тут моя́ ха́та, всэ рі́днэ. Про
гэ́тэ трэ́ба мныго роска́зуваты. Алы шо я тлумлю тыбэ, сыно́к? Мо́жэ тобі́
шо трэ́ба?
— Мыні́ трэ́ба огло́бля, тётя Настася. Вызэ́мо сі́но і тра́пылась быда́
—- упав слабэнькій ко́нык і полама́в огло́блю.
— Санкы́ стое́ть пуд хлыво́м быз ді́ла, ныма́ кому́ на їх ї́здыты. Возьмы́
стыль, — сказа́ла ті́тка Настася і запла́кала.
Прышло́ їй навмі́й, му́сыть, шось журлы́вэ. Мо́жэ погы́бшы на войні́
мужы́к і ді́ты, а, мо́жэ опла́кувала вона́ свою́ нылё́гку до́лю.

Чырвоны опоны

Мужыкы! Вытэ кажытэ, шо добры чырвоны опоны? Можэ й булы раньчій воны добрымы, за Польшчы, а, можэ навіть за того Савета.
Був у мынэ ровыр польській і вэльмэ ж хвайны, ек кров, на нёму
чырвоны опоны. Товсты такыï, ек кубасы. То я на ïх попоïздыв! Зносу ны
було. Во муцёта! Булы шэ чорны опоны, алы ж воны булы ны такыï товсты
і ны такыï міцны.
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Ек крала я картоплы в колкозы
Було гэто мо якых пьеть чы шісць літ посля войны, чы, можэ навіть
більш. Забыдовала, забыдовала я в тыї рокы. Куды ны кынься, кругом быда.
Трохым мій сыдыть у тюрмі за спекуляцыю, а міні осталось чэтвыро малых
дытэй і всі вымогають, просеть їсты, а даты ныма чого. Душе вырваїця з
грудэй, так шкода діток. Хоч лягай і вмырай, алы ж і смэрть тая дэсь поділася. Обыпрусь об каптур каля пэчы і плачу, кыб діты ны чулы і ны бачылы.
Чого мынэ смэрть ны забрала в войну, ек былы, палылы нас німцы? Чого
смэрть ны прыйшла потом?
Помытаю, ек сталы заганеты в колкоз. Прыдэ табун чоловік дэсыть і
лымынтують на всю хату, шо аж діты на пычі з леку трасуцця. Я зразу шэ
впыралась, алы ж дэ там! Обложылы Саветы вылызнымы податкамы, шо в
вочех потымніло.
Дэсь каля Спління повылы мы з Манію, голосячы, нашу корівку Паненку на базу. Паненка і ны спыралася. На піст здала поросетко. Бачу, ныц
ны будэ, бо прыдэцця вмыраты голодныю смэртыю. Запысалы мынэ в калкоз. Муха аж рукы потырав од шчесця.
Забралы в колкоз коне, половыну хлыва, воза, борону, плуга, кірат, віялку, стала я старчыты на колкоза. Брыгадір Петя Гантонюків ныколы ны
мынэ моеї хаты, каждый дэнь выганее то на буракы, то на лён, то на городіну, то шэ на шо. Діток ріднынькых ныма куды дываты, навіть ныма кому
покормыты. Соткы трэба обробыты, поросеты зілля нарваты, сіна наробыты — і всё одна товкусь.
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Схотів я купыты ровыра посля войны, алы ж ровыры булы оно з
чорнымы опонамы, ныгдэ я ны знайшов чырвоных. Так і мучывся, ïздячы
на чорных опонах. Ерунда якаясь. Мо й року ны поïздыв, а вжэ порвалысь
у одным місьці. Í шкода выкынуты добро. Так і ïздыв, замотавшы пузо мотузком.
И вот одын раз міні шыпнулы, шо в Дорогычыны в лавцы е чырвоны
опоны! Я хучій схопыв калытку і шо е духу побіг в лавку, а туды ны вбытысь.
Я чуть ны заплакав, мусыть, розгрыблы чырвоны опоны! Чы ж ты дорвэсся
за хрыбтыемы до доброго товару. Ек шо чуть ліпшэ, то вжэ з-пуд полы дають, кыб навіть ныхто ны знав і ны бачыв. Екось пробывся блыжій, дэ продають опоны і вочем своïм ны віру: е чырвоны опоны, шэ ны розгрыблы. Я
ïх помуляв рукамы, на зуб взев. Нычого, добры опоны. Я з радішч купыв аж
тры пары: собі дьві пары і пару сусіду. Ну то вжэ ж попоïжджу. Прышов я
дохаты, обвішаный опонамы, а сэрцэ аж спывае.
Навіть ны ïв, зразу пушов надіваты чырвоны опоны, хоч вжэ смыркалося.
Сів на ровыра, проïхався по дворі. Зусім другый лад. Ровыр на ровыра став
похожым, а то була якаясь роскарака.
Í шо вы собі думаïтэ? Поïздыв я на чырвоных опонах до Водохрышч
и розлізлысь моï опоны, а я ïх так шановав, ну кыб дэ на ґозьдзь пробыв,
то не.
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А шо с того, шо пысав міні брыгадір трудодні? В конці року пушла
получеты жыто, то зарібок за рік я пуд рукою понысла, а на другій рік, ек
була хвора, то шэ й осталась должна колкозу. Налогы і штрахівку платы
грошыма, шэ й з заёмом наляглы. А дэ взеты тыї грошы, ек ныма дэ заробыты? Збырала ейця, смытану, была масло, курыцю дэ якую выгодую.
Бігала на місто продаваты, кыб був дэ якый грош. Моя долынька! Усё ж гэто
хавала од дытэй, кыб ны здзілы.
Шо робыты? Стала я потрохы красты в колкозы. Ек зары помытаю.
Копала я гэто з бабамы картоплы в Трыповынныках. Брыгадіра ны було,
дэсь поїхав на другое полэ. Копалы, покы ны стало смыркаты, кыб смылій
було нысты картоплы дохаты. Навыбырала я самых вылыкых і прыкопала,
звэрху быллім прыкрыла, думаю, ек будэ брыгадір, то поношу вжэ вночі.
Алы ж брыгадір шось ны прышов. Хто кіш, хто більш — набралы бабы
картоплю і пушлы дохаты. А я набрала з пуд: повный кіш, за плычыма у
хвартух набрала і шэ й за пазуху накыдала. А кыб картоплы ны выліталы,
пудпаразалась мотузком. Картоплы такыї хорошы, шо ны одыйты. Вжэ набрала картоплю пуд самэ горло, бачу, шэ лыжеть два вылызных картопля,
ну то я і їх забрала. İ якраз на тое лыхо одын картопіль попав міні в емочку
каля горла.
Зразу шось і ныц, а стала йты, колываюся и картопіль став мынэ душыты. Статы боюсь, бо можэ, брыгадір нарвэцця, і выкынуты ныма ек, бо
рукы зайнеты: у однэї руці кіш, а другэю рукою пуддэржую хвартуха з картоплямы на плэчух.
Пудходячы до свого хлыва, я вжэ й добрэ захропла. Зылыпаючы, дойшла до хлыва і впала, ек мышок, разом з картоплямы. Картопіль, шо мынэ
так душыв, выскочыв. Міні полёкшало. Посля прыбіглы діты, прыныслы
воды, напоїлы мынэ. Чуть одыйшла.
То шэ посля того мо з ныділю боліло горло. То во дэ здоров’е тратыця.
Алы шо ты зробыш? Я вжэ так втягнулась, шо сама ны своя, ек ны вкраду
шо-ныбудь.
Во! Копалы гэто мы за лініїю знов картоплы. Конэць дне. Мы гадаїмо,
чы будэ брыгадір, чы не. Бабы кажуть, шо, мусыть, ны будэ, бо ны скрыбэ
каля сэрця. Оно мы одыйшлы трохы, выходыть на нашэ горэ з корчів брыгадір. Покыдалы мы кошыкы і так ідэмо дохаты і дывуїмось, шо нычого ны
нысэм. То добрэ, шо росла колкозна капуста, урыкотылысь мы в її, наскручувалы головок, а ек шо ны одкрутылы, то з коріннім нарвалы. Напаковалысь,
ек понысты. Зразу одлягло од сэрця. Алы ж брыгадір, мусыть, бачыв, бо на
другій дэнь довго сварыв нас, а посля кажэ:
— Вытэ хужій скотыны. Ны вспів выгнаты з одного поля, ек вытэ быз
разбору врыкотылысь в другое і такого натворылы, шо я за голову
схопывся.
Мы стоелы і мовчелы, алы ж мы взялы з поля свій зарібок.
Нам пошыховало, шо був Петя Гантонюків, а кыб трапывся прыццадатіль
колкоза Марковській, то я ны відаю, шо було б. Люды казалы, шо İван
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Кышуків на городніны вырвав головку капусты, а гэто бачыв Марковскій. İ
ек він постышчыв прыїхаты на мацыклеты до бідныї вдовы Ярыны з
шысьцю малымы дытьмы і вырызаты у її в городы всю капусту?
А Ярына Кышукова навіть і ны плакала, мусыть свої слёзы вона давно
выплакала.
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Íду я екось удосвыта з выдром до сыбэ в хлів корову доïты, колы чую,
шо шось гудэ. Міні й барздэ, хай гудэ, алы ж потом дывлюсь: стала каля мэï
хаты машына. Я й одупліла, думаю сама собі, шо гэто за хапуны так рано
ïдуть до мынэ? Якая пошысьць ïх нысэ? Хоч вдыч кыдайся. Я хучій забігла
за кучу гнïю і выглядаю. Хтось выйшов із кабіны, а з ïм шэ одын чоловік.
Людкы моï, ідуть прамо до мынэ. Шо робыты? Чы плакаты, чы смыетысь?
Стою, ны ворушусь. Пудходеть блыжій, бачу Петя Самоховец — Mанін
мужык з якымся ґоём.
Петя, потыраючы рукы, кажэ:
— Ну вжэ здраствуй, Параша. Ты ек шпіён, тежко найты, ек ны знаïш,
дэ шукаты. Ïхалы тут каля вас, думаïм дай заïдым, провідаïм родню, поговорымо, бо давно ны бачылысь.
Одразу смыкынула, якыï провідкы ïм трэба — выпыты, залыты більма
ныбійсь ïм захотілось. Шэ, мусыть, од вчорашнёго вырачкы чырвоны. Шо
робыты, ек од ïх оттараскатысь? Í корова шчэ ны дояна. Йдэмо в хату. Хотілось ïх шурнуты камытухію, алы ж екось ны зрукы — своек. Пудыйшлы до
машыны. Кынула я вочыма в кузуб і здывовалася. Эгэ! Бачу, вызуть фанеру.
Я й зрадніла. А, можэ, думаю, пошыховало, можэ квапыця вымануты фанеры!
Зайшлы в хату. Петя сів каля стола, а той розглядае карточкы в ремках
на стінах. Кажуть, шо стомылыся і шось холоднево, а я собі мовчу каля
пэчы, обрізую картоплы. Туды, сюды, чую шэпчуця у тый хаты. Я думаю:
— Шыпчысь, шыпчысь, зарыз тобі так ны будэ, ек колысь.
Бачать воны, шо окромій нышчымного картопля з макухію і кварты
молока нычого більш ны получать і поïдуть з ныцыкамы, бо в мынэ самэï
нычого ныма, хоч з коліна выламны. У діжцы е правда кусок сала од жывота,
з цыцкамы, то трэба шэ на косовыцю оставыты. За гурком косу ны потегныш.
Колы чую, одкрываюця двэры, входыть Петя і кажэ:
— Параша, можэ, тобі фанера трэба? То дамо трохы.
— Чы ж правда? Í ны обманыш?
Петя кажэ:
— Ны бійся, Параша. Мы люды своï, дамо тобі фанеры навіть быз
сучків.
Шо тут робыты? Знайшла за сундучком плешку і підбыжком побігла до
сусідкы. Выпросыла я міцныï горілкы да й хучій назад полытіла, аж уталовалася.
Пудсахатарыла ïм тое-сёе поснідаты і ставлю на стіл. Петя кажэ:
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— Хватыть тобі, Параша, ïжу правыты, дай нам хучій горілкы.
Петя з шахвёром лыґнулы по шкленцы, навіть і ны облызнулыся. Потом Петя вылыв у шкленку шо сывіло на дні, і сунэ міні.
— На, Параша, шкленку, выпый з намы, кыб фанера ны россохлась.
Я ек добрый дурынь, тожэ выпыла. Аж вочы на лоб полізлы и дух зайняло. А воны собі ïдеть, рогочуть, хвалять горілку. Петя навіть сказав, шо
йму ïжа ны лізэ в горло быз ста грам горілкы. Сіла я на лавку каля ïх і ïм
камсу з картоплямы. Петя кажэ:
— А чого гэто ты, Параша, камсу з головамы ïсы?
— Дурынь! То я ж і за головы грошы платыла!
Потом воны спываты потяглы. Шо ты зробыш, всэ позволыш, ек трэба
фанера. Пушла я, подоïла корову, процыдыла молоко, потом чыгуна з
свынечыю поставыла в піч. Контэтна1!
Колы гэто чую од пэчы, шо Петя і шахвёр выходеть чырыз другыï
двэры на двір. Я кажу:
— Петя! Куды гэто вытэ? Шэ молока з пуд коровы дам.
А він кажэ:
— Зары прыдымо, підым пошукаïм фанеру быз сучків і занысэмо тобі
в хлів, кыб ныхто ны бачыв. Міні й барздэ, радуюсь, налываючы у шкленкы
молоко. Во шчасьце само йдэ до мынэ в рукы. Колы чую, завылы машыну,
чмухнулы і поïхалы. Я выскочыла з хаты. Дэ там! Пыл стэлыця по дорозы.
Тілько я ïх і бачыла. Моя долынька! Í клясты ныма кого, кыб воны в’езы
зламалы! Плеснула я рукамы і заенчыла.
Духу святый! Тры ïці вбыла, окрушчык хліба стохлыла, спрышчыла
поліно, кусок сала спыкла і навіть ны здзір, кубасы крутіль нарізала, повну
плешку горілкы, ек воко, поставыла, а воны кынулысь вдыч, навіть спасібо
ны сказалы. То добрэ, шо якых чырыз місяць Петя оддав міні грошы за горілку, а всі другыï смакы пропалы. Потом мыні сусідка шморгынула, дэ
фанера.
То во ек я фанеру доставала. Ныдарма кажуть: з слабэю головою у чед
ны лізь.
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1

Від польского kontent — задоволэны.
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Пэтро Шэпетюк

144

Бр.г.

«

Шэпетюк Пэтро Стэпановіч, 1945 року народжэння.
Жыву в сэлі Ліліково, Кобріньского раёну, Бэрэстэйськойі області.
З дытынства мэнэ ціка́віло рыфмованэ, рытмічнэ словоскладанне, як,
напріклад, дытяча лычілка пэрэд гульнёю в хо́ванкэ:
Котэлася торба з высокого го́рба.
Шчо в туй торбэ? Хліб — палянэця;
З кім захочэш — з тым дылэ́ся!
Вжэ в шість років я знав на памьять вірш «Бородіно» і запомінав рыфмованэ
прымовкэ-прыказкэ: «Мох чі вовна — абы кышка повна», «Бяла, ны бяла
— абы воду відзяла!», «Не бы́ло нас — был ляс, і не бэндэ нас — бэндэ
ляс!», «Шчо в твэрозого таямнэця, то в пьяного на язэ́цэ», і тому подобнэ.
В час навучання в Могылёвському культпросвітвучылішчы став піса́ты
вісьолы віршыкы. В мэнэ завжды отрімувалось швыдко та смішно, рыфма
зьявлялась ныждано — ныгадано .
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Працюючы в сільскім Дому культуры 37 років, пріходылось піса́ты
сцэнарійі для свойіх меропріемств і прозою, і віршамы. Тако ж прідумляты
частушкэ — прыпевкэ на тэму дня. Ось так, поступово накоплявся вопыт і
на́вык. А колы стало більш вільного часу — почав складаты біографічну
поэму на беларускай мове. Потім пэрэклав яйі́ на рідну лілікувську говірку.
Пішу віршэ на трёх мовах: по-лілікувські, на беларускай мове і на русском
языке. Мойі віршы друковалыся в газэтах «Аргументы и факты», «Народная трыбуна», «Кобрынскі веснік».
Планую підвучыты украйіньску грамматіку, шчоб піса́ть і на цій мовэ.
Псевдонім мій — Чічік. Так по вулычному клыкалы мого батька.

Чічік

»

Жіва на сьвітэ чоловічок,
поэт і фантазёр валэкі.
Ёго батька звалэ Чічік.
В сэлі, під назвою Лэлэкі.

В обід ёго розповівалэ, і батько всім дылэв по скэбцэ.
Бо ж хліба зроду було мало, і тілько хліб нам завждэ снэвся.
На стінах в рамках фотокарткэ, та образ Божі на стыні…
І кажны дань у хатэ сварка; тут рідко лад був у сымні.
Бо біднота́ і плодыть сварку.
Прічэна? Владэ кпэнэ.
За хліба скэбочку, за шкварку мэ в колхозэ гнулэ спэну.
Хоч був той Чічік майстровэты: на шчо ны глена — зробіть файно,
Но ны було да заробэтэ! В той чес усі жілэ погано.
Советэ «мэ́лэ» ны шутэлэ, в людэй забралэ замню, конэ…
За трудодні нам ны платэлэ — ек хоч жівэ, ек хоч віконуй!
Проходыв час, лэтілэ лі́та, господарі повіміралэ бэз порі,
Шчо збудовалэ свойім дітюм «колхозны рай», (шчоб він згорів!).
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Вродэвсь поэт у біднуй хатэ, зі скарбом — начінням убогім.
Була там грубка, піч, полаті, та вэлкэ — коцюбэ в порога.
Шча стыл, прі покутьный стыні, портком білюсяйкім покрэты,
Та бо́хан хліба на столі, в ручнэк плоскінны уповэты.
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Вжа постарі́в той чоловічок,
Шчо став поэтом — демагогом. А псевдонім у Ёго — Чічік,
У памьять батька дорогого.
Всі свойі поэмэ, вершэ
Він пэша свойім внукам,
Шчоб тэйі зналэ з вуснув пэршіх
Про прапрадідовэ мукэ!
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Вёскэ-сусідэ
Жівуть вёскэ ек і люда — ек сусідув мають:
І сварацця, і мірецця , крэвдэ забувають.
І бувало, шчо нымало бэлысь за покосэ,
І покрэвдёнэ й побэтэ утыралэ слёзэ.
У Лілікова сэла тожа есць сусідэ.
В Залысэшча та на Вульку нычэм ны дойідаш.
В той бік баздоріжжа, бо там Украйіна,
Но ходэлэ всі до нас, ек була тут гміна.
На заходэ — Самарі, на усходэ Повіть,
І балакають тэ сёла всі на свойій мовэ
На повночі од Лілікова — зусім другі говор:
Жіхарі сэла Дывэн мают пэвны гонор.

Гаворкі — наш скарб  Творы на говорках

На коне говорать — «кунь», на бутылку — «блешка».
А з лілікувцюв сміюцця, бо йіх мова тежка.
Но на ермарок прібувшэ — вітають друг друга ,
Ек пудоп’ють, то співають: «Ой там, по-над лугом»…
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А з Лілікова п’янэця заспівав про нагавэцэ:
«Ох, на самрувській гранэцэ
Скэнув самар нагавэцэ.
Самарувка каптана; там такая сторона!»
І продовжував співатэ:
«Цы то тэ, цы ны тэ по грібэ ходэла?
Цы то тэ, цы ны тэ каптана згубела?
А е йшов, тай знайшов,
То й він міні здався —
На тютюн, на тобак,
Шчоб ны россыпався!»
Тут із Засвеття п’яный Дорош, про тютюн почувшэ,
Став співатэ свою пісню, розхріставшэ душу:
«Цы то Лэсуха гореть, цы то Боровуха?
А хто ж дасц мні закуретэ, бо попухлэ уха».
Так на ермарку співалэ пудпэвшэ сільчанэ.
Самарі ны обіжалысь, но бабэ бурчалэ:
«А хай тэбе, лілікувцю, спече огонь ясный!
Наплів якусь похабныцю… Хай грім тэбэ ляснэ!»
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Но пруйшло, мінулось тоя — сарцю дорогоя…
У той чес людкэ дылэлысь радосцю і горам.
Позабута старосвіцька, вса шчо тэшіло біду:
Хай жілэ і ны богато, но затоя у ладу.
Позабулэ старіну — і прогрэс ны в радосць;
Бо ныколэ ны руйнуй, тоя шчо ны вадыть!
Позабулэ свою мову і заліз у душэ страх;
Бо баз дідовайі мовэ сьтый даржавэ буда крах!
В старіну, шча до Советув, на Волыні жілэ мэ!
Всі забулыся про гэто — сталэ «білэ русэ мэ»!
До бэсэсэр нас пріпісалэ з НКВД большовікэ.
І про згоду ны піталэ. Такэйі мэ, полішукэ!

Коханне до смэркання
Пэтро Насцю цыловав на возу у губэ,
Шчоб побачілэ всі люда ек він Насцю любіть!
Насця аж засокоріла, ныбэ куріця з яйцам —
Пэтро так ны цыловався ухажором — молодцам!
Крычэть: — Петя! Чі здурів? Кранувся на старвік!
Тож до чесу, до порі шлюбуя парстанык.
Вжа пруйшла наша поре, васна наша мэла…
Літо й осынь промільгнулэ —
старусць нас зловэла.
Петя кажа: «Ох, Настюха! Хоч мэ й постарілэ,
Но за тоя свойі душэ коханням сугрілэ!
Хоч зыма наша остання у дварэ грукоча
Нашэ душэ закоханэ вміратэ ныхочуть.
Сорок пьеть років мэ вкупэ, ек замне з водою.
Протовклэсь, ек просо в ступэ; з добром і з бідою
А топіро зрозумів е, яка тэ мні мэла!
То кохаймось напослідок із усайі сэлэ!»
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Нас до Абхазіі пріпэсуй — будуть всі мовчетэ,
Бо коріння повсыхало і пам'ять одсохла.
Повміралэ мудрэ люда, ныма кому вчэтэ:
То й жівіта ек манкуртэ, базродна босота!
2014 рік.
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«Жывамо в сэлі Ліліково, Кобріньского раёну...»

148

Мое ріднэ сэло…
Сэло мое ріднэ було вальмэ біднэ:
Тут голота — босота жіла.
І нырідко бувало, шчо сэло вігарало —
Пожэжа зьйідала дутла.
Той люд був упарты; до самэйі смартэ
Людэ сьта місца любэлэ.
Булэ йім потрібнэ попалышча ріднэ,
Та прабатьків ріднэ могэлэ.
Пожэжанцэ —людэ ны йшлэ у сьвіт блудом
А знов будовалыся тут.
Дух прадідув з Богом посылав допомогу,
І знов ожівав мэлы кут.
Проходылэ літа, всэ мінелось у сьвітэ,
Сэло ны горіло давно.
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Народ став богатым, жывэ в ладных хатах.
Назапасыв валэка майно.
Алэ біда другая: сэло вымірая!
А прічэна простая, як цвік:
Свою мову забулэ і могэлу бабусі
Ны помныть дывак-чоловік.
Нашчадкэ сучаснэ свойіх продкув нышчасных
Ны мають пошанэ до йіх…
Ныхочуть, нывдячнэ, шчоб Дух йіх ныбачны
В нылагкім жітті допоміг.

Ёго носыть по сьвітэ — він налэжіть до сміття,
Бо ныма вжа в ёго коранів.
Памьять продкув храніта — вам подекують дітэ,
Ны змінэвшім Свойій Стороні!

***
Тэхім гадом повзуть парамінэ:
Вымірая сэло, вымірая.
Старэм людям ны буда замінэ —
Молодэйі втыкають із краю.
Ны вабіть поре йіх осінна, грібная,
Ек сардайко млія, і ек ожівая,
І, здаецця, вэлатыть з клеткэ груднайі,
Шчоб пролатітэ, ек пташка, над гаём…
Так хочіцця зварху побачітэ
Свій край ныповторны, осінны!
Хто ёго забувая — заплача шча!
Хай-но тут запануя Росія!…
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Ідуть у сьвіт блудом і хутко забудуть
Мову свою і куточок.
А хто цэ забувая — той шчесця ны мае —
Він з гількэ зорваны лысточок.
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Іван Трушко

Бр.г.

Трушко Іван Куприянович народивса в 1932 році в силі Видибор на Столинщини. В 1939
році, в день початку Другої світової війни, пошов до першого класа польскої школи. Али вже
послій подій 17 вересня в школу була прислана совецка вучителька. Правда, гето була ни
наезжа саветка, але молодинька еврейочка з близкого Столина. Вучинікі охвотно дилилиса
своїми скібками з вучителькою і та таксамо охвотно приймала таку продуктову допомогу.
Як прийшли німци, то школа закриласа, али зимою 1942 года на станції Видибор була одкрита школа з українскою мовою навчання. Проісновала вона нидовго. Вучобу довилосо закончвати послій войни. Одразу послій 9 класа в 1950 році забрали до Совецкої арміі,
завизли аж на Далёкі Схід, в бухту Ольгу на берозі Японского мора. Служив наводчиком
зенітної гармати.
По службі вирнувса в рідне сило, робив учотчиком в бригаді зробляного в силі колхоза,
бібліятекаром, начальніком военно-уликового стола, кіномеханіком, мусив увесь час
столяровати.
Любив книжкі, мав мрію бути пісьменніком. В молоди годи складав вірши, али за порадою
одної досьвідчаної (чи ни вельми) людини мусив їх знищити, бо вельмо лёгко муг потрапити
туди, куди Макар теляток ни ганяв — були тие вірши антісоветчиною.
Помер в 1991 році, на 59 року житьтя. Покінув послі сибе папочку з нивиличкимі
оповяідами, якіе пириписвав мо по десять раз, шукаючи чеховского перфекцийонізму. До
увагі читача приводимо де які з їх. Тексти подано українськім алфавітом.
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Вибране з цикла «Свіжи вітьор»
«Вілейка»
Ше в ту, Першу світову войну, хлопец-солдат з нашого сила привіз собі
за жінку дівчину з білоруского мистечка Вілейкі. Потом її так і звали — Вілейка. Наобіцав хлопец, як віз до себе:
— Вдома в мине е млин, лавка, хата в дві наставі, гектар саду!
Вона і вірила, тішиласа з багатого жинишка. Коли приїхали, вона і побачила, шо в ёго звикли силянскі двір да і то ни вельмо коб заможни.
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— І дзе тое, што ти мне абяцаў? — питаецца вона.
— Як де, — каже хлопец. Заводить у сіни і показвае ручние жорни.
— От тобі млин!
У дворі під липою вкопани два стовбікі і зверху прибита дошка.
— От тобі лавка!
До щита в хаті приствляна драбина на гору лазити.
— От тобі настава — другі итаж!
А за хливом — широкі поплав, шо поріс дрібною ольхою і пароюдругою дичок — диких грушок.
— От тобі гектар саду!
— Ой, Піліп, Піліп! Завядзі мяне лепш у лес. Няхай мяне лепш ваўкі
з’ядуць! — заплакала підманёная дівчина-білорусочка.
Потім — ничого. Обтерласа. Понаравиласа тещи і людям. Народилосо
пятеро диток — два сини і три дочкі. Дожила на Полісьсі до глибокої старості. Свого Пилипа вона так і називала — Піліп, по-білоруску. Так і ни забуласа на свою рідну мову.
У восімнаццатим годі, у сами заколоти, в сило приїхав голова повитового ревкома. Собрали схода і гети нови начальнік пропоновав силянам вибрати людей в ревком на силі.
Нихто з тутишніх людей до того ревкома йти ни захотів. Полишукі дуже вперод в такіх ділах ни лізуть. До того ж толком нихто ни розумів — шо
таке той ревком. Все ж один вишукавса — Хома. Коли батько того Хоми
став шуміти — куди ти, дурбало, лізеш, приїзджи революцийни начальнік
росшпилив кобуру, достав нагана і погрозливо спитавса:
— Тебе чьто, Савецка власть не нравіцца? Хатішь — расстреляю!
І всі зрозуміли, шо може і росстриляти.
Видали Хомі шашку і ривольвера, повну шапку з патронами. Хома випросив у сусідкі Брохі стари скурани пантофлік і приладовав той пантофлік
заміж кабури, пришивши ёго до римня.
Коли приїжджав повитови комисар, Хома чипляв шашку і револьвера в
самотужной кобури, садивса на сивую батькову кобилу і вони їхали на які
дальні хутор робити риквізіцию для продразвёрсткі. Хома заходив в хату,
доставав нагана з кобури і заявляв:
— Ліворуция! Я — лемком!
І большовикі забирали корову, тилушку, овечок чи просто пару мишкув
жита. Одобране визли в мистечко.
Низабавом большивикі втикли, а на Полісьсе прийшло польске войско.
До Хоми і прийшли тиє хуторани, в якіх він риквізіровав майно. Али Хома
вже добре все знав і хававса в корчах. Довилосо батьку вивисти з хліва і
корову, і тилушку.
— Бирите, хлопчикі. Но ни чипайте мойго дурня. Казав же я йому —
ни ліз ти то того лімкома чи римкома, хвороба ёго відае. Ни послухавса:
«Лем-ком!» І все!
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На гетому і скончилосо. Хуторанци забрали но тилушку — корову покі
покінули батьку. Приходили ше раз, коб пудловити Хому, але той все хававса в ліси. Забрали корову. Батько знов просивса, коб ни чипали сина. Прошов час, все стишилосо, призабулосо. Хома осмілів, вишов до людей. Вже
мовчав, ни хваливса своею колишнёю посадою. Робили, горовали. Крохі
обжилиса. І всякі раз, коли Хома одважвавса в компаніі шо-небудь сказати,
ёму казали: «Мовчи, лемком!» І він одразу змовкав, опускаючи вочи.
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Давид Вовк

152

Того Давида Вовка ше Двигілом дражнили. Здорови, видзигара ше та.
Занятком його було злодійство. Росказвав, як з такіми як сам злодіями на
жилизнчичної станциї в поляка-коваля Змарзлика крали свинню:
— Здорова та свиння була, шо колода дубовая. Пудув шиснаццеть.
Вправилиса одразу — ни вириснула. Витягнули з свининчика, на сани і в
ліс. Там ошмалили, розобрали і поділили. На другі день моя Малання чигун
мняса наварила. Но сіли снідати — поліция рум у хату. Зловили з полічним.
Все сило відало, шо в мине ни було свиней. І ни могло бути — зимлі мало,
кoб викормити свинчо яке. Кайданкі на рукі і правцем до суда. Влупили
шесть місяцей. Да-а, тяжко жити поліскому злодію. Потрапив до КартузБирези. Нипослухавса нішо надзірателя. Засадили до карцера. От в таку
виямку в стині запхнули і причавили жилізними двирима. Хоч стуй, хоч
падай. Ни повирнуцца, ни дихнути. А зверху вода по кроплі — кап, кап.
Рукі ни пуднимеш, коб голову закрити. Ледь ни здурнів.
Починае розсказивати другого випадка. Як начальніку станциї дрова
возив.
— Бідно товді жили. Голота. В кого зимлі нимае — хоч з торбиною в
світ іди. Гот і шукали, де б які грош заробити. Якраз той начальнік станції і
просить мине. Давид, мовляв, привизи дров, добре заплатю. Ну, думаю, тут
одним злотим ни одбуде. Заїхав в ліс, а там дрова митровие. Лисник мні їх
одпустив, нагрузвса, вировчиною ввязав добре і шпарую. А мороз, а сніг.
Яка в мине одежина була — свитка полапляна, кожушок з дирками, постоликі
— а мороз шo кіпень. Промерз до мозок костин. Закляк шо там та жаба. Але
привозю. Во двори нима никого. З хати тоже нихто ни виходить. Сам іду в
хату. В кухні пліта напаляна — типленько, хоч душу пускай. Господиня,
закопиливши так губу, говорить — почекай, заре господар прийде,
розличицца. Ну а ти посиди, погрийса. А сама ниливае гарачого такого
пахнючого кохвію, маже булку, таку білу, маслом. Ну, думаю, гето мні,
подїм, погриюса. А вона, гета сука, бире кладе все на таку тацу і нисе на
вилику хату, ну з кухні. Двери були прочиняни і я бачу, шо на канапі лижить
такі кудлати собачка — покоювец. Присіла гета пані на канапу і давай тую
псяюху кормити булкою з маслом. І те падло так акуратно їсть, так ділікатно
хлебче той кохвій, шо, думаю, а коб ти виздихнув да разом зо свою
господинёю! Гето ж я думав — то мні та булочка з маслом і той кохвій!
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Турок на Полісьсі
Звали ёго Алі паша Асадов. Турок він був, чи ни турок — може які
азербайджанец. Казав, шо паша — то княскі титул. З’явивса в нашому силі,
як легіёнери Пілсудского прогнали большивікув. За люту нинараву до
комунякей і проявляну в бойових діях храбрость получив Алі од полякув
патента на гандель горілкую і титунём. Тому тримав лавку. Мужчини його
побойвалиса — був звязани з жандармами і з «двуйкою» — тайною поліцийою. Де хто бачив у Алі аж два пісталети з патронами. Жинивса він на тутишнюй дівчини з багатої сим’і. Ёму дали приризок зимлі, де він і поставив
лавку. І ше е в того Алі кавалок зимлі миз чужими хатами. Посіяв там овес,
приходить раз, а свинні пиририли поле. Бире пісталета і іде до кривдітеля
— власника свиней, які пиририли поле. А той, по фаміліі Калаур, е рідним
дядьком Туркової жінкі і ни боїцца ёго.
— Убірай свінья! — просить Турок.
— А ти бачив, шо то мої свинні таму були?
— Убірай, гавару, свінья! — гарачицца Турок і лап-лап по кішені, биттом там в ёго пістолет.
— Ах нируска твоя пика! — гарачицца і Калаур. — Гети ти, шимородьде гетаке, мине лякатимеш ривольвером? Да я на тибе ше ни такого ривольвера найду!
І правда — гетой Калаур був добри полёвничи, до його їздило польске
начальство ходити на охоту, тому і розличвав на оборону-покровітельство.
Покричали, посварилиса і Турок пошов. Посадив по потовчаному овсі
бульбу. Свинні вигрибли тую бульбу. Посіяв наостаток гречку — угробили
і гречку. Товді Алі паша Азадов достав отрути і пудкінув на тее свое поле.
Приходить Калаур і бачить — лижить його свиння на боці і ни дихае. А поросючкі по всьому полі би роскідани.
Подав на Турка в суд. Судьдя питає в Турка:
— Для чего, пан Асадов, позбавів жиця свіней пана Каллаура труцізней?
— Посеял овес — нет овес, посеял булба — нет булба, посеял грешка
— нет грешка. Посеял отрута — отрута нет, і свіней нет. Поле мой — што
хачу, то і сеял.
Ничого ни виграв в суді «пан» Калаур.

