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БЕЛСпасибо деду за Победу?

Шаноўныя чытачы!

Перад вамі — другі выпуск беларуска-ўкраінскага альманаха «Спра-
ва», які выпускае Таварыства ўкраінскай літаратуры пры Саюзе беларускіх 
пісьменнікаў.

Падрыхтоўка гэтага выпуску адбывалася пад час святкавання гадавіны 
Перамогі ў Айчыннай вайне і адзначэння даты яе пачатку.

Дазвольце падзяліцца адной прыватнай гісторыяй, якая адбылася ў 
гэты час, і, відаць, аказала пэўны ўплыў на рэдакцыйны выбар тэкстаў.

…Сёлета вясной мой родны Брэст, як ніколі, быў напоўнены сімволі-
кай «рускага свету». Усюды: на самай доўгай Маскоўскай вуліцы, на стаян-
ках каля «Еўраопту» і «Кароны», на Савецкай ля казіно «Партал», — усюды 
на антэнах, бадай, кожнай другой машыны развяваліся чорна-аранжавыя 
«георгіеўскія стужкі»; у Брэсцкай крэпасці імі было абвязана ўсё, што 
магчыма; на заднім шкле кожнага дзесятага легкавіка красаваліся вялізныя 
наклейкі: «Спасибо деду за Победу!», «Помню, горжусь!», «1941--1945. Ес-
ли надо, повторим», «На Берлин!» — і ўсё гэта ў аправе ўсё той жа шырокай 
стужкі колераў надкрылкаў каларадскага жука.

Расійскія поп-спевакі надрываліся на гарадскіх сцэнах: «Віншую вас з 
днём пачатку Вялікай Айчыннай вайны! Я не бачу вашых ручак!»; патрыярх 
Гундзяеў распавядаў пра сваяка, які загінуў на свяшчэннай зямлі Брэста, 
што спакон веку была аплотам рускага праваслаўя...

Так мае землякі сустракалі гадавіны важных датаў. Нічога само сабой 
не робіцца; нехта вельмі пастараўся, каб усё адбывалася менавіта так. Ду-
маю, нездарма атрымліваюць зарплату супрацоўнікі Цэнтра расійскай на-
вукі ды культуры, які з помпай адкрыўся ў Брэсце ў мінулым годзе...

…А ў нашай хаце пад Брэстам, апусцелай пасля бабулінай смерці, са-
браліся сваякі, каб успомніць яе на саракавы дзень. Гаварылі пра ейнае 
жыццё, пра родзічаў і знаёмых… Выпадкова — ці не выпадкова? — нехта 
зняў са сцяны рамку з фотаздымкамі з вяселляў сваякоў — колькі памятаю, 
вісела ў пакоі такая адмысловая рамка ў. Ніхто ніколі не даставаў адтуль 
здымкі, а тут дасталі, сталі разглядаць.

Сярод картачак — вясельнае фота бабінага брата, майго, выходзіць, 
стрыечнага дзеда. Мы мала пра яго ведалі: звалі яго Васілём; у 44-м годзе 
ён ажаніўся, а праз некалькі месяцаў яго мабілізавалі ў Чырвоную армію і 
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недзе пад Берлінам ён загінуў; дзяцей пас-
ля яго не засталося… Бабуля расказвала, у 
апошнім лісце ён пісаў, што дайшоў да 
Одэра, але не ведае, ці зможа калі-небудзь 
адчыніць дзверы сваёй хаты… Запомніла-
ся бабулі, што напісаны ліст быў 
рознакаляровымі асадкамі: слова — 
чорным чарнілам, слова — зялёным, слова 
— чырвоным… А яшчэ часта расказвала 
яна, як да самай смерці гаравала іх маці: 
«Васыльку, сыночку, дэ ж ты, дэ ж ты?»

І вось фота Васыля — у маіх руках. Я 
перавярнула яго — і абмерла.

На пабурэлай ад часу фотапаперы 
расчыталі мы вестку ад дзеда, які дайшоў 
да Берліна, але не вярнуўся да дзвярэй род-
най хаты, надпіс алоўкам яшчэ можна было 
разабраць: «На довгу пам’ять дорогім 
родным від Васі».

Так нечакана гэта было… Як бы на 
хвілінку ён уваскрос; як бы гэтае абарва-
нае жыццё — працягвалася; нібы цень 
замыслу Бога на фіранцы часу ператварыўся 
у жывую, поўную сілы фігуру; нібы 
струменьчык, што выбіўся з прылуцкага 
пяску, а потым перасох — зноў забруіў… 
Паўза, потым мама і яе сёстры, што яшчэ 
памяталі свайго дзядзьку маладым хлоп-
цам, заплакалі…

Бо мёртвыя не ўваскрасаюць, як бы 
нам гэтага не хацелася.

І мы ніколі не даведаемся, якім было 
ягонае жыццё. У які ранак ён смяяўся, а ў 
які вечар плакаў. Ля царквы ці каля выгану 
сустракаўся са сваёй будучай жонкай, ці 

больш любіў ён касіць, ці — лавіць самоў у Бугу… На жаль, мы нічога не 
даведаемся пра яго, акрамя вось гэтага: ён не толькі гаварыў па-ўкраінску 
(а 70 год таму ўсе мясцовыя жыхары гаварылі тут, пад Брэстам, па-
ўкраінску), але і лічыў гэта такім ВАЖНЫМ, што стараўся пісаць на сваёй 
мове.

У Прылуках, дзе Васіль пражыў усе няпоўныя 26 гадоў свайго жыцця, 
была тады пачатковая польская школа. Відаць, яе скончыў і Васіль. Наўрад 
ці хлопец з сялянскай сям’і меў нейкую іншую адукацыю. Значыць, не ад 
школы, не ад адукацыі, не ад прапаганды было гэта імкненне пісаць на 
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сваёй мове, пісаць так, як гаворыш… Пра не вельмі высокі ўзровень 
адукацыі гаворыць і тое, што пісаў з памылкамі, блытаючы літары 
ўкраінскага і рускага алфавітаў. Я зараз таксама так пішу, з памылкамі, 
больш душой, чым граматычнымі правіламі.

Аказваецца, у мяне ў родзе быў чалавек, які пісаў таксама, як я, што 
выявілася ў дзень бабуліных саракавін. Значыць, той апошны рознакаляровы 
ліст, пра які так часта ўзгадавала бабуля, таксама быў напісаны нашай мо-
вай...

Ужо ў Мінску, без асаблівай надзеі, я ўсё ж набрала ў пошукавіку імя: 
«Панасюк Василий Максимович». І знайшла звесткі пра яго: «Именной 
список 35 погибших советских воинов, первично захороненных на площа-
ди у церкви в нп.Горгаст, земля Браденбург, Германия». Сярод іх: «30. Па-
насюк Василий Максимович 1919, Брестская обл., Брестский р-н, д. При-
луки. Призван — __.08.1944, Брестский РВК, Белорусская ССР, Брестская 
обл., Брестский р-н., рядовой. Убит — 24.03.1945.»

Так мы даведаліся, дзе пахаваны Васіль.
У гэтым спісе людзей, што загінулі ў адзін дзень, незадоўга да Перамо-

гі, ёсць яшчэ двое з Брэсцкага раёну:
«34. Якубовский Матвей Семенович 1910, Брестская обл., Брестский 

р-н, д. Б.-Карпица
36. Ануфриенко Петр Ефимович 1912, Брестская обл., Брестский р-н, 

д. Сычики».
Падумалася: нашчадкі Матвея і Пятра, зусім магчыма, зараз 

раз'язджаюць па Брэсце з «георгіеўскімі стужкамі» і налепкамі на шкле, 
што дэкларуюць іх гонар за дзядоў ды ўдзячнасць ім. А вось ці працягва-
юць яны гаварыць мовай дзядоў? Бо што можа быць большай падзякай, 
чым — гаварыць на той мове, на якой і дзед; не зракацца таго, чым жыў 
дзед, на карысць чужой культуры… Працягваць тое, што падавалася важным 
дзеду. А калі мы перастаем гэта рабіць, значыць, мы гідзімся дзедам. Ці, 
прынамсці, зусім не разумеем яго.

Таму я ніколі не скажу: «Спасибо деду за Победу!». З гонарам і бязмер-
най павагай да дзеда я скажу ягонай мовай: «Дякую дідові за Перемогу!».

…У гэтым томе «Справы», як і ў папярэднім, вас чакаюць мастацкія і , 
публіцыстычныя тэксты на беларускай, украінскай, рускай мовах і брэсцка-
пінскіх гаворках. Рэдакцыйная рада альманаха спадзяецца, яны пададуцца 
Вам цікавымі.

Наталка БАБІНА, 
старшыня Таварыства 
украінскай літаратуры пры 
Саюзе беларускіх пісьменнікаў
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ПРОЗА

Оксана Забужко УКР

Оксана Забужко — всесвітньовідома 
українська письменниця, лауреат числен-
них національних та міжнародних літера-
турних премій, твори перекладені більше 
як 10 мовами світу. 

«Казка про калинову сопілку», яка 
друкується в альманасі -- один з найміцні-
ших творів сучасної української літератури.

«Три роки тому в Білостоку — місті, що цілий час сновидно гіпнотизує тебе 
бозна-звідки пам'ятними, наче з раннього дитинства, «литовсько-руськими» ліні-
ями й формами, — сидячи, на правах автора, в залі місцевого театру на виставі 
Йоанни Стельмашук «Я й у полі вербою росла», я спізнала химерне відчуття — 
не «дежавю», а, точніше б сказати, «дежа-антандю», «вже-чутого». Перекладена 
з польського перекладу на — як було анонсовано — «пудляську ґвару», моя «Каз-
ка про калинову сопілку» несподівано заговорила зі сцени, мов та сопілка з на-
родної казки, таки незаперечною мовою оригіналу — українською: майже чи-
стою, тільки з поліщуцькою «твердою» фонетикою й смачними діалектними 
слівцями, — ніби мою героїню злегка «загримували» під героїнь лучанина Воло-
димира Лиса… По ходу акторка, правда, раз у раз перескакувала на білоруську 
(на цих місцях я щоразу від несподіванки трохи губилась і втрачала нитку, заки 
встигала «перемкнутись»), — і так, у цьому коливанні між двома мовами, як на 
гойдалці, й пройшла ціла вистава — оглушивши мене тим терпким на слух (і 
багатющим на культурні асоціації!) лінґвістичним досвідом настільки, що, бо-
юсь, самої вистави я належне вже й не потрапила доцінити (доведеться як-небудь 
з’їздити подивитися вдруге)…

Так, уперше на віку, я почула «на живо», як розмовляють мешканці древньої 
Берестейщини, розмиті 20-м століттям по білоруському й польському погранич-
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чю — і, в результаті, просто загублені в нетрях новітньої східноєвропейської іс-
торії. Загнані в її глухий кут, мов під канапу, звідки їх тепер «добувають», обтру-
шуючи від пилу, вже на правах — то то різних націй, то буцімто «самостійних» 
«пудляшців» (так свого часу від українського дерева «відрубано» було в окремий 
«етнос» лемків — а нині стараються «відщепити» закарпатців, теж конструюючи 
для них «окрему», «підкарпаторусинську» мову)… Гарно розмовляють — наче в 
глибинці українського Полісся. Як у романі покійного Володимира Дрозда «Лис-
тя землі» — мешканці загубленого серед лісів та боліт міфічного села Пакуль 
(наголос на другому складі). І те, що цей мовний «Пакуль», виявляється, зберігся 
донині, не загладжений тим асфальтовим катком уніфікації, що його несуть із со-
бою школа й телевізор, для письменника радість така сама, як для мандрівни-
ка — натрапити серед маршруту на непозначене джерело з цілющою водою…

Невеличке «професійне» пояснення. Одна з головних функцій літературної 
мови — це пригнічувати діалекти: задавати норму, однакову «для кожного села» 
(«Я перекладав так, як говорять у нашому селі», — сказав мені потім у Празі ав-
тор «підляського» перекладу «Казки» Ян Максимюк, чистісінькою українською 
мовою…). Штука, одначе, в тому, що в такий спосіб літературна мова з покоління 
в покоління сама поступово підрубує ту гілку, на якій сидить, — відтинає себе від 
джерел живлення, незліченних локальних потоків і струмочків, які колись була 
ввібрала й сплавила воєдино. Художня література завжди першою відчуває це 
обміління, «пересихання» мови — і тоді кидається шарудіти по закапелках у по-
шуках невикористаних сленґів, неперетравлених іншомовних «вливань», забутих 
пластів лексики і — нікуди не дінешся! — тих-таки діалектних «запасників» 
(приміром, сьогоднішній успіх у Польщі роману І.Карповіча «Сонька» не в остан-
ню чергу пояснюється якраз мовним новаторством автора за рахунок «кресової» 
білоруської: польська мова скучила за допливом «свіжої крови» не менш од ви-
снаженої хронічною русифікацією української, дарма що з інших причин, і зава-
лящі тут-таки, в себе «під канапою», «ґвари», байдуже, «чиїсь» чи «нічийні», їй 
зараз дуже до речі!). І в українській літературі теж відбуваються подібні проце-
си — Клондайк для дослідників-філологів на довгі роки наперед.