«А я вашої каши анияк ни хочу!»

153

Сусідскі хлопчик Хведька з вельмо бідної сімї. Одного разу зайшов до
багатіших сусідей, де в його товариш-одноліток. Сусіди якраз обідають.
Покуль їли капусти, ніяк тирпів, пириминаючиса з ногі на ногу. А коли
почали їсти пшоняну кажу з маслом і молоком, ни втирпів і сказав:
— А я вашої каши анияк ни хочу!
Всі засміялиса. Господар подививса на хлопчика і пропоновав:
— А може дати крохі?
— Ну дайте, ну.
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Кононовна
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— Мого батька звали Конон, от я і є — Єва Кононова. А як Савети пришли, то вже я стала Кононовна.
Бабі Єві девяносто два рокі. Але вона ше би кремень. Коло їхної хати
диривляни колодяс, а тут ядрона зима — вода в колодяси замерзла. Да й ше
снігу нападало і замило доверху. Доводицца ходити по воду до сусідей, в
якіх був глибокі циминтови колодяс. Взяла видро, пришла, викрутила води,
поставила видро коло колодяса, зашла в хату погрітиса, поздоровкаласа,
сіла на лавку, постукала нога об ногу — сніг гетак оббила.
— А-а, крохі мороз е, — каже.
А на дворі дваццать два мороз лупить.
— І тобі, Єво, ни холодно, шо ти босая по такому трискучому морозі
ходиш? — питаецца господар.
— Нє, ни холодно, я привикша.
Сусіди акурат снідали — вчора забили кабанчика і доїдають вчорашню
пичунку. Господар і самогонкі достав, наливае стограмувочку, просять бабу
Єву до стола покоштовати пичункі.
— А-а, холіра, міцна яка! — каже баба Єва, глинувши горілкі. — Аж як
огонь по кішичкам потік.
Охміліла крохі. Їсть пичунку і росказває новини:
— Гете ж Костикув злодей Питрук сів на ривольвера (блутае з ровиром) і ніде поїхав. Кажуть, подавса до німця. Бида буде — міліция наїде.
— Да де вже той німец, — смієцца господар. — Там типер вже граница
— миш ни проскочить.
Стара под’їла і хотіла подяковати по-польскі, культурно, але замист
«дзенькуе» сказала «дзень добжи». І засміяласа.
— Стара стала, аби шо кажу.

Культурни
Було гето одразу після войни, як організоввали на Полісьсі сільсовети,
школи, колхози. По сёлах ходили ўповноважаниє з района ну і шукали, збирали так звани актів — грамотніших людей. І от в одном сілі йде чужи чоловік по вулици, сустрикае старого діда.
— Скажите, пожалуйста, гдє тут у вас живут образованниє, — питаецца в його приходень.
Подумав стари.
— Нима тут таких нишо… Мо вам, добри чоловік, тра культурниє?
— Да, да, культурниє!
— Я и є культурни! Али, товаришу, я зовсім ниграмотни, я просто так
культурни!

Капризуля
Вона вучителька, вивучана, али ж така капризна. В школі ни колегі, ни
діти ни вельмо і люблять. А він, її чоловік, прости шохвер, звичайни добри
хлопец. Во всяку пору вона буде йому поприкати:
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— У міня висшеє образованіє, а у тєбя што? Вєтєр в головє. Ти простой
водітєль и должен мнє і постірать, і приготовіть, а то мнє нєкогда, я занята,
мнє надо плани пісать.
Він і мив, і прав, і готовив, а то взяв і взбунтовавса. Скандал, сімійна
бітва і дошло діло аж до суда. Хватило розуму в тої вучителькі подати заяву.
Судьдя на тому розбиратільству сказав по-нашому, по-свояцкому:
— Знаєш, голубка, у нас мити і готовати принято жонкам. І нихто ни
дивицца чи ти маєш діплома, чи ни маєш. А вже він нихай тобі поможе —
води принисе, дров наколе і все, чого треба.
На тому вони і супокоїлиса.
Чоловік і жінка. Він пастух, вона доярка. І гето вже ше ни такім пізним
савецкім часом ободва п’ють. П’ють до впаду, биз упину. Вона, п’яна, упала
в транспортьорну лєнту, шо чистить стойла, і їде, задравши ногі в кірзачах.
— Ти шо, ни бачиш, шо я їду? — кричить слєсару. Той бачить, али ничого ни робить, думає: «Проїдь, раз так п’єш, ни королєва!»
Він, чоловік, поваливса п’яни пуд плота і дире горло:
— Ой! Ой!
Люди наробили пиреляку, позвонили і визвали «скорую». Завизли в
больніцу. Всю дорогу мужчина ойкав, а в прийомному покої прорвало:
— Ой цвєтьот каліна в полє у ручья!
Визвали міліцию, забрали в тверезіловку, помили під холодним душом,
положили спати на дубової лаві і за ночліг заплатив штрафу триццать рублів.

Хроніка
Коло квіткових кас нивилчкої зилизничної станції завозно. Послій Коляд їдуть на навуку студенти, рабоча молодь на роботу в ближиши і ниблизкі города.
Я ни товплюса коло кас — в минэ в кішэні проїзни квиток. Я спокійно
стою в вокзальної залі і гриюса коло батарэї цэнтрального отопління.
Коло дисяти вечора. У залі ярко горить люстра. Типлиня, втульность, а
на вулици мороз, вітьор, бирецца мисти завируха.
Дивлюса в чорни окна, опускаю вочи і бачу на диривянному подвоконні самобитную хроніку всього часу і всіх народэй. «Чи, — думаю, — гэто
славянам властиво — рускім, українцам і білорусам, — дэ б ни був дэрти
ножом, колупати отвёрткою, кавалком дрота, чи просто писати олівцэм,
начэртьвати осадкою ни просто «Петя», «Тут був Вася», але покідати більш
складаниє вислов’ї, цілиє мудрословниє композіциї. Те, шо на стінах і на
вокнах ни пишуть — таке вихованнє, шо поробиш.
Успоминаецца Пушкін:
Ми всє учілісь понємногу
Чєму-нібудь і как-нібудь,
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Так воспітаньем, слава Богу,
У нас нємудрєно блєстнуть!
Шо ни можна робити — мусово зроблять. Дома ж на пудвоконнях ни
пишуть і ножичком ни виризвають свої імьони. А от на вокзали — будь
ласка! Споминаєцца шэ одне: «Ось так на святої Русі поскризьваласа
освіта!»
На диривляних диталях окон — на рамах, на наличниках, на пудвоконнях свободного місца нима. Сьород простих і ясних «Коля + Оля = Любовь», чи зусім простих «Пєтя + Аня» сустрикаюцца и такіе:
«Тома, я тибе люблю за ніжность. Валік.».
Або:
«Люба! Присниса ти мні. Славік».
Чи таке:
«Гриша, милий! Я тибэ люблю! Давай повернем все назад!»
І приписане таке нисміле:
«Можна?»
Подпису нима, чи ледь бачне «Альона».
Вся гета диривьяна хроніка, гети пудвоконни скрипторий, як я здогадваюса, творинне рук тутишних пудлиткув и стариших хлопцув и навит дивок, якіе тут от бавлять час, як ждуть чи поїзда, чи просто бавлять час, коб
ни сидіти дома. Гэто іхна як би Стина Плачу, куди вони ни затикають цидулочки з молитвами, просьбами, але пишуть ножиками по дериву открито.
Об’являють прибуттє дизеля «Сарни-Лунинец».
На виходи з вокзальної зали, уже в натовпи пасажирув, у калидорчикутамбури я завважаю видрапане нимицною дитячою рукою по фарбованому
тинку таке старе як сам світ, як сама зимля и, мабить, биссмеротна, як і сам
світ, як і сама зимля:
«Толiк — дурак!»
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Алесь Вячорка

БЕЛ Бр.г.

Нарадзіўся ў 1972 годзе ў вёсцы
Лука Столінскага раёна Брэсцкай
вобласці. Скончыў дзесяцігодку,
затым — сельскагаспадарчы тэхнікум у Пінску. Потым была спроба
атрымаць у Маскве вышэйшую юрыдычную адукацыю, але не хапіла
моцы, не давучыўшыся два семестры,
вымушаны пайсці ў акадэмічны водпуск з шостага, апошняга курсу.
Потым з’явілася разуменне таго, што
для мяне найлепшы варыянт — самаадукацыя.
З 1993 года жыў у Мінску, і мяне, як і многіх маіх сяброў і суайчыннікаў,
захапіла хваля Адраджэння і прагі да волі. Але доўжылася наша воля
нядоўга. Наступныя пяць гадоў прайшлі ў напружанай працы. Нават
прыйшлося на нейкі час пакінуць родную Беларусь. Амаль тры гады жыў і
працаваў у Кіеве і Вінніцы (Украіна). У 2001 годзе вярнуўся ў Менск. З
2002 па 2010 год працаваў у сферы нерухомасці, ажаніўся, нарадзілася дзіця. Зразумеў, што кожны сумленны і свядомы беларус павінен актыўна дапамагаць справе Адраджэння.
Пісаць вершы мне і лёгка, і балюча. Намагаюся, каб чытач зразумеў
увесь боль майго сэрца і душы. Калі хоць адзін чытач, прачытаўшы мае
вершы, пачне размаўляць на роднай мове і дзетак сваіх вучыць мове, буду
вельмі шчаслівы. Мару пра вольную і незалежную Беларусь, пра вяртанне
Мовы ў штодзённы ўжытак, мару, што сучасныя беларусы знойдуць у сабе
сілы і мужнасць ступіць на шлях Адраджэння.
Я паляшук. Карэнны. Спрадвеку, з часоў Кіеўскай Русі, у мястэчку Городно (зараз вёска Гарадная) існуе і нікуды не знікала свая адметная гаворка, поўная архаічнасці і патаемнасці. Вёска Лука («прадмесьце» Гарадной),
дзе я нарадзіўся і рос да 16 гадоў, таксама размаўляла на гэтай архаічнай
гаворцы. У дзяцінстве я ніяк не мог уцяміць, чаму мы ў школе вучымся на
рускай мове? Я таксама не вельмі разумеў і беларускую мову. Яе прыходзілася
вучыць таксама, як і рускую. Але я ведаў, што яна наша, родная, бо я беларус. У той час мы мала разумелі, што механізм, які прымушае людзей цурацца сваёй мовы, быў запушчаны на узроўні дзяржаўнага чынавенства.
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Цяжка было беларускай мове, не кажучы пра тыя адметныя мікрамовы, на
якіх размаўляла амаль ўсё Палессе... Пасталеўшы, я і мае сучаснікі сталі
саромецца сваёй гараднянскай гаворкі, а потым і беларускай мовы…
Але з цягам часу мае погляды змяніліся. Я пачаў не толькі гаварыць
па-беларуску, але і пісаць. Першыя спробы пісаць па-беларуску мяне расчаравалі. Зразумеў, што я дасканала не ведаю мовы. Пачаў больш чытаць беларускіх кніжак…
Пішу вершы і на маёй улюбёнай роднай гараднянскай гаворцы,
якую я называю мовай. Ну самае меншае — мікрамовай. Не можа быць
дыялектам тая мова, якая, як лічыць філолаг Ф.Д. Клімчук, паслужыла
асновай, платформай для ўтварэння сучаснай беларускай і ўкраінскай
моў. І тое, што менавіта ў Гарадной яна захавалася, вучоны лічыць не
выпадковасцю, а заканамернасцю. Калі крыху заглыбіцца ў гісторыю
Гарадной, то мы ўбачым яе славутае мінулае — удзельнае княства ў
сярэднім Пагарынні, у трохкутніку паміж Тураўскімі, Пінскімі і Кіеўскімі
землямі. Захавалася Замчышча ІХ—ХІІІ стагоддзяў. Захаваўся мяшчанскі менталітэт гарадзенцаў, захавалася ганчарнае рамяство, якое, мабыць,
і дапамагло здабыць прывілеі самакіравання, так званае Магдэбурскае
права.
Своеасаблівасць гараднянскай гаворкі доўгі час не дазваляла
выкласці яе на паперу. Мясцовыя жыхары казалі, што «йіі трэба чуты,
на йёй трэба баяты», а вось я з гонарам скажу, што на ёй можна і пісаць.
Ф.Д.Клімчук распрацаваў граматыку. Мы з маім сябрам Валерам Кісялём
дапрацавалі напісанне некаторых складаных падвоеных галосных,
узяўшы літары з французскага алфавіта.
Мае погляды і перакананні не дазваляюць лічыць гараднянскую гаворку дыялектам беларускай ці ўкраінскай мовы. Калі ў акадэмічных
колах і існуе спрэчка (у чым я не ўпэўнены), то няхай спадары акадэмікі
і ставяць кропку. А я паспрабую данесці да чытача хараство маёй першай роднай мовы.

»

Олесь Вечôрко
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Батьку
От раньчей як було?
Шчо батько скаже — тэ й робъілі
Хоч вôн колі і був нэ прав
Усê мовчалі — бо любъілі
Хоча любов до батька нэ така
Як бъі до матэр рôдной
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До слôв у слух вона скупа
Алê вêліка в сэрцы нашом
Вôн постарêв і сам я батьком став
Шчê з бôльшім уваженнем думаеш про ёго
І як і ты до ёго так од сына сам
Нэ чуеш про любов нэ о́днэ слово
А вôн всэ гэтэ розумêв
Бо тоже сыном був для сво́го батька
В той вечор вôн мнê росказав
Про таінство любві, йіê могутны з’язкі

Брав батько всêх своіх сынôв
Обучоных до ратнёй справы
І в перші вокліч воевôд
Ішлі змагатъіса з врагамі
І шчо ты думаеш, сынок?
Хіба було кому до слôв
У бітві, машуть дэ мечамі
Пошчастъіть кому з нас як хоч
Побачіцца в остатні раз вочамі?
В вочах було напісанэ усэ
Любов, моцнêйшая за камень
І всэе тэ, шчо росказаты вже нэ змôг
Шчастъіло як дотягнэсса рукі рукамі
І так завжды, із року в рôк
Із поколêння в поколêнне
Дêды, батькі, съіны, ты тож
Любов свою перêдають на ростоянні

Гаворкі — наш скарб  Творы на говорках

Ранêйше ёго дêд росказвав
А ёму ёго дêд мôй прашчур
Сынôв своіх у строгості дэржалі
Особенно в часы погрозы ворогамі

159

Татулечко, татулька, батько!
Прыняв я эстахвету той любві вочамі
В думах своіх завсёды з Вамі
Я зрозумêв, шчо почуття мужчін,
нэ мêрають одно словамі!
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Жытте Полешучкi
Матêръі свойеі
Колі́ од нêмцов утêкалi
Мнê i года нê було
Пôд снêгом усю нôч лежала
Под ранок тоулько брат знайшов
Здаецца iногда — шчоб я тоды́ замêрзла
Бо шчо потом було, нê хочу вспомъi нать
Як так могло?! Шчо бувшiы полiцêйскi
Шчо ранок батугом в колхоз людêй зганяв
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Сказала нъiц, капорê його бêръi
Перêжъiвêм i гêтэ лiхолêт’те
Полешукi трудолюбiвые усъi
Iхнъiм спiнам нê пръiвъiкаты гнуцца

160

I всъi тêрпêлi, всъi моучалi
Шчо дêнь то у поле йшлi
То буракi сапалi, лён iрвалi, слалi,
жалi жъiто i в’язалi у снопъi
Дêтêй з собою у полê бралi
В шалашъiку у люльцъi в холодку
старêйшъi дêтъi з малъiшамъi гралъi
Бо нê було у нас дытячiх тъi х садкôв
Чуть поудрослi i у дялку, матêр помогаты
Бо стоулькi шчъi роботы впêрêдi
I хочêцца сходъiты по чêрнъiцы
Якiе продаваты у Львôв вêзлi
Бо трэба було грошъi заробляты
В колхозу «птiчкi» ставiлi за трудоднъi
Чоловêкi з вêсны по осêнь на шабашцы
Всъi зароблялi в сêмьях як моглъi
О так i жъiзнь вся пролетêла
То у дялках, то в ягодях, то у хлеву
I дêтъi всъi повъiросталi
Роз’йêхалъiса з хаты, всê йiх жду i жду
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I усêж як трудно нê було б нам жіты
Була любов і гралі вэселля
Свята булі і пêснъі хвайные спêвалі
Гарêлку пъiлi як народъiлосо дъiтя
І оглянуласа назад, нê в cъiлах далêй жъiты
I нê побачъiла як жъiзнь прошла
Хотêлосо б шчъi крошêчкi пожъiты
Алê ж болъiзнь посля Чорнобъiля пръiшла

О! Господъi! Покаюса, грêшна
Чi зможê ш ты мêнê простъiтъi?
«За што? Што душу i сябе саму
Дзiцям аддала без астатку?
За тое што ты добраю была?
Нiкога не пакрыудзiла, абiды даравала?
Пакойся з мiрам Божая Душа!
Сваё ты ужо перажыла…
i… адпакутавала!»
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І хоч ты плач хоч голосы
Судьба така, куда йіі подêты
Останêцца мой родны чоловêк
Узрослые почті вжê дêты
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Фольклорні тексти з Берестейщини
як діалектографічний матеріал
Проаналізовано відображені в записах місцевого фольклору характерні особливості вокалізму та консонантизму говірок берестейсько-пінського Полісся. З’ясовано,
що більшість діалектних явищ берестейсько-пінських говірок — інновації, ареал яких
охоплює всі північноукраїнські діалекти.
Ключові слова: ареал, говірка, вокалізм, консонантизм.
Проанализированы отраженные в записях местного фольклора характерные особенности вокализма и консонантизма говоров брестско-пинского Полесья. Выяснено,
что большинство диалектных явлений брестско-пинских говоров — инновации, ареал
которых охватывает все североукраинские диалекты.
Ключевые слова: ареал, говор, вокализм, консонантизм.
The characteristic features of sayings vocalism and consonantism of Brest-Pinsk Polissya reflected in the local folklore notes are investigated. It is determined that the most phenomena of Brest-Pinsk Polissya sayings are innovation, area of which includes all the NorthUkrainian dialects.
Key words: area, sayings, vocalism, consonantism.
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Надійними діалектографічними джерелами можна вважати фольклорні збірники, щоправда, за умови, що фіксація такого фактажу передбачала
збереження діалектних рис на всіх мовних рівнях. Одне з сучасних видань
традиційного фольклору берестейсько-пінського Полісся — впорядкований
В. І. Роговичем збірник «Песенны фальклор Палесся» [2; 3] — загалом відповідає вимогам точної передачі особливостей народного мовлення. У книзі вміщено фольклорні тексти, зафіксовані в основному на території Кобринського та Пінського районів Брестської області Білорусі, а отже, співвідносні з говірками центральної та східної частин берестейсько-пінського
ареалу1. Із 958 пісень двох перших томів збірника всього 18 записані на півночі Брестської області та на Гомельщині і за мовними ознаками можуть
бути кваліфіковані як безсумнівно білоруські. У передмові ж зауважено, що
всі фольклорні тексти зберігають лексичні, фонетичні і морфологічні особливості південно-західних білоруських говірок. Суперечливість останнього твердження (принаймні щодо фонетичного рівня) спробуємо довести у
процесі лінгвістичного аналізу представлених у збірнику фольклорних текстів, адже лінгвогеографічні дані показують, що основні особливості
берестейсько-пінських говірок визначальні для всього північноукраїнського діалектного континууму або більшої його частини, щонайменше — практично для всього західнополіського ареалу.
Скажімо, в аналізованих текстах етимологічний *ě представлений
кількома типово північноукраїнськими рефлексами, залежними від наголосу. За специфікою рефлексації давнього *ě можна простежити виразне протиставлення східної та центральної груп берестейсько-пінських говірок. У
текстах, співвідносних із говірками східної частини окресленого ареалу, на
місці наголошеного *ě фіксовано рефлекси [е] та [и]: грэшны [2:262]
нэдэлька [2:17], дэты [2:19], дэвчына [2:58], сустрэв [2:189], поцэлыв,
стрэлыв [2:130], горэлку [2:195], на рэчку [2:203], горэшкі [3:227], свечы
[2:54], прысесты, есты [2:198], лес [2:338], дело [2:208], умей, болетымэ,
розуметымэ [3:251], стрылка [2:100], горылочкі [2:341], |рычкі [2:356],
старыйшые [3:241], вэлыла [2:263] та ін. У говірках центральної групи відповідно до *ě в наголошеній позиції домінує монофтонг [і]: ходітэ, ізвітэ
[2:386], сілы, різаты [3:405], місцэ, сіна, полытілы [3:455], пісня, дівка
[2:24] та ін.
Лише в іменникові хлюв, зафіксованому в одній із говірок східної групи, представлено рефлексацію наголошеного *ě > [ÿ], що стала можливою,
очевидно, внаслідок лабіалізації [і] під впливом наступного [в]. Одиничний
випадок рефлексації *ě > [а] в лексемі квяткы, безперечно, відображає
вплив звукової системи польської мови.
У ненаголошеній позиції в говірках східної групи *ě рефлексує в основному як монофтонг [е]: сэм’ю, свэтлыца [2:18], вэнкы [2:61], дэвкы [2:34],
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1
В українській діалектології берестейсько-пінський ареал традиційно поділяється на чотири
говіркові групи: західну, центральну (берестейсько-кобринську), східну (пінську) та південноцентральну острівну [1:39].
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звэрыну [2:459], дэдок [2:29], по слэдочках [2:65], бэлява [2:132], бэжыть
[2:104], бэдують [2:236], змэныла [2:112], цветок, лесок [2:339], доспевае
[2:350] та ін. Монофтонг [и] відповідно до ненаголошеного *ě переважає в
говірках центральної групи: сым’я [3:351], заспывалы [2:27], дывкы [2:63],
звынчелы [3:435], пысочку [2:65], слыдочок [2:74], дыток [2:107], зацвыла
[2:134], оцынылы [3:401] та ін. Відомі й випадки рефлексації в цьому ареалі
ненаголошеного *ě як [і]: розгнівыла, гнівлывый [3:452], вітры [3:456], дідухно [2:30], дівок [2:18], біда [2:163] та ін.
У кількох словоформах виявлено розвиток ненаголошеного *ě в [о] та
[у]: цолуваты [2:113], цолую, цолують [2:80], цоловатымэ [3:252], поцолуе
[2:341], сповалы [3:119], спуваты [3:36]. У звуковій структурі варіантів типу цолуваты розвиток *ě > [о], ймовірно, зумовлений асиміляцією *ě до [у]
в наступному складі. У випадках сповалы, спуваты можна вбачати наслідки лабіалізації *ě під впливом наступного [в] (пор. подібне явище в структурі хлюв < *хлěвъ).
Практично в усіх фольклорних текстах, співвідносних із говірками
берестейсько-пінського ареалу, спостерігається заміна етимологічного *о в
новозакритих складах новими звуками, що становить одну з найхарактерніших історико-типологічних рис української мови. Залучений для дослідження фольклорний матеріал показує, що рефлексація *о в закритих складах у берестейсько-пінських говірках, як і в решті українських поліських
говорів, залежна від наголосу. Велика кількість текстів збірника представляють східну групу берестейсько-пінських говірок, де давній *о в наголошеному новозакритому складі переважно рефлексує як монофтонг [у], хоча
такий же рефлекс *о трапляється в текстах із говірок центральної групи:
вун [2:29], на подвурку [2:32], в комурку [2:35], постуй [2:52], з куньмы
[2:138], нэ буйса [2:54], свуй, голувкы [2:68], доружкы, нужкы [2:145],
друбны лыстонькы [2:148], Труйца [2:150], двур [2:158], Львув [2:431], муцно [2:450], навіть знув [2:354], Госпудь [3:152], Буг [3:177] та ін. Монофтонг
[у] на місці *о в опрацьованих текстах виявлено під наголосом також у нетипових позиціях, де він зумовлений дією аналогії. У зв’язку з цим заступлення *о через [у] можливе в наголошених відкритих складах, що викликано тенденцією до вирівнювання звукового складу кореневих морфем: ў
вучы [3:33], зуронька [2:37], нужэнькы [2:125], нужок [2:163], на доружэньку
[2:167], прыгудонькы [2:205], Бугом [3:177], по вушчо, на вушчо [2:61], на
сторуночцы [2:324] та ін.
Випадки вживання відповідно до давнього *о в наголошеному новозакритому складі монофтонга [о] також співвідносяться в основному зі східною говірковою групою: вол [2:24], сыроцкая [2:30], ныродная [2:37], только [2:56], на бок [2:103], вольный [2:107], до войска [2:162], дробный [2:299],
горшая [2:340] та ін. Зауважимо: таке фонетичне явище не становить домінантної риси місцевих говірок, бо охоплює незначну кількість словоформ,
причому в тій же говірці в цій позиції може виступати монофтонг [у] та інші рефлекси, пор. в одному тексті: «Вол бушуе — высну чуе. Ны бушуй, волэ,
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пуйдэш в полэ» [2:24], «То молода плакала, із вынцю прыіхавшы, батэньку
до ног павшы. — Ой, мій батэнько рідный, розвынчай тыпэр мэнэ» [3:446].
У текстах, що співвідносні з центральною групою берестейсько-пінських говірок, відповідно до *о в наголошеному закритому складі домінує
рефлекс [і], який у говірках східної групи трапляється рідше: піздно [2:242],
у війску [2:292], дрібное [3:434], у воріт [3:441], піп [3:442], рідный [3:446],
двір, свій, мій [3:447], Біг [3:114] та ін. Відомі випадки гіперичної появи
монофтонга [і] замість *о навіть незалежно від наголосу в відкритому складі внаслідок аналогії: розмівонька [2:227], дубрівонька [3:501], ягіда [2:335]
тощо.
Монофтонг [и] (за правилами білоруської графіки він позначається літерою ы) як еквівалент давнього *о в наголошеному новозакритому складі
має значно меншу частотність і не становить домінантної риси жодної із
представлених текстами говіркових груп: у голывках [2:36], з кыньмы, за
стыл [2:476], рыв [2:479], рывну [3:117], сыль [3:406], Быг [2:475], настылнычок [3:413], шчодрывка [2:475] та ін. За аналогією до таких структур рефлекс [и] з’являється під наголосом у відкритому складі: голывочку [2:177],
корывонька [2:209], комыроньцы [3:386] тощо.
У деяких текстах, співвідносних зі східною групою берестейсько-пінських говірок, відповідно до етимологічного *о в наголошеному новозакритому складі спостережено написання ю, що, на нашу думку, відбиває ще
один західнополіський рефлекс *о — звук [ÿ] переднього ряду: з-за гюр,
стюй [2:56], сэм кюп [2:309], сюль [2:321], дрюбным [3:134], Бюг [3:371]
та ін. Цей же рефлекс унаслідок дії аналогії можливий під наголосом у нетипових умовах: по вюшчо, навюшчо [2:62], з Бюгом [3:371].
У ненаголошених новозакритих складах давній *о майже послідовно
зберігається, як і в більшості північноукраїнських говірок: подлітае, радость [2:24], возьму [2:31], ны познала [2:39], ны пойду [2:51], молодость
[2:112], снопка, словцэ [2:341] та ін. У частині текстів у цій позиції представлено рефлекс [у], що з’явився, очевидно, за аналогією до наголошених
новозакритих складів: пудложыла [2:68], пузній [2:296], зур|кы [2:362], два
стуж|кы [2:475] та ін.
Нові звуки, залежні від наголосу, зауважено й на місці давнього *е в
новозакритому складі. У наголошеній позиції виступають різні монофтонги, причому поява кожного з них зумовлена характером колишнього редукованого в наступному складі. Якщо там представлений був редукований
заднього ряду, то рефлексація *е в попередньому наголошеному новозакритому складі тотожна континуантам етимологічного *о в тій же позиції. У
говірках східної групи основні рефлекси давнього *е перед наступним твердим консонантом — лабіалізовані монофтонги [у], [ÿ] (графічно ю), [о]:
жунка [2:18], шчуткою [2:34], пчулкы [3:348], тютка, покыдюнка, тюлка
[3:21], грыбюнкою, вэрэтюнцэм [2:34], попюк [2:69], прывюз [2:318], мэтёлкою, пэрэпёлкою [3:279], з жонкою [3:299], пчол [3:37], пов’ёв [2:456], пов’ёз
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[3:298] та ін. У текстах, співвідносних із центральною групою берестейськопінських говірок, тут засвідчено переважно [і]: пчілка [3:444], прывіз [3:448]
та ін.
Якщо в наступному складі запинав редукований переднього ряду, то
рефлекси *е тотожні континуантам *ě. У говірках східної частини ареалу в
цій позиції часто виступає монофтонг [е]: сэм [2:214], за печкою [2:94] та ін.
Загалом же в усіх текстах серед рефлексів *е в наголошеному закритому
складі перед історично м’яким консонантом представлено й монофтонг [і]:
корінне [3:54], піч, міч [2:354]; рідше — [и], [ÿ]: по плычку [2:303], корыннечко
[2:164], вэсюллічко [2:162]. Поява [і] під наголосом у відкритому складі у
словоформах пліча «плечі» [3:30], на плічах [3:40] та розвиток [і] з наголошеного секундарного [е] < *ь перед колишнім м’яким приголосним у формах жінчыкув, жінчыкы [2:330] (пор. *žьnьčikъ) — наслідки аналогійного
вирівнювання за зразком морфем, у складі яких [і] — рефлекс давнього *е
в наголошеному новозакритому складі.
У ненаголошеному закритому складі *е, як і в більшості
північноукраїнських говірок, переважно зберігається: сэмсот [3:215],
камэнь [2:73], попэл [3:275], осэнь [3:314], прыпэк та ін., часом унаслідок
підвищення і звуження артикуляції заступаючись звуком [и]: камынь,
запычкы [3:364], хмыльного [3:401] та ін. У позиції після шиплячих [е]
лабіалізовано: жонкы [3:30], вэчор [2:143], вэчорныцы [2:227]. На місці
ненаголошеного *е в закритому складі зрідка трапляються рефлекси [у],
[ÿ]: вэчур [2:475], тюткы [3:371], матюнка [2:296]. У структурах пэрстюн
[2:74], слюзкамы [3:260] аналогія уможливила розвиток [ÿ] в ненаголошеному закритому складі з секундарного [е] < *ь.
Кілька фонетичних процесів зумовили зменшення частотності сучасних голосних. Скажімо, практично в усіх говірках відбито звичайно непослідовне та різне за ступенем, мірою вияву підвищення і звуження артикуляції ненаголошеного [е], наслідком чого стає заступлення його, як правило, звуками [и], [і]: высну [2:24], зазвыніла [2:24], зымліца [2:142], долынька
[2:36], лыжала [2:36], прыкрасна [2:58], подвізэмо [3:439], ліжала, діржала
[2:147], набушуісса2 [2:24], мудруіцца, лынуіцца [2:314], знаітэ, мынаітэ
[2:414] та ін. Одиничним прикладом в опрацьованих текстах представлене
обниження й розширення артикуляції ненаголошеного [е] після шиплячого
до [а]: пшаныцы [2:475].
Фольклорні тексти з берестейсько-пінського ареалу, особливо східної
його частини, засвідчують певне збільшення частотності [о], що виникло з
наголошених *е, *ь після історично м’яких приголосних перед твердими:
колёса [2:21], сёстры [3:371], овёс [2:480], сэм дён [2:214], в тёмному
[3:267], дышовы [3:458], хрыш|чоную [3:332], ш|чодрый [2:444], быроза
[2:88], вэровкы [2:240], впэрод [2:308] та ін. Разом із тим простежено окремі
відхиленя від закономірності переходу [е] в [о] після шиплячих перед тверГотуючи до друку фольклорні тексти, упорядник літерою і після голосних та на початку
слова послідовно позначив звукосполучення [йі].
2
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дими приголосними: чэрнявая [2:192], чэрнэнька, надчэрнiйшу [2:85], до
вэчэра [2:221], нэжэнат [2:440], мэшочэк [2:437], чытыры [3:288].
Фольклорні тексти зі східної частини берестейсько-пінського ареалу
відображають непослідовне збереження *і: полэтіш [2:291], ластавіца
[2:17], робів [2:31], іті [2:52], мілый [2:103], нэ вдэліла [2:108], двэрмі
[3:124], блізко [3:164] та ін. Натомість після задньоязикових та фарингального
[г] простежено розвиток *у (*ы) > [і]: по сокірочцы [2:23], скіньмоса [2:90],
нужэнькі [2:125], навікі [2:147], хлопчыкі-молойчыкі [3:71], всі бэрогі
[2:214], трошкі [2:216], пташэчкі [2:254] та ін. Тільки одним прикладом у
говірках східної групи представлено лабіалізаці. *y (*ы) після губних:
вутры [2:146].
У частині текстів із берестейсько-кобринської говіркової групи відбито
підвищення і звуження артикуляції наголошеного [а] після історично м’яких
приголосних до [е]: ред у ред [3:387], дівчетко [3:405], шепка [3:424], зеть
[3:425], седу [3:427], звынчелы [3:435], зэрнетко [3:477], жер, жель [3:478],
кучеревый [3:487] та ін.
У говірках східної частини берестейсько-пінського ареалу спостережено
відповідно до ненаголошеного *ę звук [е], часом [и], [і]: запрэжы [3:167],
мэкіну [3:287], повэзалы [2:338], пудвызав [3:148], до колодэзя [3:51],
глэдыть [2:17], лэгла [2:237] та ін.
Випадки гіперичного заступлення ненаголошеного [а] звуком [о]
внаслідок відштовхування від особливості суміжних білоруських говірок в
основному співвідносні зі східною частиною берестейсько-пінського
ареалу: поскокаты, покочаты [2:22], чороваты [2:251], чоровныцы [2:13],
козав [2:144], спровэдлывая [2:251], золыцатыса [2:423], копусту [3:287]
та ін. У цих же говірках збержено *о у словоформах богатая [2:155],
богатыч [2:130], хозяін [2:174], хозяйкою [3:250], колачы [2:409], на
колачыках [2:112]. Усього в кількох випадках засвідчено заступлення ненаголошеного [о] звуком [а]. У словоформах хаваты [2:249], хаваласа [3:238],
захаваласа [2:54], похавай [2:150], похавайтэ [2:153], нагавыцах [3:238] цей
процес може відображати наслідки асиміляції ненаголошеного [о] до [а] в
наступному переважно наголошеному складі. Невмотивоване заступлення
[о] > [а] в формах гарабэйко [2:93], горабэйкы [2:194], ганучы [3:249] могло
бути зумовлене впливом суміжних білоруських говорів.
Спостережено регіональну специфіку в навантаженості м’яких та
пом’якшених варіантів приголосних. Вона зумовлена в основному специфікою рефлексації давніх *і, *е, *ě, *ę. Скажімо, в говірках східної частини
окресленого ареалу відображено звичайно непослідовне збереження м’якої
вимови губних та передньоязикових [д’], [т’], [л’], зрідка також [з’], [с’],
[н’] перед [і] < *і: собірають [2:93], мілый [2:103], вэльмі [2:248], помогті
[3:38], мэсті, нэсті [2:214], полэтіш [2:291], зымліца [2:142], блізко [3:164]
та ін. У цій же говірковій групі названі консонанти часом зберігають свою
історичну м’якість перед ненаголошеним [е] < *е, *ь, що в цій позиції внаслідок підвищення і звуження артикуляції може реалізуватися у звукові [і]:
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звіло [2:262], подвізэмо [3:439], масленіца [2:17], в постелы [2:18], шчоніділы
[2:142], ліжала, діржала [2:147]. У випадку, коли наголошене [е] < *е, *ь
перед твердим приголосним та в кінці слова заступається звуком [о], спостерігаємо послідовне збереження м’якої вимови губних та передньоязикових [д’], [т’], [з’], [с’], [л’], [н’]: овёс [2:480], свёкров [2:315], мэтёная
[2:464], колёса [2:21], сёстры [3:371], всё [2:53], вэсёло [2:28], далёко
[2:17].
Перед рефлексами *ě незалежно від місця наголосу засвідчено виразну
(не завжди послідовну) тенденцію до депалаталізації губних, передньоязикових [д’], [т’], [л’], рідко також [з’], [с’], [н’]: вэнкы [2:61], бэлява [2:132],
освытыла [2:37], звэрыну [2:459], мэшчанкы [2:165], пысочку [2:65], дэты
[2:19], дэвкы [2:34], дэдок [2:29], нэ вдэліла [2:108], вылэтэла [2:17], стэну
[3:49], вэлыла [2:263] та ін.
Цей же матеріал свідчить про непослідовність, незавершеність у берестейсько-пінських говірках процесу депалаталізації історично м’яких губних та передньоязикових перед рефлексами *ę: мэкіну [3:287], повэзалы
[2:338], пудвызав [3:148], до колодэзя [3:51], глэдыть [2:17], лэгла [2:237],
розлыгае [3:132], але мякко [2:70], ны звянэ [3:281], колодез [2:201], заколедоваты [2:409], гледіты [2:213], легло [3:288] та ін.
Разом із тим зауважимо, що розвиток [д’] > [дз’] та [т’] > [ц’] перед
рефлексами *і, *е відображено тільки у 18 текстах із 958 представлених у
двох перших томах збірника, причому всі ці твори, як зазначає сам упорядник, записані на півночі Брестської області та на Гомельщині, тобто співвідносні не з західнополіськими говірками, а із власне білоруським діалектним
континуумом, пор.: «Млода Насцечка па гарэ ходзіць... пер’е збірае» [2:491],
«Ары, сыночак, ары хуценька жыта, пшаніцу, ўсяку пашніцу» [2:493].
Тексти зі східної частини ареалу відображають також депалаталізацію
історично м’яких губних перед монофтонгами [о], [ÿ] як рефлексами давнього *е; ствердіння це могла супроводжувати додаткова артикуляція [й]:
пов’ёв [2:456] [пов|йов] < псл. *povedlъ, пов’ёз [3:298] [пов|йоз] < псл.
*povezlъ, прыв’юв [3:28] [прив|йÿв] < псл. *privedlъ, прыв’юз [3:30] [прив|йÿз]
< псл. *privezlъ та ін.
У берестейсько-пінських говірках дуже низька частотність характерна
для сонорного вібранта [р’], що майже послідовно депалаталізований, у
тому числі перед рефлексами *і, *ě, *ę та ін.: стрылка [2:100], на крыслы
[2:61], горэшкі [3:227], прасты [2:176], запрэжы [3:167], до мора, цара
[2:51], цару-господару [2:53], гороваты [2:319], говорачы [2:355], градочкы
[2:116] та ін.
Залучений для дослідження фольклорний матеріал ілюструє також
майже послідовну депалаталізацію історично м’якого [ц’]: поцэлыв [2:130],
цыну [3:33], цыловаты [2:257], грэцкая [3:87], сыроцкая [2:30], гостынэц
[2:162], обідэц [2:170], свэтлыца [2:18], водыца, травыца [2:24], мудруіцца,
лынуіцца [2:314], рояцца, вэсэляцца [3:348], дваццать [2:254] та ін. У ряді
позицій засвідчено депалаталізацію інших історично м’яких свистячих:
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котытыса [2:71], роскыдатыс [3:29], колодяз [3:257], у війску [3:445],
блызко, нызко [2:431] тощо.
Аналіз фольклорних записів дає підстави говорити про незавершеність
у говірках берестейсько-пінського ареалу процесу депалаталізації історично
м’яких шиплячих. У текстах із берестейсько-кобринської частини ареалу
маніфестовано збереження пом’якшеної вимови шиплячих перед наголошеним [е] < *ę, *’а: звынчелы [3:435], дівчетко [3:405], выражею [3:418],
шепка [3:424], жер, жель [3:478] та ін. У говірках східної групи пом’якшену
вимову шиплячих фіксовано рідко і тільки перед [і] < *і: положіты [2:170],
поджінаты, поджідаты [2:336], жэнчік [2:361]. Натомість у говірках
пінської групи відзначено тенденцію до ствердіння шиплячих у більшості
позицій: з пэчы, в плэчы [2:276], з роскошы [2:140], свечы [2:54], пчылонькы
[2:436], ганучы [3:249], колачы [2:409].
У значній частині говірок берестейсько-пінського ареалу засвідчено
звичайно непослідовне пом’якшення історично твердих задньоязикових та
фарингального приголосних у звукосполученнях *gy, *ky, *xy, у зв’язку з
чим постали сучасні їх варіанти [г’і], [к’і], [х’і]: жоночкі, кветочкі, кідають
[2:288], свашкі, музыкі [3:119], зіркі [2:474], хлопчыкі-молойчыкі [3:71], всі
бэрогі [2:214], могілкі [2:250], свахі [3:53] та ін. Пом’якшені [г’], [к’], [х’]
спостережено також перед [е]: ёкенэчко [3:281], два ангелі [3:55], шляхецкого
[2:102], сукенкі [2:207] та ін.
Очевидно, що основні фонетичні особливості берестейсько-пінських
говірок — інновації, визначальні для всього північноукраїнського діалектного континууму або принаймні більшої його частини. З огляду на це логічним видається висновок, що берестейсько-пінських ареал — органічна
частина західнополіського говору північноукраїнського наріччя.
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Рэдакцыя плануе працягнуць публікацыі пра асаблівасці брэсцка-пінскіх гаворак.
Запрашаем зацікаўленых даследчыкаў далучыцца да размовы.
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Олекса Стороженко

УКР

Олекса Стороженко (1806—1874) — класик української
літератури, сучасник Гоголя. Останні роки життя провів на
хуторі поблизу Бреста. Похований в Бресті.
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Пантелеймону Олександровичу Кулішу
Літ сорок назад, а може, й більш, вибрали мене в засідателі. Замолоду
служив я в воєнній, в кавалерії ще, так знаєте — не хотілось мені зробитися
тим крюком. Ні, дворянство стало прохать. «Послужи, — кажуть, — громаді, годі тобі сливи сушить, та солить, та наливать». Сміються, бачите, бо я з
Опошні; а тут ще жінка присікалась. «Лучче, — каже, — служить, чим байдики бить та з Марією Уласівною в мар’яжа грать!» (Була у нас сусідка така,
знаєте, як співають: іду собі, підскакую...). Нічого було робить, от я й згодивсь.
Через неділь дві прислали мені повістку, що губернатор утвердив вибори і щоб я неукоснительно, з получения сего, прибув в город Полтаву для
принесення достодолжн. присяги. Вийняла жінка зі скрині мій милиціонний
козакин: що порвалось — позашивала та швиденько й випровадила, і з Марією Уласівною не дала попрощаться; і в голову вона собі не клала, яке лихо
мене там стерегло...
В неділю, після служби, присягали і з собору прямісінько поїхали до
нашого предсідателя учинить явку. А председателем тоді був той... що прозвали «велике діло — опеньки». Не хочу його й згадувать, бо вмер, цур йому,
щоб ще й не вилаяв! Приїздимо, ввійшли в передню; на дверях стоїть лакей
в каптані і німецьких галанцях, не з наших — з председателем з Москви
приїхав.
— А що, — питаємо, — чи прийма?
— Никак-с нет-с, — каже, — его превосходительство не изволят при-
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Могила О. Сторожєнка
на кладовищі в Бресті.
Фото
Григорія Гапонюка.

Земляки-класики

У цьому будинку в
Бресті в 1920-х роках
знаходилася українська
приватна школа імені
Олекси Стороженка.
Сучасна адреса —
вул.Пушкінська, 102

171

almanach-правка.indd 171

16.01.2015 9:02:01

Земляки-класики

172

нимать, не угодно ли вам расписаться? — і показує пальцем на книгу, що
лежить на столі в зелених палятурках.
Глянули ми один на другого, здвигнули плечима та й стоїмо як вкопані:
не знаємо, що й робить. Тоді не було ще у нас того звичаю, що як розвозять
ту гаспидську «визиту» та приїде менший до старшого, то не дає білетика, а
тільки розписується.
— Что ж, господа, — каже лакей, — роты пороззявляли? извольте
записываться.
— На біса ж? — питаєм.
— Так угодно, — каже, — его превосходительству. Стали совітуваться,
що воно за нечиста мати ся книга.
Один каже: «Се, може, той альбом, що на пам'ять вірші пишуть та пробиті стрілами серця малюють»; другий каже: «Може, схотілось предсідателеві побачить, який у кого почерк...» А лакей так над душею й стоїть: «Пишіть та й пишіть!»
От Кирило Онуфрійович Пищи-Муха як письменніший між нами й каже: «Може, він дума, що ми й писать не вміємо?» — взяв перо, трошки подумав, та й начеркав:
«При сей верной оказии, спешу виразить душевное моє прискорбие й
сердечное сокрушение, что по непредвидимым обстоятельствам лишён
счастья лично засвидетельствовать моє глубочайшее уважение и преданность, с которыми почтеннейше честь имею пребыть. Вашего Превосходительства всепокорнейший...» Та й закрутив... (Де б то йому не написать: сам
терся по тих Петербургах!)
Дає перо — так всі од нього, як од чорта, жахаються. Один другого
штовха: «Бери ти!» — «Ні, ти бери!» Далі до мене: «Починай, — кажуть,
— як тобі не вигадать? Ти ж на всю Опошню брехун!» Взяв я те прокляте
перо, думаю: що б мені написать йому на пам'ять? Встромлю в чорнильницю, налагоджусь писать і знов стромляю: нічого в голову не лізе! А тут ще
кругом обступили, дивляться, а лакей трохи в потилицю не штовха.
Примірявсь-примірявсь, а далі й думаю: він дуже ласий до дівчат, нехай же
посміється, — взяв та й надрочив:
І вчора галушки, й сьогодні галушки: Прийди, прийди, серденько, на
білі подушки. І учора куліш, і сьогодні куліш: Прийди, прийди, серденько,
мою душу потіш.
Підписався, та ще й закарлюгу загнув, як хвіст у хорта. Тут вже за мною
й другі почали. Хто написав: «Спробувать пера й чорнила, Що в йому за
сила. Так перо пише, Як муха дише».
Хто розмазався тим «глубочайшим», а покійник Назар Семенович ТупуТубанець Буланенький «при сей верной оказии» ще й жалобу на свого сусіда
написав, що з’їв у нього «многоплодного» індика. Отак записуємось, а диявольський лакей аж морду набік гне та регочеться.
— Не скажет вам, — каже, — его превосходительство за это писанье
спасибо!
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— А що ж? — кажу. — Як вміли, так і написали: йому ж схотілось нашого писання — нехай і читає по суботах.
Після сього роз’їхались гарненько по кватирах, і ні гадки собі. Аж увечері приніс до мене палатський сторож бомагу. «Прочитайте, — каже, — і
розпишіться», — «Що за вража мати! — думаю. — Яку моду вигадали! Так,
бачите, воно легенько розписуваться!» Прочитав, — тільки й написано:
«Его превосходительство, господин статский советник и разных орденов кавалер, предлагает г. членам всенепременно явиться к нему завтрашнего числа в десять часов пополунощи».
«Се, — думаю собі, — на закуску приглаша», та взяв і розписався: «Буду: хліба-солі не цураюсь». Хто його в біса й сподівавсь, яка там хліб-сіль
буде!
На другий день якраз в десять часів зібрались ми до председателя. Ходимо по залі, вже й одинадцять прокукало — ні сам не виходить, ні закуски
не приготовляють, а вже пора б і черв'яка заморить. Отак додержав нас до
дванадцятого часу; далі лізе з кабінету в мундирі, в білих штанях, щось на
шиї теліпається, ще й перстень на палець настромив. Тільки виткнувся з
дверей, так зараз на мене й витріщивсь, посатанів, аж з виду зблід. Тут йому
кланяються; хто бубонить: «честь имею явиться»; а він, ні на кого не глянувши, прямісінько до мене, — як крикне:
— К кому вы явились?
Дивлюсь на нього: чи не здурів? — думаю, — чого се він так грима?
— А він вдруге дужче:
— Я вас спрашиваю, к кому вы явились?
— К вам, — кажу.
— А я кто такой? — пита і сам чортом на мене дивиться.
— Хведор Іванович, — кажу.
— Не Федор Иванович, а ваше превосходительство, — знов затріщав,
— господин председатель, ваш начальник, милостивий государь мой! — аж
запінивсь з серця.
«Тю на твого батька! — думаю собі, — чи ти сказився, чи натріскався
кукольвану?..» — А він скільки глотки своєї:
— К кому вы явились?
— К вашему превосходительству, — кажу. «Нехай, — думаю, — потвойому буде».
— А как вы явились? Отвечайте, милостивий государь мой! Как вы явились?
Що за напасть така? Не знаю, що йому й казать.
— С достодолжным уважением, — кажу.
— Разве в таком виде, — кричить, — являются к начальству с
достодолжным уважением? Посмотрите вы на себя!
Оглянувсь я на себе: «все обстоит благополучно»: медалі висять, червоний пояс і шаблюка біля боку. Далі обернувся до товаришів та й питаю:
— Чи не знаєте хоч ви, чого од мене треба його превосходительству,
господину предсідателю, нашому начальнику?
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Як розсердиться ж, так Боже мій милостивий! підскакує, як зінське
щеня1, і приска, неначе сукно мочить.
— Вы, милостивый государь мой, — репетує, — не имеете должной
атенции к начальству, не исполняете установленних форм, нарушаете государственные узаконения! Я вас в двадцать четыре часа предам суду!
— Як буде за що, — кажу, — то можна й зараз предать суду... Позвольте,
— кажу, крутнувши вуса, — і мені вас спросить: чого вам од мене треба?
Хіба, — кажу, — дворянство на те мене вибрало, щоб на мене кричали, як на
лакея?! — Та, се кажучи, ще й шабелькою стукнув. Досадно ж, їй-Богу, стало! «Що за чортова мати, — думаю: — прилип до мене, як шевська смола до
чобота». — Так куди! Піп своє, а чорт своє.
— Молчать! — кричить, — вы еще осмеливаетесь рассуждать! Посмотрите в зеркало, в каком виде вы явились к начальнику!
Підвів мене до дзеркала; дивлюсь: козакин мій защепнутий на всі гаплики, медалі висять, і прочее, де розірвалось, позашивано: все обстоїть
благополучно...
— Что, — пита, — видите?
— Нічогісінько, — кажу, — не бачу. Чого вам од мене схотілось!
— Как, чего! — знов закричав. — На каком основании вы осмелились
явиться ко мне в усах? Вы теперь состоите в гражданской службе, а потому
право ношення усов на вас не распространяется.
— З сього б і почали, — кажу, — як не розпространяється, то й виголюсь. Нічого було й кричать, як на живіт: се б, — кажу, — і губернатор, і сам
міністр так глотки надрав!
— Прошу не рассуждать, — каже, — а исполнять что вам приказывают:
чтобы сего же дня выбрили усы, а не то я вас под арест посажу!
Далі визвіривсь на прочих і каже:
— Я вас призвал, милостивые государи, чтобы выразить вам крайнєє
моє неудовольствие за то неуважение и непростительную дерзость, которую
вы учинили вчерашнего числа вашим неуместным поступком.
— Позвольте узнать, ваше превосходительство, — почав Пищи-Муха,
— в чем заключается неуместный наш проступок, учиненный вчерашнего
числа, из которого можно бы усмотреть неуважение к вашему превосходительству и непростительную с нашей стороны дерзость?
— Как, из которого! — крикнув. — А как вы могли позволить себе писать в визитной книге такую дичь: и галушки, и кулиши, и жалобы записывать,
словно на почтовой станции, когда вам следовало только записать ваши фамилии... Это просто бунт против правительства!
— Наши именные списки, — знов почав Пищи-Муха (а він вже такий
був, що хоч кому носа втре), — доставлены уже вашему превосходительству, следовательно, мы никак не могли предполагать, чтобы вам предстояла
надобность в наших фамилиях, а полагали, что ваше превосходительство
1
Сліпий звірок з роду кротів. Дуже злий, як розлютується, то плигає — і підскакує на аршин.
(Приміт. авт.)
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интересовались более нащот наших почерков і словосочинения, а потому
каждый из среди нас по мере сил своих потщился выразить свои чувства й
мысли, никак не предполагая, чтобы ваше превосходительство...
— Ну, довольно, довольно! — допік-таки його Пищи-Муха! — Вы, —
каже, — как маятник в часах: торкни вас раз, то вы десять раз завиляете.
Теперь, Господа, — каже, повертаючись на всі сторони, — извольте отправляться; на первый раз я вас прощаю, но в другой — будьте осторожны; я не
люблю шутить! А вы, милостивий государь, — каже, глянувши на мене, —
чтобы сию минуту оббрились! Понимаете?
— Як не понять! — кажу. — У мене є дурень, що сливи стереже, так і
той вас пойме.
На се хотів був він обізватися, та попирхнувсь; скоріш в кабінет і зачинивсь: обридло вже й йому гримать, прискать і підскакувать. Стали й ми
виходить, похваляєм ту гаспидську закуску, а секретар наш, Фома Петрович,
де не взявся, до мене й собі:
— Як можна, — каже, — в гражданській вуси носить!
— Та хоч ви мовчіть, — кажу, — чорт батька зна, з чого таку куру підняли! Не то вуси, і борода ділу не поміха!
— А в візитній книжці і на об’явительному листі, — каже, — що ви написали?
— Поцілуйте мене сьогодні, — кажу, — а я вас завтра.
Не став з ним і розговорювать, і без його гірко на душі, так досада й
розбира, так і поверта назад, щоб хоч вилаять іродового сина. Скільки на
світі живу, а ніхто на мене не кричав, ні з ким не лаявсь — тільки деколи з
жінкою; а тут і не встерігсь, відкіля та й сварка вирвалась, бодай йому до
смерті так підскакувать та прискать!
Прийшов на кватиру, зараз достав з шкатулки бритву, намиливсь, черк,
вдруге... так мої вуси, неначе скошена трава, і впали на рушник. Як глянув
же я на себе в дзеркало, так батечки!.. Аж злякавсь, сам себе не пізнав, чорт
батька зна, на кого й похожий; і рот кривий, і щоки позападали, і ніс похнюпивсь, зовсім не я, а німець Адам Іванович Фрік, що в Кремінчуці шльонку
розбирає... Щоб мені до завтрього не дожить, коли брешу! В перший раз, як
живу на світі, довелось мені зголить вуси, лучче було б і не дожить до сього
лиха! Якби знав, що зроблюсь таким паскудним, то Бог мене побий, коли б
зробив, хоч би не то що під суд, — хоч би жили з мене тягли! І кому з того
прибуло, що я без вусів?.. Кому вони мішали: чи їсти, чи пити, чи, як кажуть,
вірою й правдою служити?.. Як я теперечки до жінки вернуся? Як я гляну у
вічі Марії Уласівні?.. Згадав я й літа мої молодії: не одна було, глянувши на
мої вуси, збирала губки на оборочку, не одна й цілувала, і милувала їх!..
Отак журюся, а сльози — кап-кап!.. Здається, і за старшим сином так не
вбивавсь, як помер!.. Мій Боже милий! — подумав, ударивши себе в груди,
— за що ти мене так люто покарав?..
Нічого було робить більш у Полтаві, бо в должность велено вступать
тільки через тиждень, от я й поїхав додому. То, було, як ідеш, то знай гукаєш
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на кучера: «Торкай, хлопче, торкай», а теперечки сиджу собі, схиливши голову, неначе мене на шибеницю везуть, пари з рота не пущу; хіба як швидко
побіжить, то озвешся: «Не жени коней, потомиш!» Так вже норовлю, щоб
мені уночі приїхать, бо жінка тоді була не порожня, то, думаю собі, як гляне
разом на мене та злякається, то ще (нехай він сказиться) приведе Адама Івановича Фріка. Під’їжджаю до свого двору — уже зовсім смерклось, і в будинку не світиться; вилажу з брички, а тут як загавкають на мене собаки!
«Тю, дурні! — кажу. — Хазяїна не пізнали!» — Хотів був погладить, так
бісові собаки глянули на мене та врозтіч. Ввійшов тихенько в сіни... так
якось чудно, матері його біс, будто й не я, — здається, й хата не моя, їй же
Богу, правда!.. Отож, кажу, як загавкали собаки, жінка й прокинулась; чує
— хтось увійшов.
— Хто там? — пита.
— Се я, — кажу.
— На кого ж там собаки гавкали?
— Не знаю.
— Та йди ж — крадешся!
А в мене такий звичай був, що, було, як приїду додому, то зараз, хоч і
вночі, всіх розбуркаю; з дітьми граюсь, з жінкою цілуюсь, бабусю Оришку,
що за дітьми приглядає, зачіпаю; а теперечки, як тать, мов той злодій, крадусь; не знаю, на яку й ступить. Підійшов до кроваті, а жінка протягує до
мене руки цілуваться. Поцілувались, а вона:
— Хто се? — та мене рукою по губах... Як наробить репету. — Ой, лишечко! Злодій!.. Оришко, вогню, вогню!
Я її уговорюю, — так куди! Не слуха: і руками, й ногами від мене.
— Не підступай! — кричить. — Не підступай!
Всіх дітей переполошила, та вже Оришка прибігла з свічкою. Витріщились на мене, дивляться... здається, й я, так не я ж: нема вусів!
— Що се з тобою сталось? — пита жінка. — Чи ти живий, чи мертвий?
— а сама аж пополотніла, труситься, неначе трясця її трясе.
— Тим-то й моє лихо, — кажу, — що живий.
— Що з собою зробив? — пита. — Оглашенний!
— Се ж, — кажу, — дяка тобі: тепереньки вже не буду байдики бить та
з Марією Уласівною в мар'яжа грать!
— На що ж ти вуси збрив? — пита.
— Тепер состою в гражданській, — кажу, як і мені казали, — а потому
право ношенія усов на мене не розпространяється.
— Чи він п’яний, чи здурів? — каже жінка, глянувши на Оришку, та як
заголосить, як вдарить себе в груди, а за нею дітвора й Оришка, а бісові собаки почули, ну й собі: і виють, і скиглять, хоч з хати — та що з хати! — з
села тікай... просто кінець світу наступає.
Отак цілісіньку ніч рюмали, і я з ними; сиджу та плачу. До крові губи
собі подряпав: хочу, знаєте, вус крутнуть, хап за губу — нема нічого, і я
вдряпну...
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На другий день така напала на мене нудьга, хоч крізь землю провалиться. Що кому не скажеш, ніхто мене не слуха: діти від мене одвертаються,
жінка хлипа, ні одна дворова собака, матері їх біс, до рук не йде. Думаю собі: що мені на світі робить?.. А тут стали сусіди навідуваться, і Марія Уласівна прийшла, а я од них ховаюсь, та лице закриваю, неначе казна-що таке...
їй же Богу, правда! На третій день зовсім-таки ослаб — єле дишу; груди мені заложило, живіт підвело (за три дні шматка хліба в роті не було); не знаю
вже, чи голова в мене на плечах, чи, може, кавун. Зовсім-таки налагодився
вмирати, хоч за попом посилать!..
Коли, на моє щастя, — так вже Бог милосердний не схотів посиротить
моїх діточок, — приїздить Григорій Григорович Захарченко, оттой, може,
чули, що й в чорта виграв би тяжбу, так, кажу, приїздить, як глянув на мене
— назад одступив.
— Що се з тобою, братику? — пита.
— Пропадаю, — кажу, — се моя за мною прийшла!
— Та не бреши, — каже, — тебе ще й поліном не доб'єш. Тільки, — каже приглядуючись, — дуже спаскуднів: чого се?
— Хіба вам повилазило? — кажу.
— Вуси збрив?
— Еге!
— На біса? — пита.
— Нечиста мати в гражданську понесла, так теперечки право ношенія
усов на мене не розпространяється.
— Хто се тобі вигадав?
— Його пре... теє, — кажу, — щоб йому добра не було!
— Брехали його батька сини, та й він за ними, — каже, — ти з мундиром в одставці?
— Так що?
— Так коли мундир на тобі, — каже, спасибі йому, — так і вуси при
тобі!..
— Їй-Богу?
— Побачиш, — каже, — я тобі й указ дам.
— Батьку мій рідний, — кажу, — на світ ти мене народив! — Як скочу
з кроваті, ну його обнімать та цілувать, а він мене одпихає.
— Ну тебе к бісу, — каже, — як шпильками шпигаєш! — Бачите, одросли трошки вуси, так щетина й колеться.
Теперечки, спасибі їм, понасилали тих томів: що треба, хоч не скоро, а
налапаєш, а тоді — скоріш скарб ізнайдеш, як чого тобі треба. Не у всякім
повіті були такі й люди, як сей — що розказую — Захарченко: шукають,
було, шукають, та й плюнуть... Таке лихо було, не повірите: коли скажуть,
що право ношенія не то вусів — голови на твоїх плечах не розпространяється, то не турбуйся шукать — чи воно правда, чи брехня, стинай голову та так
і ходи... Щоб я пропав, коли не правда!
Ну, як почув я од Захарченка про той указ, то де в мене й сила взялась!
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Повеселів, як на світ народився. Зараз жінка поставила нам закуску, випили
по чарці, по другій, старої бутилки зо дві, слив’янки, а тим часом запрягли
мені бричку, та скільки видно й заторохтів з Захарченком. Дорогою, щоб
мене не побачили, обв’язався платком, тільки очі й блищать. Хто не стрінеться, пізна мене по конях і пита: «Чого се ти обв’язався?»
— Бишиха, — кажу, — нарядилась.
Приїхав до Захарченка. Як дав він мені той указ, то неначе рідного батька побачив! «Ну, теперечки, — думаю, — ваше пре... теє... чий чорт буде
старший!»
Вернувся додому і два місяці висидів в карантині, поки вуси не повідростали так, що вже й жінка зо мною цілується, і люди слухають, і собаки на
мене не гавкають. Вже й з Марією Уласівною в мар’яжа граємось, а тут така
піднялась переписка! З Полтави повістка за повісткою: «Неукоснительно, с
получения сего, имеете явиться». А я їм в одвіт: «По случаю приключившейся внезапно болезни!» — Ще з місяць підождав, так, як вже стали закручуваться, поїхав у Полтаву.
Тільки приїхав, зараз натяг на себе козакин, причепив шаблюку та й
пішов у палату, себто «вчинить явку». Входжу в присутствіє... Як гляне на
мене г. председатель, так його й зжолобило, аж носом закрутив.
— Что это, милостивий государь мой, — крикнув, — вы уклоняєтесь от
службы и вторично осмеливаетесь явиться ко мне в усах!
— Се, — кажу, — ще не вуси, а усишки, а от, як виростуть, то будуть
вусища! — А сам держусь за той указ, як сліпий за поводача.
І!.. як закричить, та підскоче, та присне:
— Я вас, милостивый государь мой, в двадцать четыре часа...
— Не гарячіться, — кажу, — кров спортите, а ось подивіться! — Та
тиць йому в руки указ. Дивись, думаю, хоч повилазять...
Прочитав, якось чудно лупа очима, губи дрижать...
— Фо... Фома Пе... Петрович! — каже запиняючись. — Что это такое?
Хома наставив око.
— Височайший, — каже.
— Без вас знаю, — каже предсідатель, — а распространяется ли право
ношения усов?
— Розпространяється, — каже.
Товариші дивляться на мене, перелякались, думають собі: буде мені
халепа! А я дивлюсь на супротивників, так їх очима й їм та вуси кручу.
Предсідатель глянув на секретаря, повертілись вдвох сюди-туди та й посідали тихенько; ні один і пари з рота не пустив. Що, думаю собі, піймали облизня!
Так отака-то чудасія була з моїми вусами. Якби не той указ, то, може б,
довелося і пропасти! Згадуючи прошле, не раз думав: правду люди кажуть,
що за Богом молитва, а за царем служба ніколи не пропадає. За п'ятнадцятилітню безпорочну вислужив-таки собі те, що теперечки ніяке превосходительство на світі не збриє мені вусів, от що!..
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Остап Лапський

Народився 7 липня 1926 року в селі Гуцьки біля Кобрина. Після війни оселився у Варшаві. Про себе писав: «Лапський за професією — учитель! Він же — поет, літературознавець,
мовознавець, перекладач, публіцист. Учителював у початковій, середній і вищих школах. Найдовше — 24 роки — був україністом у Варшавському університет. Вчився власного слова насамперед від батьків-селян — Василя й Дарії — у рідному середовищі 18 років. 15 років був
русистом Вроцлавського університету. Працював у Лінгвістичній редакції Польського Радіо,
звідки його за приналежність до «Солідарності» звільнили».
В 2007 році отримав Національну премію імені Тараса Шевченка.
Помер 20 жовтня 2012 року в Варшаві.
Публікуємо вірші зі збірки «Всупереч», що вийшла в Луцьку наприкінці 2013 року за
редакцією члена нашого Товариства Степана Давидюка.
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***
Утіштесь, тату,
втіштесь, мамо,
син у вас не з бідних:
пише рідною!
Всупереч
Надумав поліщук
негайно відродитися:
морока світу?!
Без угаву згадую
себе минулого:
набридло не собою бути?!
Духом з лона Слова
вийду на Вкраїну:
перепонам всупереч?!
а Леся Українка на це:
я дивую, чому в тобі не
відродився Брут аж до кінця?

Земляки-класики

Мамо
Віддзеркаленням моїм:
є українська пісня?!
В ній берізку:
схилену я бачу?!
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Від цієї драми:
забриніли сльози?!
Дякую за радість:
щедрий Боженьку!

Мене
Полонить мислі хід,
і неба край:
де почалась моя дорога?!
Почувань різноманіття,
смуток за покинутим кутком:
плекання неповернення додому?!
Вже писав по це,
про це ж:
писатимуть колись?!
Постійної осілості
хотіла мати:
оселилася у слові?!
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Сталось
Вірою знеможений
став і стою при головній:
при зоряній дорозі?!
Чумаки такою
їхали по сіль:
долаючи небесні гони?!
Сталось те,
чого й хотілося:
стоятиму дороги духом?!

Батьки
Це ті, що є
до кого відізватися,
хоч: їх нема?!
Журчать вони
чимдалі дужчим:
джерелом натхнення:?!
Недаремно де-не-де
говорять досі:
неня, неньо?!

Не хочу
Прилягти й заснути
потягло: у час
духовної утоми?!
Це й вчинив
посеред дня;
заплющив очі?!
А до сну
ще геть:
не хочу ночі?!