Для мене, дитини суржикомовного мегаполіса з літературною українською 
як єдиною «рідною з дому», саме такі незамулені мовні «оази» завжди таїли в 
собі особливий чар. Експериментувати з мовою я люблю, і «Казка про калинову 
сопілку» — то теж, значною мірою, мовний експеримент: стилізація під наше 
«литовсько-руське» бароко — «низове», «козацьке», із знайомою сучасникам вже 
хіба з півзабутого фольклору лексикою дяків-пиворізів, цих українських відпо-
відників західноєвропейських вагантів і трубадурів, із чийого переказу, найправ-
доподібніше, й зародилась була свого часу дивна оповідка про вбивство сестри 
сестрою та «говорючий» калиновий кущ, — оповідка, більше схожа не на народ-
ну казку, а на народну «кримінальну хроніку» з містичною «мораллю»: жанр се-
редньовічних «фабльо»… Не знаю, чи ще побутує ця казка серед мешканців Бе-
рестейщини — і чи вони впізнають її сюжет, «схований» у моїй повісті. Але дуже 
сподіваюсь, що підняті й оживлені в ній мовні пласти відгукнуться в їхній пам’яті 
тим самим «дежа-антандю», яке обізвалось до мене в Білостокському театрі — у 
звуках найпівнічнішого з українських діалектів… Тільки так — слухаючи себе 
навзаєм — ми ніколи не «пересохнемо». »
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Казка 
про калинову сопілку

Вона вродилася з місяцем на лобі. Так їй потім розказувала мати, як 
запам'ятала собі з першої хвилі, з першого крику викинутої над собою аж під 
сволок чиїмись моцними руками дитини, на яку дивилася знизу вгору, незду-
жаючи скліпувати сліз, — на трохи зависокому як для дівчинки, опукло-
буцатенькому лобику виразно темнів збоку невеличкий багряний серпик, на-
че місяць-недобір. Тільки мати вперто казала — молодик, доки сама в це не 
повірила: відомо ж бо, що молодик — то на долю, а недобір — тим він і не-
добір, що наводить на лихі сни, і в той бік ліпше думок не пускати, тим біль-
ше, що з часом значне місце поросло волосом, густа його шапка насунулася 
нижче, скрадаючи недівоцький розгін чола, присталий хіба якому лаврсько-
му ченцеві, і ніхто вже, хоч би й хтів, не потрапив би дібрати, куди саме ске-
ровано місячні роги, — тільки змиваючи дівчинці голову можна було налапа-
ти виступаючий під пальцями пружок, на якому поріст виганявсь особливо 
буйний, чорний як смола і жорсткий як дріт, ще й такий соромітно-кучерявий, 
мов, прости Боже, не на голові, а на грішному тілі, де ще дитині й не засіва-
лося, і часами материнські пальці на тім пружкові на мить затерпали — під 
голкою згадки, як нишком хрестилася й відпльовувалася на вид місячного 
знаку баба-пупорізка, добачивши в ньому бусурменське тавро або, не при об-
разах святих згадуючи, й слід відомо-чийого кігтя, що на одне виходить: хто 
ж не знає, кому вклоняється бусурменська віра! — і тільки перегодом злагід-
ніла, впевнившись, що дитя, нівроку, в добру пору мовивши, вдалося спокій-
не, некрикливе, якими зроду ж планитуваті не бувають, а про підмінчат, ко-
трих чортиці навзамін людських дітей до колисок підкидають, іно баба од-
вернеться (а вона, либонь, таки одвернулась була, чула за собою гріх!), то й 
казати годі — ті взагалі цілий час верещать мов попечені, так що знак воче-
видь потребував іншого витлумачення, — як усі правдиві, не-од-людей післа-
ні знаки, хоч наяву, хоч у сні, він промовляв якоюсь своєю мовою, владною й 
темною, до котрої простому чоловікові зась, і коли щось такого неждано-
негадано тебе спостигає, то не так уже й багато маєш до вибору — або бігти 
по розум до ворожки (та тільки ж чужим розумом незгурт розживешся, і чи 
раз бувало, що надміру цікаві собі такою дорогою лиш зайву халепу напиту-
вали, що й не знали, як збутися…), — або ж, або, звісна річ, молитися Богу й 
чекати, покіль та сила, що була тобі про себе по-свойому прозвістила, зво-
лить нарешті оприявнитися сама. От мати й чекала — плекаючи потай гадку, 
чи не судилось, бува, її первісточці князівство або й королівство, бо чей же не 
простого мужика їй наречено тим місяцем, таку-бо долю навряд чи варт було 
б зумисне виписувати немовляті на лобі, — за всім тим твердла в ній повіль-
на, необорна, уже мовби аж і власною силою наладована певність, наче об-
рано її дитину на приділ незвичайний, про який людським дітям і не мрія-
ти — хіба вислухати з казок, переказуваних споконвіку від баби до внуки.
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Зимовими вечорами, коли в комині навпереміну вило й схлипувало, 
мов закликало молитися за всіх подорожан, заскочених хвищею просто не-
ба, а вздовж темних шибок раз по раз тривожно шурхотіли вниз зі стріхи, 
ніби чиясь хода, обважнілі пластовні сипкого снігу, і кожен у хаті, здригаю-
чись, обертавсь на той звук, несвідомо наслухаючи, чи не стукає щось до 
дверей, — мати, вмостивши донину голову собі на колінах, перебирала всі 
ті, знані їй казки, одну по одній, на голос, — перекладаючи гребенем ніжні, 
як шовк, русяві косенята сто раз на один бік, сто раз — на другий, говорила 
про дівчину-золотоволоску, яку князенко підгледів у березі, коли купалася, 
а потім посватав, про Ганну-панну, яка тричі приїздила на королівський 
бенкет — спершу четвериком, тоді шестериком, а тоді восьмериком таких 
вороних, як змії, що являлися їй із розкритої верби на в городі, і як дивува-
лося все зацне панство й посполиті, нетямлячись, чи то царівна, чи королів-
на, чи зоря ясна в палатах засіяла, — за тою мовою зачісуючи доню так 
гладенько — так тісно заплітаючи їй коси в дрібушки, аж голівка починала 
вилискуватись проти вогню з печі, мов новенький полив'яний глечик, та хоч 
би скільки слинила пальці, пригладжуючи неслухняного чупера, він однак 
вибивався назверх визивним, химерним закрутком, якого ні вистригти (ще 
густіший ростиме!), ні зарівняти — ну, та й пощо б, зрештою?… Хай усі 
бачать, не без гордости міркувала собі мати, і може, за цією-то прикметою, 
як знати, колись і впізнає дівчину той, хто їй на роду написаний, — і дівчин-
ка навчалась високо підсмикувати підборіддя, виходячи на люди (нестемен-
но Ганна-панна!), і люди, як завжди, все й бачили, бо ж від їхнього ока ні-
чого не сховається, — окрім хіба найголовнішого, того, що тільки Богові 
про тебе звісно і що вкінці, хоч-не-хоч, муситимеш забрати з собою в моги-
лу, а тому що в житті не вчини, не втечеш кривого суду: ніхто-бо не знає, що 
направду попихало тебе до дії, а чого не знається, те зазвичай витлумачу-
ється на зле, і це й є той первородний гріх, який усі ми на собі волічемо від 
праотця Адама, — тож коли дівчинку з місяцем на лобі питали на вулиці 
сусіди: «Ти чия така пишна?» — то, далебі, не на те, аби почути простосер-
де дітвацьке: «Мами Марії», — відповідь, по правді, теж незвичайну й не-
подобну, так пристало б відказувати, якби з Марії була вдовиця, чи покрит-
ка, чи принаймні хоч козачка, чиї діти бозна-відколи батька на очі не бачи-
ли, а не мужня жона за таким, як і всі, гречкосієм, котрий прецінь не дядь-
ком же тій чудній дитині доводиться, що воно його й не згадає, — тільки 
коли яка надто вже доскоцька-допитацька молодичка й далі солодко сокота-
ла, з неприхованою втіхою мусуючи ядучий натяк, мовляв, а тато ж твій 
де? — то мала відтинала: «Вдома», — бликнувши спідлоба вишневими 
очиськами так, що бесідниці відбивало всяку-будь охоту напучувати далі, 
як би слід було, — адже ж на те й заводилася ціла та балачка, аби дати ди-
тині знати (скоро вже вдома тим не потрудилися!), що — негаразд, негоже 
бути такою пишною: оханути вчасно, покіль іще мале, бо потім пізно буде, 
по сієш звичку — пожнеш характер, посієш характер — пожнеш долю, ну 
та Господь із ним, зрештою, людоньки, кожен із нас має свої діти, свої кло-
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поти, тож живіть собі як самі здорові знаєте, тільки не кажіть потім, що вас 
не попереджали…

Розуміється, якби десь узявся хтось охочий оповісти раз усім отим ку-
масям, яка печія точила роками Маріїне серце, перетворюючи його на ятрю-
чу, навіть і сном непогасиму пустку, що волала втишення, наче випалена 
земля води у спеку, вони б не завагалися всмак поспівчувати, і навіть щиро, 
а відтак і до дитини либонь що поодм'якали б, — ну але де б той хтось узяв-
ся, Марія носила свої все ще гарні вуста зашпиляними, від чого вони по-
троху тоншали, а в хаті й коло хати в неї завжди був лад — не присікаєшся, 
тож кому б то з доброго дива ялося голови, що за свого Василя Марія від-
далася — з досади, чисто з серця і ні з чого більш, просто, отак як стояла, 
впалила була свому батькові межи очі, коли свати обтрушували в сінях пер-
ший сніг, — зима того року впала рання, акурат на Покрову, гулко, весело й 
страшно бухали в долівку, під збуджений гук голосів, новопідкуті чоловічі 
чоботи, і на звук цієі особливої, ох як же пам'ятної їй шамотні цим разом 
пекучо стисло всередині, та так уже довіку й не розтискало, бо, замість 
сльозами прорвати, з Марії вихопилося, з самого глибу її на батька тяжкої 
кривди, як пужалном навідлі ляснуло: «Що, й за цього не віддасте?» — це 
вона вперше до нього обізвалася звідтоді, як тим, минулим сватам, жданим 
і обмареним, слуханим під звук не мертвий, а живий — гулко, весело й 
страшно бухаючого серця, «звір наш та пішов у двір ваш, а з двору в хату, 
та й сів у кімнату», — старий сказав, помовчавши, що — люди вони нету-
тешні, йдуть здалеку, то, може, вип'ють по чарці? — і тут вона справді за-
кричала звіром, чиїсь руки (що потім виявилися її власними) затулили їй 
рота, і світ довкола неї і в ній обвалився, як крокви в обнятому пожежею 
домі, і з того пожарища тільки ось це, запечене й затяте, й могло заціліти — 
що, й за цього не віддасте? — сліпим од болю викликом на герць: якщо не 
за тим, одним-єдиним («дурна ти, дівко, за таким паливодою весь вік би 
сльозами вмивалася, колись іще дякувать будеш, як до розуму дійдеш», — а 
в ній, навсупір усім тим намовам, водно дзвеніло розпачливо з пісні, бо 
своїх слів не було вже: «ой піду я не берегом — лугом, та зустрінусь з не-
судженим другом», один лиш раз по тому сватанню вони потім і зійшлись 
іще тайкома, а назавтра по тому він щез із села, подався десь галасвіта, на-
завжди вистудивши за собою простір, — «бувай здоров, несуджений друже, 
любилися ми з тобою дуже», — дурна ти, дівко, ой дурна…), — якщо не за 
ним, то от вам моє життя, нате, — як мискою об долівку, розіб'ється — чорт 
із ним, заціліє — забирайте собі, бо мені вже однаково, — старий здвигнув 
плечима, як усі чоловіки, не надто добираючи мови жіноцького герцю, де 
панують якісь відмінні, хитро-заплутані, не продерешся, способи важити 
життям, так що ліпше зразу пустити такий виклик повз вуха: «Хочеш за 
цього, то йди», — «І піду!» — відрубала Марія: дороги назад не було, була 
тільки на безбач, наперед себе гоняча хіть за всяку ціну довести батькові, 
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яку кривду він їй заподіяв — от щоб знав, крутилося в голові відлунням 
власного, уже впалого, уже-не-вернеш слова, — і так судилося Василеві 
стати заручником у грі, про яку, сердега, не мав і гадки, а первістці їхній, 
Ганні-панні (так ми її й зватимемо, байдуже, як там її направду були охрес-
тили), диву дивному з місяцем на лобі, зростати — маминою дочкою, ав-
жеж пак маминою, бо чиї б бички не скакали, а телятко наше, й батько лиш 
тоді важить, коли мати на те дозволить, мати ж ростила не просто собі до-
цю, а — в другім коліні, наче скарб родинний, потай громаджену-
призбирувану, й відтак розбуялу вже далеко понад засяг уяви, хіть заплати́ — 
ніби все те, що доля завинила їй, Марії, було взято наборг на одне життя, 
щоб у наступному, доччиному, повернутися, як у чесній купецькій угоді, із 
через верх відшкодованим чиншем. Батько Маріїн помер невдовзі по тому, 
як вона вперше обродилася, але часами приходив до неї в снах — чомусь 
сердитий і червоний з лиця, як опир, і щоразу вона поривалася щось йому 
випімнути, щось таки довести, щоб знав, докінчити ту розмову, якої, на до-
брий лад, так між ними тоді й не відбулося, але щоразу щось їй перешко-
джало, — дід зникав, а вона лишалася спати далі з відчуттям, ніби має в 
устах вкладений перстень і не може їх розтулити, боячись, що ковтнеться 
чи випаде.