Вже
Об камінь вічний
спіткнувшися не раз
в своїй дорозі,
придивлявся пильно,
щоб знічев’я:
не цілком упасти?!
Зовсім падкий
вже не спам’ятає,
що упав: що спотикався?!
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Моє Полісся
Безмір пам’яті
про чар твій:
в польській пісні?!
Не шумлять гаї,
іду і не милуюся:
чого так сумно?!
Вдома на городі
по тичині квасолина
в’ється: безнадійно?!
Подумав
І не мученик я,
ще і не відступник,
доказом: записаний папір?!
Користуюся мірою
вір (г)різних: явно
сумішшю грішу?!
Гурма́н з Полісся,
звик: до соусу із губ?!
невже....за око око,
а за зуб?!
Ні, не?!
З мрій сміятись,
вже як проростуть:
не стануть мертвяками?!
З мрії виросла надія,
вітер з півночі
не нажене: морозу?!
Хухаю у руки,
сміх нервозний:
ні, не омертвіємо?!
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Уподібнення
Поволеньки стаю
собі професором:
проводжу семінар?!
Тлумаченням збираюся
поглибити суть:
дару божого?!
Немає сумніву
я сам на себе:
щораз краще схожий?!
Надійливо
Тебе не звергла
сатана, і: є надія,
вже не звергне?!
Напади на Бога
передвічні, як і Сотворитель:
то спалахують, то меркнуть?!
Люди,
вийду в чисте поле,
гляну-подивлюся
в небо-небеса:
безбожником не стану?!
Теорія
Прикидаюся у побуті,
в поезіях прикинутися
сила не моя, моя незмога: га?!
У віршах обрій ширший,
тяжчий хрест:
не стерплять фальші?!
У кінці початок
розвою: і в мене
дальший, післясмертний буде?!
Чи не
Метушні життєвої хвилинність
збурила моє єство:
втік сон з повік?!
Змістовні ночі й дні
пожадливо нанизую
на: нить хвилини?!
Ненаситний життєлюбе,
і незчуєшся, як станеш
первісністю: глиною?!

Земляки-класики

60
Жнива завершено, заходить сонце,
жнець окинув оком спорожніле поле
і перехрестив: останню копу?!
Під такою у далекім липні
я родивсь,
щоб: не мовчати?!
Вдумуватися в події
оповідками вечірньої години
блудного учила й досі:
мати научає?!
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Світла пам'ять

Володимир Леонюк
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УКР

12 грудня 2013 року пішов з життя дослідник, письменник, дисидент, брестський українець Володимир Леонюк. Ми пам'ятаємо, любимо і цінуємо Володимира Гнатавіча.
Володимир Леонюк народився 1932 року в селянській родині в селі Критишин Іванівського району Брестської області.
1951 року, коли він навчався в останньому класі середньої школи, його заарештували за
антирадянську діяльність (розповсюджував антирадянські рукописні листівки, написані українською мовою).
Військовий трибунал військ МВС Пінської області засудив хлопця до 25 років ув’язнення.
Після смерті Сталіна його звільнили.
Удруге потрапив до радянського концтабору вже в часи Хрущова за створення незалежної організації.
Відбуваючи покарання в таборах Інти, а потім у Мордовії, видавав, редагував і розповсюджував підпільну літературу, став одним з авторів «Інструкції про правила конспірації
розповсюдників революційної літератури», брав участь у створенні й роботі підпільних організацій в’язнів.
Остаточно вийшов на волю аж 1971 року. Жив у Львові.
Кінець свого життя присвятив збиранню матеріалів про український рух на Поліссі.
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Володимир Леонюк — автор унікального двотомного «Словника Берестейщини», в якому подано відомості про події, явища, міста, людей, так чи інакше пов’язаних з Україною.
2012 року вийшла його збірка «Захмарені досвітки» зі щемливими оповіданнями про
життя в таборах, силу і слабкість духу…
Володимир Леонюк уважно стежив за подіями на Майдані, вболівав — і серце не витримало… У грудні 2013 року, на 82-му році життя, його не стало.
Він твердо вірив у краще майбутнє, працюючи до останніх днів…

На заболочених оболонях

У відділі освіти вчителя Юрія Новакевича без зволікань призначили на
працю в село Грудок за тридцять з гаком кілометрів од повітового містечка
й порадили йти, ба навіть бігти, поки зовсім не споночіло, до Абрамової
корчми, бо під цю пору, мовляв, лише в Абрама можна вряди-годи спіткати
котрогось із тамтешніх селян, щоб до того загубленого в мочарах села якось
дістатися. Про інші транспортні можливості при тому не згадувалося: їх,
мабуть, просто не було, тож Юрій Новакевич так і вчинив, як мудрі люди
раяли, — з важкою валізою в руках, плутаючись незграбно ногами і мало не
падаючи, почвалав до Абрама — особи в містечку, на щастя, знаної добре —
шукати випадкового грудчанина, мешканця Грудка, куди вчитель дістав
призначення.
У невеликій, традиційно закіптюженій, наскрізь просмерділій бридким корчемним духом світлиці за столом у куті, куди послужливо стрільнув
очима рудобородий Абрам, при кухлі розімліло сидів кремезний селянин у
розстебненому кожусі, раз по раз прикладався до кухля, крякав удоволено і,
очевидячки, метикуючи про щось принагідно, ствердно чи заперечно похитував головою. Був то Андрій Морозюк з Грудка.
Отож, перший зблизька бачений живий поліщук. Насамперед вражала
портретна подібність Андрія Морозюка — до кого б ви думали? — до…
Тараса Шевченка. Саме так: оці настовбурчені брови, високе масивне чоло,
вуса підковою і цей такий ультранаціональний кожух з відкоченим коміром… За теорією пана Новакевича, всі українці завжди чимось мають скидатися на Шевченка або на Франка, німці, певно ж, — на Ґете або Шиллера,
французи — на Гюґо чи Бальзака, ну, а поляки, зрозуміла річ, — на Міцкевича і Словацького. «Так і має бути, нації просто повинні мати хоч відносну
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Ой, вставай, козаче,
Вставай, молоденький, —
Ходить, блудить по дібровоньці
Твуй кунь вороненький.
Ой, нехай же вун блудить,
Нехай напасеться —
Уже моя головонька
До його не зведеться…
(З поліської пісні.)
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подібність до своїх геніїв та героїв», — розважав пан Новакевич, прямуючи
до шевченкоподібного поліщука за столом.
— До Грудка?! — здивувався Андрій Морозюк на Новакевичеве прохання, недовірливо приглядаючись до паничика в окулярах. — А що ж, цікаво знати, пан у Грудку робитиме?
«Та я не панського роду — я селянський син з Карпат, з Лемковини!» —
хотілося крикнути Новакевичу, але він спокійно мовив:
— Призначений до грудоцької школи вчителем. Із запізненням, але ось
добуваюся.
— Паночку ласкавенький! — Морозюк, відкинувши настороженість,
схопився на ноги, запопав учителеву правицю й легенько (принаймні так
йому, либонь, здавалося) потис, аж у Новакевича з очей посипались іскри.
— Давненько дітки нашії виглядають учителя! А начальники повітовії,
знай, шлють на села лютіших за собак поліцаюв, гайових та секвестаторув!
Од сарани теї одно тільки чуєш: альбо давай, альбо не руш!
Морозюк хутенько допив з кухля — не пропадати ж добру — недбало
насадив на голову кожушну кучму й рушив до виходу:
— Коли так, то їдьмо, бо вже пізно!
На прикорчемному дворі чекав на них приторочений до конов’язі й запряжений у сани кінь з торбою на морді. Невелика на зріст, місцевої, здається, породи, гаразд доглянута тварина на появу господаря зайшлася коротким зраділим іржанням. Морозюк поплескав коня по шиї, згріб у задок
саней мішанку, застелив її рядниною й усадовив пана вчителя якомога зручніше. Опісля довго гнуздав і пестив коня, щось лагідно промовляючи йому
на вухо. Ставши в передку саней навколішки, Андрій Морозюк зняв кучму
й рівно перехрестився. Усю неблизьку дорогу він так і їхав, стоячи в передку на колінах.
«Що в них на Поліссі за чудернацька манера їздити, стоячи навколішках?!» — дивувався вчитель Новакевич, селянський син, починаючи лік поліським побутовим недоладностям, невластивим його рідній Лемковині.
З містечка виїздили вони, коли вже гаразд засутеніло й у вікнах багатьох будинків затишно заблимало світло.
Над Поліссям западала ніч — перша поліська ніч Юрія Новакевича.
— Чи міг би пан господар повісти, скільки приблизно в Грудку дітей
шкільного віку? — спробував Новакевич розбалакати мовчазного візника,
що досі озивався лише до коня та іноді щось мугикав собі під носа.
— Дітиськів себто? — перепитав Морозюк. — О, того добра в кожнуй
хаті є досить, ще й трішечки. Половину з народжених забирає неміч усяка
болотна, цур юй і пек, друга половина якось чапить. Шістьдесять хатей у
селі, і в кожнуй хаті по двоє-троє, а є й по шестеро-семеро, як от у мого
рідного братиська Онипрія. От і вся панові лічилка.
На питання, чи є в нього самого діти, Андрій Морозюк залюбки, з неприхованою навіть утіхою, потакнув: авжеж, має двох дорослих синів, Василя і Миколая, щоправда, їм уже пізно до школи ходити. Старшенький,
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Василь, хутко женитиметься, а молодшого, Миколая, забрали торік поляки
до війська. Служить його Миколай у війську польському в місті Торуні (є,
мовляв, таке місто в Польщі, десь, здається, за Варшавою).
— Місто таке в Польщі справді є, як не бути! — годився втомлений
Новакевич, утрачаючи до розмови інтерес, і подумки вів далі: — А тут, куди
скинеш оком, Полісся — край боліт, пущ, зубрів, поліщуків та всякої іншої
архаїчної живності, і пан Морозюк, мій машталір, — поліщук над усе, ні з
ким його не сплутаєш, щось середнє арифметичне між зулусом та ескімосом, як і мої лемки. Морозюк звернув увагу на мої окуляри і моє пальто, але
не помітив моєї мови поки що, тому й уважає мене за поляка.
Що ж до Андрія Морозюка, то його, за звичаєм усіх батьків на світі,
таки дуже кортіло про синів ґрунтовніше побалакати, якби замість учителя
він кого іншого віз, бо з учителем розмовляти чомусь бракло Морозюкові
сміливості, сковувало незвичне почуття шаноби: бач, пан паном, десь із
Польщі, а їде в поліську болотнечу давати нашим діточкам освіту, тож і голову морочити йому селянським патяканням не випадає, ліпш собі помовчимо, а вун нех собі як знає…
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Останнім часом Андрія Морозюка дедалі частіше діймали думки про
молодшенького, Миколая: служить його молодший у польському війську в
місті Торуні, десь поза Варшавою. Служба як служба — щоденна муштра,
походи на стрільбище, паради, огляди, всяке навчання. Таке проходив у
царському флоті і сам Андрій.
Одного гожого дня одноманітність військової буденщини порушив
приїзд до Миколаєвої частини відомого варшавського борця. Той борець
освідчив у пресі, що в Торуні, куди вирушає, одним махом переборе всіх
військових від шерегівця до генерала. Ну, з такої небуденної нагоди на зустріч із борцем припроваджено мало не всенький полк на чолі зі старшинами, щоб на дивовижу поглянути й себе показати. Борець буденно вийшов на
кін перед веселими жовнірськими зборами і нумо викликати охочих помірятися з ним силою і вправністю. Отут-то й запахло соромом, та ще й яким!
Учаровані виглядом борця жовнірики по-тхорячому принишкли на своїх
місцях, ніби їх зовсім тут не було. Де й ділися пустотливі веселощі. А той
здоровило на кону походжає собі, як у себе вдома, виграє бичачими м’язами
і глузує з війська, як тільки вміє: та вам, панове жолнєжи, не ойчизну захищати, та вам у полі вівці пасти, і то честь завелика! І пішов, і пішов — служити, знаєте, бридко. На передніх лавах ні в сих ні в тих сиділи й паленіли
від сорому пани старшини: прийшли, бачте, розважитися трішки, та не вийшло. Той жовнірський загальний страх перед борцем зіпсував панам старшинам настрій: оце так військо ми маємо, а що ж то буде, скажіть, на випадок війни? Отже, мав борець слушність, коли нахвалявся перед газетярами, що покладе на лопатки в Торуні всіх — від шерегівця до генерала.
Миколая Морозюка, Андрієвого молодшенького, честь польського війська особливо не обходила — тут нехай пани поляки самі виплутуються з
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халепи. Однак Миколая Морозюка зачіпав, і то болюче, жовнірський заячий
ляк перед варшавським борцем — ляк цілком зрозумілий, хоч і смішний, ба
навіть ганебний, але в тому винні самі старшини: було б попередити, підготувати. А ще Миколай Морозюк несподівано для самого себе прикро образився на просторікування того столичного силаня на кону, бо де ж так
можна розпускати язика і паплюжити всіх поспіль. Хоч, може, ти й Іван
Піддубний, але треба триматись якоїсь міри, чоловіче. І Миколай рішуче
подався до кону — нехай буде, що буде: або я його покладу горілиць, або він
мене, світ від того сторчма не стане!
По рядах жовнірських збурилася хвиля полегшення: ага, вже один відчайдух знайшовся…
Рипучими сходами Миколай Морозюк упевнено вийшов на кін, скинув
з голови білоорлю рогатівку, щоб очей не за́стила, підсунув вище рукави
затісного мундира і став у звичну для його села борцівську позицію.
— Родина пана жолнєжа не матиме згодом претензій до мене? — при
загальній тиші питався глумливо борець в несподіваного супротивника.
«То ми побачимо зара, чия родина нарікатиме!» — подумав Миколай,
але нічого не сказав через постійну мороку з польською мовою. Тільки заперечно махнув рукою.
І почалося. Зчепилися руками й завмерли у взаємних обіймах, відтак
різко розчепилися. Зійшлися вдруге і знову на мить завмерли — знаний, натренований у багатьох змаганнях борець та зарозумілий жовнір з Грудка,
що й боротися вмів лише так, як у свята борються парубки в селах Полісся,
не більше. За третім разом Миколай Морозюк примудрився так цупко й делікатно взяти варшавського борця і так зручно спустив його на долівку, що
той неборака лишився кволо лежати на долівці з переламаною ключицею.
Що тоді сталося! Замість кликати лікаря й подавати першу допомогу потерпілому жовніри і старшини влаштували Морозюкові бурхливу овацію, а
тоді на руках винесли на плац і без кінця підкидали вгору: цей вайлуватий
здоровань з Полісся, виявляється, вельми доречно і, на загальну думку,
вельми навіть патріотично зламав ключицю варшавському борцеві — так
йому, сучому синові, і треба, нехай другим разом, якщо йому випаде той
другий раз, знає, як розпускати язика і брати на глум ціле військо! Того ж
таки вечора полкові старшини на честь звитяжця справили на радощах
бенкет-пиятику, а по кількох днях Миколай Морозюк їхав на своє Полісся в
позачерговий урльоп1…
Думав Андрій Морозюк про молодшого й замислено тамував причіпливу усмішку: з його Миколая може вийти, думається, або порядний гос
подар-хлібороб, або ж, чого доброго, велике ледащо.
Щоб збивати сільських нетям з пантелику, спокус сьогодні ще й як вистачає, возом не забереш. Така вже, мабуть, наша доленька: тута тії пани
з-над Вісли, більшії католики за самого Папу Римського, а тамички, на схо1

Урльоп — відпустка.
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ді, знову червонії людолови, марксисти над самого Маркса, щедрії на обіцянки і скорії на розправу. Набачилися ми того раю в утікачах, ой, як набачилися! Нє, треба буде гостро наполягти, коб мої лобуряки кріпше трималися Онипрієвого Гната: Гнат бо юнак мізковитий, такого серед Морозюків
за меї пам’яті ще не траплялося, не знати й у кого вдався такий головатий.
Нехай би Гнат напоумляв по-братньому Василя й Миколая, коб читали
«Кобзаря» і «Тараса Бульбу», а не розвішували ночами вуха на Москву:
Москва бо безбожно бреше!
Серед грудоцьких Морозюків спервовіку не заведено скаржитися на
здоров’я: переважно вдавалися Морозюки й Морозючки здоровими — одне
в одне. Сам Андрій відбув російсько-японську війну в ескадрі Рожественського, з чужого нерозуму топився в Цусімі, бурди японської в полоні попохлебтав, досі гидотно відригається. Німецька війна — бодай не згадувати! — силоміць зірвала грудчан з рідного кореня, пустила за вітром набутки
цілого краю, погнала поліський люд, наче худобу, на схід, щоб розпорошити по всій імперії аж до Тихого океану. Змога вертатися додому з утікацького наймитування настала аж по шести роках, уже за більшовиків. Валками
й поодинці потяглися поліщуки на рідні села. Похапливе повернення з Росії
на Полісся теж скидалося на втечу — тепер уже від червоно-білої колотнечі
з її кривавими порахунками. Та от лишенько! Замість тихого омріяного затишку вдома, на своїх оселях, заставали збентежені поліщуки на Поліссі
польську владу в особі бундючних і незичливих поліцаїв та гайових. А була
ж, кажуть, на Поліссі перед польською навалою Україна — найрідніша в
світі, хоч і стривожена німецькою вояччиною. Близько року була на Поліссі
Україна. Не застав України на Поліссі Андрій Морозюк, розминувся з нею
на втікацьких роздоріжжях. От би про що журитися нашим дітям, а не слухати заяложеної побрехеньки з Москви — не може бути раю під сов’єтами:
там голоднеча і дикий смертельний примус.
Повернувшись з утіків, другого ж дня Андрій Морозюк пригасив їдкий
смуток, розтроюджений загальним запустінням і руїною, запопав у руки
сокиру, єдиний інструмент на спустошеній господарці, та й заходився працювати. Корчував, витереблював хащі навколо похиленої в знемозі хати,
доводив здерев’янілі облоги до пуття, будив приспану війною родючість.
Від Андрія не відступали сини. Змайстрував урешті дерев’яного плуга, покликав Василя й Миколая:
— Нумо, лобуряки… Борюкатися ми любимо й уміємо, не перечу. А
теперечки спробуймо орати: земелька любить оранку, як молодиця ласку.
Коника в нас дастьбі: здох біля Брянська, як вам відомо. Тож, Господи, сподоби!..
Лобуряки грайливо впряглися в саморобний дерев’яний плуг, посперечавшись за місце в запрягу — хто буде соб, а хто цабе, і хоч на першій же
борозенці залилися рясними потами, ріллі під ярину все ж наорали.
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Три довгі роки сім’я перебувалася на рідких нізчимних юшках з кропиви та лободи, іноді траплявся, щоправда, козлячок1 або вдавалося оскоромитися то зайчатиною випадковою, то в’юном. Давала тут раду невсипуща
Андріїха.
Як і більшість селян, Андрій Морозюк марив конем, аж поки стягся на
миршавенького, сухореброго, ледве на ногах стоїть, але свого власного, не
зиченого і не прошеного. І ніби довкруги розвидніло чоловікові: відчув себе небувало заможним і вільним. Жити б оно2.
Але де там: куди не поткнешся, звідусіль світ заступають польські патріоти: і се, бачте, не так, і те не так, і самі ви, поліщуки, не такі. А побила
б вас, чужинців клятих, сила небесна! Посеред Грудоцької пущі, в лісництві, звели собі на той час гніздо десятеро гайових, усі як один поляки,
звичайно ж. Озброєні карабінами гайові ступити кроку не дають селянинові в лісі. Найлютіший серед гайових, пан Недзведзький, допікав штрафами
не тільки за будівельну деревину, так потрібну в повоєнні роки селу. Виписував кару за трухлий хмиз, а молодиць грудоцьких, упійманих у пущі за
ягодою чи грибами, безкарно, по-розбійному ґвалтував, і не було на того
звіра ні управ, ні суду.
Вибрався якось Андрій Морозюк із синами до лісу ще затемна, ледьледь на сході засіріло. З належною вправністю і поспіхом спустили облюбований дубок — на палі під хату, бо старі струхлявіли — висадили на воза,
рушати б оно, а тут де взявся, ніби з неба впав пан Недзведзький з французьким карабіном за плечима.
— Я запримітив давно, Морозюче, що руки в тебе нечисті! — тоном
прокурора промовив Недзведзький досить поправною українською мовою
(а це дратувало ще більше), дістаючи зі шкіряної торби бланк на штраф.
— Заплатиш, Морозюче, одну кару, другу та третю, тоді, може, схаменешся, а як ні, то простісінько помандруєш до цюпи3. Мова коротка буде!
У навколишній гущавині ще до решти не розтанула пізня припоніч4,
де-не-де клубочився сірий туман і ще не всі птахи прокинулися. Свіжо було
і тихо-тихо.
— Як пан Недзведзький випише на мене кару, то я… — Морозюк ступив до гайового ближче.
— То що ти, Морозюче, зробиш, коли випишу на тебе кару?
— То я пана Недзведзького тоді заб’ю, от що я зроблю! Но, Сивенький,
їдьмо!
Навантажена дубиною, як склом, хура, вихиляючись на мохових подушках то праворуч, то ліворуч, невпевнено, з натугою посунула між деревами до путівця в напрямку села. З обох боків, припадаючи до землі, хуру
підпихали Василь і Миколай.
1
2
3
4

Козлячок — усякий їстівний гриб, крім білого.
Оно — тут: тільки, лише.
Цюпа — в’язниця.
Припоніч — присмерк, сутінок.
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— Ти що, батьку, міг би направду вкоротити йому віку? — питався
мокрий від поту Василь, коли від’їхали від Недзведзького кроків на тисячу
й зупинилися на відпочинок.
— Я, синку, не душогуб який, а звичайна людина. Але що б я, повашому, мав робити, якби Недзведзький, колька б йому в бік, виписав кару?
То ж винесло б десь на цілу корову: дорожаться пани поляки в нашуй пущі,
побив би їх грім з ясного неба! Ото ж бо воно і є… Хто справді намислив
убивство, той наперед не нахваляється. А ще собі затямте, хлоп’ята, ось що:
кожен катюга, од великого до малого, в душі — страхопуд смердячий. Хоч
десять зара́з карабінув повісь на нього! У мене нагод, коб у тому пересвідчитись, вистарчало.
— Добре, батьку, добре, — не здавався Василь, — а як пан Недзведзький очухається — візьме та й випише кару? Що тоді?
— Тоді, тоді… Поживемо — побачимо!
— А коли ти, батьку, востаннє мастив свою миколаївську стрільбу —
тую, що ховаєш у копиці соломи? — запитав збиточно невинним голосом
Миколай.
— Но, но, не розпускай занадто язика, вун у тебе, як мантачка! — насварився Андрій Морозюк на молодшого.
Кару на Морозюків тоді пан Недведзький не виписав.

1
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— Но, Сивенький, но! Дома1 вже близько, а в жолобі конче знайдеться
гарнця півтора доброго овса!
Обабіч саней пропливали темні обриси вільшняку й ліз, притрушені
злегка порошею. Іноді до путівця гордовито підступали дуби й сосни, чиє
верховіття губилося в нічній імлі, — ніби поглянути з високості, хто це там
у свинячий голос товчеться по зимняках. Коли-не-коли полоззя саней налітало на коріння — і сани тоді разом з їздцями немилосердно підплигували
вгору, гостро троюдячи й перериваючи звичний плин думання та почування.
У передку саней заспокійливо темніла брилувата постать Морозюка:
їхав він, стоячи на колінах. «Цей поліщук, — думав собі вчитель Новакевич, — так і не дався розбалакати себе, але він не мовчить, він чується у
своїй стихії, чується зручно й упевнено». Лунає хмільне Морозюкове покахикування, часом зривається з уст погрозливе закляття, коли котра з придорожніх галузок свавільно пробує здерти з голови кучму: «Згинь, нечиста
сило, і не займай!» Певна річ, забобонний поліщук у будь-якій недогоді
вчуває підступи нечистої сили й відповідно на те реагує — грізним закляттям, іншого бо способу на нечисту силу, звісно, нема. В усякому разі на
Поліссі.
А поза тим бриніло й бриніло органне мугикання: Морозюк зводив на
голос мелодію за мелодією, наполегливо шукав тої, котра відповідала б його теперішньому настроєві, і таки знайшов…

189

Дома — дім, домівка.
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Заворожений Новакевич поволі забув про незручності їзди, про дрож у
тілі, забув про все. «Ось воно духовне і мистецьке єство Полісся», — вслухаючись у Морозюкову пісню, думав Новакевич. У цій випадковій пісні
густо розписано історію краю, спосіб мислення і все таке інше. З цієї, власне, стихії й черпають наснагу наші Кошиці й Котки — дай їм, Боже,
здоров’я!
Учитель Новакевич змалечку кохався в рідному мелосі, всотавши його
від батьків-лемків, а підрісши, співав у церковному хорі, відтак у хорі студентському. Але хто б міг припустити, що в Андрія Морозюка, звичайнісінького поліщука-хлібороба, такий приємний вироблений баритон!
Чекайте-но, пане Новакевичу, попереду на вас чекає здивування ще
більше, якщо доля звела вас із Морозюками. Але то попереду.
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Групу прибулих до Берестя вчителів у відділі освіти, перш ніж розсилати в повіти, зобов’язали прослухати кілька принагідних лекцій про становище у воєводстві Поліському і Східних Кресах узагалі, а також про те,
як у цій непростій ситуації мають поводитися молоді польські вчителіпатріоти.
Такий з тими лекціями, мовляв, звичай. Першим забрав слово перед
заінтригованими вчителями представник дефензиви1, довідця2 якогось там
незрозумілого відділка — як на Новакевича, досить самовпевнений, бундючний і невеликого інтелекту.
— Будь ласка, не ідеалізуйте кресового селянина, особливо українського, не плекайте щодо селян ані найменшої ілюзії: завжди кресов’як дивитиметься на вчителя, як на чужинця: перше тому, що вчитель поляк і католик, і друге, що відриває школою від нужденного господарства дитинуробітника… До вашого відома, шановне панство, у воєводстві Поліському
активно діють комуністи та українці, і ми, польська влада, мусимо протидіяти і тим, і тим. Крім спільної ворожості до Польщі, вони затято поборюють одне одного, а це нам, зрозуміло, на руку. Комуністи моляться на Москву, звідки надходить усебічна підтримка у вигляді грошей, підривної літератури та інструкторів-шпигунів… Українці легально й нелегально працюють над упровадженням української ідеї в маси за допомогою українських
шкіл, «Просвіт», «Пласту», «Союзу українок», УНДО, УВО тощо. Опришки з УВО, як ви знаєте, не цураються стрілянини, за що ми їх також трактуємо3 відповідно. На щастя, простому кресовому населенню, заклопотаному проблемами добробуту, не до високих політичних матерій… Саме в
школі відкривається польському вчительству поле для діяльності. З уроку
на урок у душах учнів слід тактовно поглиблювати їхню непросипну поліську тутешність, у найкращому разі плекати на Поліссі білоруськість. Але
ніяких Україн — тільки Польща! І ще одне. Є неухильна потреба підтриму1
2
3

Дефензива — охоронна поліція в Польщі у час між двома світовими війнами.
Довідця — керівник.
Трактувати (когось) — тут: поводитися, обходитися (з кимсь).
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вати тісні контакти з поліцією й дефензивою, тобто діяти спільно — і тоді
на кресах ми остаточно переможемо…
«Але ж я не поляк! Я українець і греко-католик! Я люблю свій народ,
його мову, культуру, і ніколи їх не зраджу!» — хотів був Новакевич гукнути
тим зарозумілим панам, проте вчасно схаменувся: тоді тебе, небоже, зразу
зашлють десь на Мазури1 або ще далі від України…
Дивна, одначе, логіка в польських панів: учи українських дітей за законами педагогіки читати, писати й рахувати і водночас цілеспрямовано
вбивай у допитливих дитячих душах дану від природи тисячолітню етнічну
основу, котра, як відомо, живить усі складники людської екзистенції… До
того ж на відміну, скажімо, від комуністів українці нікого, крім самих себе,
не збираються визволяти…

1
2
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На засніжене, поросле рідким очеретом болото з висот культурноосвітніх і національних повернув замріяного напівсонного вчителя трубний
голос Морозюка:
— Тпррру, Сивенький, стій, дай-но оговтатись! Щось я не добачаю сліду ні кінського, ані людського… Теї дороги позостало на воловий рик, не
далій. Але пуд снігом таїться окнами2 Неслуха — от де небезпека, не дай і
не доведи, Боже! — Морозюк зліз із саней і подався роздивлятися на сумнівний відтинок зимової дороги.
«Неслуха, — міркував сонно Новакевич, — річка, позначена на мапах
пунктиром, тобто замулена й заболочена; впадає в Піну. А річка Піна в межах міста Пінська впадає в Прип’ять… Прип’ять, як відомо, впадає не у Віслу, як того прагнули б польські патріоти, а в Дніпро. Але Дніпро, то вже
зовсім-зовсім інший світ…»
Кінь утомлено стишився: не жарт — відмахати, та все клуса, тридцять
з гаком кілометрів.
Крізь холодну імлу здалека прорізався ледве чутний собачий гомін.
«Так, це чути село, можливо Грудок. Моя мука неминуча», — подумав Новакевич.
— Спробуємо, не вороча́тися ж за п’ять миль в об’їзд, — Морозюк попестив коня по шиї. — Тихо, Сивенький, тихо, ми тута проходили не раз і
проносило. За мною, друже, так…
Копита невпевнено зацокали по льоду. Та враз лунко, наче пострілом,
щось тріснуло, зашелестіло, захлюпало. Сивенький з передком саней в одну мить провалився вниз, у розвержену, повну чорної рідини проломину.
Задок саней з Новакевичем задерся вгору — і ноги вчителеві враз опекло
крижаним вогнем. А відтак не забарився несамовитий вереск Морозюка:
— Не сиди ж, як засватаний, трасця твоюй мамі!
Морозюк запопав учителя за комір пальта й, мов куль з картоплею, стяг
з напівзатоплених саней на підмоклий сніг. Обдала Новакевича холодна
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млість, аж блювота підступила до горла. Крім того, в цій погибельній метушні загубилися окуляри.
Десь поруч, у непроглядній пітьмі, в нерівному поєдинку з болотною
стихією знемагали кінь та його ошалілий господар. Кінь осідав нижче й
нижче в булькотливу твань, розпачливо іржав, а біля коня, мокрий з води і з
відчаю, побивався безсило Морозюк, намагаючись зарадити лихові. «Оце і
є, мабуть, поліська одвічна біда-забава», — подумав, очумавшись, Новакевич.
— Пропаща моя головонько! — заволав зборений неміччю Морозюк, а
тоді перейшов на шепіт, щоб його мови не почули всякі анциболоти-лиходії,
якими, звісно ж, болото аж кишить. — Тихо, Сивенький, тихо, ради всіх
святих, не шарпайся й не лементуй, не край мені душі! Ти оно посидь тихесенько, без шарпання, бо клята трясовина засмоктує і, не дай Боже, сягне
голови. А я в село за пудмогою гайну,тута півверсти буде. Добре?
Морозюк нахилився до краю провалля і пристрасно цмокнув коня в
запінений храп, потім схопився на ноги й розчинився в темряві, зник.
Сивенький слухняно поринав у спасенну нерухомість, лише раз у раз
стогнучи зовсім по-людському.
Злорадо булькало розтривожене баговиння, видихаючи на поверхню
застійний сопух.
Остерігаючись не потрапити в безодню до коня, незручно застиг і Новакевич, паралізований незнаною досі тривогою. Час на тому ніби закляк.
Тільки далеко, у невідомому селі, безугавно валували собаки.
По якімсь тривалім часі, зборовши заціпеніння, Сивенький занепокоївся й тихо заіржав у ямі: напруженим до краю слухом учув кінь те, чого,
пригнічений переполохом, не вловлював Новакевич — людське шемрання
з боку села. Рятівне курликання щохвилини ближчало, дужчало, і йому назустріч хвилювався та іржав, потопаючи в калабані, Сивенький. З наближенням рятівників закортіло і знудженого Новакевича від радості так само
заіржати й затанцювати, але він, чоловік цивілізований, освічений і серйозний, вчасно й рішуче втримався від такого вульгарного вияву почуттів: досить легковажно було б танцювати на ламкому льоду, під яким хижо чаїлися
небезпечні западини.
Попереду, задиханий, гнав Андрій Морозюк. Підбігши, він найперше
нахилився до бакая, де топився Сивенький, і окрилено сповістив:
— Є! Голова ще стримить над багвою! Живий Сивенький! Гнате, пали
куделю! Онипрію, розмотуй гужище! Хутко!
Той, кого назвали Гнатом, марно черкав сірниками: спахнувши, вони
зрадливо гасли.
— Е, Гнате, викинь свої недолугії запалки в Неслуху! Нема нічого над
кресало! Зара в один черк займеться куделя. Диви!
Кресало дзенькнуло, вибивши з кременя на конопляний жмут мільйон
іскринок, цілу комету — і конопля зараз-таки зайнялася. Тріскучий вогонь
клав на людей і найближчі зарості очерету зловісний мерехтливий полиск.
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Учитель Новакевич, промерзлий до кісток і болотною пригодою
досить-таки спантеличений, остаточно оговтався в добре натопленій хаті
Онипрія Морозюка, Андрієвого брата, куди вчителя привів попід руку парубійко Гнат, також Морозюк, Онипріїв син. Ідучи, вчитель шпортався й
падав, і за кожним кроком увижалися йому жахливі болотні чорториї, наповнені пекельною смолою. Пленталися вони, Новакевич і Гнат, за саньми
Андрія Морозюка, що їх грудчани везли на собі до села. На санках їхала
вчителева валіза з наскрізь промоклими книжками, конспектами й усякими
особистими речами. У хаті парубійко Гнат найперше перевзув учителя в
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З боку села ще бриніло людське багатоголосся: покликом лиха вигнані з натоплених хат квапилися на допомогу селяни.
Не передягаючись, як стояли, Андрій з Онипрієм занурилися в крижану, подібну до коломазі рідину, випрягли з саней коня й опісля ще кількох
нирків з головою просунули йому попід живіт вірьовку. Другу вірьовку закинули за зад коня, а кінці видали на берег. Щоб не заважати рятівникам,
удячна худобина ані не ворухнулася. З ритмічним вигуком «гайда — разом!» півтора десятка грудчан налягли на вірьовки. З чорної западини спочатку показалися лискучі крижі коня. Ще кілька дружніх зусиль — і Сивенький передніми ногами зіпнувся на ковзький край берега. Опинившись
усіма чотирма ногами на слизькій тверді серед людей, кінь, поки його чистили з багнюки очеретяними віхтями, виснажено хитався. Від купання в
прірві тремтіли й підгиналися ноги: висиленій тварині, либонь, хотілося
лягти на сніг, а може, й покачатися.
— Не давай йому, Гнате, лягти, не давай, кажу! Ляже — не зведеться
потім! Муштруй його, води туди й сюди!
— Но, Сивенький!
— Сідай, Гнате, верхи — і вйо! Прожени його, розрухай, бо йначе прохолоне конисько і пропаде!
Гнат, парубок років шістнадцяти, вихопився на мокрого тремтливого
коня, та зрушити його з місця не зміг: опустивши голову, Сивенький понуро
стояв, нечулий до наказів та побоїв, і одно падав на коліна, щоб лягти.
— Злазь, Гнате, вун же, злодюга, слухає тільки мене та Миколая! — не
без хизування мовив Морозюк, удоволений наслідками рятівних заходів, а
тоді, як був, заболочений і мокрий, мов хлющ, по-молодечому вибрався на
Сивенького.
— Витягніте з баюри санки! І ще: тамички, Гнате, стоїть на купині
вчитель — заберіте його додому. Но, Сивенький!
Кінь пустився вчвал.
— Здурів чоловік, та й годі! — подав голос навздогін Андрієві Морозюку Петро Савицький, сусіда Морозюків. — Самому б хутчій лізти на піч,
так вун коня поганяє, бо Гната, мовляв, не слухає… Але святая правда і теє,
повім я вам, людоньки: без коня селянинові нашому на господарці, як без
нуг і без рук…
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старі, але приємні й теплі валянці, майже силоміць напоїв протизастудною
заваркою з липового цвіту і примусив проковтнути грудку зацукрованого
меду. В таку пору про стару, спорохнявілу школу з повибиваними шибками
й думати не випадало — Новакевича на ночівлю полишили в Морозюків.
Не велика, але й не мала однокімнатна хата вражала кількістю малечі — шестеро чи семеро, як не рахувати Гната. Онипрій, голова чималенького сімейства, після небезпечних нирків у крижану твань передбачливо
вигрівався на гарячій черені в товаристві двох донечок-щебетух.
Парубійко Гнат, Онипрія Морозюка старший син і небіж Андріїв, одягався по-сільському, по-поліському — в домоткані ногавиці незрозумілого
кольору, в білу незграбно пошиту полотняну сорочку, на ногах мав величезні саморобні, нашмаровані дьогтем чоботиська.
У манері поводитися зі старшими і з малими у м’якій Гнатовій лагідності проступали ознаки певного виховання, розвитку, а може, й освіти.
Хоч як дивно, навіть старші віком ставилися до Гната з незрозумілою повагою.
До особливостей Морозюкової перенаселеної домівки Новакевич ще
залічив стоси до дір зачитаних газет на миснику — польською, російською
та українською мовами. Отож… отож, попри болота з їхніми небезпечними
прірвами та ославлену на цілу другу Річ Постолиту відсталість поліську,
поліщуки, як видно, жадібно вбирають у себе інформацію, тобто мають
власну життєву позицію. Одне слово, політикують. Так і має, певно, бути.
Найбільше Новакевича втішили українські газети: вони, погодьтеся, про
щось та й свідчать…
Вечеряли Гнат і вчитель печеною, щойно з печі, картоплею, насипаною
в маленькі дерев’яні ночовочки. Оббирали гарячу картоплю хто як умів,
умочали в сіль і їли з хлібом. Їв і Новакевич. Після болотної мороки й рятівної відлиги в хаті їсти хотілося, як ніколи. Та й хліб з печеною картоплею
йому, на диво, смакували.
З утоми й незвичних поневірянь чувся Новакевич п’яним. Без алкоголю.
Поки Гнат з Новакевичем без поспіху наїдалися гарячою печеною картоплею з хлібом та сіллю, до Морозюків понаприходило чимало свояків,
сусідів і просто приятелів. Здоровкалися, зичили їдцям смачного і статечно
всідалися на двох покутніх лавах, щоб обговорити болотну халепу Андрія
Морозюка.
Останнім до Морозюків завітав, спираючись на вичовганий костур,
старий сивобородий дід з пейсами.
— Чи можна бідному жидові пристати до товариства?
— Заходь, заходь, Габелю! — озвався з печі Онипрій.
— Добрий вечір усім у хаті, — привітався Габель, махаючи пейсатою
головою на всі боки і всідаючись урешті поруч інших односельців.
І от розмова потекла знову. Принагідно згадали кілька моторошних випадків з минулого. Багно на Поліссі досі показує первісний норов, обпікає
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смертельними жартами насамперед худобу селянську, а то й недосвідчених
чи надто самовпевнених людей, вимагаючи до себе пошанівку.
Вразила Новакевича, зокрема, й сумна доля попередника свого — першого вчителя в історії Грудка. По сорока роках прізвище бідолахи забулося.
Прозивали його грудчани просто Москалем — за тривалу службу в царському війську і, певно, за російську мову. («Цікаво, а за кого вони мають
мене? Я ж розмовляю їхньою мовою», — думка майнула сама собою). Так
от, ішов одного разу Москаль з містечка і, як усі грудчани, надумав шлях
скоротити й перебрести болото навпрошки. Одначе, на відміну від грудчан,
одвічних болотних ходаків, Москаль стежок попід водою не добачав, не
орієнтувався, брьохався собі навмання, не думаючи про якусь небезпеку.
Тим-то за нечистим своїм звичаєм анциболот, збиточник і недруг людської
спільноти, й заманив, запровадив безжурного Москаля простісінько в найближче вікно Неслухи, неподалік того місця непевного, де сьогодні топився
Андрія Морозюка конисько. Авжеж, то все підступні вибрики анциболота
та його безп’ятої зграї. Хтось із селян побачив Москалеву напасть, наробив
по селі рейваху, але поки люди второпали, в чому річ, поки схаменулися,
поки прибігли, поки витягли з вікна, Москалисько — царство йому небесне! — захлинувся й оддав Богові душу.
— Хоч би там як було, а кунь Андріюв житиме й тягатиме плуга, і на
тому, як мовиться, дяка Богові!
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Той вечір мав зовсім несподіване, навіть дивовижне, як на Новакевича,
продовження. Коли наспів час забиратися від Морозюків, бо година стояла
вкрай пізня, Ригір Ширемена, власник доброго голосу та чорних хвацьких
вусів, вибачливо й чемно попросив Гната Морозюка:
— Утни щось, Гнате, на добраніч, коб жура реп’яхом не чіпалася, бо як
твеї скрипки не послухаю, то назавтра бракує чогось мні, чоловікові, би
дитині цицьки… Не повіриш, ціп не тримається рук…
Гнат заскочено мовчав, поглядаючи на запічок, де покотом лежала у
два ряди ціла юрба дівчаток. Розтривожена болотною метушнею малеча,
одначе, не спала — скоріш удавала сон. А що мова зайшла про музику, то
малята позводилися зі своїх місць і майже водно потакнули, киваючи лляними голівками:
— Грай, Гнате, грай, а ми й собі послухаємо!
Гнат іще якийсь час поглядав запитливо на піч: там вигрівався батько,
Онипрій Морозюк, подібний, на думку Новакевича, до Зевса на Олімпі. І
Онипрій ствердно махнув кошлатою головою: мовляв, грай, сину, як люди
того хочуть, покажи вчителеві, на що ми вдатні. Онипрій сам грав добре на
всяких сопілках і незле на скрипці, та поки що було йому того вечора не до
музики. Але, діставши верховний дозвіл з печі, Гнат Морозюк уже без вагань видобув з закапелка замотану в лахміття скрипку, розмотав обережно,
видув порохи, впевнено направив і аж тоді заграв.
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Учасники Морозюкових вечорниць не вперше, очевидно, посхиляли
пелехаті голови й поринули в слухання, ніби поснули.
Слухав і Новакевич, тамуючи несамохіть віддих. І що далі вбирав він у
себе Гнатову музику, то більшим подивом переймався: звідки, скажіть, на
Поліссі, за тридцять з гаком кілометрів од повіту, в селянській хаті під очеретом, серед кричущих злиднів і примітивного побуту, ця злива чистих,
зграйних, повних гармонії й сили звуків? І хто такий, зрештою, цей парубійко Гнат Морозюк, хай йому біс!?
Цікаві в пана Гната мелодії — здебільшого вільні фантазії на теми народних пісень. То тут, то там проривається рев Дніпрових порогів, сплески
морського прибою, шумлять тисячолітнім шумом поліські й карпатські пущі. Переважають цікаві, наснажені чуттям і вишуканою формою, продумані варіації з власним потрактуванням кожної фрази. Їде, наприклад, відома
козацька виправа, та ще й як їде: чути тупіт коней, брязкіт зброї, поодинокі
перемовляння вершників. Перед веде, як відомо, Дорошенко, а позаду задумливо їде Сагайдачний — два Аякси українського фольклору, а десь генген на горі своїм звичаєм жнуть женці. Навколо — безмірна поліфонія степу… У безперервних каскадах довершених звуків прохоплюється раптом
знаний фрагмент з репертуару Чураївни — щось з її непогамованого чарівного болю. Або запрозориться сльозою туга іншої дівчини-сироти з тієї ж
Полтави: то Наталка побивається за Петром, долею своєю вистражданою.
Смичок Гнатів сміливо торкається ключових струн рідної історії.
Цю, до речі, пісню, мелодія якої рефреном розмежовує Гнатові варіації,
співали завжди в поставі на струнко, і не одному співакові застеляв очі ядучий смуток: «Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці…» Вороженьки
згинуть неодмінно, сумніву в тому бути не може. Це історична закономірність, тільки ж поки вони безславно йтимуть у небуття, ті кляті вороженьки, поруч геніально згадана роса не одному козацькому поколінню буденно
рік за роком виїдатиме очі, тому-то цілі генерації козацькі надовго втратять
не лише снагу вимахувати шаблями, але й громадянський дар орієнтуватися в часі й просторі…
Так думав пан Новакевич, слухаючи Гната Морозюка музику.
На тому звучать сумні фінальні акорди. Магічний смичок завмирає, але
чари його ще якийсь час колобродять в упокорених душах, аж поки скаламутить їх жорстока буденщина.
Зі скрипкою в руці втомлено застигає Гнат Морозюк біля столу. Заспокоюється й завмирає на стіні, ніби приклеєна, його виснажена тінь.
Ці грудоцькі меломани в кожухах і свитах, скажу я вам, уміють слухати
серйозну музику: одностайно мовчать, ані пари з уст, щоб зайвим словом чи
рухом не сполохати, бува, спільного почуття насолоди.
Мовчав і Новакевич, приголомшений силою Гнатового смичка. Ну, хто
б, скажіть, міг собі таке уявити!?
Урешті Новакевич схаменувся, наче зі сну:

almanach-правка.indd 196

16.01.2015 9:02:02

***

Перший рік Новакевичевого перебування в Грудку минав у пошуках
спільної мови з дітьми та їхніми батьками, у нескінченних ремонтах школи — звичайної сільської хати. Тут учителеві помічником безвідмовним
був, звичайно ж, Гнат Морозюк — парубійко, до всякої роботи беручкий і
вправний.
Село звикало до вчителя, який, на загальний подив, умів говорити погрудоцькому. А вчитель — до поліського села, до його люду, побуту, говірки, на яку завів собі записника. І ще звикав учитель Новакевич до грудоцького болота. Болото напровесні й восени розливалося широко, підступаючи
зухвало аж до порогів людських осель.
Тішила вчителя й неабияк дивувала вдатність багатьох учнів-обідранців
ловити й засвоювати набігці його пояснення, бо і їх він не боявся давати
рідною мовою села.
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— Чудово! Без порівняння! Дуже, дуже дякую! Пан Гнат, я так міркую
собі, вчився в консерваторії у Києві?
— Яка там консерваторія! Три роки день у день ходив зі скрипкою в
науку до Берштама, от і вся моя консерваторія!
— Хто такий Берштам? Український композитор?
— Бідний жид, музика-скрипаль в Оріхові на Катеринославщині, де ми
були втікачами. Од Берштама я й перейняв трохи. О, то був добрий чоловік,
уважний учитель і досконалий музи́ка. Заповім і дітям своїм, і онукам, щоб
про пана Берштама пам’ятали!
— Хай там як, пане Гнате, але вам треба вчитися в консерваторії: без
консерваторії й музика не музика. Облиште Полісся, облиште все і їдьте або
йдіть пішки до Варшави, до Львова, до Праги чи Відня. Якщо виберете
Львів, то я напишу рекомендаційного листа. З вашим незаперечним хистом
музикальним вас приймуть, я певен, на будь-який курс, і тоді, проникнувши
якнайглибше в світ звуків, ви візьмете найсильнішу ноту свого життя…
Гнат Морозюк спохмурнів, а відтак нервово засміявся:
— Уявляю собі видовисько: їду до Львова, в одній руці скрипка, бо ж
як без неї, у другій — в’язка постолів про запас. Приходжу до консерваторії
й кажу: «День добрий, панове! Я Гнат Морозюк з Грудка, з Полісся, учень
Берштама…» У панів екзаменаторів, зрозуміло, від подиву великі очі: що,
мовляв, за проява така нечувана й небачена?! Ні, пане Юрію, я вже перестав, по правді сказавши, про навчання думати, плекати свою солодку мрію:
не тільки до консерваторії, а й до звичайної гімназії в Бересті чи в Пінську
стежки мої губляться в грудоцькому болоті… Нема мені звідси ходу-виходу,
навіки я закріпачений у Грудку…
Очі Гнатові, великі сірі очі музи́ки-поета, задивлені переважно в свої
внутрішні звукові медитації, блимнули втомлено й розпачливо погасли.
«Ще одна болюча мистецька втрата», — з жалем подумав учитель Новакевич…
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Небавом Новакевич з легковажності запопав у самісіньке серце неймовірно солодку вразу, що її заподіяла Уляна — сільська дівчина з того ж таки
Грудка, і через те хутко втратив в очах владних польських патріотів всякий
респект. Ба більше, повітове і гмінне начальство стало закидати Новакевичу потурання злочинним елементам, бо, мовляв, на його очах «Просвіта» в
Грудку самоправно збудувала читаленьку, а сам він укомплектував її українською літературою. До того ж «Просвіта» виставляла на грудоцькій сцені
українські водевілі, а перед виставами чи після них сільська громада захоплено слухала фантазії Гната Морозюка.
Запам’ятався Юрієві Новакевичу і Гнатові Морозюку химерний випадок зі старою бридкою циганкою. Про циганчине ворожіння вони обидва
потім, по роках, згадували з забобонним подивом. Наворожила їм обом стара циганка за двадцять грошів, що обидва паничі закінчать свій земний вік
у казенних домах, куди їх запроторять люди з червоними душами і в червоних кашкетах. Як у воду дивилася відьма…
Той перший рік негадано ще затьмарився хворобою Андрія Морозюка — вчителевого Харона. Богатирська постава Андрієва невдовзі після випадку з конем на зимному болоті заниділа і зів’яла. Не стали в пригоді Андрієві Морозюку ні одвічна селянська витривалість, ані успадкована від
діда-прадіда твердошкірість до всіляких нездужань, ані солоний гарт світового океану. До наступної зими Андрій Морозюк не доклигав.
Тож Юрієві Новакевичу, вчителеві грудоцькому й незабаром грудоцькому зятеві, випала безрадісна нагода на власні вуха почути нестямну жіночу тугу над небіжчиком і познайомитися вперше з поховальним риданням
поліських трембіт.
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Всесвітньо відома білоруська письменниця, яка пише російською мовою. Авторка творів
про війни та Чорнобиль. Основоположниця унікального документально-художнього методу,
заснованого на творчо сконцентрованих бесідах з реальними людьми.
Світлана Алексієвич народилася 31 травня 1948 року в місті Івано-Франківську (Україна)
в сім’ї військовослужбовця. Батько — білорус, мати — українка.
Лауреат численних міжнародних премій. Кілька разів номінувалася на Нобелівську
премію.
Живе в Мінську.
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Світлана Алексієвич
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З розмов на зустрічах із читачами
Ось деякі міркування Світлани Алексієвич, що їх вона висловила на зустрічі з читачами в Мінську.
— У вас українське коріння. Потерпаєте, болить за Україну?
— Не те слово… Вчора я півгодини плакала. Після того, що я бачила
на війні в Афганістані, після того, що я чула від героїв своїх книжок, мені
заплакати важко… Але я відкрила Інтернет, а там було відео: великі рефри-
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жератори їхали по всій Україні і залишали труни. І на багато десятків кілометрів уздовж дороги люди стояли на колінах. Знаєте, це неможливо…
Я вдивлялася в обличчя цих людей. Це були дебелі радянські люди: чоловіки, по яких видно, що вони п’ють, жінки, які все тягнуть на собі… Стояли
на колінах і діти, які, не дай Боже, ще доживуть до війни. Я дивилася на ці
обличчя і думала: червона людина ще не пішла, і це прощання буде ще дуже
довгим.
Україна сьогодні — приклад для всіх нас. Оце бажання розпрощатися
з минулим остаточно гідне поваги. Я писала передмову до книжки, яку упорядкувала Оксана Забужко, де люди розповідали, чому вони йшли на Майдан. Я читала це і думала: навряд чи в нас на такому рівні про це говорили
б. Не скажу, що наші люди на це нездатні. Просто отака непробудженість. А
там було пробудження людей. Вони прокинулися від сну, бо так оповідати
можуть тільки пробуджені люди. В Україні відбувається щось головне для
всіх нас, головна відповідь на якісь питання, а нам не вистачало сил ні інтелектуальних, ні народних. А вони це зробили, хоч їм це дорого коштувало,
але вони це зробили.
— А в Білорусі скоро будуть зміни?
— Ні, ні. Не скоро, не скоро.
— Про що сьогодні передусім слід говорити й писати?
— У кожного письменника свій шлях: хтось пише про те, хтось — про
інше. Якщо казати про мій шлях, то 30 років я вивчала те, хто ми: червона
ідея і червона людина — що це було? Але мене цікавили й глибші речі: що
таке взагалі людина? І от сьогодні нові ідеї моїх книжок — про любов і про
старість, узагалі про людське життя. Хто ми такі? Навіщо? Як? Це ті питання, яких ми собі ніколи не ставили. Була війна, Чорнобиль, Афганістан…
Проте ніколи в нас не було й мови про щастя, про любов, це все наче поза
нашою культурою.
— Чого чекати від Вас цього року? Чи буде нова книжка?
— Від мене — ні. Я дуже довго пишу свої книжки. Почути звук часу,
почути дух, уловити образ — на це треба дуже багато часу. І хоч моя нова
книжка тепер виходить у багатьох країнах світу, я все одно багато їжджу,
— але, тільки-но в мене трапляється пауза, я записую людей, розмови з ними, і ось із цих тем, цікавих мені, — хочу зрозуміти звук.
— Ви вже тривалий час на батьківщині, перед цим багато років жили
в Німеччині, Швеції, Італії. Чи не втомилися на батьківщині? Чи не хочеться виїхати знову?
— Ні, я нікуди не хочу виїжджати, я вже приїхала. Я житиму тут. Ну, а
туди я дуже часто й багато їжджу, бо там виходять мої книжки, вистави,
кінофільми. Але жити я хочу вдома, мені тут подобається, мені подобаються наші люди. Щоб писати, треба жити тут. Хоч те, що відбувається навколо, лякає мене. До того ж ситуація тривожна: війна, і це все так близько.
Здається, на нас чекають дуже великі випробування.
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Про братів і сестер,
катів і жертв… та електорат
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…Коли я збирала матеріал для книжки «Час second-hand», я дуже багато їздила по Україні, була в Казахстані, в Сибіру, в Москві. І коли я розповідала своїм російським друзям, що я там бачила і чула, то вони казали:
«Світлано, це все минуло, тепер демократія, це все невідворотне, це в Білорусі у вас ще можливо таке. А в нас усе в минулому». Ну, і що ми бачимо
тепер? Звідки вилізла ця вся темнота, ця вся ненависть? Країна знову обернулася на ізгоя. І це, на мою думку, страшніше й небезпечніше за те, що
було в Радянському Союзі. Бо сьогодні при владі люди менш освічені, їх не
стримує ніяка ідея, ніякий марксизм-ленінізм, який усе ж таки заводив думки в певні рамки. А тут — закони шпани, закони грошей, закони невігластва.
Я думаю, що імперія ще не пішла. І особисто в мене дуже тривожне
відчуття, що без крові вона не піде. Те, що війна буде в Україні, — немає
сумніву. І те перемир’я, про яке домовилися в Мінську, ненадовго. І від того, що мені казали люди в Росії, мене не полишало передчуття можливості
громадянської війни в самій Росії.
Я нещодавно приїхала з Москви і була дуже схвильована. Начебто розумні інтелектуали, письменники — тоді звідки цей патріотичний чад, ця
ненависть і до Європи, і до минулого, і до того, що сталося? Це страшно. В
Росії відбувається дуже небезпечний процес. Я вже казала, що буде велика
війна. А велика війна ще більше провокує людську природу.
Мені здається, в білорусів це не так. Поруч з нами Європа, ми дуже
патріархальна країна, і християнська культура відіграє свою позитивну
роль. Ми не маємо цієї стихійності, цієї вільності навіть у менталітеті. Це
все ж таки інший світ.
Не знаю, як ви, але я живу з відчуттям поразки. Той наївний романтизм
1990-х, що завтра буде інший світ, що автобуси повезуть нас у прекрасне
майбутнє, минувся. Тепер я думаю: звідки ми це все взяли, вигадали? Начебто розумні люди…
За матеріалами радіо «Свобода»,
переклад українською мовою
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З книжки «Час second-hand (Кінець червоної людини)»
Олександр Порфирович Шарпило — пенсіонер, 63 роки
З розповіді сусідки Марини Тихонівни Ісайчик
— Чужі люди, що вам треба? Ходять і ходять. Ну… смерть без причини
не буває, причина завжди є. Смерть знайде причину.
Горіла людина на своїй грядці з огірками… Облив голову ацетоном та
підпалив сірником. Сиджу, телевізор увімкнула, чую — крики. Старий го-
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лос… знайомий… Сашків, начебто, голос, і якийсь молодий. Ішов собі студент — технікум у нас тут близенько — аж бачить: чоловік горить. Ну, що
ти скажеш! Прибіг, почав гасити. Сам обгорів. Коли я прилетіла, Сашко вже
на землі лежав, стогнав… голова жовта… Чужі люди, ну, що вам… Що вам
чужа біда?
Усім на смерть подивитись хочеться. О-ой! Отож… отож… У нашому
селі, де я в дівках у батьків жила, був старий, він любив приходити й дивитися, як умирають. Баби соромили, гнали його з хати: «Іди, чорте!» А він
сидить собі. Жив довго. Може, й справді чорт! На що дивитися? Куди… в
який бік? Після смерті нічого ж нема. Помер — і все, закопали. А живий,
хай і нещасливий, і по вітрику походить, і по садочку. А коли дух вийшов,
нема людини, є земля. Дух — це дух, а все інше — земля. Земля — і все.
Один у колисці помирає, другий до сивини живе. Щасливі люди не хочуть
вмирати… і ті… ті, кого люблять, теж не хочуть. Відпрошуються. А де вони
— щасливі люди? По радіо колись казали, що після війни всі щасливі будемо, і Хрущов, пам’ятаю, обіцяв… що скоро комунізм настане. Горбачов
клявся, так гарно говорив… Доладно. Тепер Єльцин клянеться, на рейки
нахвалявся лягти… Чекала й чекала я на добре життя. Маленька чекала… і
коли підросла… Тепер уже стара… Коротше кажучи, всі обдурили, життя
ще гіршим стало. Почекай-потерпи та почекай-потерпи. Почекай-потерпи…
Чоловік помер. Вийшов надвір, упав і все — затерпло серце. Ні мірою не
переміряти, ні вагою не переважити, скільки ми всього пережили. А ось —
живу. Живу. Діти роз’їхалися: син — у Новосибірську, а дочка в Ризі з родиною залишилася, тепер, вважай, за кордоном. На чужині. Там уже поросійському не говорять.
Образок у мене в кутку, і песика тримаю, щоб було з ким поговорити.
Одна головешка і в печі не горить, а я стараюся. О-о-о… Добре, що Бог дав
людині і собаку, і кота… і дерево, і птаха… Дав він це все, щоб людина раділа і життя не здалося їй довгим. Не надокучило. А мені не надокучило
тільки одне — дивитись, як пшениця жовтіє. Наголодувалась я за своє життя так, що найбільше люблю, як хліби доспівають, колосся колишеться. Мені це — як вам картина в музеї… І тепер не женуся за білою булкою, а найбільше смакує мені чорний посолений хліб із солодким чаєм. Почекайпотерпи… та почекай-потерпи… Проти всякого болю маємо один засіб —
терпіння. Так і життя минуло. От і Сашко… наш Порфирович… Терпів,
терпів, та не витерпів. Притомився чоловік. Це тілу в землі лежати, а душі
на суд Божий іти. (Витирає сльози.) От як! Тут плачемо… і коли йдемо, теж
плачемо…
Знову люди стали в Бога вірити, бо нема іншої надії. А колись ми в
школі вчили, що Ленін — Бог і Карл Маркс — Бог. Зерно в храми зсипали,
буряки звозили. Так було перед війною. Почалася війна… Сталін церкви
відкрив, щоб молитви правили за перемогу російської зброї, і звернувся до
народу: «Брати і сестри… друзі мої…» А перед тим — хто ми були? Вороги
народу… куркулі та підкуркульники… У нашому селі всі міцні сім’ї роз-
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куркулили, якщо двоє коней і дві корови у дворі — це вже куркулі. На Сибір
їх вивозили, кидали там у голу тайгу… Баби душили своїх дітей, щоб ті не
мучилися. Ой, горя… сліз людських… було більше, ніж на землі води. А тут
Сталін попросив: «Брати і сестри…» Повірили йому. Пробачили. І Гітлера
перемогли! А Гітлер у броні до нас прийшов… у залізі… Все одно перемогли! А тепер — хто я? Ми? Електорат… Я телевізор дивлюся. Новин не
пропускаю… Тепер ми електорат. Наша справа — піти проголосувати правильно — і край. Я раз хворіла, не пішла на дільницю, то вони самі до мене
приїхали машиною. З червоною скринькою. Того дня про нас згадують…
Ота-а-ак…
Як живемо, так і вмираємо… Я й до церкви хоМи з Сашком
джу, й хрестика ношу, а щастя не було й нема. Не надз одного села…
бала я щастя. І вже не допросишся. Скоріше б померТут… під Брестом…
ти… Скоріше б Царство Небесне, набридло терпіти.
Отак і Сашко… Лежить тепер на цвинтарі… спочиває… (Перехрестилася.) З музикою поховали, зі сльозами. Всі плакали. В
такий день багато плачуть. Шкодують. А чого каятися? Після смерті хто почує? Залишилося дві кімнатки в бараку, одна грядка, червоні грамоти та
медаль «Переможець соціалістичного змагання». У мене така ж медалька в
шафі лежить. І стахановкою була, і депутатом. Поїсти не завжди вистачало,
а червону грамоту дадуть. Сфотографують. Нас тут три родини в цьому
бараку. Заселилися молодими, думали — на рік-два, а прожили все життя.
В бараку й помремо. Хто двадцять, хто тридцять років… стояли в черзі на
квартиру, чекали… Тепер об’явився Гайдар і сміється: йдіть — купуйте. За
якого дідька? Гроші наші пропали… одна реформа, друга… обібрали нас!
Таку країну спустили в унітаз! У кожної родини — дві кімнатки, клунька і
грядка. Однакові ми. Ото заробили! Забагатіли! Все життя вірили, що колинебудь будемо добре жити. Омана! Величезна омана! А життя… краще й не
згадувати… Терпіли, працювали і страждали. А тепер уже й не живемо, а
дні проводжаємо.
Ми з Сашком з одного села… Тут… під Брестом… Сядемо, було, з ним
увечері на лавочці і згадуємо. А про що ще говорити? Хороший він був. Не
пив, не п’яниця… ні-і-і… хоч сам жив. Що робити самотньому чоловікові?
Випив — поспав… випив… Ходжу двором. Тупцюю. Ходжу і думаю: земне
життя — не всьому кінець. Смерть — душі простір… Де він там? Наостанці про сусідів подумав. Не забув. Барак старий, відразу по війні збудували, 203
дерево висохло і, як папір, загорілося б, запалало б. В одну мить! За секунду! Згоріли б до трави… до піску… Покинув записку дітям: «Виховуйте онуків. Прощавайте». І поклав на видноті. Пішов на город… на свою
грядку…
Ой-ой! А взагалі… взагалі… Приїхала «швидка», на ноші його кладуть, а він зопалу встає, хоче сам іти. «Ти що, Сашку, накоїв? — проводжала я його аж до машини. — Жити втомився? Синові зателефонуй, нехай до
лікарні приїде». Він ще зі мною розмовляв… Піджак обгорілий, а плече

almanach-правка.indd 203

16.01.2015 9:02:02

Пераклады / Переклади

204

біле, чисте. П’ять тисяч рублів залишив… Колись то були великі гроші!
Зняв з ощадкнижки і на стіл поклав коло записки. Усе життя призбирував.
До перебудови за такі гроші можна було купити машину «Волгу». Найдорожчу! А тепер? Вистачило на нові черевики й вінок. От як! Лежав на ношах і чорнів… чорнів на моїх очах… Забрали лікарі й того хлопця, що рятував його, зривав з мотузки мокрі мої простирадла (я вдень їх випрала) і
кидав на нього. Чужий хлопець… студент… ішов собі, аж бачить — чоловік горить! Сидить на грядці, згорбився і горить. Димить. Мовчить! Потім
він нам так і переповідав: «Мовчить і горить. Живий чоловік…» Уранці син
до мене постукав у двері: «Тато помер». У домовині лежав… голова вся обпалена, і руки… Чорний… чорний… Руки мав золоті! Усе вмів. І за столяра,
і за муляра. Тут у кожного про нього пам’ять залишилася — у кого стіл, у
кого книжкові полиці… етажерочки… До ночі, було, стоїть у дворі і стругає, як тепер бачу — стоїть і стругає. Любив дерево. Пізнавав дерево по
запаху, по стружці. Кожне дерево, казав, по-своєму пахне, найміцніший пах
у сосни: «Сосна — як хороший чай пахне, а в клена веселий пах». До останнього дня працював. Справедлива приказка: доки ціп в руках, доти й хліб в
зубах. На пенсію тепер не проживеш. Я сама в няньки найнялася, чужих
дітей няньчу. Копійчину дадуть, то й цукорку куплю, і ковбаски докторської. А що наша пенсія? Купиш хліба й молока, а капців на літо вже не купиш.
Не вистачить. Старі раніше на лавочці в дворі сиділи безтурботно. Ляси
точили. А тепер ні… Хто порожні пляшки по місту збирає, хто коло церкви
стоїть… у людей просить… Хто насіннячком або цигарками на автобусній
зупинці торгує. Талонами на горілку. В нас у винному відділі затоптали
людину. На смерть. Горілка тепер дорожча за теє… як його? Ну, теє — американський долар. За горілку в нас усе купиш. І сантехнік прийде, і електрик. А так — не докликаєшся. А взагалі… взагалі… Життя промайнуло…
Тільки часу ні за які гроші не купиш. Плач перед Богом чи не плач, не докупишся. Так задумано.
А Сашко сам не схотів жити. Відмовився. Сам повернув Богові квиточок… Ой, Бо-о-же! Їздить та їздить тепер міліція. Розпитують… (Прислухалася.) О-о-о… Поїзд гуде… Це московський. Брест—Москва. Мені й годинника не треба. Устаю, коли варшавський крикне, — о шостій ранку. А там
мінський, перший московський… Уранці й уночі вони різними голосами
кричать. Буває, всю ніч слухаю. На старості сон відлітає… З ким мені тепер
розмовляти? Сама на лавочці сиджу… Я його втішала: «Сашку, знайди хорошу жінку. Одружися». А він: «Лізка повернеться. Чекатиму». Я сім років
її не бачила, відколи вона від нього пішла. З офіцером якимось злигалася.
Молода… на багато років молодша була. Кохав він її дуже. Билася об труну
головою: «Це я Сашкові життя занапастила». Ой-ой! А взагалі… Кохання
не волосся, швидко не вирвеш. І хрестом кохання не зв’яжеш. Чого потім
плакати? Хто тебе почує з-під землі… (Мовчить.) Ой, Бо-о-же! До сорока
років можна все робити. І грішити можна. А після сорока треба каятися.
Тоді Бог простить.