І так вийшло само собою, що друга з черги дочка — ніби Марії на роду 
було написано приводити самих дівчат, ніби янгол зліва чи справа недремно 
пильнував над їхньою з Василем шлюбною постелею, щоб не заклюнувсь 
хлопець, яким Маріїн батько міг би повернутися до неї вже на стало, не за-
спиш, — друга, мізиночка Оленка, вже ніяким світилом небесним не одзна-
чена, та й кволенька змалку, і плаксунка, відай, через те ж таки, — пога-
ненька дитина, думалося часами Марії з жалем трохи матірнім, а трохи, хай 
Бог простить, і враженої гордині, надто як порівнювала її до старшої, котра 
ледь не з колиски показувала на красуню, і такою й зробилася вельми хут-
ко, — та друга дочка була вже татова — все'дно що кинута Василеві на від-
чіпного. Він і панькався з нею понад міру, гейби з хлопцем, якби такого 
мав, — навіть і в поле брав із собою, сам набиваючи їй куклу жованим хлі-
бом, ніби власною слиною прагнув перелляти в дитину всю свою снагу, 
надолуживши від роду їй недодане, і Марію, варт було тій, скажімо, пацну-
ти малу по невчасно простягненій до страви руці, обтинав з місця становчо, 
аж вона справді на мить нишкла: «Не займай дитини, хай розвивається!» — 
нездужаючи, Оленка заводила серед ночі жалібний нявкіт, не вимогливий, 
як звичайно в дітей, коли ім щось дошкуляє, а по-дорослому нескінченно-
тужноквильний, як осіння сльота, від чого Марію достоту казило, наче той 
плач виказував якусь безпросвітню правду про її життя, в якій вона й собі 
самій би повік не призналася, — а не заціпить тобі вже раз, чумо бенер-
ська! — тоді вставав Василь, мовчки брав малу на руки й, либонь соромля-
чись такого немужського діла, виносив надвір, де й приколихував, поки в 



Пр
оз
а

14

хаті знов западало в сон, — одного разу старша обудилася на його голос під 
вікном: сидячи з Оленкою на призьбі, батько співав — стишеним, але чис-
тим, і якимсь по-чужому молодим, текучим, як кринична вода, тенором, 
мовби справді незнайомий парубок звіряв поночі гаю-зелен-розмаю, бо не 
мав кому іншому, свою журу: любив дівчину півтора року, поки не дізна-
лись вороги збоку, — в хаті стояв угрітий, масний сопух, стояла тьма, тіль-
ки де-де пробликувало між віконниць тонке місячне лезо, зрідка постогну-
вала крізь сон у подушки Марія, а під вікном сповідався самотній голос — 
як покутня душа: дівчинка лежала заціпенівши, ніби підслухала про батька 
щось соромітне, від чого брав до сліз живий, гарячий жаль, але водночас 
прокидалась і росла й якась інша, жорстокіша ураза — той голос звертався 
не до неї, той, уже-наче-й-не-батьків, такий недосяжний у своєму високому 
чоловічому смутку голос взагалі не знав, що вона є на світі, і якби вона не 
була замала для розуміння того, що відчувала, то могла б тоді з місця сказа-
ти собі в духові, заплющивши очі: хочу бути тою дівчиною з пісні — хочу, 
щоб то мене так любили, коли виросту!.. Натомість — тим більше, що чека-
ти, аж виростеш, було достолиха довго, — вона вранці ж таки, із якогось 
геть-то ледацюго приводу, відлупцювала Оленку, — мала люто ревіла, роз-
везькуючи шмарклі по щоках, Ганнуся дістала від роздратованої цим видо-
виськом матері добрячої, хоч, може, й не конче щирої хлости й ходила на-
дусана, з палаючою попою й гострим відчуттям невдоволення: вийшло 
щось геть не те, чого праглося, а чого праглося — вона й сама до пуття не 
знала.

Власне, вони дві й так незгурт між собою любилися, і що більші під-
ростали, то дужче давалося взнаки закладене між них потаємне нап'яття. 
Щойно зіп'явшись на нозі, Оленка вже укмітила, як легко їй довести сестру 
до знавісніння, і взяла це собі за звичку, як інші діти, бува, настиряться ба-
витися сірниками: чирк — і кинув, чирк — і кинув, — щоразу, коли дорос-
лих не виявлялося поблизу, підлізала старшій попідруч, мишкуючи, яку б 
устругнути капость, — звісно, невеличку, собі під стать: чи скубнути кужіл-
ку, якщо та вчилася прясти, чи потягти за клубка, щоб розмотався по цілій 
світлиці, а чи просто, на забаву, і це було таки найлюбіше, вмоститися в неї 
в ногах і, зизуючи очком, коли почне скипати, голосно дримбати пальцем 
по губі, бринь, бринь, бринь! — і знов, вичекавши хвильку, — а не пере-
станеш ти, доки я тобі на шкурі не заграла! — бринь, бринь, бринь! — та 
одчепись, причепо! — бринь, бринь, бринь, бринь! — та що ж це за лиха 
година, і з цим ото розпачливим криком старша нарешті кидалася на молод-
шу, котра мов тільки для годиться пробувала втікати, та й як би могла втек-
ти, ще ж і бігати гаразд не навчилася, — і гамселила її вже не на жарт, не 
міряючи сили, з цілою злістю, що таким робом від разу до разу наростала, 
піднімаючись і спухаючи, як тісто в діжі, загрожуючи переллятися через 
край, і в рішучу мить таки заливаючи все в очу — темною, несамовитою 
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хвилею, ось тобі, ось тобі, ось! — головою об долівку, тепле, піддатливе 
тільце, що утробно здригається чи під ударами, чи вже зсередини, під по-
штовхами плачу, і так аж доки нагло, мов рукою змахнув, не відрине, і не 
побачиш себе збоку — голим, пустим зором, як стоїш над розпростертим 
долілиць ридаючим дівчам, ну не дурепа ж із мене?… Не будеш більше? — 
питала непевно, аби лиш якось більш-менш гідно покласти тому край, — а 
з підлоги гучно, і де береться стільки голосу в такому вузликові, суремило, 
захлинаючись: бу-у-уду!… — і назавтра все починалося спочатку. І ні мате-
рині прочуханки, ні вічно подзьобані на решето, від стояння навколішки в 
просі, коліна, ні навіть батьківський пасок, єдине, що направду допікало, — 
нестак болем, як наругою: зміючка-Оленка діставала яблуко, а її з рішучим, 
страхітливим сопінням перекидали через коліно, задираючи спідничку на 
голову, тож, не маючи способу розтлумачити батькові, яку гірку кривду він 
учиняє, вона з місця заходилася надсадним вереском — і так ледь не до 
блювоти (потому не без зловтіхи ловлячи, крізь липку солону млу в очу, 
знайомий пустий, стеряний вираз на його обличчі, мов і він себе питав, 
шпурляючи паска долі: ну не дурень із мене?..), — ніщо, ніщо не було для 
Ганнусі таким тяжко гнітючим, як сам отой виснажливий щоденний змаг із 
малою зміючкою-баби-яги-внучкою («не смій мені дражнити дитини!» — 
кричав батько…), яка, дарма що мала, щоразу, проте, потрапляла брати над 
нею гору — вганяючи її, більшу й розумнішу («та будь же ти розумні-
ша!» — гнівалася мати…), в сліпу й темну хвилю несамовладности, і так 
щоразу домагаючись, щоб її бито, а відтак, перегодом, бито Ганнусю, і по-
тім, у хвилини просвітління, та думала собі, з тою прозірливістю, яку часом 
дає думкам розпука, що насправді єдине, чого Оленка домагається, — то 
побачити Ганнусину злість, як виходить назверх, — тільки цього, й нічого 
більше, ніби та злість була гускою, котру Оленці доручили пасти (великою, 
грізно шиплячою гускою — о довгій зміїній шиї, о чорній, у гидких заїдах, 
пащеці, де, придивившись, можна було б, либонь, розгледіти й зуби, такі 
дрібонькі, як у щуки…), — от Оленка її й пасла, і гуска вигулювалася й на-
пасалася — досхочу. І знай гладшала.

Батько, траплялось, поводився дивно, ніби чувся винуватим і хотів 
якось свою вину направити, — раз, приміром, привіз Ганнусі з ярмарку 
шовкових бинд, червоних і синіх, як справжній дівці, а Оленці тільки горі-
хів і родзинок, з'їв — ото й усієі слави, — Ганнуся, сама собі щасливо очу-
жіла, вже й не Ганнуся, а зовсім Ганна-панна, тримала делікатний згорточок 
у пелені, наче живу істоту, і всередині їй також ворушився невидимий згор-
точок, теплий і лоскотний. Того дня якось довго не облягалися спати, в хаті 
пахло пирогами, і вишнівкою, і хмільними вишнями, всипаними з бутля, 
шумувало осідаючою курявою метушні й невистиглим збудженням дорос-
лих, і вона, як узяла собі змалечку за звичку, понесла свою радість, завели-
ку, щоб зміститися в хаті, надвір — до місяця. Місяць стояв уже високо, 
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світив на повну силу недужним горючим сріблом у синцюватих протінях 
улоговин і, своїм звичаєм, мовчав їй просто в лице так, ніби обіцяв колись 
заговорити, — дівчинці перехопило дух, мов вибило, як із переповненого 
бутля, корок: якась сила леготом ішла від землі, інша вступала в тіло й текла 
по ньому вгору, піднімаючи волосся, і здавалося, ще мить — і вона знесеть-
ся в повітря й попливе, як бувало в снах, над залитими місяцем садами, — 
од повітки одділилася бриласта тінь і посунула до неї: батько, втямила вона, 
разом спускаючись духом, мов ухнувши вділ, тільки золоті мурашки побі-
гли по тілу, — ти чого тут стоїш, спитав Василь, — тату, вихопилося з неї, 
аж він зашпортнувся, мов об віщось перечепившись, — тату, що то таке на 
місяці темніється?… А, — сказав Василь, — то брат брата підняв на вила, 
два брати було, Каїн і Авель, от Бог їх і поставив угорі над землею, щоб 
люди бачили й не забували гріха, а ти йди спати. І сіпнуся пильніше при-
дивилася темнавим патьокам на срібному місячному моді — й справді вгле-
діла дві невеличкі, мов далеко серед поля, людські постаті, одна трохи над 
другою, обидві якось чудно розчепірені, і між ними навскоси, тонким про-
смужком — рівчак, а чи жолобок, — акурат тому горішньому на рівні гру-
дей… А чому він його підняв на вила, спитала іде вона, хоч насправді їй 
хотілося спитати дещо інше — а саме, як може Бог вічно тримати їх там, на 
місяці, надто того, на вилах, — чи ж йому не болить? Чому їх не розрізне-
но — от яке питання їй невиразно дошкуляло: якщо їх виставлено там на 
кару, то чому обох скарано однаково?… Йди спати, кинув Василь, хрипко й 
суворо, як до дорослої, і вона зрозуміла — радше чуттям, ніж дитячою тя-
мою, — що він не має їй більше чого сказати. Десь під ту пору вона саме 
почала гарнішати, і то якось стрімголов, — завчасу, шелестіло поміж себе 
жіноцтво, осудливо бгаючи губи (якщо тільки не траплялась серед гурту 
яка щира молодиця — вдарити руками в поли: та чи не тю на вас, баби, чого 
се ви розкаркались, як гайворони на сніг, завидки беруть на людські діти, 
що свої невдатні?!), — наче з дня на день працював над нею невидимий 
маляр-різьбяр: почорніли й взялися саєтовим полиском брови, станула з ли-
ця, як сніг по весні, дітвацька пухнявість — прорисувався чисто тобі пар-
сунний лик, хоч на талярах карбуй, — змінилась постава, і хода зробилась 
плавкою, ніби дівчинка несла наперед себе не дедалі визивніше напинаючі 
сорочку груденята, а кошілку дорогих писанок на продаж, — і смолисто-
кучеряве пасмо місячної познаки, зухвало вибиваючись з-під червоної бин-
ди («жидівський чупер!» — дражнилася Оленка), виглядало на остаточний 
розчерк майстрового пензля — як підпис під картиною… Вже й парубки 
починали поцокувати язиками їй услід — це ж кому така ростеш? — а в 
Марії, враз із гордістю, потроху озивалася й прибувала якась непевна три-
вога, ніби на місці домашнього хову квітки, яку сама садила, перло з-під 
землі в стовбур небачене заморське дерево, од котрого хтозна, якого плоду 
й чекати. Вона здогадувалася, що й сни цій дитині якісь чудні, бо вставала 
Ганнуся з ночі з химерним, непритомним усміхом, який носила відтак на 
лиці неприкритим аж до полудня, і куди не йшла з ним, усі голови поверта-
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лися в її бік, як соняшники за сонцем, усі погляди тяглися спочити на її 
личку, мов кожного наглило тут-таки притьмом дізнатися, що ж то такого 
незвичайного це дівча в собі носить, — і так, доки в них не спинилася пере-
ночувати баба-прочанка, що йшла до Києва, — хоч Бог її зна, куди вона там 
направду йшла, сама як палець, і чого прибилася акурат до їхньої хати, геть 
нічим серед вулиці не примітної, але вступила так упевнено, ніби її тут дав-
но виглядали, — мовчкувата, аж лячно було трохи, вся в чорному, глипнула 
з лави на Ганнусю, що саме внесла води й заходилася топити піч, і спитала, 
ні сіло ні впало: підеш зі мною до монастиря, дівчино? — Та куди там їй, 
паніматко, на прощу ходити, хай-но підросте ще, обізвалась Марія дивно 
знесмілено, чогось нітячись цієі баби з глибоко запалими, наче вуглиною 
обведеними, наче мало ім було власної колодязної чорноти, очима, — а я й 
не кажу — на прощу, прогула та, як у дзвін ударила, і Марії запаморочилося 
в голові — здалося, ніби прочанка побільшала зростом, аж під образи сяга-
ючи головою, — я кажу — до монастиря, вашій дочці, жінко добра, в чер-
ниці треба, бо не вам нею тішитись! — Марія стенула плечима, намагаю-
чись прогнати раптовий холод під ложечкою, а вголос сказала примирливо: 
вже ж, звісне діло, дочки — чужа радість, — і додала нащось, може, неса-
мохіть прагнучи одвести якесь лиховісне пророцтво, сікачем занесене над 
старшою: а в мене їх дві! — прочанка помовчала, наче даючи Марії час 
збагнути безглуздя такої заяви й почервоніти, і Марія таки й почервоніла, 
як слухняна школярка, і сама на себе за те розсердилась, і тоді прочанка 
сказала несподівано лагідно, мов янгол спустився над хатою: меншою не 
маєте чого журитися, жінко, меншу й без вас доглянуть, кому належиться, а 
цю Бог наділив силою, з якої велика спокуса може постати, не по тілу, а по 
духу, тож 'ддайте її в черниці, добре вам раджу, — я не хочу в черниці, ті-
точко, — зненацька подала від печі голос Ганнуся, і Марію вдруге пойняло 
запамороченням: у червонястому відсвіті печі, де вже гоготав огонь, доччи-
ні очі горіли, як дві жарини, лице пашіло темно-вишневим румянцем, 
стьожка зсунулася з голови, й кучеряве пасмо в'юнилося вділ по скроні, як 
начорно запечена кривава цівка: гарна була, хоч уклякай, але якось несвіт-
ськи, мов не її дитина, мов ота сила, щойно згадана непевною прочанкою, 
зараз-таки й очутилася — і ринулася одміняти дівчину на свій лад, — я не 
тіточка, я паніматка, стиха поправила гостя: в голосі їй пробився динний, 
ласкавий смуток, як то часом буває в старих, що всього на віку набачилися 
й сповна знають марноту людських зусиль, — не хоч’, то не йди, ніхто тебе, 
хлоню, не силує, от тільки чим станеш боронитися, коли питиме з твоєі 
криниці хто захоче, а ти про те й не знатимеш, — це ви проти чого кажете, 
паньматусю, стрепенулась Марія, скидаючи з себе оте хвилинне, мов на-
слано, заціпеніння, готова леда хвилю кинутись затуляти собою свою дити-
ну, наколи б тій що́ загрожувало, але подорожанка лиш головою похитала: 
що́ мала вам казати, жінко добра, то вже сказала-м, а вдіяти нічого не вдію, 
не моя на те воля, хіба так, марничку, на віддяку за наш хліб-сіль, — і звер-
нулася до Ганнусі: а подай-но мені, доцю, коли ласка твоя, води напитися, 
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та гляди не розхлюпай, — Ганнуся, чемна дитина, послушно зачерпнула з 
відра й піднесла їй кухлика, — з видимим, проте, острахом, і, здається, на-
віть стиха зойкнула, коли їхні руки зустрілися, — а наступної миті зойкнули 
вже всі три в голос: затремтівши не то руками, а мовби цілим тілом нараз, 
прочанка впустила кухля — брязнуло, покотилося, глухо стукнувши об 
ніжку стола, а на долівці спахнуло гранатово, мінячись проти вогню, і Ма-
рія, котрій утретє схитнулось і попливло все довкола, ладна була заприсяг-
тися, що то не вода розіллялася, а вино, і що на стирці, яку Ганнуся викру-
чувала, у змиг ока шпарко, мов вивірка, звинувшись усе прибрати (кукібна 
дівонька, похвалила баба, перепрошуючись за свою незручність), виразно 
знати було плями темні, наче гетьманський кармазин, — винові, самій же 
Ганнусі вони здалися на дотик липкими й гарячими, і вона похопилася 
жбурнути шматину в піч, прикривши заслінкою, — а коли встала вранці 
(прочанки не було вже: пішла, ще й на світ не благословлялося), то вгледіла 
під собою постіль — у таких самих червоних плямах: от ти вже й дівка, 
сказала їй мати, й собі ніяковіючи й тим побільшуючи дочці заразом і гор-
дости, й сорома́, — от і до тебе, бач, гості, — в духові розсудивши, з полег-
кістю, що, відай, таки на добро приходила прочанка, котра, либонь, зовсім і 
не прочанка була, — і от звідтоді ніколи вже не було в Ганнусі того з ночі 
винесеного чудного усміху, на який усі ззиралися, — такого, ніби перепо-
вняло її світлом через край якесь потайне знаття, котрим знала тільки тіши-
тись, а боятись його не знала, — щез той усміх, мов водою змило. Позви-
чайнішала дівчина — більше стала на людські діти подобати, менше чужі 
очі зривати, ну то й люди зробились до неї зичливіші…