almanach-правка.indd 204

16.01.2015 9:02:02

almanach-правка.indd 205

Пераклады / Переклади

(Сміється.) Все пишеш? Ну, пиши-пиши. Я ще розповім… У мене горя не один міх… (Підняла голову вгору.) О-о-о… Ластівки прилетіли… Тепло буде. Правду сказати, до мене якось уже приходив кореспондент… Про
війну розпитував… Я останнє з двору винесу, аби війни не було. Страшнішого за війну нічого нема! Під німецькими кулеметами стоїмо, а наші хати
тріщать від вогню. Горять і садочки. Ой-ой! Із Сашком ми війну щодня
згадували… В нього батько пропав безвісти, а брат у партизанах загинув.
Зігнали в Брест полонених — тисячі людей! Гнали дорогами, наче коней,
тримали в загороді, вмирали вони й валялися, як сміття. Все літо Сашко
ходив і шукав там з мамою свого батька… Почне мені переповідати… і не
може спинитися… Шукали вони серед мертвих, шукали серед живих. Ніхто
вже смерті не боявся, смерть звичайна стала річ. Перед війною співали:
«От тайги и до британских морей / Красная Армия всех сильней…» Гордо
ми співали! Навесні крига розтанула… скресла… Вся річка за нашим селом
була забита трупами: голі, почорнілі, тільки ремені на поясах блищать. Ремені з червоними зірочками. Нема моря без води, а війни — без крові. Бог
дає життя, а у війну її забирає всякий… (Плаче.) Ходжу-ходжу двором. Тупцюю. І примариться мені, що Сашко за спиною стоїть. І голос його почую.
Озирнуся — нікого. А взагалі… взагалі… Що ж ти, Сашку, накоїв? Таку
муку обрав! Хоч, може, на землі горів, то на небі не буде. Відмучився. Десьто зберігаються всі наші сльози… Як там його зустрінуть? Каліки по землі
повзають, паралізовані лежать, німі живуть. Не нам судити… не наша
воля… (Хреститься.)
Довіку я війни не забуду… Німці зайшли в село… Молоді, веселі. І такий був гул! В’їхали вони великими-великими машинами, і мотоцикли в
них були триколісні. А я доти жодного разу мотоцикла не бачила. Машини
в колгоспі були — півторатонки, з дерев’яними бортами, низенькі. А ці! Наче будинок! Побачила я і їхніх коней: що кінь, то й гора. На школі вони написали фарбою: «Червона армія вас кинула!» Завівся німецький порядок…
Жило в нас багато євреїв: Аврам, Янкель, Мордух… Їх зібрали й повезли до
містечка. Вони були з подушками, з ковдрами, а їх відразу всіх побили.
Зібрали з усього району та постріляли того самого дня. Скинули в яму…
Тисячі… тисячі людей… Казали, що три дні кров проступала наверх…
Земля дихала… жива була земля… На тому місці тепер парк. Зона відпочинку. З труни голос не йде. Ніхто не крикне… Ота-а-ак… Я думаю так…
(Плаче.)
Не знаю… як воно було? Чи самі вони прибилися до неї, а чи вона їх у
лісі знайшла? Сусідка наша ховала в повітці двох єврейських хлопчиків,
гарних-гарних. Янголята! Усіх розстріляли, а вони сховалися. Втекли. Одному — вісім, а другому — десять років. І наша мама їм молоко носила…
«Діти, ані-ні… — просила вона нас. — Нікому ані слова». А в тій родині
був старий-старий дід, ще ту війну з німцями пам’ятав… Першу… Він їх
годує і плаче: «Ой, дітки, зловлять вас і будуть мучити. Якби зміг, то краще
б сам вас убив». Такі слова… А чорт усе чує… (Хреститься.) Приїхали
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троє німців на чорному мотоциклі з великим чорним собакою. Хтось доніс…
Завжди є такі люди, душа в них чорна. Живуть вони… мов без душі… і
серце в них медичне, а не людське. Нікого їм не шкода. Хлопчики побігли в
поле… в жито… Німці нацькували на них собаку… Збирали люди їх потім
по шматочках… по клаптику… Не було чого ховати, і ніхто не знав, під
яким прізвищем? Сусідку німці прив’язали до мотоцикла, вона бігла, аж
поки серце розірвалося… (Уже й не витирає сліз.) У війну людина людини
боялася. І своєї, і чужої. Скажеш удень — птахи почують, скажеш уночі —
миші почують. Мама вчила нас молитов. Без Бога тебе й черв’як проковтне.
На Дев’яте Травня… в наше свято… Вип’ємо, було, з Сашком по скляночці… поплачемо… Важко сльози ковтати… А взагалі… взагалі… В десять років став він у сім’ї і за батька, і за брата. А мені, коли скінчилася війна, минув шістнадцятий рік. Пішла працювати на цементний завод. Треба
мамі допомагати. Тягали мішки з цементом по п’ятдесят кіло, вантажили на
бортову машину пісок, жорству, арматуру. А я хотіла вчитися… боронували
і орали на корові… корова ревла від такої роботи… А що їли? Що їли? Жолуді товкли, шишки в лісі збирали. Все одно мріяла… Всю війну мріяла:
закінчу школу, буду вчителькою. Останній день війни… Надворі теплотепло… ми з мамою пішли в поле… Прискакав на кавалерійському коні
міліціонер: «Перемога! Німці підписали капітуляцію!» Скакав по полях і
всім кричав: «Перемога! Перемога!» Люди бігли в село. Кричали, плакали,
матюкалися. Найбільше плакали. А назавтра стали думати: як далі жити? В
хатах — пусто, в повітках — вітер. Кухлі, зроблені з бляшанок консервних… бляшанки після німецьких солдатів лишилися… Свічки зі стріляних
гільз. Про сіль за війну забули, ходили, і в усіх кістки гнулися. Німці, коли
відступали, кабана нашого з собою прихопили, останніх курей половили. А
перед тим партизани вночі корівку забрали… Корівки мама не віддавала, то
один партизан вистрілив угору. В дах. Склали в мішок вони і швейну машинку, і мамині сукні. Партизани то були чи бандити? При зброї… А взагалі… взагалі… Людина жити завжди хоче, і у війну теж. У війну багато
чого пізнаєш… Нема гіршого звіра, як людина. Це людина людину вбиває,
а не куля. Людина людину… Ми-и-ла ти моя!!
Покликала мама ворожку… Ворожка наворожила: «Все буде добре». А
нам нема чого їй дати. Мама знайшла два буряки в льоху й була рада. І ворожка рада. Поїхала я, як і мріяла, вступати до педучилища. Там треба було
заповнити анкету… Все я написала й дійшла до питання: чи були ви або
ваші родичі в полоні або під окупацією? Я відповіла — так, звичайно, були.
Директор училища покликав мене до кабінету: «Дівчинко, забери свої документи». Був він фронтовик, без однієї руки. З порожнім рукавом. Так я
дізналася, що ми… всі, хто був під окупацією… неблагонадійні. Під підозрою. Вже ніхто не звертався до нас «брати і сестри»… Аж за сорок років
цю анкету скасували. Сорок років! Життя моє скінчилося, поки скасували.
«А хто нас під німцями покинув?» «Тихо, дівчинко, тихо… — директор за-
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чинив двері, щоб ніхто не чув. — Тихо… тихо…» Як ти долю обійдеш?
Серпом воду різатимеш?.. А Сашко вступав до військового училища… Написав в анкеті, що сім’я їхня була під окупацією, а батько пропав безвісти.
Його тут-таки відрахували… (Мовчить.) Нічого,
що я вам і про себе, і своє життя описую? Ми всі Тепер уже ні в що
однаково жили. Аби мене не посадили за цю роз- не вірять. Ні в домовика,
мову. Є ще радянська влада чи вже зовсім вона ні в комунізм
пропала?
За горем і добро забула… Як молоді були й кохалися. Я на Сашковому
весіллі гуляла… Кохав він Лізку, довго залицявся. Сохнув за нею! Білу фату
на весілля з Мінська привіз. Уніс наречену до барака на руках… Давні наші
звичаї… Наречений несе наречену на руках, немов дитя, щоб домовик не
вгледів. Не помітив. Домовик чужих не любить, проганяє. Він же в домі
господар, треба йому сподобатися. Ет… (Махнула рукою.) Тепер уже ні в
що не вірять. Ні в домовика, ні в комунізм. Живуть люди без ніякої віри! Ну,
може, в любов ще вірять… «Гірко! Гірко!» — кричали ми в Сашка за столом. А як тоді пили? Одна пляшка на весь стіл, на десять осіб… Тепер на
кожного пляшку став. Корівку треба продати, щоб синові чи доньці весілля
відгуляти. Кохав він Лізку… Але як серцем не принадиш, то й за вуха не
притягнеш. А взагалі… взагалі… Гуляла вона, як кішка. Діти виросли —
зовсім від нього пішла. Не озирнулася навіть. Я йому радила: «Сашку, знайди хорошу жінку. Зіп’єшся». А він: «Скляночку наллю. Фігурне катання
подивлюсь і спати лягаю». Самому спати — і ковдра не гріє. І в раю нудно
самому. Пив, але не запивався. Ні… не запивався, як інші. О! Тут у нас один
сусід… він і одеколон «Гвоздика» п’є, і лосьйон, і денатурат, і мийні засоби… І треба ж — живий! Тепер пляшка горілки коштує, як раніше пальто.
А закуска? Півкіло ковбаси — половина моєї пенсії. Пийте свободу! Їжте
свободу! Таку країну здали! Державу! Без жодного пострілу… Я одного не
розумію: чому нас ніхто не спитав? Я все життя велику країну будувала. Так
нам казали. Обіцяли.
Я й ліс валила, і шпали на собі тягала… Їздили ми з чоловіком до Сибіру. На комуністичну будову. Пам’ятаю річки: Єнісей, Бірюсу, Ману…
Прокладали залізницю Абакан — Тайшет. Везли нас туди в товарних вагонах: два яруси сколочених нар, ні матраців, ні білизни, під голову — кулак.
У підлозі — дірка… На велику потребу — відро (запинали його простирадлом). Устане поїзд серед поля, нагребемо сіна — наше ліжко! Світла у ваго- 207
нах не було. Але всю дорогу співали комсомольських пісень! Дерли горло.
Сім днів їхали… Приїхали! Глуха тайга, снігу — на людський зріст. Незабаром прикинулася цинга, кожний зуб хитався. Воші. А норма — ого! Чоловіки, хто був мисливець, ходили на ведмедя. Тоді в наших казанах
з’являлося м’ясо, а то сама каша та каша. Я запам’ятала, що ведмедя б’ють
тільки в око. Жили в бараках — ні душу, ні лазні. Влітку їздили до міста й
у фонтані милися. (Сміється.) Хочеш слухати, приточу ще…
Забула розповісти, як я заміж вийшла… Мені вісімнадцять років. Уже
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я працювала на цегельні. Цементний завод закрили, і я пішла до цегельні.
Спочатку була глиняркою. Тоді глину лопатами копали… Ми розвантажували машини й викладали глину в дворі рівним шаром, щоб вона «дозрівала». За півроку вже котила навантажені вагонетки від преса до печі: туди
— з сирими цеглинами, звідти — з обпаленими, гарячими. Цеглини ми самі
діставали з печі… Пекельна температура! За зміну — чотири-шість тисяч
цеглин витягнеш. До двадцяти тонн. Працювали самі жінки… і дівчата…
Були й хлопці, але хлопці здебільшого на машинах. За кермом. Почав один
залицятися до мене… Підійде, засміється… і покладе руку мені на плече…
Якось питає: «Поїдеш зі мною?» Кажу: «Поїду». Навіть не запитала куди.
Отак ми завербувалися до Сибіру. Комунізм будувати! (Мовчить.) Тепер
же… ох! А взагалі… взагалі… Усе дарма… дарма мучилися… Це важко
визнати і важко з цим жити. Стільки працювали! Будували. Все руками. Час
суворий! Я на цегельні працювала… Одного разу проспала. По війні за те,
що спізнишся на роботу… на десять хвилин спізнишся — в’язниця. Врятував бригадир: «Скажеш, що я тебе в кар’єр посилав…» Якби доніс хто, то і
його судили б. Після п’ятдесят третього вже за спізнення не карали. По
смерті Сталіна люди почали всміхатися, а перед тим з острахом жили. Без
усмішки.
Ет… що тепер згадувати? Цвяхи на згарище збирати. Все згоріло! Все
наше життя… все наше пропало… Будували… будували… Сашко на цілину їздив. Там комунізм будував! Світле майбутнє. Казав, що в наметах узимку спали, без спальних мішків. У своєму одязі. Руки там собі обморозив…
Але все одно пишався! «Вьется дорога длинная, / Здравствуй, земля целинная!» Мав він партквиток — червону книжечку з Леніним, дорогу йому.
Депутат і стахановець, як я. Пройшло життя, промайнуло. Сліду нема, вже
не знайдеш… Учора три години стояла в черзі по молоко — і мені не вистачило. Німецьку посилку принесли з подарунками: крупи, шоколад, мило… Переможцям — від переможених. Мені німецької посилки не треба.
Ні-і-і… не взяла. (Перехрестилася.) Німці з собаками… на собаках шерсть
лисніє… Ідуть лісом, а ми — в болоті. У воді по горло. Баби, діточки. І корови стоять разом з людьми. Мовчать. Корови, як люди, мовчать. Усе розуміють. Не хочу я німецьких цукерок і німецького печива! Де — моє? Де моя
праця? Ми так вірили! Вірили, що коли-небудь буде хороше жити. Почекайпотерпи… та почекай-потерпи… Усе життя по казармах, по гуртожитках,
по бараках.
Ну, що ти вдієш? Нехай і так… Усе можна пережити, крім смерті. Смерті не переживеш… Тридцять років Сашко на меблевій фабриці відбарабанив. Нагорбатився. Рік тому провели його на пенсію. Годинника подарували. Але без роботи він не залишився. Люди йшли та йшли з замовленнями.
Ота-а-ак… А все одно був невеселий. Сумний. Голитися перестав. Тридцять років на одній фабриці, вважай, півжиття! Там уже дім рідний. З фабрики йому й труну привезли. Розкішну труну! Вся блищала, а всередині
оксамитом оббита. В таких тепер самих бандитів ховають і генералів. Усі
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руками мацали — дивина! Коли з барака труну виносили, посипали зерном
поріг. Так треба, щоб живим було легше. Наші давні звичаї… Поставили
труну в дворі… Хтось із родичів попросив: «Люди добрі, вибачте». «Бог
простить», — відповіли всі. А що прощати? Жили дружно, однією сім’єю.
У тебе немає — я дам, у мене не стало — ти принесеш. Любили наші
свята. Будували соціалізм, а тепер кажуть по радіо, що соціалізм скінчився.
А ми… а ми лишилися…
Поїзди стукають… стукають… Чужі люди, чого вам треба? Чого?
Однакової смерті нема… Я першого сина в Сибіру народила, дифтерит
хап — і задавив. Усе одно живу. Вчора до Сашка на могилку збігала, посиділа з ним. Розповіла, як Лізка плакала. Билася об труну головою. Кохання рочків не лічить…
Помремо… і все добре буде…
Переклала Наталка Бабіна.
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Світлана Пыркала
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БЕЛ

Пісьменніца, журналістка, перакладчыца. Нарадзілася ў 1976 годзе ў вёсцы Тахтаулава Палтаўскай вобласці. Скончыла філалагічны факультэт Нацыянальнага ўніверстэту імя
Т. Шаўчэнкі. Працуе прэс-сакратаром Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця. Жыве ў
Лондане.
Аўтарка кніг: «Перший словник українського молодіжного сленгу», бестселеру «Зелена
Маргарита», «Не думай про червоне» і іншых. Усе творы даступныя на аўтарскай старонцы
ў інтэрнэце pyrkalo.com.

Не думай пра чырвонае
(Урывак з рамана)
О родны край…
«О родны край, хто без цябе я!» — нешта такое падобнае было напісана ў курсе ўкраінскай літаратуры. Я і павінна была праверыць, хто я без яго.
Мне прапанавалі працу — найлепшую, якую толькі можна ўявіць: самай
лепшай у свеце (прынамсі, на маю думку) тэлерадыёкарпарацыі патрэбны
быў журналіст-спецыяліст па розных постсавецкіх пытаннях.
Постсавецкую мову ведаю, меркавала я, нават не адну; досведу працы
ў навінах не было, але я яго сабе прыдумала. Я чалавек разумны, дасціпны
і таленавіты, таму падчас сумоўя ні ў каго не ўзнікла сумневаў, што перад
імі самы прафесійны навінны журналіст, якога толькі можна знайсці.
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Гуд бай
Пакуль мы ехалі ў аэрапорт, гаварыць не хацелася. Я моўчкі глядзела ў
акно, за якім праплыў Дняпро, Харкаўскі масіў, сасновы лес. З цяжкасцю
верылася, што я пакідаю гэты горад надоўга. Нашто мне з’язджаць з Кіева,
які я так люблю, я што, з глузду з’ехала?
У машыне было халаднавата. Мы даехалі да Барыспаля і павярнулі ў
бок аэрапорта.
Хтосьці прынёс пляшку каньяку. Мы выпілі па глытку, нехта паламаў
у руках плітку шакаладу. Я паклала ў рот кавалачак; ён доўга не хацеў
раставаць.
Урэшце я прайшла пашпартны кантроль і здала валізу ў багаж. Усе
яшчэ доўга стаялі за жоўтай лініяй, за якую можна было толькі з квіткамі, і
махалі мне. Я таксама махала. Урэшце народ сышоў. А я паднялася па лесвіцы ў залу чакання.
Абвясцілі пасадку на самалёт, і я ў яго села. Сядзела моўчкі, гледзячы
ў акно, каб мой сусед не надумаў знаёміцца. Мне не хацелася размаўляць.
Унізе ад мяне аддаляўся Кіеў. Кіеў у дрыготкіх вячэрніх агеньчыках —
жоўтых, чырвоных, зялёных, сініх. Чорная праваліна Дняпра, упрыгожаная
каштоўнымі бранзалетамі мастоў у аўтамабільных агнях. Начны Кіеў гэта
не горад. Гэта россып самацветаў, параскіданых чыёйсьці шчодрай рукой.
Яны праяўляюцца, становяцца бачнымі, самазабыўна ззяюць, толькі калі
надыходзіць ноч. Гэта клубок залацістых змей…
Нечакана для сябе я заснула.
— Гэй, мне здаецца, вам трэба яе запоўніць, — мой патлаты сусед, які
гаварыў з амерыканскім акцэнтам, акуратна пакратаў мяне за плячо і працягнуў бланк мытнай дэкларацыі.
Відавочна, ён узяў яе спецыяльна для мяне і аддаў толькі калі мы падляцелі да Лондана, каб даць мне паспаць. Добрая душа, а я яшчэ не хацела
з ім размаўляць.
— Дзякуй.
Я пачала запаўняць дэкларацыю, упісваючы прыгожым почыркам, што
еду працаваць легальна, грошай у мяне з сабой мала, а не з сабой — яшчэ
менш, грамадзянства ўкраінскае…
Начны Лондан не выглядае як россып дыяментаў. Калі ўжо быць
паэтычна паслядоўнай, падумала я, яго можна параўнаць з велізарным кустом, аплеценым дыяментавым павуціннем. А дыяментавае яно таму, што на
яго выпала дробная раса перад світанкам, якую асвяціла… асвяціў ліхтарык
асобы жаночага полу, народжанай 18 ліпеня 1976 года ва Украіне ў горадзе
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Будзе цудоўна жыць і працаваць у Лондане, дзе можна дазволіць сабе
раскошу распавядаць пра тыя навіны, якія сапраўды адбыліся, а не пра тое,
што загадана зверху.
Але насамрэч у Лондане мне патрэбна было зусім іншае.
Адшукаць тое, што снілася мне доўгіх сем гадоў.

211

16.01.2015 9:02:03

Пераклады / Переклади

Палтава, пашпарт нумар такі-та, якая ўстала пасярод ночы і выйшла на двор
кінуць палкай у сабаку, каб той не брахаў. Я ўздыхнула. Ну здароў, горадгерой Лондан. Нам прыйдзецца звыкаць адно да аднаго.

212

Прыснісь жаніх нявесце
У сваю першую ноч у гатэлі пад цяжарам гары пытанняў, з якімі трэба
было разабрацца, я атупела і абсалютна нічога не адчувала. Перад сном я
спрабавала згадаць, што са мной адбылося за дзень, каб неяк укласці ў галаве пераезд з адной краіны ў іншую. Але ў галаве ўсё адно нічога не
ўкладвалася, і я падумала, што лепш ісці спаць.
— На новым месцы прыснісь жаніх нявесце, — сказала я сабе ўголас.
Прагучала гэта дзіка.
Прачнуўшыся, нейкі час я не магла ўцяміць, дзе знаходжуся. Над галавой цьмяна віднелася трэшчына ў столі. Пацягнуўшы носам, я здагадалася,
што акно адчыненае і на дварэ дождж. Падумалася, што цяпер я зусім адна,
абсалютна і цалкам. Усе тэлефонныя нумары ў маім блакноце — гэта нумары кіеўскіх сяброў і калег. А ў гэтым горадзе мне зусім няма каму пазваніць. Тут ніхто не ведае, што я існую і мяне трэба любіць. Гэта думка трохі
напалохала.
Чаго я прыехала
Я палезла ў сумку па свой «Жэтан». Пачак аказаўся пусты. Я ўздыхнула,
устала і падышла да стала, на якім ляжаў блок цыгарэт, прывезеных з Украіны. На тым жа стале бялеў напісаны і не адпраўлены ліст, на якім значылася:
Джым Барлі, вуліца такая-та, Лондан.
Ну што ж ты, сказала я сабе. Бяры гэты ліст, кладзі яго ў торбу, выходзь
на вуліцу і кідай у паштовую скрынку. Чаго ты ўвогуле сюды прыехала?
Глядзець на трэшчыну ў столі ў гатэлі на Бэйзвотары? Ты прыехала, бо хацела адшукаць пэўнага чалавека. Кінула ўсё да чорта і прыляцела за дзве
тысячы міль. Ты ўжо нават ліст напісала, табе ўжо больш нічога не трэба
рабіць, толькі кінуць канверт у паштовую скрынку.
Я заплюшчыла вочы. Перада мной адразу ўзнік вобраз чалавека, вядомага свету як Джым Барлі — саксафаніст, прыгожы мужчына дзесьці, я
прыкінула, гадоў сарака. Думка пра яго ўзрост мяне ўразіла. Калі мы сустрэліся, яму было трыццаць тры, і з першага погляду я зразумела, што нікога прыгажэйшага за гэтага мужчыну ў жыцці не бачыла. Толькі Бог ведае,
як ён цяпер выглядае, калі увогуле жывы. Я расплюшчыла вочы. Перад імі
і надалей бялеў ліст. Я ўсунула яго ў торбу і пачала апранацца.
Пагроза галоднай смерці
На сняданак у гатэлі давалі аўсяныя камякі і тосты з маслам. Для брытанца гэта смачны сняданак, пасля якога трэба апрануць касцюм у палосачку і паехаць цягніком у Сіці сачыць за рынкам каштоўных папер. Для маладога адносна здаровага ўкраінскага чалавека гэта пагрозлівы сімптом. Перажоўваючы цвёрдыя гатэльныя тосты, я зрабіла выснову, што перш, чым
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кінуцца ў вір новага жыцця, трэба разабрацца з простымі рэчамі, а менавіта
— вырушаць на пошукі ежы, іначай я тут доўга не працягну. Мне раптам
захацелася свежаніны з цыбуляй. Пакуль я шукала плашч, запакаваны на
дно торбы, думка пра смажаную свініну разраслася да катастрафічных,
свінскіх маштабаў.
Я спрабавала пераканаць сябе, што тосты — таксама ежа. Самаперакананне дало нечаканы эфект. Мне перахацелася свініны, але з’явілася нейкае
іншае невыразнае адчуванне. Хутка яно аформілася ў думку пра велізарную
міску пельменяў са смятанай. Адчуванне ўзмацнялася і ў рэшце рэшт таксама дасягнула балючай вастрыні.
Адсутнасць старых савецкіх гастраномаў у Лондане я пачала ўспрымаць
як надзвычайную подласць, наўмысна кімсьці ўчыненую.
Урэшце я выйшла на вуліцу і пачала гуляць па раёне, пра які ведала
толькі тое, што ён называецца Бэйзвотар і што ў ім павінна быць прыгожа,
хаця мне пакуль што ўсе будынкі ў Лондане здаваліся аднолькавымі. Рашэнне маёй праблемы знайшлося надзіва хутка. Кітайцы! «Пельмені — гэта
ж кітайская страва», — радасна думала я. Ногі самі хутчэй панеслі мяне ў
бок кітайскага рэстарана, у вітрыне якога да таго ж віселі апетытныя, румяныя, шалёна прывабныя і на сто працэнтаў неймаверна смачныя смажаныя
качкі. Я пастаяла перад дзвярыма, на якіх было вывешанае меню. Мяне ўсё
задавальняла, нягледзячы на тое што назвы страў былі напісаныя па-кітайску, іерогліфамі.
З радасцю і энтузіязмам я пераступіла парог рэстарану.
— Колькі вас? — запытаўся суворы кітаец, гледзячы неяк скрозь
мяне.
Я азірнулася. Ззаду нікога не было.
— Ды я, нібыта, адна, — здзівілася я.
— Тады, мэм, мы не можам вас пасадзіць. У нас мінімум — гэта столік
на дваіх. Прабачце, — дадаў ён, закрываючы мне ўваход.
Окей, падумала я, чорт з вамі. Мне нават перахацелася пельменяў.
Казёл, падумала я.
Засталося толькі ісці куды-небудзь шукаць іншае месца, дзе людзей не
дыскрымінуюць па прыкмеце парнасці. Што я, не чалавек, калі мяне не
двое? А да таго ж: а самой мне гэта што, прыносіць асалоду? Мне б таксама
хацелася, каб мяне было двое. Не ў плане раздваення асобы, а каб быць з
кімсьці.
Гэта і ёсць яна, адзінота. Адзінота — гэта калі цябе не пускаюць нават
у кітайскі рэстаран, бо там столікі толькі на дваіх. А калі ты адзін у цэлай
краіне, то сядзі дома і хавай гэты факт ад наваколля. Калі ты адзін, значыць,
ты няўдаха, і ніхто не захоча з табой знаёміцца. А то ты яшчэ прычэпішся,
як рыба-прыліпала, пачнеш тэлефанаваць, вымагаць сяброўства і цяпла.
Імжыла. Парасонік я забыла ў Кіеве.
Мяне кудысьці несла без пэўнай мэты, бо я папросту не ведала, што
рабіць. Дождж заліваў мне твар, я амаль нічога не бачыла. Адплёўваючыся,
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я заскочыла ў нейкую арабскую крамку, дзе прадавалася ўсё: ад пральнага
парашку да віна і кніжак пра бен Ладэна. Прыгладзіўшы мокрыя валасы і
працёршы акуляры швэдрам, я стала шукаць, чаго б такога набыць, што не
выкліча кулінарнага шоку.
Пасля доўгіх маіх роздумаў сумка папоўнілася франкфурцкімі сасіскамі, французскай булкай і польскім півам. Я раптам усвядоміла, што салёных
агуркоў і кефіру ў гэтай краіне, мабыць, таксама няма, і я ўжо маўчу пра
сала. На якія ж ахвяры прыходзіцца ісці, калі ў гульню ўступае жарсць і
калі з завязанымі вачыма робіш крок у невядомае.
Пакуль я закуплялася, дождж перастаў.
З дапамогай карты я знайшла дарогу да гатэлю. Выцершы галаву ручніком і ўключыўшы тэлевізар, я пачала мачаць сасіскі ў кетчуп і ўмінаць іх,
запіваючы славутым півам з мілагучнай назвай «ЕВ».
Сумесь прадуктаў розных народаў дзіўным чынам стварыла пэўнае
ўражанне гастранома на Уладзімірскай, таго, што насупраць СБУ, дзе
заўжды прадаваліся вельмі танныя пузатыя сардэлькі, на якія прадавачкі
ляпалі лыжку таматнага соусу «Краснадарскі».
…
Суп
Наступная раніца таксама пачалася з аўсяных камякоў з малаком. Я
адчула, што трэба як мага хутчэй знайсці кватэру, дзе можна будзе смажыць
сала.
Праца пачыналася на наступны дзень. «Хутчэй бы ўжо», — думала я,
там хаця б будзе каму сказаць «дабрыдзень», а можа, людзі нават параяць,
як у гэтым горадзе ўвогуле можна выжыць. Выйшаўшы з гатэлю, я наўгад
пайшла шукаць ежу. Прамінуўшы некалькі кітайскіх рэстаранаў, з якімі ў
мяне ўжо быў сумны досвед, я ўрэшце набрыла на японскі і ўсцешылася.
— Мне міса-суп і сушы, — нават не глянуўшы ў меню я назвала маленькай сімпатычнай афіцыянтачцы першае, што прыйшло ў галаву з японскай кухні. На маё шчасце, яна не стала зазіраць мне за спіну, пытаць «колькі вас» і гэтак далей, а проста ўсміхнулася і пайшла па суп.
Мне палепшала.

Як нерамантычна шукаць каханне
ў свеце сучаснай бюракратыі
У панядзелак пачалася праца. Уласна, пачалося, хутчэй, вырашэнне
праблем. Каб ты ведаў, Джым Барлі, колькі марокі трэба перажыць і колькі
папер запоўніць ды выслаць, каб мець магчымасць вось так прыехаць цябе
шукаць.
Гэта раней, у рамантычныя часы, у якія я не веру, было проста: хочаш
знайсці сваё найвялікшае каханне — сядаеш на карабель і ляціш, цьху,
плывеш яго шукаць, і пажадана з Англіі ў Індыю ці яшчэ ў якую калонію,
дзе ты будзеш шукаць каханага (ён акажацца белым мужчынам высакароднага
паходжання) сярод дзікіх і жорсткіх тубыльцаў.
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«Ні атвета ні прывета»
Мінула некалькі дзён, напоўненых жорсткай барацьбой за існаванне.
Джым не адказваў. Тады я напісала яму другі ліст.
Праз два тыдні стала зразумела, што адказу не будзе. Варыянтаў было
некалькі: пісаць трэці ліст, які, відавочна, паўтарыў бы лёс першых двух,
напіцца з гора або нейкім іншым чынам шукаць далей.
Інфармацыі пра Джыма ў мяне было няшмат. Праўда, мы пэўны час
ліставаліся, і ў лістах ён распавядаў пра сваё жыццё, але, па-першае, было
гэта сем гадоў таму, а па-другое, я выкінула ягоныя лісты, калі чарговы раз
паклялася сабе забыць пра яго і жыць нармальным жыццём. Ягоны адрас
захаваўся ў мяне амаль выпадкова — на кавалку сурвэткі з рэстарана, засунутым у стары блакнот. Але падобна, што ён ці больш там не жыў, ці не
жадаў адказваць. У апошняе верыць не хацелася.
Arbeit macht frei
Нарэшце я пазнаёмілася з людзьмі, з якімі мусіла працаваць. Калектыў
аказаўся акурат такім, як я ўяўляла. Вельмі ветлыя людзі — кожны прапанаваў сваю дапамогу. Словам, нікому не было да мяне справы. Асноўная
змена заканчвалася а шостай, і ўсе адразу ішлі дамоў. Пазней я высветліла,
што часам супрацоўнікі выходзяць на піва, і цалкам магчыма да іх далучыцца.
Праўда, тэмай размовы абавязкова будуць офісныя плёткі. Мяне прыгнятала
адчуванне, што нікому са мной не цікава. Ніхто не хацеў мною захапляцца
і любіць мяне.
А праца мне спадабалася. У ёй не было амаль нічога творчага — і цудоўна. Я не люблю творчых работ, бо тады не хапае натхнення і сіл пісаць
вершы начамі. Асноўныя нашы абавязкі заключаліся ў тым, каб сачыць за
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Не трэба было запаўняць сто бланкаў, і прышчэпак не трэба, можна
проста прыплысці ды спакойна і надта рамантычна памерці ад малярыі за
адно імгненне да таго, як Ён пагрукае ў твае дзверы.
А калі ты прыехаў шукаць каханне ў Лондан з Кіева, падрыхтуйся цярпець. Трэба, па-першае, мець нейкую прычыну, больш зразумелую ў пасольстве, дзе табе павінны выдаць візу. Трэба мець працу і дазвол на яе. Потым,
калі ты сюды прыязджаеш, трэба адкрыць банкаўскі рахунак. Для гэтага ты
павінен давесці банкаўскаму менеджару, што ты не вярблюд і т. п. Прынесці
паперы з працы пра тое, што працуеш, з гатэлю, што там жывеш, ад Госпада Бога, што ён цябе напраўду стварыў па сваім вобразе і падабенстве, і ўсё
адно банкаўскі менеджар будзе думаць, што ты яго дурыш і насамрэч не
працуеш журналісткай, а нелегальна мыеш посуд у гей-бары ў Соха.
Потым трэба зарэгістравацца ў паліцыі, каб у выпадку чаго яна магла
абараніць ад цябе брытанскіх грамадзян. Увогуле, у мяне не было асаблівых
праблем з усім гэтым, але хацелася ўжо пачаць працаваць, а замест таго
даводзілася выстойваць у чэргах сярод афрыканцаў і лацінаамерыканцаў,
якім, як і мне, патрэбны быў паліцэйскі штамп у пашпарце, і якіх таксама
гэта раздражняла.
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паведамленнямі інфармагенцтваў, пераважна ўкраінскіх або рускіх, а калі
траплялася штосьці цікавае — перакладаць і правяраць паведамленні.

216

Спецыфіка нашых навін
А якія паведамленні з Украіны цікавяць заходнія мас-медыя? Што ўрад
чарговы раз украў у народа грошы? Не смяшыце мяне. Гэта праблемы вашага мудрага народу, што вы выбралі такі клёвы ўрад.
Навіны, якія ідуць у апрацоўку, пераважна пра заваленыя шахты і самалёты, што падаюць людзям на галаву. Можна яшчэ пра бомбы, якія скідаюць на жылыя дамы. Калі гіне дастаткова многа шахцёраў або гледачоў на
авіяшоу, праца ажыўляецца, мы становімся камусьці патрэбныя.
Калі б ва Украіне не гінулі шахцёры, падумала я ў нейкі чарговы раз,
нас бы ўсіх разагналі, і дзеці маіх калег больш не змаглі б хадзіць у прыватныя школы. Большасць людзей у аддзеле, які мяне наняў, то бок у аддзеле былых савецкіх і ўсходнееўрапейскіх краін, акурат з тых краін і паходзілі, мелі пастаянныя кантракты і не мелі ніякага ўяўлення пра тое, што
адбываецца навокал, то бок у Лондане, і што праз некалькі гадоў пасля іх
ад’езду адбывалася ў іх родных краінах. Вяртацца дамоў да нестабільнасці
і нізкіх заробкаў — не было дурных. Першыя некалькі дзён я вучылася
адрозніваць сваіх супрацоўнікаў. Усе яны здаваліся мне падобнымі адзін да
аднаго.
…
Наступнае жыццё
Я цудоўна памятала той стан поўнай агаломшанасці, які ахапіў мяне,
калі я пабачыла Джыма ўпершыню. Мы былі знаёмыя тры дні, і калі праз
тры дні развітваліся на брудным, залітым ранішнім кастрычніцкім дажджом, чыгуначным вакзале Кіева, я думала, што страчу прытомнасць. Але,
канечне, не страціла, бо ніколі гэтага не раблю.
Аднак я прымусіла сябе расціснуць пальцы, якімі трымала яго за руку.
Халодная імжа адразу апякла мне пальцы і выветрыла ўсё цяпло ад Джымавай далоні. Мы абняліся, і я хутка, не азіраючыся, пайшла. Гаворачы словамі ўкраінскай народнай песні, свет мне быў нямілы. Ад думкі пра тое,
што я толькі што страціла, сціскала горла і цямнела ў вачах.
— Мажліва, пабачымся ў наступным жыцці, — сказала я Джыму перад
тым, як адпусціць яго руку.
— Так, у наступным жыцці — абавязкова, — пагадзіўся ён.
Я дабралася дадому, упала на ложак і заснула без сноў. Маё цела, пра
якое я зусім забыла, патрабавала адпачынку. Тры дні я амаль не спала, бо
сэрца маё білася бесперапынку, як шалёнае, і практычна нічога не ела, бо
кавалак не лез мне ў горла, і ўвогуле не думалася ні пра што іншае, акрамя
Джыма. Цяпер Джыма не было, і я, праваліўшыся ў сон, прачнулася толькі
праз 15 гадзін. Нашу апошнюю ноч разам я не спала зусім. Паводле саўковых
правіл, Джыма пасялілі з кімсьці ў нумары на дваіх. Мы засядзеліся ў маім
пакоі дапазна, гаворачы пра тое, як дзіўна нас звёў лёс і як дзіўна, што
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Усе дарогі вядуць з Соха
На наступны дзень я пайшла ў Соха, у джаз-клуб «Роні Скотс», і
спытала ў чорнага сівога білецёра на ўваходзе, ці плануюцца ў іх выступы
якіх музыкаў з Сан-Францыска ці ўвогуле з Амерыкі.
— Так, міс. У гэту пятніцу — з Сіэтла, на наступны дзень — з ЛосАнджэлеса. Зараз я пагляджу адносна Сан-Францыска… Я ўпэўнены, што
ў нас будзе бэнд, але калі б вы, міс, зайшлі пасля Новага года...
— Я зайду і ў пятніцу, і ў суботу, і на наступным тыдні, і пасля Новага
года, — сказала я. — Я шукаю аднаго чалавека, ён жыве ў Сан-Францыска.
Я ведаю толькі яго імя і больш нічога.
Білецёр спачувальна паглядзеў на мяне.
— Спадзяюся, у пятніцу хлопцы нечым табе дапамогуць. Яны добрыя
мальцы, некалі ўжо прыязджалі да нас. Выступілі ўдала.
Так у маім жыцці з’явілася тактычная мэта — пятніца.
…
Балівуд
У рэшце рэшт я дабралася да гатэлю. У ім жылі ўсе, хто толькі прыехаў
з розных куточкаў свету ў Лондан працаваць на Карпарацыю і рабіць тое ж,
што і я, — чакаць, пакуль у іх краіне адбудзецца якая-небудзь вялікая катастрофа, а потым перакладаць усё на англійскую мову.
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паслязаўтра мы знікнем з жыцця адно аднаго назаўжды. Мы размаўлялі, я
памятаю, пра гэта спакойна, мяркуючы, што гэта ўдар лёсу, і дзівячыся, як
прывязаліся адно да аднаго за тры дні. Мне тады было васямнаццаць гадоў.
Я хацела, каб ён застаўся, але не ведала, што для гэтага трэба зрабіць.
У нейкі момант ён-такі пайшоў, але адразу ж вярнуўся. Украінскія гатэлі на світанку незалежнасці не прадугледжвалі вялікай колькасці аднамесных нумароў, і сусед з яго двухмеснага нумару, сказаў Джым, спаў вельмі
моцна і не адгукаўся на стук у дзверы. Я падазраю, што ён і не надта стараўся
дастукацца. Таму яму нічога не заставалася, акрамя таго як вярнуцца да
мяне. «Ну дык заставайся тады са мной», — сказала я.
— Калі хочаш прыняць душ, я дам табе ручнік.
— Я ні ў каго не бачыў такіх прыгожых вачэй, як у цябе, — сказаў ён.
Зразумела, што ў тую ноч я зусім не спала. Нават пад раніцу, калі мы
ўжо стаміліся, і я ляжала, удаючы, што сплю, я ўсё адно бачыла яго твар,
чула яго смех, голас, у вушах звінелі нейкія англійскія выразы, якія раней я
бачыла толькі на паперы, а цяпер пачула ад яго, напрыклад, «I love your
eyes», «It feels so good».
Назаўтра Джым сказаў мне, што таксама не мог заснуць.
— Я рабіў выгляд, што сплю, думаў, можа, ты тады заснеш.
Але ведаеце што? Седзячы ў начным офісе і гледзячы з вакна ў чорнае
лонданскае зімовае неба, з якога ліў бесперапынны глухі дождж, я падумала: калі я хачу яго знайсці, няма такой сілы, якая можа мяне спыніць.
Праўда ж? Проста трэба добра шукаць.
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У холе нашага гатэлю сядзелі індусы і глядзелі індыйскае кіно. Было
накурана. Кіно яны глядзелі так: перамотвалі ўсе размовы і ўключалі толькі
там, дзе спявалі і танчылі.
— Вось ён добра спявае, — сказаў мне адзін індус, паказваючы на іншага. — Мы павінныя неяк зладзіць вечар спеваў, і кожны будзе спяваць
народныя песні.
Я пагадзілася.
— У вас ва Украіне ёсць народныя песні?
— О, мільён. Усе пра любоў або нацыянальнае вызваленне, вам спадабаецца.
— Ну дык давай зробім паці. Хаця ў нас тут штодзень паці.
— А вы былі знаёмыя між сабой у Індыі?
— Ды не, тыдзень таму першы раз убачыліся.
— Ну прынамсі вы гаворыце на адной мове.
— Мы? Ды мы нават з розных краін! Я з Індыі, а вось ён — з Пакістану.
Мы ваюем з сорак сёмага года і адзін аднаго ненавідзім.
Усе засмяяліся. Я таксама. Кожны дзень набліжаў мяне да Джыма, ці,
прынамсі, так мне хацелася думаць.
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«Роні Скотс»
Нарэшце надышла пятніца, і я прыйшла ў джаз-клуб «Роні Скотс», на
выступ гурту з Сіэтла. Перад ім граў нейкі мясцовы, досыць неблагі джазбэнд. Я пачала чытаць меню напояў і зразумела, што абсалютна не арыентуюся ў мясцовых алкагольных тэндэнцыях. Тым часам патрэбны мне гурт
выйшаў на сцэну. Хлопцы зайгралі джаз. Мне вельмі спадабалася, як яны
граюць, асабліва бубнач.
Калі канцэрт скончыўся, я, скарыстаўшыся журналісцкім пасведчаннем, прайшла да хлопцаў за сцэну.
— Хачу папрасіць вас дапамагчы. Я шукаю Джыма Барлі, саксафаніста з Сан-Францыска. Можа, вы яго ведаеце ці падкажаце мне, як шукаць?
— Джым Барлі. Не, я яго не ведаю, — сказаў руды патлаты бубнач. —
Наш басіст некалі граў з кімсьці з Сан-Францыска.
Басісты і бубначы ў асноўным тусуюцца разам. Гэта рытм-секцыя, на
якой трымаецца ўся кампазіцыя. У глыбіні душы басісты і бубначы мяркуюць, што менавіта яны — самыя важныя.
Басіст аказаўся больш гаваркім. Ён адразу прадставіўся Мэтам, прапанаваў купіць мне выпіць, адвёў у бар і пачаў размову:
— Самога Джыма Барлі я не ведаю. Я пра яго чуў і ведаю некалькіх
чалавек у СФ, якія могуць быць з ім знаёмыя. А што? Адкуль ты яго ведаеш? З Украіны? Божа мой, што ж можна рабіць ва Украіне. Няўжо яго запрасілі там граць? А, Брытанскі савет арганізаваў. І што, ты хочаш яго знайсці? Навошта? Можа, я прыдамся замест яго? Не? Ты яго кахаеш? То бок
мяне ўжо не пакахаеш? Шкада. Але прынамсі можам выпіць. Мы ўвогуле
зараз збіраемся ісці піць у адзін бар тут паблізу. Хадзем з намі. Ты, увогуле,
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Ліхаманка
Прачнуўшыся на наступны дзень, я зразумела, што захварэла. Відавочна, падчапіла ўчора прастуду. У мяне была высокая тэмпература, перад
вачыма плавалі каляровыя кругі. Я хацела яшчэ раз пайсці ў «Роні Скотс»,
каб пагаварыць з хлапцамі з Лос-Анджэласу, які ўсё ж бліжэй да Сан-Францыска, але, паглядзеўшы ў люстэрка на свой бледны як у мерцвяка твар,
зразумела, што не змагу. Людзі падумалі б, што я нейкая страшная маньячка
з велізарнымі запалымі вачыма і палаючымі шчокамі. Я засталася ў ложку
ў гатэлі, укуталася ў коўдру і шалік, напілася лекаў ад прастуды і цэлы дзень
глядзела тэлевізар. У мяне была ліхаманка, мне па чарзе мроіўся Джым і
шахцёры ў Луганскай вобласці.
Я прахварэла некалькі дзён і, валяючыся ў гатэлі, вырашыла: пакуль
хлопцы ў Сіэтле шукаюць сляды Джыма, трэба схадзіць па тым адрасе, на
які я пісала лісты, і выясніць, ці Джым яшчэ там і не адказвае, — гэта было
б вельмі кепска, але прынамсі не трэба далей мучыцца, — ці ён з’ехаў. А
можа, цяперашнія жыльцы нешта пра яго ведаюць? Раён Марылебон
аказаўся ў цэнтры горада. Сімпатычная назва.
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з гэтай, як яе, Украіны, я так разумею. Даўно тут? Два тыдні? І за два тыдні
так добра навучылася размаўляць па-англійску?
Зычлівая гамонка Мэта мне спадабалася. Я сказала, што пайду з імі.
Астатнія хлопцы таксама аказаліся прыязнымі. Некаторыя далі мне свае тэлефоны, кажучы пазваніць хто праз тыдзень, хто праз два, калі яны зноў
будуць у Сіэтле і змогуць пашукаць Джыма.
— Калі ён жывы, то знойдзем, сястрычка, — паляпаў мяне па плячы
Джэры. — А калі не знойдзем, то я заўжды да тваіх паслугаў. Можа, хоць у
чымсьці змагу яго замяніць, га?
Ён падміргнуў, астатнія зарагаталі. Я таксама смяялася. На вырваных з
блакнота аркушах я напісала Джыму ліст і паклала ў канверт (некалькі я
скрала на працы — вось і спатрэбіліся). Ліст быў вельмі кароткі: «Прывітанне, Джым. Я — Пола, з якой ты пазнаёміўся сем гадоў таму ва Украіне.
Я цяпер жыву ў Лондане, але, наколькі разумею, ты адсюль з’ехаў. Мне б
хацелася сустрэцца ці хаця б атрымаць ад цябе нейкую вестку. Я вельмі
часта цябе згадваю. Спадзяюся, гэты ліст да цябе дойдзе». Я дапісала свой
адрас і тэлефон.
Мэт забраў ліст. Мы дамовіліся, што хлопцы дапамогуць мне знайсці
Джыма Барлі, а я за гэта павінна наведаць Сіэтл і прыйсці на іх канцэрт. Я
прысягнула, што так і зраблю.
З кожным удзельнікам гурту мы развіталіся найлепшымі сябрамі. Яны
называлі мяне сястрой і абяцалі знайсці майго Джыма любой цаной.
— Так, калі ласка, знайдзіце майго Джыма, — прасіла я.
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Стары корч
Я знайшла патрэбныя дзверы, зялёныя, у невялічкім дамку ў правулку
каля Вігмар-стрыт, побач з музычным холам. За дзвярыма грала оперная
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музыка і нехта гучна размаўляў па тэлефоне, абураючыся на ірландскіх будаўнікоў. Голас належаў не Джыму. Я дачакалася, пакуль размова сціхне, і
пастукала ў дзверы меднай калатушкай.
Праз хвіліну дзверы загулі. Мяне ўпускалі ў дом. Я штурхнула дзверы і
прайшла. За імі была лесвіца наверх, а наверсе стаяў стары, лысы, тоўсты і
плюгавы — я пашукала назоўнік, якім можна ахарактарызаваць гэтага чалавека. На думку прыходзіла толькі «корч». Ён быў з кійком і ўсміхаўся мне.
— Праходзьце, праходзьце… Вельмі прыемна, — сказаў мне корч. Яго
акцэнт і інтанацыі нагадалі мне касеты з оксфардскага аўдыёкурсу англійскай мовы. — Я вельмі рады, што на маю абвестку адгукнулася такая
прыемная маладая ледзі… Я, праўда, не пэўны, што гэты пакой дастаткова
вялікі, каб жыць у ім пастаянна, бо мой папярэдні жылец толькі начаваў там
на тыдні, а на выхадныя ездзіў у свой маёнтак за Лонданам. Праходзьце ў
вітальню. Як вас завуць?
— Пола, — сказала я.
Я вырашыла, што гэта лёс: пакой, дзе, відавочна, калісьці жыў Джым —
здаецца. А мне ж патрэбна кватэра? Вось я і здыму.
— Мяне завуць Дэвід. Вельмі прыемна. Вельмі прыемна. А дзе вы прачыталі маю абвестку пра пакой — у «Таймз»? Большасць людзей, якія тэлефануюць, спасылаюцца на «Таймз». Я змясціў абвестку яшчэ і ў «Лут», але,
здаецца, гэта марнаванне грошай.
— Так, я таксама ў «Таймз», — сказала я.
— Вы тут што робіце — вучыцеся ці?..
— Не, я працую, — сказала я, — я журналіст.
— А як даўно вы ў Лондане? Два тыдні? І ўжо так добра гаворыце паанглійску? Я вельмі прыемна ўражаны тым, што вы так добра ведаеце
замежныя мовы. У гэтай краіне ніхто больш не вучыць мовы, нікому нічога
не трэба, усе толькі і знаюць, што сядзець у пабах і напівацца як свіння —
ха! Я адразу казаў майму сябру Тоні, як толькі выбралі яго цёзку Блэра: ён
загоніць гэту краіну ў труну. Адкуль вы? З Украіны? Мусіць, гэта адзіная
краіна ў свеце, дзе засталіся інтэлігентныя людзі, якія гаворыць на замежных
мовах. Брытанія ўжо зусім апусцілася на дно. Сядайце. Хочаце чаго-небудзь
выпіць? Соку?
Корч пакульгаў на кухню і прынёс дзве шклянкі соку.
Мы трохі пагаварылі. Дэвід жыў тут ужо тры гады. Папярэдняга жыльца ён не ведаў. Будынак належаў камусьці, хто здаваў яго праз агенцтва. Як
выявілася, пасля разводу з жонкай Дэвід прадаў дом і стаў здымаць кватэру.
Раней гэта было параўнальна танна, улічваючы, што яго пенсія суддзі была
большай за мой заробак, але цяпер цэны ўзраслі, і ён быў вымушаны здаваць адзін пакой кватаранту.
Стары корч паказаў мне дом. Ніякага следу Джыма ў ім не было, а вось
ад старога слядоў было шмат. Паўсюль валяліся яго лісты, рэчы, стары
хлам, які шкада было выкінуць, горы «Таймз» і «Дэйлі тэлеграф», нейкія
оперныя праспекты.
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Мая яўрэйская кроў
— Ты яўрэй? — запытала я, калі стары вярнуўся з віскі.
— Так, і, дарэчы, мае продкі аднекуль з-пад Мінска. Гэта ж не ва
Украіне, так? Гэта, здаецца, у Беларусі.
— Здаецца, так.
— А ты яўрэйка?
— Наколькі ведаю, не.
— Што, зусім? У тваёй маці няма ні кроплі яўрэйскай крыві?
— Э... ну я дакладна не ведаю. — Я была трохі збянтэжаная такой настойлівасцю. — Можа і ёсць.
— Дакладна ёсць, — упэўнена сказаў стары корч. — Ты такая маладая
і разумная, ты мусіш быць яўрэйскай крыві.
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Усе сцены ў кватэры былі загрувашчаныя паліцамі з кнігамі. Я паглядзела пакой, які ён здаваў, кухню і ванную. Ванная была вялікая. Кухня…
Што тут сказаць. На кухні стаяла найбольшая калекцыя алкагольных напояў
з усіх, што я бачыла ў чыімсьці жытле. Я была ўражаная.
Падчас экскурсіі стары корч крахтаў і стагнаў. «Бедны», — падумала я.
— Такім чынам яшчэ раз: колькі за месяц вы просіце? — спытала я.
— Пяцьсот пяцьдзясят фунтаў.
— Гэта, шчыра кажучы, трохі больш, чым я збіралася траціць на
жытло… — пачала я, хоць, канечне, жыць там, дзе калісьці жыў Джым,
каштавала куды болей, і ўвогуле было неймаверна, што гэта магчыма.
— А калі пяцьсот? — хутка сказаў стары корч. Яму відавочна хацелася,
каб я пагадзілася. Мусіць, усе іншыя патэнцыйныя жыльцы не былі надта
радыя перспектыве бачыць яго ў вітальні кожны вечар.
— Пяцьсот я плаціць змагу.
— Цудоўна, — узрадаваўся стары. — Проста цудоўна! То адразу і пераязджай, — стала неяк зразумела, што мы перайшлі на «ты» ва ўкраінскім
сэнсе слова. — Дык, можа, усё ж наліць чаго нармальнага, каб адсвяткаваць
нашу дамову?
— Ээ… тады я буду бурбон з лёдам.
— Цудоўна, — зноў усцешыўся Дэвід і пайшоў на кухню.
Я хуценка ўстала на дыбачкі і выграбла з-пад яго крэсла купу неадкрытых лістоў. Зверху ляжалі нейкія рэкламныя праспекты, лісты з банку,
канверты афіцыйнага выгляду. Адным вухам слухаючы кашаль старога на
кухні, я пачала спехам перабіраць купу. Два мае лісты да Джыма знайшліся
вельмі хутка. Я засунула іх у торбу і пачала разглядаць кніжкі, каб трохі
суцішыць біццё сэрца і перавесці подых.
Кнігі былі пра оперу, пра музыку ўвогуле, пра гісторыю Еўропы, даволі многа — пра яўрэяў і ўсе іхнія пакуты. Безумоўна, падумала я, сам стары
корч — таксама яўрэй. На канвертах, адрасаваных яму, было напісана:
«Разенблюм».
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— Не ведаю, — яшчэ раз сказала я. — Наколькі мне вядома, у маім
родзе толькі ўкраінцы. Хаця ва Украіне цяжка сказаць. У нас яўрэяў заўжды
было столькі, што ні за што нельга паручыцца.
— Ва Украіне шмат яўрэяў загінула ў вайну. Вашы людзі іх забівалі.
Я абурылася:
— Нашы людзі? Ды ні фіга ж сабе! Колькі ўкраінцаў рызыкавалі жыццём, ратуючы яўрэйскія сем’і падчас акупацыі, і вось, калі ласка. Вось так і
рабі людзям дабро.
Ад гэтай невялічкай перапалкі Дэвід, здавалася, ажыў. Ён стаў энергічней адсёрбваць свой віскі і ўрэшце сказаў:
— Як наконт таго, каб схадзіць у рэстаран? Тут на Марылебон хай
стрыт ёсць вельмі добры італьянскі рэстаран. Я частую. Павінны ж мы адсвяткаваць наша рашэнне жыць разам.
Мы пайшлі ў рэстаран. За абедам стары пастаянна ўпускаў спагеці сабе на штаны і кашулю. Выпіўшы келіх к’янці, ён, відавочна, упаў у ступар,
мала гаварыў, спагецці сыпаліся на штаны дажджом. А мне стала шкада яго
яшчэ болей. Мусіць, ён страшэнна самотны, думала я. Напэўна ён і праўда
вельмі ўсцешаны, што хтосьці будзе з ім жыць.
На наступны ж дзень я пераехала. Колькі дзён пайшло на тое, каб
выцягнуць са свайго пакоя скрыні з чымсьці надта патрэбным, напрыклад,
старымі паламанымі прасамі і пагнутымі настольнымі лямпамі, ды прысабачыць іх на іншыя скрыні ў калідоры. Канечне, гэта былі не харомы, але
я жыла ў студэнцкім інтэрнаце ў Кіеве і ведаю, пачым фунт ліха.
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Асаблівасці міжнацыянальнага суіснавання
Са старым карчом мы хутка знайшлі агульную мову. Увечары, калі я не
выходзіла шпацыраваць, мы сядзелі ў вітальні і глядзелі тэлевізар. Дэвід
вельмі любіў каментаваць пабачанае. Ягоныя каментарыі былі досыць своеасаблівыя. Па-першае, Дэвід рэагаваў на ўсё, як дзіця, напрыклад, верыў у
тое, што паказвалі па тэлевізары, хоць і сцвярджаў, што разумее, што гэта
прыдумка. Калі ў серыяле нешта скрадалі, то ўвесь вечар Дэвід абураўся,
што злачынцу не пасадзілі ў турму, бо так не справядліва.
Па-другое, вельмі моцныя эмоцыі ў яго выклікала голая жаночая натура. Яму таксама надта падабалася Кайлі Міноўг, хоць ён і не меў ніякага
ўяўлення, пра што яна спявае.
Па-трэцяе, вельмі хутка выявілася, што ён не проста буркатлівы стары
корч, які лічыць, што адзіны ў свеце мае рацыю, ён яшчэ і расіст, нацыст,
антысеміт, жанчынаненавіснік, а таксама Дэвід не любіў дзяцей і брытанскіх
палітыкаў — за выключэннем хіба тых, з кім вучыўся ў Оксфардзе. Калі ён
бачыў брытанскага прэм’ера, па ўсёй хаце разносіўся жахлівы роў:
— Смерць шкодніку! Жаба! Фу! Рэптылія!
Тое, як ветліва ён размаўляў са мной, калі я ўпершыню прыйшла ў гэты
дом, здавалася, прымроілася. Таксама яму чамусьці вельмі не падабаліся
шатландскія футбольныя каманды.
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Навіна, якой не чакала
Як толькі хлопцы з джаз-бэнду, па маіх падліках, вярнуліся ў Сіэтл, я
пачала ім тэлефанаваць. Першым патэлефанавала, вядома, Мэту. Той не
браў слухаўку. Тады я набрала бубнача Алекса.
— Прывітанне, Гэта Пола з Лондана.
— Прывітанне, — адказаў мне забіты сонны голас. У іх там павінна
быць гадзін дванаццаць, можна было ўжо і ўстаць. Аднак Алекс, відавочна,
лічыў інакш.
— Калі хочаш, я ператэлефаную.
— Давай.
Я ператэлефанавала праз некалькі гадзін. Алекс больш-менш ачомаўся
— Паслухай, мы яшчэ тады пагаварылі з Мэтам, і ён сказаў, што паразмаўляе са сваімі сябрамі з СФ.
— Так, ён і мне гэта сказаў. Проста яго тэлефон не адказвае.
— Ну, мабыць, у гэтага казла, як заўжды, скончыліся грошы на картцы.
Патэлефануй яму праз пару дзён. Як там у Лондане, дождж?
— Пакуль не, але хутка будзе.
Я зноў сказала, як кайфова хлопцы гралі ў Лондане і што я да іх абавязкова прыеду ў Сіэтл на іх канцэрт. Алексу гэта спадабалася, яго голас загучаў
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— Праклятыя злачынцы, іх ўсіх трэба паперасаджаць у турму. Гэты
вось калісьці напаў на нейкага чарназадага і прылюдна назваў яго чарназадым! Расісцкая свіння.
Дэвід не заўважаў супярэчнасці ў сваім выказванні. Ён з любой нагоды
лаяў чорных, пры гэтым у яго была чарнаскурая сяброўка, якую ён страшэнна
любіў.
З баксёраў старому карчу падабаўся Льюіс і не падабаўся Тайсан.
— Тайсан — жахлівы чалавек. Гвалтаўнік. Вось Льюіс — добры чалавек. Я за тое, каб Льюіс даў яму каленам па яйцах і павыбіваў усе зубы.
Табе падабаецца Льюіс? Ці табе падабаецца гэтая пачвара Тайсан? — стары
рабіў глыток віскі. — Калі б ты вырашыла біцца з Льюісам, ты б і хвіліны
на рынгу не прастаяла, — абвяшчаў стары відавочную ісціну.
— Ты б і секунды не прастаяў, — казала я. Стары згаджаўся.
З кожным праглядам тэлеперадач мой слоўнікавы запас англійскіх лаянак папаўняўся. Я, канечне, падазравала, што гэтыя лаянкі былі ва ўжытку
ў Оксфардзе пяцьдзясят гадоў таму і ад іх тхне нафталінам, але ўсё адно
старанна іх запамінала. Стары, у сваю чаргу, вельмі цешыўся, што яму нарэшце ёсць з кім паглядзець тэлевізар, хаця ён хутка звык да гэтага і пачаў
патрабаваць маёй кампаніі ўвесь час. Паступова ён прыйшоў да высновы,
што варта толькі трошкі паенчыць — і я буду хадзіць для яго ў краму і гатаваць абед. Затое часам стары запрашаў мяне ў оперу, дзе трэба было сачыць,
каб ён не хроп, а калі пачынаў храпці — штурхаць яго ў бок. Гэта я рабіла з
задавальненнем.
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жвавей. Ну канечне, хто хоча, каб пасля ўчарашняга яго будзілі патрабаваннямі выканаць нейкія дзіўныя абяцанні, дадзеныя пасля некалькіх добрых
кактэйляў і цыгарэты з анашой. Аднак ні адзін музыка не адмовіцца выслухаць тыраду пра тое, як ён выдатна адыграў. Па сабе ведаю.
Праз два дні нарэшце адказаў Мэт. Яго голас гучаў бадзёра, ён сказаў,
што выдатна мяне памятае і зноўку адзначыў, што лепей бы я разлюбіла
Джыма і палюбіла яго.
— Ты лепш адразу мне скажы, што згубіў мой ліст. А калі не — ці ёсць
у яго шанец трапіць па прызначэнні, — сказала я, усміхаючыся.
— Ну канечне, калі толькі твой Джым жывы і сапраўды ў Сан-Францыска, ён твой ліст атрымае. А я думаю, што так і ёсць, бо чуў яго прозвішча не так даўно. Павінны ж джазмены рабіць штосьці адзін для аднаго, тым
больш, калі твайго калегу шукае такая прыгожая дзяўчына. Паслязаўтра
адзін чалавек, з якім я граў, едзе граць у Сан-Францыска. Спадзяюся, што
нехта з іх трымае сувязь з тваім Джымам.
Я патэлефанавала праз некалькі дзён.
— Паехаў твой ліст, — радасна паведаміў Мэт. — Прыяцель, з якім я
граў, Грэг Нэйтан, вельмі добры хлопец, сказаў, што зробіць усё магчымае.
Ён, здаецца, знаёмы з жонкай твайго Джыма. Ты ўвогуле ведала, што ён
жанаты?
— Так, — схлусіла я.
Пераклала з украінскай Паўліна Купрысь.
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БЕЛ

Нарадзілася ў Івана-Франкоўску, скончыла Прыкарпацкі нацыянальны ўніверсітэт імя
Васіля Стэфаніка. Аўтар кніг апавяданняў «Як я стала святою», «Гаварыць», «Звераслоў» і
рамана «Біяграфія выпадковага цуду». Творы перакладаліся на польскую, нямецкую,
румынскую, рускую, англійскую і беларускую мовы. Свет Тані Малярчук дзіўны і (сюр-)
рэалістычны. Цяпер пісьменніца жыве ў Вене.