І вже Марію норовили перепинити на кладці чи коло криниці здалека 
заведеною мовою матері доростаючих синів, — коли вперше таке трапило-
ся, вона замалим не пирхнула тій шерепуватій Максимисі у вічі, але, яко 
жінка звичайна, стрималась, іно зуби зціпила, до живого діткнута тим, що 
кожна ґлемезда сміє рівняти себе до її Ганнусі: хороша дівчина то хороша, 
та не про вас же, мугиряки! — думка, що Ганнуся може з часом віддатися за 
якого-небудь собі простого сусідського парубка, вжалила її таким воднораз 
вибухлим багаторічним жалем на власний змарнований вік, що й жити від-
хотілося — хоч одразу на лаву кладися!… Василеві, коли, негучно кахик-
нувши: привернути увагу, — став оповідати, як до нього — і до нього 
теж! — припитався був хвалити Ганнусю неабихто — сам Маркіян із хуто-
ра, а хутір же то, хутір — як крашанка Великодня, аж сміється здалеку! — 
Марія змовчала єдино тому, що її душила під ту хвилю, загрожуючи от-от 
прорватися риданням, раптова, гостра відраза до чоловіка — до його лагід-
ного (що здавалося вкрадливим) покахикування, до звуку, з яким пошкрібу-
вав зозулясту, вже де-де побиту сивиною (як це вона раніше не завважила?) 
щетину на підборідді, до вицвілих кострубатих брів із кількома особливо 
твердими, схожими на штурпаки недоскубаного курячого пір'я, волосками, 
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до червонястого плетива жилок на крилах носа, що відтак починав потвор-
но нагадувати невеличку влежану антонівку, — і знов, як замолоду, щойно 
по шлюбі, прикро відчула дух його поту, що тоді відгонив був їй гнилою 
цибулею і тільки з роками якось ніби затерся: призвичаїлась, — Господи, 
завило в душі вовком, Господи, за що мені се дав? — вона відвернулася, 
торкнула пальцями сухі очі і, виждавши, щоб трохи відлягло й не пізнати 
було з голосу, сказала — як скибу одвалила: свашкуй, чоловіче, коло своєі 
дочки, а моїй дай спокій, — отак уперше було промовлено між ними те, що 
згодом, уже як дівчата повиростали, вщепилося бо-зна-звідкіль у вуличну 
про них гутірку навік — ні відшкребти, ні відмазати: дідова дочка й бабина 
дочка. От вам і всенький жіноцький вік — не встигаєш оханутися, аж уже й 
дочка на виданні, а ти вже — бабою, дарма що й тобі брови ще не злиня-
ли, — гов, люди, а де ж моє життя, в яку ополонку провалилося за щоден-
ним поранням-шпортанням, хата-поле-город-кури-гуси-свині-корови, ди-
тячі хвороби, ниючі надвечір крижі, й не згадати, коли востаннє на небо 
дивилася?… — Мовчи, бабо, знай мовчи, менше гріха буде…

Зате попереду — попереду в уяві стелилася горобіжна, мов по проме-
ню, сонячна стежка, аж у голові лоскотно паморочилося, як того вечора при 
химерній подорожанці, — по тій стежці ступала Ганнуся, й цілий світ згля-
дався на її вроду й княжу поставу, а хто ж то там такий притулився ззаду? — 
ба, чи не знаєте, та то ж її мати, — авжеж, статечно киває Марія, також уся 
в сріблізлоті, павою випливаючи наперед, — далі все бралося мерехким 
веселковим туманом, і Марія знов кидалася до роботи рвучко, мов до тан-
цю — мов пригравали їй на втіху невидимі музики, і тільки тим знаттям, що 
не за горами вже — от іно ще трошечки, ще кришечку потерпіти, казав Бог 
дати, лиш треба ждати, — таке несамовите її дитині щастя, якого й помис-
лити годі, — й можна було витримувати рік за роком, то й не диво, що 
всякий-будь доторк іззовні, всяке людське втручання в те, чим єдино й жи-
вила свою вічно голодну душу, дозоляло їй незгірш, ніж Василеві нічні до-
магання, коли йому хотілося її, а їй хотілося — спати, спати, й нічого більш, 
і вона спросоння хвицалася, як необ'їжджена лошиця. Натомість страх, що 
то в ній закрадався, походив не од людей, ані вже напевно не од того, як 
Ганнусю ними трактовано, а радше од відчуття, ніби за тим веселковим 
туманом, у якому досі тонула для неї доччина будучина, заноситься на 
якийсь рух, міситься й ліпиться, аби невдовзі бути невідворотно виставле-
ним на стіл, іжте-хоч-лусніть, — щось, геть відмінне від усього, що вона в 
думці годна собі намалювати, — бодай тим уже відмінне, що справжнє, не-
намальоване, а відтак і невідворотне, — прочанка стала першою такою ві-
сткою, а невдовзі й друга не забарилася: поїхали втрьох на роковий ярмарок 
у повітове місто пшеницю продавати, саму Оленку покинувши на госпо-
дарстві, і там, серед тлуму, Ганнуся зненацька стала як укопана, не зводячи 
очей із чумацької валки, де просто з возів точилася жвава торгівля таранею 
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й чабаком, — та що тобі Бог дав, поторсала Марія дочку за плече, налякана 
її скрейдянілим видом, — мамо, спитала Ганнуся хрипким, сливе басистим 
голосом, тощо там та пані сидить на тому возі? — яка пані, де? — а он-о, 
чи ж не бачите, — та нема там ніякої панії, схаменися, — на возі, на який 
показувала Ганнуся, порядкував, знай біло скалячи до покупців зуби проти 
циганистої засмаги, нестарий, і сам на циганського ведмедя подібний, кре-
мезний чумачина в розхристаній чумарці і, судячи з того, як веселився до-
вкола натовп, якось дуже дотепно торгувався, і Марії на мить тенькнуло 
було в грудях: він! — той, з ким колись давно мріялося вікувати в парі, 
тільки на п'ятнадцять літ старший! — але вже наступної хвилі збагнула, 
що помилилася, — перевела дух, обтираючи хусткою піт із чола: яка ще 
пані, що ця дитина лепече? — та ондечки ж сидить, мамо, зараз коло того 
чоловіка, ціла в білому, і кибалка біла, й жупан, якась сотничиха, коли не 
полковниця, — ігій на тебе, чи тобі пороблено, перехрестися та сплюнь, — 
мамо, таж сидить, кажу вам, от ходім-но ближче, самі в неї розпитайте-
ся, — порушена неясною тривогою, Марія, таки спитала в когось — на-
вмання, аби лише щось спитати, — із якого села чумаки, з'ясувала, що з 
дальнього, і на тому й окошилося, і забулось би, якби за який час по роко-
вім ярмарку не вдерлася до них чутка, що акурат у тому селі, куди вертала 
з Криму валка, спахнула чума: громада захвилювалася, найбільші страхо-
пуди зачали й собі смолити ворота, старі люди радили, наколи б пошесть 
рухалася в їхній бік, влаштувати в селі, давнім звичаєм, об'орини: щоб усі 
молодиці, скільки їх є, зібралися вночі гуртом, впряглися в плуга й прокла-
ли довкруги села борозну, якої, мовляв, жодна чума не переступить, аби 
тільки ніхто з чоловіків їх за тим ділом не підгледів, — а Марія ходила мов 
сволоком привалена, вже не сумніваючись, що тоді на ярмарку Ганнуся 
справді бачила на возі з рибою не кого, як саму чуму, яку ще тоді мож' було, 
коли б вона, Марія, своїй дитині належне прислухалась, відвернути — не 
пустивши валки додому, спаливши вози вкупі з цілим скарбом, хоча, ви-
правдовувала себе в духові, хто б же то, за одним тільки словом недорос-
лого дівчати, став пускати з димом піврічний заробок, іно сорому б набра-
лися, хоч із ярмарку втікай, а помогти таки не помоглося б, — Марія важко 
зітхала, встаючи перед півнями, коли сон найкрихкіший, бо душа найбіль-
ше томиться гріхами, бити поклони до образів, випрохуючи в Бога про-
щення, але насподі всіх її, хоч як гарячих, молитов насправді чорним ка-
мінчиком лежав один тільки здушений крик, якого не важилась виштов-
хнути на голос: Ти, що над нами, — ощади мою дитину, скоро вже наділя-
єш її таким знаттям! — крик, у якому куди більше було вимоги, ніж сми-
рення, тож темно-горіхові, мов засмалені своїм вічним надхмарним 
високогір'ям, лики на образах зоставалися незворушними, Пречиста Діва 
осудливо бгала крихітні зашпиляні вуста, й пломінчик лампадки перед іко-
ною скидався лиш од власного Маріїного подиху. Хоча, що правда, то прав-
да, до їхнього села чума, Богу дякувати, таки не дійшла — обминула сто-
роною.
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А за наступним разом її вже й не було при Ганнусі — сила дівчини 
дедалі виходила на люди, й матір невідворотно затиралося кудись на зади: 
Марія годувала в дворі кури, ці-і-іпоньки, ціп-ціп-ціп-ціп, коли примчала 
захекавшись зграйка дітлашні: тітко, тітко, коло Маркіянового хутора кри-
ницю викопали, ваша Ганнуся показала! — доти в селі не було свого копа-
ча на криниці, громада наймала аж у третьому, — приходив звідтам сухий 
як хорт, пожований лицем дядько, кілька день не івши стоконився по окру-
зі з патичком у руках, доки всі діти, й Оленка з ними, не починали й собі 
розгулювати з патичками, і тільки як уже вказував місце, і самого відтак 
спускали в кадубі у наготовану яму, де до води зоставалось хіба на штих, 
аби її випустив, — тоді, нагорі, вперше випивав чарку й брався до страви: 
вже ж, криниця — діло поважне, навіть кому вода до рук іде, мусить хіба 
ж так чисто коло себе дбати, щоб не відсахнулася, а тут, на тобі! — отак 
спроста, звичайненько, мов на добридень балачка, взяло дівча та й спита-
лося в Маркіянихи: а нащо вам копанка, тітко, у вас же отам за тополями 
джерело — на півтора чоловіка вглиб?.. — стали копати, і справді вияви-
лось — джерело, і вода достоту мов цілюща, холодна, аж зуби ломить, та 
добренна, випив — наче на світ народився, — гей, дівонько, а коло мого 
обійстя не поворожиш? — бовкнув хтось навмання, не інакше як позави-
дівши на Маркіянову фортунність: що то, як кому Бог дає, то вже й обі-
руч! — а Ганнуся, горда, що її безмаль за дорослу почитують, і «поворо-
жила» — пішла й сказала: отут копайте, і так з'явилася в селі ще одна 
криниця, правда, «отут» припало не на заздрісників двір, а, мов навмисне 
щоб до решти сказити чоловіка, акурат через тин — у сусіда: Марія з Ва-
силем дістали з того всього грошей і гостинців, а Ганнуся, вряд із глухою 
неприязню ще одної людини (бо той бідачисько, що сам навів її на сусід-
ський двір, всю вину за свої заведені сподівання поклав, як водиться, на 
неї ж таки), — гучну славу на цілий повіт: поголоска, що в них об'явилася 
дівчина, яка чує під землею воду, полетіла по всіх усюдах як вогонь по со-
ломі, й тепер уже Ганнусю стали раз у раз прохати замість копачів на даль-
ші села, і родина, нівроку, трошки на тім розжилася, Василь навіть гадав 
був прикупити ще одного коника, але Марія наполягала на свому — посаг 
треба Ганнусі справляти, королівський має бути посаг, щоб ніхто потім не 
смів цвікнути, що взяв її голу-босу, на те Марія й сама ладна була з остан-
ніх жил тягтися, це була мета, достатньо висока, аби по вінця заповнити їй 
життя, — Василь який час був відмовчувавсь, а тоді поставив умову: по-
саг готується обом дівчатам порівну, і навіть це, мовляв, не конче чесно, 
бо меншій він, може, й потрібніший буде, тоді як старша й сама собі за 
посаг стане, — це він чи не вперше дав знати, як направду високо ставить 
цю, аж мовби й не свою, і як же непорівнянно менше од «своєі» голублену 
дитину, і, либонь, саме цим вразив Марію так, що вона — здалась, улягла 
вимозі. Отож Ганнуся мала приробляти своїм несподіваним хистом і на 
себе, й на сестру. Оленка ж тим часом пряла — то була для неї наймиліша 
з усіх хатніх робіт: головно тим, що нікуди не треба вставати, а лишень не 
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зводити погляду з нитки, як снується. Посидюща дитина, мовляв Василь 
зі стриманою ніжністю.