Як яна паабяцала сабе
не з’язджаць з глузду
(Урывак з рамана «Біяграфія выпадковага цуду»)
«Уся справа ў грашах», — казала Лена. Народ без грошай страшны, бо
страчвае разнастайнасць выгляду. Бедныя людзі робяцца злодзеямі або філосафамі, трэцяга не дадзена. Я, напрыклад, ніколі не мела грошай, але
была надта баязлівая, каб навучыцца красці.
Леніны бацькі мелі грошы гады ў рады, калі атрымлівалася штосьці
дзесьці сцягнуць, а атрымлівалася гэта, на жаль, не так часта, бо іншыя
таксама не спалі ў шапку, і на ўсіх не хапала. «Краіна злодзеяў», — прыгаворваў Ленін бацька, цягнучы з заводу, які калісьці вырабляў сакрэтныя
дэталі да сакрэтных атамных субмарын, спісаны алюміневы дрот.
«Калі вы ўжо панажыраецеся», — прыгаворвала Леніна мама, выносячы з шакаладнай фабрыкі за пазухай кілаграм цукерак «Майская ноч».
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Таня Малярчук
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Бацька заўсёды пахнуў алюмініем, мама — шакаладам. У з’яднанні
выходзіў нейкі дзіўны ненатуральны пах новага часу, хаця для Лены не
было ніякага старога часу, быў толькі гэты. Лена не ведала, што бывалі і
іншыя часы, але большасць людзей навокал яшчэ іх памяталі. Хто-ніхто па
іх сумаваў, бо там было ўсё дакладна і па пяцігодках, былі нейкія тры
прадукты ў крамах, былі баваўняныя майткі, была ашчадкніжка, на якую
клалі грошы, і праз дзесяць гадоў, калі падыдзе чарга, набывалі аўтамабіль.
Цяпер жа, па новых часах, не было ані прадуктаў, ані майтак, ані
аўтамабіляў. Усе хадзілі збяднелыя і абдзёртыя, і новыя часы нічога добрага
не абяцалі — толькі дзяцей, якія хочуць есці, і дзяцей, якія не маюць што
апрануць.
Калі ў краму прывозілі масла, чарга цягнулася ажно ў суседні раён.
Лена прапускала ў гэты дзень школу, бо масла прывезлі. Яе мама ішла на
шакаладную фабрыку і вярталася а пятай вечара, якраз тады Лена нарэшце
дарывалася да прылаўка. Масла давалі 150 грамаў. Яго елі тыдзень па грамульцы.
Лена ненавідзела масла і часта казала, што не разумее, навошта яго
прыдумалі. Яна любіла мяса, магла есці яго тройчы на дзень.
Тады бацька сказаў Лене:
— Вунь людзі ў Паўночнай Карэі нават слова «ялавічына» не ведаюць.
Вычытаў у нейкіх часопісах. Лена таксама не дужа ведала, што такое
ялавічына, але калі табе кажуць, што камусьці дзесьці яшчэ горш жывецца,
робіцца лягчэй. Дзякуй Богу, што дзесьці камусьці горш, бо тады тут было
б зусім невыносна.
— Маеце цяпер незалежную Украіну! — Лена часта чула гэта, стоячы
ў чэргах, і вельмі абуралася.
— Вы што, не радыя? — казала яна. — Украіна не была незалежнай
амаль тры стагоддзі. А цяпер незалежная! Мы цешыцца павінны.
— З чаго цешыцца, дзіцятка?! Што ў чарзе днямі стаіш?
— Ну, — ужо не так упэўнена пярэчыла Лена, — гэта толькі напачатку
так. А потым мы ўсе будзем шчаслівыя ды багатыя. Бо самі сабе гаспадары.
«Гаспадары» адказвалі Лене коратка і ясна: «Заткніся!» Хаця ўпотай
песцілі тыя самыя спадзяванні.
Лена ўяўляла сабе Украіну велізарным пшанічным полем, паміж пшаніцай дзе-нідзе сінеюць валошкі ды чырванеюць палявыя макі, неба блакітнае-блакітнае, сонца яркае і такое ўкраінскае-ўкраінскае. Дзяўчаты ў
вышытых кашулях і з вянкамі кветак на галаве, дзяды ў гуцульскіх жупанах
граюць на дрымбах, мужчыны працуюць у полі — косяць там ці стаяць і
кураць, і ўсе шчаслівыя ды багатыя. Другі пункт быў асабліва значны, а
першы прама прапарцыянальна залежаў ад другога і, уласна, абазначаў тое
самае. Усе шчаслівыя і багатыя.
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Каб неяк перажыць новыя часы, людзі пачалі куды-небудзь з’язджаць.
Хто ў Польшчу, хаця там, здаецца, не было нічога лепшага, хто ў Італію
(хаця ўкраінцы даўно парабіліся італьянцамі, таму што елі адныя толькі
макароны), хто ў Партугалію — пра гэтую краіну Лена не ведала нічога.
Яе бацька таксама вырашыў з’ехаць.
Яны сядзелі з мамай на кухні і пасля смачнай макароннай вячэры гаварылі так:
— Едзь! — казала мама. — Едзь, бо паздыхаем.
— Куды я табе паеду?! Ну куды? — пытаўся бацька.
— Едзь у Італію. Вунь Мірося з маёй працы паехала. Прысылае шалёныя грошы.
— Я табе што, Мірося? Яна там не рукамі зарабляе.
— А чым, па-твойму?! Яна фатаграфіі прысылала. Жыве на вілле ў
старых мужа і жонкі. Даглядае іх і ўсё мае. Усё! Яе кормяць, апранаюць,
раз на месяц мае выходны. Прычоску сабе зрабіла, цяпер да чалавека падобная.
— То ты й едзь!
Мама маўчала.
— У Італію я не паеду, бо там мафія, — урэшце вырашыў бацька.
Ён пастаянна глядзеў італьянскі серыял «Спрут» пра сумленнага камісара міліцыі, які змагаецца сам-адзін з неўміручай мафіяй. У тым серыяле
так выглядала, што ўся краіна — мафія, толькі адзін камісар Катані сумленны. За што й паплаціўся галавой. Яго, здаецца, і ў басейн з сернай кіслатой кідалі, і сям’ю застрэльвалі, а ён упёрся і ўсё. Сумленны быў. Тады яго
таксама прыстрэлілі, і на гэтым серыял скончыўся.
— Я паеду ў Амерыку, — сказаў бацька.
— Амерыку? — мама нават не асмельвалася пра яе падумаць. — Давай
у Амерыку!
Пра Амерыку ўвогуле асобная гісторыя, але, напэўна, усе яе ведаюць.
Амерыка — гэта рай на зямлі. Там дарогі выбрукаваныя далярамі — бяры,
набірай, колькі хочаш. Праўда, чорных шмат, колішніх рабоў, на іх калі глядзіш, заўсёды смяяцца хочацца, але смяяцца нельга, бо застрэляць. У Амерыцы ўвогуле ва ўсіх ёсць пісталеты. Дзеці страляюць у выхавацеляў і
настаўнікаў, напрыклад, калі тыя ім чымсьці не дагадзілі. Але ўсе гэта церпяць, бо лепей жыць каротка, але з далярамі, чым доўга, але без.
Далёкія амерыканскія родзічы Ленінай бабулі раз на два гады прысылалі
драўляную скрыню з хусткамі і рознымі прысмакамі, якія, пакуль скрыня
плыла праз акіян, паспявалі сапсавацца. Але хусткі бабуля вельмі любіла і
заўсёды называла іх «амерыканскія». Казала Лене: «Дзіцятка, падай-но мне
з шафы тую амерыканскую хустку».
— А ты ведаеш ангельскую? — спыталася Леніна мама.
— Вучыў ва ўніверсітэце, — адказваў бацька. — Ду ю спік інгліш, ес
ай ду! Я і нямецкую вучыў, так што не перажывай, дам сабе рады! Шпрэхэн
зі дойч?! Нацюрліхь!
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Каб выехаць у Амерыку, Ленінаму бацьку трэба было «выйграць»
грын-кард. Яна, гэтая карта, прадавалася ў кожным заканурку, толькі плаці
грошы — і едзь здаровы. Але каштавала шмат, у Ленінага бацькі столькі не
было. Таннейшы спосаб — купіць, там жа ў заканурках, фальшывае запрашэнне ад амерыканскіх родзічаў, каторых ніколі не існавала, у якім гэтыя
родзічы на каленях моляць цябе прыехаць да іх на месяц пагасцяваць. За
ўсё яны плацяць, будуць карміць цябе і даглядаць, як уласнае дзіця. Галоўнае — не пераблытаць імёны гэтых родзічаў і мець на сумоўі ў амерыканскім консульстве спакойны твар. Твар, які выклікае давер. Які кажа
працаўнікам консульства: «Вы не турбуйцеся, я абавязкова вярнуся назад,
толькі месяц пагасцюю і імгненна назад, толькі мяне й бачылі. Сто гадоў
мне трэба вашая Амерыка з колішнімі рабамі і пісталетамі! Мне і тут добра
жывецца — не Украіна, а проста-такі цуд эканамічнага развіцця!»
Так трэба было выглядаць.
Ленін бацька практыкаваўся перад люстэркам цэлы месяц. Вучыўся
кантраляваць міміку, каб жылкі ад страху не выскоквалі адна перад адной.
Каб голас быў упэўнены, але не занадта, бо занадта ўпэўненыя галасы таксама выклікаюць падазрэнні.
Ехаць у Кіеў адзін Ленін бацька баяўся, таму падбіў на авантуру свайго
найлепшага сябра Толіка. Каб той паехаў за кампанію. Толік быў высокім і
чорнавалосым. Выглядаў настаўнікам музыкі і нават пальцы меў доўгія і
тонкія, пальцы піяніста, хаця сам, здаецца, калі і граў, то на скрыпцы. У яго
было двое дзяцей і маладая жонка.
Паехалі ў Кіеў. Леніна мама праводзіла дэлегацыю са слязьмі на вачах.
Лена ж распавядала ўсім, што мусіць тэрмінова вучыць ангельскую і будзе
сумаваць па Украіне да канца сваіх шчаслівых багатых дзён.
Але ў Кіеве нешта не пайшло. Твар Ленінага бацькі ўсё роўна яго
выдаў. Ці з голасам штосьці было не так. Ці імёны «родзічаў» ад страху
пераблытаў. Ці кашулю не тую апрануў. Ці проста не пашчасціла. Словам,
у візе яму адмовілі і забаранілі прасіць яе паўторна цягам наступных пяці
гадоў.
— Добра, што ў турму не пасадзілі, — казала потым Леніна мама.
А вось Толіку, які ўвогуле ехаў за кампанію, візу далі. Відавочна, выгляд
настаўніка музыкі спрацаваў. Толік вінавата сабраў манаткі і паехаў у краіну даляраў. Праз два гады да яго пераехала жонка. Праз чатыры — дзеці.
Цяпер Толік жыве ў Нью-Ёрку, гаспадарыць у фірме па будаўніцтве пластмасавага амерыканскага жытла. Напісаў Ленінаму бацьку ліст: «Украінцаў
тут багата, жыву так, нібы й не выязджаў нікуды». Нібы ад гэтага камунебудзь мелася стаць лягчэй.
Старэнькая Леніна бабуля, тая, што ў амерыканскіх хустках хадзіла,
памятала не толькі старыя часы, але і так званыя часы пракаветныя, што
панавалі да таго, як пралетарыі ўсіх краін аб’ядналіся і прыйшлі на ейнае
поле араць. Яна называла гэтыя часы «за Аўстрыяй». Штопраўда, калінікалі яна блыталася і гаварыла: «за Польшчай», маючы на ўвазе, несум-
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ненна, адно і тое ж. Леніна бабуля лічыла тыя часы найлепшымі ў сваім
жыцці. Мажліва таму, што тады яна была маладая і прыгожая. І мела зубы.
І магла есці салёныя агуркі. Хаця з таго, што Лена ад яе чула, цяжка было
зразумець, ці мелі людзі грошы, ці не. Лена падазравала, што такі не мелі,
бо на нашай зямлі, казала яна, быць багатым неяк непрыстойна. Тады цябе
лічаць або злодзеем, або прадажнай шкурай.
Малой бабуля мусіла сама араць вялізнае бяскрайняе поле. Ейны бацька, якога бабуля называла «дзедзё», і Лена думала, што гэта ейны дзядзька,
пайшоў на Першую сусветную вайну і прысылаў адтуль фотаздымкі. Прысылаў адтуль фотаздымкі нават тады, калі вайна скончылася і нават калі пасля
вайны прайшло дзесяць гадоў, і нават тады, калі пачалася новая вайна.
Спачатку ён жыў у Чэхіі, потым у Аўстрыі, потым міграваў у Амерыку,
і, напэўна, нейкія ягоныя дзеці ці ўнукі з часам панадзіліся слаць драўляныя
скрыні з хусткамі і прысмакамі. Дзедзё проста не вярнуўся.
Падобных гісторый Леніна бабуля распавядала шмат, але, што дзіўна,
без злосці, часам нават намагаючыся ледзь-ледзь апраўдаць уцекачоў. «Вось
у гэтай хаце, — казала яна, — муж таксама не вярнуўся, у жонкі ад гора і
сораму памяшалася ў галаве. А тут было дзевяцёра дзяцей. Іхняя мама
закрыла іх на ключ, а сама ўцякла з каханкам у Амерыку. Дзеці тры дні ў
хаце сядзелі, чакалі, ніводнага піску ніхто не чуў, а калі суседзі спахапіліся,
то чацвёра ўжо былі мёртвыя».
І бабуля прыцмоквала сваім бяззубым ротам: «Таке-та».
Яшчэ Леніна бабуля казала: «Ніколі не бывае так, каб не выйшла на
добрае».
Лена казала: «Бывае».
Тым часам у вёску, дзе жыла бабуля, польскія папы прыехалі рэстаўраваць мясцовы касцёл.
Паўстагоддзя гэты касцёл стаяў пасярод вёскі як помнік туалетнага
мастацтва. Кіраўнік мясцовага асяродку кампартыі, калі яна яшчэ існавала,
плаціў хлопцам грошы, каб тыя абпісвалі касцёл брутальнымі словамі і
ўвогуле рабілі там усё, што хацелі. Хлопцы і бясплатна рабілі б гэта з задавальненнем, а за грошы стараліся з усіх сілаў. У касцёле смярдзела горш,
чым у грамадскіх прыбіральнях, там не было вокнаў і дзвярэй, не было іканастаса, а пад столлю вілі гнёзды вароны і змеі.
Палякі прыехалі і ўсё адрамантавалі, гэта была нейкая вызначальная
памятка іхняй, польскай, культуры. У дзень святога Антонія — гэта таксама
нейкае іхняе вялікае свята — мелася адбыцца ўрачыстае адкрыццё касцёла
і першая імша. З Польшчы наехала дзесяць аўтобусаў паломнікаў і звычайных турыстаў. Шмат у каго з іх у гэтай вёсцы калісьці была сям’я, яны
блукалі па старых польскіх могілках, спадзеючыся адшукаць знаёмыя
прозвішчы на надмагільных плітах, і плакалі як дзеці.
Мясцовыя жыхары таксама ўрачыста паапраналіся і сабраліся каля
касцёла, нібыта ўсе разам зараз кінуцца на калені і прысягнуць на вернасць
Папе Рымскаму. Насамрэч жа ўсе чакалі падарункаў.
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Хтосьці пусціў чутку, што палякі прывезлі з сабою запакаваныя мяшкі
і падчас цырымоніі будуць раздаваць мясцовым дарагое польскае адзенне і
заморскія далікатэсы. Задарма, па дабраце душэўнай.
Людзі сабраліся і нецярпліва чакалі. Дзеці тусаваліся непадалёк, рыхтуючыся па першай камандзе кінуцца ў атаку.
Цырымонія рухалася павольна. Людзі пераміналіся з нагі на нагу.
Польскі святар, сімпатычны малады хлопец, ламанай украінскай казаў кранальную, чуллівую прамову пра час і памяць. Ён дзякаваў мясцовым за захаванне польскага касцёла, і некаторыя мужчыны з натоўпу сарамліва апускалі вочы.
Нарэшце з аўтобусаў пачалі выносіць доўгачаканыя мяшкі з дабром. У
людзей загарэліся вочы. Яны ведалі, што гэта для іх, і, не чакаючы дазволу
і яшчэ некалькіх апошніх урачыстых слоў, кінуліся на мяшкі, як каёты на
мёртвую антылопу. Палякі, што неслі мяшкі, спачатку паспрабавалі абараняцца, але хутка зразумелі, што іх затопчуць, і ўцяклі.
Мяшкі затрашчалі па швах, і адтуль высыпаліся тонны карамелек. Людзі неяк нават не паспелі расчаравацца. І карамелькі сойдуць, калі ўжо задарма. Кожны напхаў імі кішэні і пазухі, дзеці адбіралі здабычу адны ў
адных, а дарослыя адбіралі ў дзяцей.
Лена потым казала, што рабіла б тое самае, калі б яе мама не працавала
на шакаладнай фабрыцы. На салодкае ў Лены даўно зрабілася алергія.
Вось каб мяса раздавалі ці якія сасіскі, каўбасы, вось тады Лена не стаяла
б збоку.
Нейкі дзед упаў на зямлю і збіраў у траве карамелькі, нібы гэта былі
зліткі золата.
— Пабойся Бога, — крычалі яму бабы, — пакінь цукеркі дзецям! Хай
дзіця з’есць!
І самі тут-такі кінуліся на калені збіраць рэшткі.
Калі карамелькі скончыліся, людзі хутка парасходзіліся, і польскі святар правіў сваю імшу ў цішыні й пустэчы.
Пазней людзі пачалі саромецца свайго ўчынку, ей-богу, нібы карамелек
не бачылі, казалі яны. Лене было іх шкада. Было шкада дзядзьку Кісіліцу,
які парваў у карамелькавым пабоішчы штаны, было шкада Жэню Пракаповіч, якая выпадкова наступіла на свайго ўнука і зламала яму палец на правай руцэ. «Бедны народ страшны, — казала яна, плачучы, — хіба мне трэба
былі тыя карамелькі? Але ўсе пабеглі, і я таксама, нібы карова нейкая статкавая. А калі б хто загінуў?!» І Жэня горка плакала.
Лена спачувала Жэні Пракаповіч. Жэня была жывым доказам таго, што
напісанае ў Бібліі можа быць праўдай. Мяне б’юць, а я другую шчаку падстаўляю. Жэню білі ўсе, каму не лянотна, а яна ўсіх любіла. Жэню біў ейны
сын Мікола, ейныя ўнукі, і Лена была ўпэўненая, што будуць біць праўнукі,
але пакуль што яны занадта для гэтага малыя, да твару не дацягваюцца.
Выглядала Жэня як шкілет, але шкілет гэты быў няправільнай формы:
згорблены, скрыўлены, сківіца завялікая, нос замалы, рукі задоўгія, ногі за-
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кароткія, калені выгнутыя не ўперад, а назад. Тонкая паркалёвая сукенка
ідэальна падкрэслівала ейнае дыстрафічнае цела.
«Хацелася плакаць, калі яе бачыш, — пісала потым Лена ў дзённіках. —
Хацелася абняць яе і так у абдоймах задушыць, каб больш не мучылася».
Цэлымі днямі Жэнін сын Мікола — жорсткае недаразвітае кабанападобнае хамло — ляжаў на ложку і жлукціў з рыльца гарэлку. Жэня пры
гэтым падносіла яму да рота варэнікі з бульбай, і ён кідаўся варэнікамі ёй у
твар. Ён таксама выліваў Жэні на галаву толькі што звараны боршч, трушчыў
аб Жэніну галаву пустыя пляшкі з-пад гарэлкі і прымушаў яе бегчы ў краму
па новы паўлітар. Жэня бегла. Узімку ён выганяў яе ў начной сарочцы на
вуліцу, а часам нават прывязваў да студні, каб не ішла да суседзяў скардзіцца. Але Жэня не скардзілася.
Яна заўсёды хадзіла пабітая і распухлая, а калі хто-небудзь запытваўся,
што здарылася, адказвала:
— Нічога страшнага. Я ўпала.
— Паслізнулася.
— Зачапілася аб парог хаты.
— Дзверы скразняком выбіла, і ў мяне трапіла.
— Секла дровы, і палена выскачыла з-пад сякеры прама ў твар.
— Тармазы на ровары адмовілі.
— Не ведаю, за ноч распухла, можа, зуб гніе.
Адзін год Мікольця, як Жэня пяшчотна называла свайго сына, правёў
у турме. Падчас чарговай начной оргіі Жэня дужа крычала, і суседзі выклікалі міліцыю. Скінуліся і падплацілі міліцыянерам, каб тыя закрылі Мікольцю як мага надаўжэй. Міліцыянеры хабар добрасумленна адпрацавалі.
Год Мікольці не было. Але Жэня шчаслівейшаю не стала. Да яе прыйшла
жыць ейная няродная ўнучка Волечка. Доўга тлумачыць, чаму няродная і
чаму яна да яе раптам прыйшла, але калі б вы, казала Лена, ні з таго ні з
сяго таксама вырашылі б пажыць у Жэні на галаве, яна не адмовіла б.
Унучка здзеквалася з Жэні на іншы капыл. Забірала ў яе ўсе грошы і не
давала есці. Год Жэня хадзіла галодная і харчавалася тым, што гады ў рады
давалі суседзі. Але нават гэта яна не з’ядала поўнасцю, а складала ў торбачку і кожны тыдзень вазіла Мікольцю ў турму.
Праз год Мікольця вярнуўся і хутка навёў парадак. Выгнаў Волечку з
Жэнінай хаты, і ўсё вярнулася да папярэдняга жыццёвага рытму: п’яныя
дэбошы, начныя гвалты і распухлы Жэнін твар.
— Што ж гэта за дзеці ў цябе такія? — нават не пыталіся, а проста
гаварылі суседзі.
— Дзеці як дзеці, — адказвала Жэня, усміхаючыся. — Дзеці ўсюды
аднолькавыя.
— Мае мяне не б’юць, як кабылу ў стайні.
— Мае таксама.
— А твар чаму распухлы?
— Зуб гніе.
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Скончылася Жэніна гісторыя зноў жа такі па-біблейнаму. Не капай магілу іншаму, бо сам у яе ўпадзеш. Мікольця вырашыў быў Жэню забіць.
У турму ён не меў намеру вяртацца і таму прыдумаў хітрамудры план:
атруціць Жэню чадным газам. Ад чаднага газу багата людзей навокал гіне,
так, відаць, думаў Мікольця, ні ў кога не ўзнікне падазрэння, што гэта забойства. Старыя печы — ідэальная прылада для забойства. Вунь у суседняй
вёсцы маладая пара нядаўна атруцілася на наступны дзень пасля вяселля. У
іншай вёсцы цэлая сям’я не прачнулася.
Тады ўвогуле, як пісала Лена, найчасцей паміралі ад чаднага газу і разбіўшыся на матацыкле.
Мікольця, калі Жэня вярнулася ўвечары дадому, загадаў ёй класціся
спаць, а сам узяўся штосьці хімічыць з комінам і печчу. Ён ведаў, як зрабіць
так, каб чадны газ ішоў у хату, а не ў комін, бо быў печніком тады, калі яшчэ
чымсьці займаўся. Усё зрабіў, як трэба.
Не ўлічыў толькі таго, што выпіў забагата гарэлкі. Так каля печы й
адключыўся.
А Жэні закарцела якраз тым вечарам пайсці ў бальніцу пагаварыць з
галоўнай доктаркай, бо яе турбавала Мікольцева здароўе, «так нібы штось
пакольвае яму ў правым баку». Галоўная доктарка — жанчына ў гадах і
міласэрная — дала Жэні з’есці рэшткі бальнічнай вячэры і прымусіла заначаваць у вольнай палаце для прафілактыкі. Калі Жэня ранкам вярнулася
дадому гатаваць сыночку сняданак, той ужо быў халодны. Кажуць, такога
галашэння на пахаванні мясцовыя яшчэ не бачылі, так Жэня гаравала па
свайму Мікольцю. Яна крычала: «Гэта ж я мусіла памерці, я, а не ты!»
Старэнькая Леніна бабуля прыцмоквала бяззубым ротам і казала:
«Таке-та. Такі-та бываюць людзе».
Але «людзе» бывалі яшчэ й не такія.
Бывалі людзі, якія цэлы месяц елі свіную галаву. Лена сустрэла іх на
вакзале, яны сядзелі, хутчэй за ўсё муж і жонка (прынамсі ён і яна дакладна), на лавачцы, з налітымі сінімі тварамі, у нейкіх жахлівых брудных балахонах, і курылі.
Лена спыталася ў іх:
— Што вы ясцё?
Жанчына засмяялася, на ейных вуснах, нібы кроў, чырванелі рэшткі
яркай памады.
— Ты сур’ёзна? — спыталася яна.
— Сур’ёзна, — адказала Лена.
Побач з імі на лаўцы стаялі дзве пляшкі недапітага піва.
— Ну, глядзі, — сказала жанчына. — Калі мы атрымліваем грошы на
пачатку месяца за інваліднасць, — я інвалід, каб ты знала, — то адразу
ідзем на базар і купляем свіную галаву. Дома дзелім яе на часткі і кладзем у
халадзільнік. Маем на цэлы месяц што есці. Варым халадцы, супы, пахлёбкі
такія. А так болей ні на што грошай не хапае.
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Бывалі людзі, якія прывязвалі сваіх дзяцей да ножкі стала, каб з імі
нічога не здарылася, пакуль нікога няма дома.
Бывалі гэтаксама людзі, якія не прывязвалі, і дзеці, пакуль дома нікога
няма, рабілі, што хацелі. Напрыклад, выразалі з новага абруса кветкі і складвалі іх акуратненька на падлогу. Так зрабіў адзін пяцігадовы хлопчык з Гарадзенкі, і калі дарослыя вярнуліся, то вельмі раз’юшыліся. Перапалоханы
хлопчык залез пад ложак, а бацька, пакуль выцягваў сына адтуль, біў яго
папругай па руках. Так біў, што рукі хлопчыку потым у раённай бальніцы
ампутавалі. Выходзячы з бальніцы, хлопчык сказаў бацьку, і гэта чулі ўсе
дактары і медсёстры, а потым напісалі ўсе раённыя і абласныя газеты:
«Тата, я болей ніколі не буду выразаць з абруса кветкі, толькі вярні мне
ручкі».
Бывалі розныя людзі і розныя гісторыі. Лена іх усе намагалася зберагаць у памяці для статыстыкі. Казала, каб калі-небудзь, у будучыні, зразумець, адкуль вынікае зло. Тады так усё выглядала, што з беднасці. Той, хто
пастаянна думае пра грошы, не мае часу працаваць над сабой, каб стаць
лепшым. Бо злым быць лёгка. Каб быць злым, не трэба прыкладаць
намаганняў. А вось для дабрыні трэба пастарацца. Трэба мець свежую галаву, спаць мінімум восем гадзінаў на дзень, добра харчавацца, займацца
гімнастыкай, прагульвацца на свежым паветры, і пажадана ў якім-небудзь
парку. Паводле Ленінай сціплай статыстыкі, людзі навокал нічога з гэтага
не рабілі. Яны часта пілі, мала спалі, елі макарону і бульбу і, калі не працавалі, сядзелі дома перад тэлевізарам. Абставіны не спрыялі грамадскай
дабрыні. Трэба было штосьці з гэтым рабіць.
Але нават на самым пачатку Лена была далёкая ад няўдзячнай ідэі ратаваць свет. «Гэты свет наўрад ці патрабуе, каб яго хто-небудзь ратаваў, —
сцвярджала яна. — Мне ўсё роўна, што там з паўночнымі карэйцамі, якія не
ведаюць, што такое ялавічына, і нават слова такога — «ялавічына» — не
ведаюць. Мне ўсё роўна, што там з галоднымі афрыканцамі на берагах Ніла
і беднымі інданезійскімі дзецьмі, чыю працу эксплуатуюць з трохгадовага
ўзросту. Мне ўсё роўна, што там з усім тым, чаго я не бачу і не чую. Вось
толькі гэтая свіная галава не ідзе ў мяне з галавы. Не ідзе з галавы Жэня
Пракаповіч, бязрукі хлопчык з Гарадзенкі. Я мусіла з гэтым усім штосьці
зрабіць, каб мне самой стала прыемней жыць, каб не з’ехаць, як іншыя, з
глузду».
Пераклала з украінскай Ліда Наліўка
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Андрей Хадановіч

УКР

Поет, перекладач, есеїст. Народився в
1973 році в Мінську.
Перша книга «Листи з-під ковдри» вийшла українською мовою (Київ, 2002). Автор
поетичних книг «Старыя вершы», 2003; «Лісты
з-пад коўдры», 2004; «Землякі, альбо Беларускія лімэрыкі», 2005; «From Belarus with
love» (Київ, 2005); «Święta Nowego Rocku»
(Wrocław, 2006); «Сто лі100ў на tut.by», 2007;
«Бэрлібры», 2008. Укладач поетичних антологій «Сувязьразрыў/Зв’язокрозрив» (Київ, 2006)
та «Pępek nieba/Пуп неба» (Wrocław, 2007).
Організатор білорусько-українських культурних зв'язків.
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Плакали, знаємо!
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Хлопчик трьох років
крокує поруч із мамою
а потім як звалиться,
як трахнеться об асфальт!
Коліно розбите в кров,
але не плаче,
трьохрічні чоловіки не плачуть,
підіймається, обтрушується
і незалежним тоном промовляє:
«Ледве не впав!»
Хлопчик чотирьох років
лежить на операційному столі
й ось-ось заплаче,
бо який він уже чоловік,
коли тьотя лікар корпається
чимось залізним йому в пісі,
дякувати, хоч батьків не пустили.
Хлопчик п’яти років
дочекався смачної передачі
до свого заміського туберкульозного санаторію,
і на радощах з’їв її всю,
ось лише помилився шафкою,
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а потім дівчинка щось шукала в ній,
нічого не знайшла й заплакала,
і хлопчик з нею за компанію,
бо хрін з ними, з апельсинами,
в санаторії карантин
і батьків знов не пустили,
он вони там, за вікном,
махають йому руками,
доки він жере чужу передачу…
Батько тримісячної доньки
по дорозі до лазерної клініки
підслуховує розмову.
Хлопчик трьох років
крокує поруч із мамою.
«Мамо, а знаєш, ти так само помреш!»
«Що ти несеш?!
Ти що, хочеш, щоб твоя мама померла?»
«Ні, я не хочу. Я просто нагадую».
Господи,
хай лікарка з лазерною лінзою не помилиться,
бережи в дорозі всіх Твоїх роздовбаїв,
усіх сліпих
і тих, кому сьогодні закрапали очі.

В дорозі
Пераклады / Переклади

по пояс у джинсах бредеш проти руху мерщій
думки твої ще не лякані як іноходці в прерії
і протяги-товариші як гості на святі душі
аранжуванням новим гудуть у плеєрі
хмари вгорі неспинні мовби авто
між п’ятим і тридцять п’ятим прокрученим титром
не спиниш нікого й тебе не спинить ніхто
і перший зустрічний виявиться лише вітром
будуєш повітряні замки і перший блін
виходить чимось середнім між бібліотекою й вежею
на цьому світі стільки книг і цеглин
а ти з усіх академій не закінчив і ведмежої
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й забрівши в стовпи придорожні блудиш між них обох
й так тихо в думках — чути як робиться муха
слоном і ти так довго в дорозі що Бог
здається сузір’ям Великого Віні-Пуха
Переклав з білоруської Сергій Жадан.
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Сяргей Жадан

БЕЛ

Украінскі паэт, празаік, перакладчык. Нарадзіўся 23 жніўня 1974 года ў Старабельску Луганскай вобласці. Скончыў Харкаўскі нацыянальны педагагічны ўніверсітэт, абараніў
кандыдацкую дысертацыю па ўкраінскім футурызме. Арганізатар літаратурных фестываляў,
рок-канцэртаў, перфомансаў. Аўтар васьмі празаічных і васьмі паэтычных кніг, укладальнік
шматлікіх зборнікаў.
Жыве ў Харкаве.
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Заводы ў дажджы, нібы у жалобе,
Дождж над мастамі ляціць, мінае.
Сама вырашай — ці прызнацца ў хваробе,
Ці хай і надалей ніхто з іх ня знае.
Сама потым вернешся, калі захочаш,
Калі забудзеш пра забароны.
Сядзіш і ўспаміны перакочваеш,
Як коцяць па рэйках пустыя вагоны.
Набраклае вільгаццю падваконне
Нібы нечы схоў, назаўжды апусцелы,
І дым вылятае з высокага коміна,
Нібыта душа з памерлага цела.
І доўга глядзіш, нібы на развітанне,
На калідоры й варштатаў раць,
Ты маеш адказы на ўсе пытанні,
Якія ніхто не захоча задаць.
Пераклаў з украінскай Алег Жлутка.
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***
Нашы дзеці, Марыя, растуць, як трава:
спрацаваныя рукі, стрыжаная галава,
па адрасах часовых туляюцца, як піраты
паўжывое дзяржавы ў пошуку ежы й пітва.
Жывуць сваімі законамі, страхамі і маной,
не патрабуюць зменаў і маралі дурной.
Якія могуць быць змены ў тым, чаго не існуе?
Якая ўжо тут мараль між вайной і труной?
А вось твой, Марыя, сын зусім не па-людску жыве:
з галавою ў відзежах, цудах і харастве,
кажа дзіўныя словы, нібы сіла ў любові,
а без любові, маўляў, не расці й траве.
Кажа, ніякі закон не мае вагі
і ўсе нашы страхі прывідныя, бы снягі,
а ворагі ў нас з’яўляюцца толькі таму, што
мы гэтых ворагах першыя б’ем з нагі.

Хто іх прывёў, скажы, на нашы палі?
Якога… цуда жывуць на нашай зямлі?
Чаму нашы дзеці, Марыя, глядзець павінны
у іхны аўсвайс — хто яны і адкуль прыйшлі?
А вось твой сын заўсёды з чужымі, твой сын
апавядае чужым, з якіх рычагоў і спружын
складаецца неба над намі ў гэтую поўнач,
выхоўвае іхных дзяцей, суцішае іхных жанчын.
Не можа чужых быць, кажа, — тут, дзе сума й турма,
дзе на паўгода дажджы й на паўгода зіма,
чужымі нас, кажа, робіць наша пагарда,
яна сама нас знаходзіць і забівае сама.
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Але ж мы сваіх ворагаў помнім у твар,
ведаем, колькі схаваў іх лясны гушчар,
колькі і дзе працуе на нашых заводах,
колькі ахвяраў на наш пакладуць алтар.
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Таму нашы дзеці просяць гэтак сказаць яму:
хай са сваёй сумою ў сваю турму
валіць адсюль і ўсіх забірае чужынцаў,
усіх, хто верыць яму невядома чаму.
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Хай забярэ ўсе іх кнігі — далей ад бяды,
хай ачысціць ад ромаў вёскі і гарады,
ад равінаў і муфціяў, кніжнікаў і прарокаў —
хай іх выводзіць адсюль, калі мае куды.
Іначай мы пусцім да неба цяжкія дымы,
іх базарныя будкі й малельныя спалім дамы,
горкія сінагогі й крохкія мінарэты —
усё, чаго зразумець не маглі й не хацелі мы.
Хай іх выводзіць і сам разам з імі йдзе,
каб за пажарам не здарыцца горшай бядзе,
хай памятае, што ўсіх, хто тут застанецца,
мы ўсё адно патопім у нашай вадзе.
Хай забірае адсюль усіх гэтых людзей,
хай там іх цешыць любой са сваіх ідэй.
Хай толькі потым вернецца. Вернецца і ўратуе
калі не нас, то прынамсі нашых дзяцей.

***

Пераклады / Переклади

Не разумеючы, што да чаго, ня цямячы, дзе й нашто,
усё ідзе, як павінна ісці, ідзе сабе як ідзе.
Я жыву ў краіне, у якую не верыць ніхто,
і размаўляю мовай, якую не разумеюць нідзе.
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Але покуль хаця б ты адна чытаеш нашы радкі,
покуль прынамсі ты застаешся тут,
нам і далей выпадае па клавішах ці ад рукі,
нам і далей выпадае помніць пра твой маршрут.
Мы нават не памятаем, хто і пра што гаварыў,
мы нават не заўважаем заган тваіх і акрас.
Галоўнае, каб ты лавіла кожны раз гэты рытм,
паўтараючы ўсю нашу ерась даслоўна за кожным з нас.
Каб насіла ў кішэнях нажніцы й ключы,
выцягваючы са сьмерці невядома каго,
маючы толькі імёны паэтаў, якіх цытавала ўначы,
і рваны салодкі апёк грамадзянства свайго.
Трымаючы неба ў вачах — і паветра нясе,
бароніш нават тады, калі шанцаў нуль,
мову сваёй пяшчоты, што разумеюць усе,
межы сваёй свабоды, бачныя адусюль.
Пераклаў з украінскай Андрэй Хадановіч.
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КАРЦІНА З ВОКЛАДКІ

Кірыл Ляшук
«Пакінутыя вёскі»

«Нарадзіўся я ў Брэсце ў 1977 годзе. Скончыў мастацка-прафісійнае
вучылішча ў Міры і Брэсцкі дзяржаўны універсітэт як выкладчык выяўленчага мастацтва. Працую ў станковым жывапісе і графіцы.
На мой погляд, карціна — своеасаблівае апавяданне альбо разважанне,
яна павінна будзіць успаміны, прымушаць думаць... Карціна «Пакінутыя
вёскі» — пра адвечнае ў мадэрным выкананні. Углядзіцеся: фон разьбяны,
у кветкі, як на старых іконах… Ад вёскі да вёскі ідзе чалавек — зрынутая
званіца. Куды ён ідзе? Што пакідае за сабой? Што набывае?
Як з’явілася задума карціны?
Калі быў малы, мы з маім дзядулем ездзілі ў вёску Чараўкі Віцебскай
вобласці, дзе ён нарадзіўся. Вёска была велізарная, але пасля вайны частка
жыхароў не вярнулася дадому. Мы наведвалі дзедавых пляменнікаў, іншых
знаёмых, хадзілі на могілкі да нашых родзічаў.
Прайшло шмат часу. І вось не так даўно мы з маёй цёткай па дарозе са
Смаленска вырашылі заскочыць у Чараўкі. Пад'язджаем да вёскі, стаіць
знак з назвай, а дамоў няма, нават комінаў няма. Засталася толькі дарога,
якая вядзе проста ў лес… Спачатку мы вырашылі, што заблукалі, але жыхар
суседняй вёскі распавёў нам, што ўсе сядзібы, якія засталіся ў Чараўках,
былі раскіданыя работнікамі МНС. Засталіся толькі могілкі, але да іх дабрацца можна адно пехатой, дарогі туды ўжо не існуе.
На могілкі мы ўсё ж схадзілі. Там усё ў заняпадзе, агароджу, якую мы
з дзедам ладзілі, хтосьці зруйнаваў.
Калі ехалі назад, цёця ціха плакала, а я вырашыў напісаць твор пра
храмы-«прывіды» і пакінутыя вёскі».
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