Воно й те правда, що підлітком Оленка не тільки витяглась, а й вилюд-
ніла, — з неї робилось по-своєму славне дівча, вродою, однак, більше подо-
баюче таки на батька, ніж на матір: ті самі приглушені, споловілі барви (на 
противагу пекучо-яскравій сестрі), ті самі великі сиві очі з повільним, тро-
хи мовби здивованим поглядом, — справді була посидюща дитина, тобто 
ані надто бистра, ані спритна так, щоб ото все в руках горіло-замилуєшся 
(як без угаву правлено сторонніми про Ганнусю), та й звідки б така взялася, 
зростаючи в постійному затінку сестри, — хто б подумав, то вона сама по-
клала собі, раз і назавше, марно не увихатися, наперед ухилившись від 
будь-якого з тою змагу ще до того, як його програє, і тільки знай снувала 
собі тихцем якусь свою гадку, як нитку на веретені, — мов теж чекала своєі 
години. На сварки, вже не кажучи бійки, між сестрами тепер заносилося 
нечасто — якось узимку, приміром, Ганнуся зібралась на ковзанку — і не 
знайшла своїх чобіт, все чисто обшукала, і в хаті, і в коморі, геть і на горище 
лазила — нема, як лизь злизав: почервоніла, розлючена, ладна от-от роз-
плакатися, Ганнуся напалася на сестру — де поділа мої чоботи, мамо, не 
бороніть її, це вона, я знаю, це вона! — чоботи знайшлися другого дня, сто-
яли собі ладком під лавою, халявками докупи, мов з повітря вродились, — я 
ж казала, що це вона, вибухнула Ганнуся, — Оленка посміхнулася зневаж-
ливо, одводячи, проте, очі: вже ж, не мала б роботи, твої чоботи перехову-
вати! — такі подряпини залишалися, під'ятрювані з двох сторін одночасно, 
бо Ганнуся, палкіша вдачею, все поривалася в кожному випадку конечне 
довести сестрі своє, щоб знала, — щоб, наприклад, визнала, і то перед бать-
ком визнала, що таки сховала ті нещасливі чоботи, хай ім цур (запевне не 
варті задля них зчиненої бучі), — щоб, за її власними словами, «було по 
правді», і правду ту, вкінці, призначалося не кому як Василеві, то він мав, 
нарешті, по ній їх двох розсудити, — Оленка ж, власне тим, що нарочито, 
підкреслено ухилялася від усяких-будь спроб порозуміння, мов настала її 
черга казати до сестри: відчепись, самим своїм видом це казати, глузливим 
посміхом, одвернутими плечима, як виставленим глухим парканом: хоч 
гопки скачи, не доскочиш, — неомильно поціляла ту в найдратливіший 
живчик, і так розчімхане до виразок, збасаманене взаємними дошкульними 
ударами повітря в хаті, немов спухаючи, дедалі частіше випихало одну з 
них — Ганнусю — геть, геть надвір, куди завгодно, аби з очей, туди, де 
можна всьорбнути на повні груди — живого.

А Оленка залишалася прясти.

Невдовзі Ганнуся спостерегла й дещо інше: зараз по таких хатніх за-
колотах вона переставала чути воду — ба й себе саму переставала чути, 
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мов підмінена на час опосідаючою безликою, як хмара, обидою (хмара та 
була непрозоро-жовтявою, й щось із неї сочилося — пасокою замість до-
щу), і раз під таку годину змушена вирушати, бо вже прислано коні, кудись 
аж під ліс, на урочища, де притьмом треба було нової криниці по тім, як у 
старій одного дня показалася кров — кликали панотця, і святили, й чисти-
ли, а за тиждень у ній, посвяченій, утопився наймит, тож воду стали возити 
з річки за скілька верстов, — вона на півдорозі зіскочила з воза й рішуче 
вимовилася візникові, відмігшись буцімто нездужанням, — насправді ж 
перед нею зненацька виразно, мов наяву, вигулькнув той топельник, якого 
ніколи не бачила за живоття, — спершу його закляклі ноги, що стирчали з 
криниці, а тоді й сам, розпростуваний на повен зріст із хижим задоволен-
ням, мов розминав довгозатерплі члени, — синій на виду, обліплений мо-
крими пасмами власного волосся, він ніби от-от мав звернути каламутні, 
як рештки молока на денці чашки, очі прямісінько на неї, і в ту мить, опе-
чена до кісток несвітським, крижаним холодом, — не тим прохолодно-
вільготним віддихом землі, за яким завжди впізнавала присутність води 
так ясно, що зоставалось лиш дивуватись, як того можуть не чути інші, а 
от власне крижаним — нерухомим, хоч і також немов підводним, але — 
мертвецьким, — вона одночасно стялася так само пронизливим освідом-
ленням, що живої води їй сьогодні не знайти ні за які скарби світу, — що 
там, на місці, її чекатиме, й водитиме по околиці, доки сам схоче, тільки 
оцей страшний самогубця, од якого визволитись не матиме способу, бо йо-
го до неї тягне, як муху, на запах — на липку, жовтяву пасоку, невидиму 
для живих, але, відай, видиму для мертвих, котру вона сама в собі сочить і 
сочить без упину, — і вона шугонула з воза, як навтьоки, — просто в випо-
внений порохом бакай, мало не звихнувши ноги. Навісна якась дівка — 
мусив подумати візник, шарпаючи віжки: тпрру, коні стали, й собі сердито 
похропуючи, аж до неї долетіла нитка піни, — коні теж мусили думати про 
неї щось геть-то непохвальне.

Тої ж осени нагрянули в хату й перші старости, хоч Ганнусі щойно 
п'ятнадцятий минув, — старости несподівані, що перелякали геть усіх, із 
Василем включно, а за Ганнусю, то годі й казати: вона миттю шурхнула 
повз них у сіни і звідтам, з-за дверей, розтуливши враз пересохлого рота, 
наслухала балачку дорослих дядьків про мисливців і куницю, не ймучи 
віри: невже це про неї? — причім про парубка їй чомусь ані гадки не було, 
ніби то не сватати її прийшли за живого чоловіка з крови й кости, а тільки 
освідчити зайшлу велику й грізну зміну в ставленні до неї решти світу, — 
атож, на неї посвистували захоплено, як ішла вулицею, і до того вона зви-
кла, приймаючи як належне, але коли хто сміливіший (ій завше здавалося: 
дурніший! — вона-бо твердо засвоїла од матері, що для сільських паруб-
ків у них зависокі пороги, і хто з них цього не тямив, дивував її єдино не-
сказанною тупістю) замірявсь підступитися ближче зі своїми простацьки-
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ми зальотами — налетіти купальської ночі з безглуздим борюканням, єди-
на ціль якого — повалити й обмацати, — або опасти й притиснути серед 
зграйки дівчат, що прискають навсібіч з веселим вереском, — того вона 
обливала таким заморозним презирством, що весь хекаючий-сопучий, 
заласно-граючий-очима запал напасника з місця вифуркував із нього, як 
відьма в комин, — а тут прийшло щось нове, щось заразом і потаємно-
спорзне, як оті загарбницькі сягання рукою по грудях, і дивним чином 
підносяче тебе — на височінь царівни на стовпі, куди найкращі лицарі 
важать доскочити найбаскішими кіньми, щось, зоддалеки подібне до са-
мотнього тужного співу батька колись уночі під хатою — за тою дівчиною, 
яку любив і якої ніколи не буде мати, і від тривожного змішання цих двох 
таких різних і в чомусь, однак, перехресних потоків чуття Ганнуся ще 
довго не могла отямитись по тому, як старостам відмовлено, — певно, що 
відмовлено, а як би інакше: замолода ще на дружіння, хай погуляє, у нас, 
люди добрі, дочками не поле засіяне. А по-моєму, — дуже поважно, з при-
тиском, і тим насмішивши батька (що ніколи не міг встояти перед її стару-
ванням, і вона те добре тямила), заявила Оленка, — по-моєму, хай би 
йшла, коли люди трапляються, чого перебирати?… Ганнуся посміялася й 
собі: ич яка сваха пере-хожа, ще й у кісники до ладу не вбралося, а вже 
заміж хапається, — не сумніваючись, що Оленка направду мовила поваж-
но і що їй таки баглося збути сестру з хати, щоб самій опинитися першою 
з черги, — тільки батько цього, як завше в стосунку до своєі мізиночки, не 
спостеріг.

Про кісники — то, звичайно, було зопалу сказано, бо Оленку хоч і не 
пускала ще Марія на вулицю, але вже й лащитися до батька, як та звикла 
змалечку, їй не давала, гримнувши кілька раз вельми суворо, аж Василь був 
знітивсь і дременув надвір крутити цигарку: ще від малої-хоровитої Олен-
ка навратилася залізати йому вечорами на коліна, обіймати за шию, тули-
тися вухом до грудей під сорочкою: тату, а що то в вас так гупає? — Василь 
розчулювавсь, обережно гладив доню заклякло-оцупкуватою, незвичною 
до делікатних рухів рукою по теплих косенятах, цей доторк сколихував 
йому з дна пам'яті, її мулу й куширу, спогад про Марію дівчиною: коси 
пахли так само, і так само озивалася в ньому ніжність — як легіт, що по-
волі виповнює тіло зсередини, тільки цим разом дуже поволі, й Василь 
знав, що по вінця його вже ніколи не заповнить, надто тяжко він для того 
затерп, задубів, — Оленка повертала йому хай не тодішню співучу лег-
кість, хай саму пам'ять про неї, та це було найдорожче, що в нього коли 
було, — мазунка, що й казати, і хоч сам від малечку знав, сотні разів чув від 
старших, що гарна мазана паляниця, а не дитина, все ж опиратися її песто-
щам не здолав би, — крім неї, йому того не давав ніхто, Ганнуся була інша, 
геть і в сповиточку інша, потайніша б то, чи що, — Ганнусі він, по щирос-
ті мовивши, трохи побоювавсь. Як і Марії, вже ж, як і Марії.
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Він дуже хотів би, щоб у них і ще були діти, — повіт хата дітей, гамору 
й писку, як у пухнастому, з верхом, решеті весняних курчат, куди його хлоп-
чиком завжди нездоланно тягло заритись обличчям з головою, — з десяток 
отаких теплих, кучматих голівок на печі під рядном, ах ви ж мої ціпонь-
ки, — та що ж, коли після цих двох як зав'язало: Марія раз у раз недоношу-
вала, скидала, і він сердився на неї тим, що невиразно чув свою вину, — ні-
би то йому щоразу бракло мужської снаги рівно настільки, аби остаточно 
підштовхнути заклюнуте дитинча прорватися на світ, ніби в якусь вирі-
шальну хвилину, про яку не мав і гадки, щоразу щось йому спорскало, — 
щось невхопне, чого ніяк не дасться означити простими, намацальними 
речами, як, там, завчасу спустився абощо, а таке, що мало би владу цілком 
і до останку перетворити жінці утробу, не зоставляючи в ній нічого поза 
тим, а він відчував, як у кінці кожного його висилку зводиться з неї йому 
назустріч щось непроникне й нездвигне, мов темна гора, по якій і з'їжджав 
уділ, — Марія лежала потім мовчки, відвернувши голову набік, так що на-
віть дихання не було чути: попервах, зараз по шлюбі, він гадав, то од со-
ромливости, і це зігрівало його ще більшою до неї ніжністю, а тепер уже не 
гадав нічого: вона лежала, і він лягав поруч, і невдовзі — радше за тим по-
дружнім інстинктом, що виробляється з роками, ніж за віддихом, — розу-
мів, що вона спить. І так воно між ними й велося, і, коли йшлося про май-
бутні, Василь зрідка дозволяв собі крадьки помріяти, що, як дівчата зовсім 
уже стануть на порі — чекати було недовго, от туй-туй, — то Ганнусю од-
дадуть, а для Оленки вони візьмуть приймака, щоб зоставалася при хаті, і 
він буде няньчити внуків — цілу гирилицю внуків, білявеньких і пухнастих, 
голівки як кульбабки — як в Оленки маленькою.

Бо Оленка таки вже не була маленька, і він за нею тужив — часами 
йому навіть здавалося, ніби й крізь ню починає бовваніти оте непроникне й 
незрушне, що його знав за Марією, тільки що дочка була непорівнянно лас-
кавіша й незаводним жіноцьким чуттям уміла його приховати, примили-
тися кошенятком, вициганюючи своє: тату, чом мене мама не пускають на 
вулицю, таже всі дівчата йдуть, і сусідська Одарка, а вона менша за мене, їй 
тільки па Спаса п'ятнадцятий піде, — і так домоглася, що дівувати вони з 
Ганнусею почали сливе одночасно, — то й гаразд, розважив собі Василь, 
будуть укупі, то одна за другою наглядатиме, щоб, бува, якої дівоцької хале-
пи не приключилося, — довелося, правда, раніше, ніж гадалося, справляти 
чимало обновок, червоні сап'янці з кучерями, й плахту з сухозліткою, й ко-
жушанку тулубчасту, ще й зі смушками, і ще до лиха всякого мотлоху, трохи 
чи не скриню, по правді кажучи, — сказитися можна, скільки то те бабство 
збавляє собі на убори! — а що з грішми було всутуж, бо телицю мали про-
дати щойно на осінь, то на те пішла добряча частка Ганнусиних заробків, 
але Ганнуся (на превелику Василеву полегкість: він-бо чекав, що дівчата 
знову стануть проміж себе ґдиратися, й наперед тим мучивсь) ні слова на-
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сторч не зронила — вона взагалі ставилася до тих «грошей за воду» як до 
знайдених абощо, — от собі, прийшло махом, пішло прахом, і, може, тим 
вони її й держалися — не те щоб через верх, але, Богу дякувать, цупко. Її 
тільки дрочило, що молодша норовить тепер триматися їй за рівню: де ж 
пак, у такі самі сап'янці взулася («хочу як у Ганнусі!»), та вже й губу зако-
пилила, мов і справді жодної між ними різниці, — дідова дочка й бабина 
дочка, ото й усе, і навіть дозволяла собі вкидати часами з поблажливою 
міною яке повчальне слівце — ти б, сестро, не клала на цю керсетку черво-
них зубчиків, бо надто вже одностайно виходить, — сміх, та й годі, що тут 
ще скажеш!.. І ще її трохи конозило від того, як Оленка приймає її гроші — 
спокійно, наче їй належиться, — ти б хоч спасибі сказала, втручалася й 
Марія, — у відповідь менша дивилася на сестру з матір'ю отим своїм по-
вільним, здивованим поглядом, який хоч кому замурував би рота: ох і роз-
пестив тебе батечко, дівчино, комусь-то кислиці сняться! — Оленка тільки 
поводила плечима, і по лиці їй перебігала тінь вдоволеного усміху — ніби 
наперед тішилася думкою, як то невідомому «комусь» ті кислиці смакува-
тимуть.

У Ганнусі тепер дедалі, то більше визрівало почуття, ніби батьківська 
хата випихає її з себе, — і не самим лише мовчки погодженим вичікуванням 
батька й сестри, аж їй часом здавалося, ніби вони крадьки вимінюють за її 
спиною змовницькі погляди, й вона привчилась різко обертатися — від пе-
чі, від коловорота, чи коло чого там поралась, — аби їх підловити, чого їй, 
правда, ні разу не вдалося, тільки Оленка спитала була насмішкувато: чого 
це ти сіпаєшся? — тим остаточно зміцнивши її глуху підозру, не підозру 
навіть, а радше змисел, як у молодого звіря, що ще не тямить початку ловів, 
але пастренчується, занюшивши з вітром дух хортів, — одначе не тільки це 
гнітило, помалу-малу перетворюючи хату на якусь подобу темного льоху, 
куди вступала тепер хіба на ніч, і то — як до буцегарні, — а ще й непомірно 
зросла самоправність сестри, котра, підперта батьком, трималася зовсім як 
молода господиня, а не як друга з черги дочка на виданні, і її постійна, в 
усьому, невідліпно-в'язка і якась надзвичайно певна себе присутність за-
троювала Ганнусі повітря. До того ж, почавши вчащати на вулицю, Оленка 
дуже скоро обросла товаришками, вони ходили в гурті, таким собі заквітча-
ним, хитливим-сміхотливим виногроном, якому ще тільки належало бути 
розскубаним нарізно, по ягідці, жадібними парубоцькими руками, — І ан-
нусю ж загалом уважано за гордівницю й трактовано хоч і шанобливо, про-
те на віддалі, — сама її врода вирізняла її з-поміж будь-якого гурта: варт 
було, приміром, на свят-вечір якому язикатому господареві, до якого заві-
тали з колядою, легкомисно кинути дівчатам — ану-но, підставляйте міха, 
хто в вас за міхоношу — ов, а я думав, оця, найгарніша, — як Ганнуся, од-
ним тим словом вирвана з гурта, вмить почувала себе мов серед темного 
бору — оточеною з маху вознесеним чагарником загальної безмовної не-
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приязні, ніби товаришки разом з'єднували руки, утворюючи коло, в якому 
для неї не було місця, — достоту так, як завжди виходило на забаві: круг неї 
водили танок на гаївки, вбирали на Лелю й на «тополю», вона незмінно не-
сла і перший сніп, і обжинковий вінок, тобто була між дівчатами наче об-
рана напоказ, для похвальби, — найприкметніша, але від того мовби й не 
своя, а — осторонь від решти: недарма ж із місяцем на лобі, як думала собі 
на самоті, коли од тої одрізнености (часами!) робилось таки важко на серці, 
і вона, вертаючи з вечорниць чи з вулиці, підступалася до вмурованого в 
стіну люстерка, наново розглядаючи місячну познаку у себе в косах, і та 
бачилася їй заспокійливою, бо непохитною обіцянкою якоїсь великої й не-
забарної винагороди.

Вона завжди любила купатися — любила, як вода ніжить тіло, як лос-
котно вступає в нього, так напрочуд чуло голублячи найпотаємнішими, най-
соромітнішими дотиками, — тепер їй додалася до того ще одна втіха, якій, 
аби на те її воля, могла б віддаватися годинами — ото, жахалася собі жарто-
ма, розледащіла б! — вона полюбила розглядати своє оголене тіло, дивую-
чись на нього як на щось стороннє: все було таким делікатним і доскона-
лим, від підйому ступні й далі, вгору, по мов єдиним рухом сницарського 
різця викарбуваній хвильній лінії литки й стегна, аж їй переймало віддих, 
— живіт нагадував кшталтами церковну чашу з Святими Дарами: вперше 
зробивши це відкриття, вона злякано сахнулась була такої богозневажної 
думки, одначе щоразу, спускаючи очі вділ, натрапляла на той самий вид: 
ніжного, перлистого відсвіту широка чаша з пологими боками, вона справді 
була тут, при ній, у ній — була нею, куди ж од того дінешся, і в самому цьо-
му мимовільному, наче ж і незалежному од неї блюзнірстві мерехтіла, діа-
мантами на дні провалля, така страшна й солодка краса, що, здавалось, іно 
зазирни глибше — і знепритомнієш: більше ніж будь-коли Ганнуся почува-
ла себе вартою пісні — не просто чиєісь великої й тужної, завбільшки з 
життя, любови, виспіваної на голос, як тоді вночі батьком — до матері: те-
пер вона розуміла, що до матері, тільки такого їй було мало, бо як же, справ-
ді, помислити, щоб така краса та дісталась комусь одному, ще й на всенький 
вік, та той один мав би вмерти від щастя на місці, лиш раз її такою побачив-
ши, як відбивалася в гладенькому річковому плесі, лиш раз доторкнувшись 
до ції саєтової шкіри, прохолодної й водночас ніби зігрітої зсередини, — 
жодного із знайомих їй парубків не випадало й подумки на таке приміря-
ти, — ні, не нової туги в старих словах їй праглося, а — нової пісні, спеці-
ально задля неї складеної, такої, що проймала б кожного, як приском попід 
шкіру, оцим-от якраз відчуттям намацально приступної святощі, — відчут-
тям грішним, страшним і солодким, з безодні якого мерехтіла би повік жа-
даною — вона, Ганнуся: Ганна-панна. Вербо яра, відчинися, Ганна-панна 
йде, — шепотіла, заходячи в берег і розпускаючи пояса до купелі, а в думці 
маючи — відчинися, крутий бережечку, розкрийся, жовтий пісочку, розсту-
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пися, глибока річко, — все, все довкруги мало податися їй назустріч, роз-
гортаючись на всю шир, сміючись-вітаючись, плескочучи в долоні, берег — 
листом, ріка — хвилею, птахи — щебетом, і так воно й зчинялося на її по-
яву, все приходило в рух аж до самих земних надр, де, мов бджоли в нічно-
му вулику, сонно дзумчали укриті джерела, — під такі хвилини їй здава-
лось, ніби чує всю землю ген до самого моря, якби припасти вухом, можна 
б почути і вершника в степу, і чумака на шляху, і, скупчившись думкою, за-
виграшки відвалити якому мандрівцеві каменя з дороги або, навпаки, зне-
нацька її загородити — цього вона, правда, ніколи не робила, але сама сві-
домість такої спромоги, як і достоту безлічі — цілого всесвіту! — інших, 
котрими можна було бавитися досхочу, сповнювала її всеньку, аж до кінчи-
ків пальців (у пучках починало нетерпляче поколювати) несамовито буй-
ною, шумуючою снагою, і на її гребені вона з гострим криком шубовскала 
з берега в річку, негодна довше утримувати в собі безужиточно такого над-
міру щастя, — з очерету їй підухкували дражнячись русалки — ух-ух, 
солом'яний дух, — і вода скипала довкруги тіла білою піною, ніби од роз-
жареного заліза, коли виринала на поверхню, — ба брешете! — закинувши 
голову в плавуче небо, відгукувалась до русалок, голос розлягався далеко 
над водою: бо й справді брехало чортове насіння, дух од неї був не 
солом'яний — хатній, — а якраз навпаки, полиновий, вона давно взяла собі 
за звичку натиратися всюди полином, і при поясі носила пучечок, тим-то 
вони, відай, і сердилися, і навіть на очі ніколи не показувалися, тільки ото 
пугукали з очерету, — але незло, скорше навіть сумовито — ніби теж, на 
свій спосіб, її вітали — віддаючи данину її непереможності.

Бо, солом'яний там чи ні, а дух рідної хати і їй самій робився осоруж-
ний — власне, по-справжньому добре вона чулася отак на самоті, коло річ-
ки, в лісі чи в полі, а з людьми, хоч своїми, хоч чужими, все їй було недо-
года — ніби звідкілясь із широкого світу мали одного дня прийти привіта-
ти її якісь інші люди, схожі на тих, що в дитинстві населяли казані матір'ю 
казки, і то задля тих інших людей вона щодень убиралася й чепурилась — 
царівна на вежі, а для цих, що довкола, сліпих і мізерних, усього тільки — 
розгірштикана бабина дочка, що гордує та менджує найкращими на селі 
парубками, як циган кіньми, невідь на кого чекаючи, — дідова була ім вже 
ж що привітніша, чемна та добра дитина, еге ж, і роботященька, нівро-
ку, — послухати б отих вуличних теревенів, то вуха зів'януть. Ганнуся таки 
зовсім щиро не вважала, ніби перебирає хлопцями, — старостам, що пер-
шої її дівоцької осени, далебі, хаті не давали схолонути — одні з дверей, а 
другі в двері, — вона відмовляла звичайненько і з решпектом, спасибі, лю-
ди добрі, за шану, а тільки я в батька-матері ще хліба не переїла, — навіть 
правдивого гарбуза ні разу не вкотила, вбачаючи щось і для себе понижаю-
че в такому безецному виставлянні парубка на глум — буцімто їй на тім 
глумі залежало! — все те виглядало їй якимось несправжнім, не на її мірку 
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шитим, хоч і на свій лад утішним, але десь так, гейби споглядання вертеп-
чика, приставленого на ярмарку бурсаками на зимових рекреаціях, абощо: 
вітер тобі ще, дівко, в голові, — мовляли їй, скрушно хитаючи головами, 
старші молодиці, — одначе то не був вітер, то була, навпаки, тверда й цуп-
ка, як дукачик у разкові, певність власної обречености якомусь іншому 
приділові, котру всі довкола — крім хіба матері, в якій завше чула мовчаз-
ну підтримку, — дружно воліли захитати, і, щоб тій загрозі протиставити-
ся, вона дедалі частіше згадувала бабу-прочанку, той вечір, на якім скінчи-
лося її дитинство й почалося дівоцтво і який відтисся їй у пам'яті так го-
стро, ніби на неблякнучому образкові, і одного дня вже зовсім була зважи-
лася піти аж на третє село, до славної на цілу округу ворожки, спитати-
ся — що ж врешті вона має такого сповнити, аби наблизити свою справ-
жню, а не ту, що їй раз у раз підсовують зі сторони на заманку, бляшкою 
замість злота, долю, — одначе саме того дня, ніби вмисне, щоб перебити, 
Оленці розболівся зуб, нагнало щоку, аж око запливло, потерпали, коли б 
не бешиха, отож її взято до знахурки, — в їхньому-таки селі, але вже Ган-
нусі не випадало зійти з дому, треба було зоставатися на господарстві, доки 
Оленка оклигає, — і так виходило щоразу, мов Оленка ненарочито з неї 
глумилася, як ото коли малою підлізала попідруч, аби тільки щось пере-
баранчити: щойно Ганнуся замірялася зрушити кудись у світ — хай не до 
ворожки, хай за дружку на сусіднє село, куди її прохано на весілля й де, 
переказували мало не за півроку наперед, такого-то буде полкового люду, 
самого сотника сподіваються! — як у рішучу хвилину — тиць, бабин 
Гриць! — безпремінно устрявала Оленка з якою-небудь своєю долегливіс-
тю, зазвичай нестак тяжкою, як марудною, що, одначе, на пню розбивала 
всі старанно нарихтовані заміри, ще й так, що не присікаєшся, — не ста-
неш же, справді, докоряти бідаці, що звихнула пальця або втяла серпом 
ногу, аж три дні відлежати мусила!… Виходило геть по-дурному, а проте 
Ганнуся не могла позбутися дошкульного, як загнана скабка, відчуття, не-
мов сестра її не пускає, — не від себе не пускає, бо заміж, либонь, віддала 
б її дуже радо, всіх Ганнусиних старостів пасла оком, аж, здавалось, шкура 
на ній з уваги напинається, а — ото химородія якась! — не пускає у її, Ган-
нусину, власну долю — ніби ревне пильнувала якоїсь межі, за котрою й 
мало починатися для Ганнусі щось своє, осібне, до чого зась думкою до-
скочити і Оленці, і всім взагалі дівчатам, і туй-туй сестра до ції межі збли-
жалася, як Оленка, повисаючи на ній усіма своїми докуками, тягла її назад, 
у непролазні хатні будні, як корову за налигач. І приверзеться ж таке чорті-
що, злостилася Ганнуся сама на себе за ці думки: яких тільки глупств не 
набреде в голову! — і йшла запарювати для меншої липовий цвіт: та, ску-
лена під рядниною, по-собачому гулко бухикала на печі, примудрившись 
застудитися серед літа — і акурат тоді, як Ганнусю мали виряджати з інши-
ми жінками й дівчатами не куди-небудь, а до самого Києва — з гаптовани-
ми рушниками на продаж до монастиря: вишивала Ганнуся лепсько. Ну та 
що ж, продадуть її роботу й без неї.
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На людях, одначе, Оленка не бідкалася ніколи, — трималася завжди 
рівно й погідно, мило всміхалася до старших і ще миліше — до парубків: 
сором'язливо спускаючи очі й бгаючи в пальцях хустинку чи край хвартуш-
ка, — звісно, молода ще, — особливо виразно ніяковіючи при тих, котрі 
засилалися до Ганнусі й дістали одкоша: хто б подумав — чулася перед 
ними, за правом кревности, винуватою й так делікатно прагнула загладити 
в імені родини завдану ім уразу — мов, за старим звичаєм, безчестя сплати-
ти. В недовгім часі це й помічено було — один із недавніх Ганнусиних сва-
тачів, що по сватанню зачастив до корчми, де всім захожим виставляв кор-
чика й розповідав на все горло, яке то дурне діло — сохнути за дівкою, 
сього ж цвіту по всім світу, на котру свисне, та й побіжить, — раз у свято, 
теж, либонь, напідпитку бувши, вхопив Оленку за руку: а ти — підеш за 
мене? — Оленка залилася буряковим рум'янцем по саму шию, вирвалася і 
втекла, змішавшись із гуртом дівчат, а парубок, заломивши шапку, подався 
геть вулицею, голосно і з серцем виспівуючи: а я з сестрою вечір постою, не 
та розмова, що із тобою, — що, власне, було образою, ще й немалою, і Ган-
нуся, обіймаючи збентежену Оленку за плечі й притуляючи до себе, — ото 
ще худобина, не вважай, сестричко (а здалеку розлягалося ще зухваліше: не 
та розмова, не тії слова, не білолиця, не чорноброва…), — почулася водно-
раз і прикро діткнута парубковою безецністю — ич, потороча, зачемно ще 
я з тобою тоді обійшлася, — і, вжеж не без того, таки в глибині душі під-
лещена й загоджена, нестак у свому марнославстві, як у потребі справедли-
вости: нарешті Оленці недвозначно вказано, і то кимось сторонничим, на її 
при сестрі місце, щоб знала, — і тут Оленка, блискаючи на неї повними сліз 
очима, — ніколи ще Ганнуся не бачила її, тишку-небришку, такою допече-
ною до живого, — видихнула їй зблизька просто в лице, аж Ганнуся почула 
на губах її слину: пожди-но, ще побачим, чиє буде зверху, — тьху, сплюнула 
Ганнуся щиросердо, — але все одно по тому довго ще чула в себе на губах, 
пропеченими цятками, бризки Оленчиної слини.

Про ту пригоду вона невдовзі забула — новий клопіт спав їй на голову: 
вже кілька разів її зачіпав, велеможно-недбало, Маркіянів Дмитро — кра-
сун парубок, що й казати, надто як підпережеться в неділю червоним поя-
сом, що мов огонь горить, — вжеж, багацький син, ще й одинак, чи ж йому 
грошей позичати на парубоцькі примхи, — вийдеш увечері? — питався, 
озираючи її прицінно чіпким оком, так немов уже роздягнув і тепер примі-
рявся до голої, як турок у Кафі: валити прямо тут чи йти далі, — як вийдеш, 
то найму музики, — Ганнуся підбирала губи, відразу роблячись схожою на 
матір: спасибі за ласку, в мене й своїх грошей стане, — це, либонь, чи не 
вперше вона почала хвалитися своїми зарібками, і від того було якось не-
приємно, ніби він її до того змушував — виставлятися всіма своїми цнота-
ми нараз, зокрема й тими, якими сама не аж надто дорожилася, вважаючи їх 
за щось для себе звичайне, — дійсно, як на невольничім ринку виставляти-
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ся, мовляв, не думай собі, парубче, і я ж не в Бога теля з'їла, — але іншого 
способу протиставитися його вродженій і всепроймаючій, з кожної бганки 
на поясі, здавалось, дишучій погорді — от за цим, відай, таки справді, котру 
свиснув, та й побігла, сам бігати не звик, — вона якось не знаходила і ще 
дужче сердилася на власну безпорадність, — не вміла, та й годі, належне 
збити пихи багачукові, якийсь він був з усіх боків гладенький, мов 
полив'яний, — не зачепиш, тільки знай мруживсь ото на неї вдоволено, як 
кіт на сонечку, ніби наперед нею смакуючи, ніби, що тісніше вона підбира-
ла перед ним губи, що загонистіше скидала головою, пхекаючи, то дужче 
його бавила — як кривляння малої дитини, — музики, проте, чесно найняв: 
Ганнуся зумисне довго длялася й з'явилась на грище останньою, коли її вже 
мож було й не сподіватись, і посміхнулася сама до себе, вгледівши, як, пе-
ред хвилиною явно знуджений, він займається на її вид новою радістю: ах 
ти бришка, — сказав тихо, підступаючись і боляче, по-парубоцькому стис-
каючи її за плечі, мов хотів зім'яти всю разом, як тісто, вийняте з кадуба 
одежі, подих, що лоскотав їй вухо, був гарячий, розігрітий танцем, і Ганну-
ся відчула на мить солодку слабість у тілі — подавшись наперед, вперлася, 
майже вдарилася щелепою в його плече і так заковтнула той прихований 
посміх свого короткого торжества, — ну ходи, сказав просто, даючи парам 
знак розступитися, ніби заздалегідь ясно було, як Божий день, що танцюва-
тиме вона тільки з ним, на те й вийшла, ніби він уже запопав її до рук на-
скільки сам схоче, і це знов їй не сподобалось, так що, коли, кружляючи її в 
танці — різко, до запаморочення, наче спитуючи кожним новим закрутом: 
не з нею танцював, а — нею, мов хизувався рух за рухом: а дивіть, що в 
мене є! — він нестак спитав, як звелів, перехопивши її за стан і притисши 
до себе: виходь сьогодні увечері за леваду, ждатиму, — вона вже тільки роз-
сміялася йому під самий борлак (відвернувши голову, щоб знов не дістати 
плечем по зубах): з тобою, Дмитре, нівроку, не напонеділкуєшся! — він 
здивувався так, що аж вийшов з кола (і її потягши за собою): чи ти ба, яка 
мудрована! — стояв, і далі не випускаючи її з рук, збоку це виглядало й геть 
уже несвітськи — наче вони прилюдно обіймаються, і Ганнуся легенько, 
але настійно випручалась, — гляди не перемудруй, раптом сказав недобре, 
сливе з погрозою, і погляд його знов був прицінний, але цим разом уже 
інакше — не розбавлений, а гострий, холодний із просинцем, як заволочена 
віддихом сталь: ага, братіку, прокинувсь, відлунив той холодок і в Ганнусі 
— несподівано ясним вдоволенням: збила-таки панцир багацької пихи, що 
здававсь непроникним, — але й кольнуло при тім уразою, що, лелечко, оце 
ж тільки тепер він, значить, уперше її побачив, досі бачив єдино — найкра-
щу дівчину на селі, нового клейнода, котрим випадає гідно приздобити 
батьківський хутір, і їй зробилось уже направду холодно — піт вистигав 
між лопаток, — од нагло розверзтої довкола неї безмежної, як зоряне небо, 
пустелі безлюддя; в цю хвилину вона могла б зовсім простісінько сказати 
Маркіянчукові, чиї думки відчитались їй так легко, мов видимі, — мов 
зграйка плотви в'юнилась у до дна прозорій воді, — не піду я за тебе, Дми-
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тре, не втрачайсь-но ти марне, — та він однаково б не повірив, бо, на здо-
ровий розум зваживши, за кого ж, як не за нього, їй і йти?… Тож Ганнуся 
тоді змовчала — а небавом із гризьким серцем упевнилася, що Маркіяни, 
скоро що забрали в голову, від свого вже не відступаються, — звідусюди на 
неї стали сипатися значущі натяки, люди, наче змовившись, раз у раз зна-
ходили оказію згадати при ній за Дмитра, дехто з кивом та моргом — то-то 
парубок, а поля ж, а худоби! — а дехто й навпрошки бухав — ну, то коли 
вже погуляємо на весіллі, чейже Маркіян не поскупиться для одинака, — ой 
щаслива ж ти, сестричко, простосердо зітхали декотрі щиріші і, звичайне, 
вбогіші дівчата, — багачки, ті більше відмовчувались, либонь, не одна з них 
і собі важила на Дмитра, і Ганнуся з того всього помалу починала здаватися 
собі — зі свистом і гиком гнаною мисливцями просто до ями звіриною: до-
рогою, авжеж, коштовною, безперечно, і звідусюди все їй криком кричало, 
веліло, вимагало бути тим тяжко гордою, але й найкоштовнішу-бо звірину 
цінують — лиш за хутро… А ще до того й мати (за батька не було що й зга-
дувати, той ходив напушений мов і справді перед весіллям, навіть сам до 
себе мугикати почав) якось перестала Ганнусю попирати — ніби незримо 
відсторонилася, мовляв, роби, дитино, як сама знаєш, — чи то згнітилася 
духом на гадку, що дівчині, як-не-як, вісімнадцятий пішов, і не довіку ж їй 
дівувати, чекаючи на князя, а чи й так подешевшала, розсудивши, що ху-
тір — то теж, що не кажи, своє панство, — за те між ними мова не заходила, 
взагалі ніколи не заходило за Дмитра, обидві уникали цеї балачки ретельно, 
мов вікнину на болоті обминаючи, і Ганнуся не могла знати, що Марія під 
ту пору чамріла й спадала з лиця од чого іншого: їй знову став снитися по-
кійний батько — цим разом він лежав на лаві в їхній хаті, з запаленою, чо-
мусь у ногах, свічкою, і не було коло нього нікого, крім неї самої, а вона 
журилася, що не потрапить прочитати над ним акахвиста, бо ж тільки одну 
зиму посилав він її до школи, і так щоночі зачиняла хату з мертвим тілом і 
йшла кудись на безбач — шукати помочі. За той сон Марія, змучившись — 
бо вже й у церкві була, й на частку давала, і заупокійну службу відправив 
панотець, а вночі все вертало наново, — питалася і в знахурки, і та зливала 
на віск, тільки й віск показував на та саме — то гріб, то церква, — маєте, 
Марійо, якийсь старий гріх у хаті й не знаєте, як його винести, а воно, відай, 
пора, — ото й усе, що вона почула.

Тож вони нарізно провадили кожна свою війну, Марія — з мертвим, 
Ганнуся — з живим: їй-бо самій ціла та придибенція з Дмитром дедалі мен-
ше виглядала на зальоти, — він просто брав її в облогу, нестак видиму — 
пальцем не виткнеш, — як відчутну, і за тим твердла, ніби непроламний 
мур зростав, не любов, а затятість, — я, дівчино, казав їй перестріваючи й, 
здавалось, випиваючи всю нараз очима, не люблю, коли не на моє мелеться, 
— а раз, вихопившись навперейми з-за кущів, як ведмідь, аж затріщало, аж 
Ганнуся сахнулась, загородив стежку, мов білий день заступив собою: ти, 
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кажуть, чаклувати вмієш? а може, ти, чуєш, відьма — ану покажися, чи 
маєш хвоста, — і наступної хвилини — не встигла вона й звискнути, як 
дебела лапа тісно защемила рота, — вони обоє вже качалися долі, й інша 
лапа — та скільки ж їх у нього! — рвала з неї запаску, заголюючи вище су-
дорожно зціплених колін, якими вона билась, як риба хвостом, бо то не бу-
ли звичайні парубоцькі жарти — люта, нещадна сила підгрібала її під себе, 
сила, геть до неї сліпа, знаюча тільки власний навальний натиск, щось ґвал-
товне, мокре й страшне, сказати б, і правда — звір її напав, навалився, щоб 
не зрухнула рукою, гарчав і дер її, кігтями й зубами: вовкулака! — зблисну-
ло в мозку, і, заки сама втямила, що чинить, Ганнуся враз завмерла, пере-
ставши опиратись, і з неї озвалося здушеним, і від того по-чужому сороміт-
но глибоким і хрипким, аж таки дійсно відьомським якимсь, голосом: Дми-
тре, дурнику, нащо ти так, тож болить, — звір од несподіванки й собі закляк, 
хрокнув стеряно, щось ніби: ото давно б так! — і, точно виціливши цю хви-
лину послабки (мов ціле її тіло раптом зробилося чутким і видющим, як 
наструнений тисячоокий смок), Ганнуся вивинулась — і вгородила йому 
зуби просто в м'якоть підгорля — над тою самою ключицею, об яку недав-
нечко гримнулася щелепою в танці, — Дмитро справді завив вовкулакою, 
схопився, затискаючи шию, між пальців йому зачервонілося цівкою: а-а, 
курва ма’!… — а вона вже лопотіла стежкою, аж куріло, і в устах їй горів 
чудний, солонуватий посмак — немов од залізної клямки, яку колись лизну-
ла в дитинстві, тільки та була холодна, а це гаряче й живе, і, може, тим його 
хотілось лизати — вхлипувати — сьорбати — ще, і ще, і ще: противно до 
води, цей смак не гамував, а розпалював ним-таки й викликану спрагу… А 
небавом по тім випадку на другому кінці села зібралися копати криницю, і 
Ганнусю, як звичайне, прохано, — і там їй нагло вдарив у ніздрі, аж повен 
рот слини набіг, той самий солонкуватий і гострий, мов залізна клямка, 
пах — був цим разом такий густий і масний, що, здавалось, земля в тім міс-
ці парує, забиваючи рівномірне прісне оддихання води: отут, вихопилося з 
неї, звідкись аж із-під грудей, як із колодязя, голос теж не її, а мов позиче-
ний: вона не показувала, вона веліла, і з того, як на її поклик усі кругом за-
нишкли, спізнала чудне відчуття, наче все повторюється як і в сутичці з 
Дмитром: її тіло знов настренчилось хижо, і не вона ним правувала, воно й 
без неї знало, що робити, — отут копайте! — і, зараз-таки наступної миті: 
держіть! — вказуючи на непримітного собі з натовпу чоловічка, що знена-
цька посірів на виду й забігав очима, а тоді метнувся навтьоки, — все ста-
лося дуже швидко, і, якби не її (чи вже-й-не-її!) ловецьки напружена тися-
чоокість, якою тримала в полі зору все нараз — натовп, світло з неба, стару 
вербу з розсохою, душно б'ючий з-під неї масний червоний запах, — то чо-
ловічок певно що забіг би, а так його перейняли, скрутили, він трусився, 
криючись великими, як дрижкі намистини, краплями поту, а тоді тонко, як 
поранений пес, закричав, заскавулів і обм'як, повисаючи лантухом на руках 
у дядьків, бо з-під заступів, чиє шурхання тільки й було чути в тій важучій 
тиші, показалося, притрушене землею, щось довгасте, і люди подалися на-
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зад, затуляючи носи од смороду, хтось закашлявсь, когось вивернуло, копачі 
першими поскидали шапки й перехрестилися: Іван! Бігме-Боже, Теклин 
Іван!.. а казали, на заробітки подався!.. — Ганнуся востаннє глянула на рид-
ма ридаючого чоловічка, що вже не виривався й без слів, цілим своїм видом 
навіч показував, що то його рук робота, і щойно тут відчула сморід — 
нудотно-солодкавий, аж нутрощі з тебе вигрібаючий, — він ішов не від ями, 
а від убійника, і, дивним чином, замість знатуритися, як люди довкола, вона 
жадібно, хтиво сапнула роздутими ніздрями, вбираючи цей огидний дух, 
що був, одначе, ніби продовженням попереднього, парного духу пролитої 
крови, і серце в ній на мить зависло, стиснуте необорною тоскною мукою, 
мов передчуттям невідворотности, — згадався топельник, що колись при-
видівся був після сварки з сестрою, згадалась біла пані на чумацькому возі 
серед ярмарку, і вперше ворухнулася думка — а чи не варт було послухати-
ся тоді гості-прочанки й піти з нею до монастиря, хай би навіть тільки на 
прощу, — зрештою, заспокоїла себе рештками сили, на прощу й тепер іще 
не пізно, якось вибереться, треба б: негаразд воно, недобре — замість кри-
ниць, та мертвяків викопувати.

Вибратись, проте, все не ставало часу — починалися жнива, й за ціло-
денною, від світання до смеркання, роботою, слава Богу, дерев'яніли, при-
тупляючись, і змисли, й помисли, — і прикра пригода з Дмитром теж зати-
ралася потроху: не було коли живити її думкою, бо ж тільки те має над нами 
силу, що ми самі своєю силою напоюємо, це Ганнуся того літа втямила собі 
твердо, навіть якби їй ніхто ніколи того не казав, — з Дмитром, дарма що їх 
повсюдно уважано за пару, її лучив тепер тільки на них двох поділений ост-
рах: зарівно перед ним — чи, радше, перед тим звіром, якого він із себе так 
нагло випустив, — як і перед собою: перед тою лихою силою, що в ній був 
збудив і що була акурат тому звірові до пари — коли не дужчою за нього (а 
таки далебі, що дужчою! — в тій своїй перевазі Ганнуся, попри все, знахо-
дила якусь спорзну потіху — як у таємному побожному спогляданні влас-
ної вроди…). Так замотеличеній своїм, їй попервах уйшло було повз увагу 
й те, як несподівано розквітла Оленка — як вибухла в те літо, просто-таки 
гарною зробилась, аж променилася молодістю, аж, здавалось, тяглася — і 
як же по-новому зграбно та звинно! — кожною жилочкою навперейми сон-
цеві й людям, несучи в вигнутих кутиках набубнявілих уст невідомо кому 
призначений усміх, — гов, сеструню, та чи не закохалась ти часом? — спи-
талася в неї жартома — й здивувалася ще дужче, коли та, замість, як звичай-
не, відґедзнутися, зареготавшись кинулася її обіймати й цілувати, ховаючи 
лице їй на грудях, втуляючись так палко, мов дитина циці шукала, — ану 
тебе, навіжена, пусти, задушиш! — сміялася й собі, Оленка ж, розходив-
шись, вдавала цуценя й заливалася дзявкотом, підстрибуючи, щоб лизнути 
сестру в носа, заражаючи й її своєю неповздержною, через край, молоде-
чою пустотливістю, і Ганнусі за тим бурхливим вовтузінням устигло мель-
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кнути, новим подивом, теж доти не завважуване: наскільки ж сестра, з ко-
трою зрослася як із постійним тягарем — з доважком, як із нагніткою не-
зримою на своє життя, — насправді, сама з себе, є легша за неї, не на тілі 
легша, а — прозоріша, ясніша б то, чи що: чи без потайної думки, чи просто 
без гризоти, — як чисте плесо без латаття, на якім око немовби надовго й не 
спочине, зате плавати по ньому — сама приємність: аби тільки днина по-
гідна, — а славна з неї молодиця буде, подумалося ще — ніби не від себе 
думала, а дивилась на сестру збоку, очима якогось невідомого парубка, за 
якого вже була певна, що Оленка його має: якраз, дасть Бог, устоїться з ро-
ками на одну з тих слебізуючих жіночок, тихих, та зарадних, що якось не-
примітно, хаміль-хаміль, а все повернуть на свою руку і всьому потраплять 
дати лад.

Вона й гадки не мала, як близько була до правди. І правда не забарилася 
— вдарила громом з ясного неба тії ж осени, коли небо справді було ясне, 
мов умите, а навзаході процвітало горючими, аж душу виймало, самоцвітни-
ми барвами, і погляд сягав, нічим не перепинений, до самого обрію, а над 
голими, занишклими, як дитя до сну, ланами леготіла тільки павутинка ба-
биного літа, — а по селу почали ходити старости, і першітаки, що постукали 
до них у хату, були — та ніхто інший уже й не наваживсь би засилатися! — 
од Дмитра Маркіянчука. Попри те, що загодя поклала собі відмовити, Ган-
нуся — ото чудне те дівоче серце, аж сама дивувалася! — чогось таки од 
того сватання сподівалась — ніби не од неї залежало, пов'язати чи перепро-
сити, а, навпаки, то їй мали принести од Дмитра якусь відповідь про її долю, 
остаточно розв'язати її сум'яття, тож першої хвилини вона не второпала, що 
робить у світлиці причепурена Оленка — коли тільки й похопилась уквітча-
тися та намисто вкласти? — і якої біди підпирає собою піч, що й очей ні на 
кого не зведе, — вона вже наготувалася промовляти, виступити наперед, 
приклавши руки до грудей, із глибоким уклоном, коли щось із плутаної мо-
ви старшого свата стало, нарешті, дотиратися їй до свідомости, — а відтак 
розгублено замимрив батько, що наче ж не годиться, ловці-молодці, через 
голову скакати, і що в нього, мовляв, старша дочка на черзі, а меншій би не 
вадило й ще погуляти, дівоцький вік короткий, — щось там вони й далі між 
собою варнякали, торгуючись, але Ганнуся вже не чула, оглухла й осліпла, 
бо вся кров прилила їй до голови: Дмитро сватав Оленку!.. Знайшов-таки, 
чим їй допекти, — та ні, не просто допекти — вбити: ніби в хаті о багатьох 
кімнатах валилася перед її внутрішнім зором, прийшовши в рух, стіна за 
стіною, оголюючи щохвилі все новий і новий крайобраз, один од другого 
лячніший, — якщо Оленка засватається, вона, Ганнуся, зараз же, махом опи-
няється в свої вісімнадцять — серед перестарків, перебірців, яким уже зась 
гребувати тим, що не до любови, гаразд, коли й удівець трапиться! — оце, 
дівко, й напанувалася, оце тобі й усенькі твої мрії дівочі, з роси та з води, — 
Божечку, а скільки ж то буде поговору, а як завзято пащекуватимуть і жіно-
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цтво, й парубота: догордувалася! — чи не вперше їй відкрилося навіч, за 
обвалом нової стіни, аж усередині похололо, — як багатьом собою дозолила, 
що більмо в оці: й знехтуваним-споневаженим парубкам, і матерям дорос-
лих дочок, і дівчатам-товаришкам, і все ж то незумисне, а як ще долучити 
всіх, хто точив на неї зуба, бо не в його садку з її руки криницю викопано, то 
й взагалі хоч топися, — не то на село, на всенький світ слава стане, на вули-
ці тюгукатимуть, ще й ворота, докупи зібравшись, дьогтем вимастять! — ох, 
Дмитре, Дмитре, Маркіянів сину, десь ти, либонь, не одну нічку думав, заки 
вигадав на мене управу: твоя взяла, парубче, твій чорт старший, бо твоє пра-
во панує, а я всього тільки й можу, що винести на тарелі гарбуза, та й то, 
коли самі по нього прийдуть, — і так, промчавши, мов на мітлі, палаючою 
думкою, вдарилася з розгону об нову стіну, аж сиком засичала: Оленка!… 
Оленка, зміючка, сестричка ріднесенька, гадина з лісу, змовлялася з Дми-
тром проти неї за спиною, ніби землю готувалася їй із-під ніг вибити, — і 
вибила, і зяяло звідти зимною пусткою, куди іно й лишається — сторч голо-
вою, бо нема за що вхопитись, — стояла тепер, розпашіла й гарненька, і ко-
лупала стидливо пальчиком комина, ах у грудях тобі б поколупало! — вони 
стрінулись очима, і погляд сестри до решти потвердив Ганнусину підозру: в 
ньому був блиск недосяжного — ага, не доскочиш! — торжества людини, 
яка щойно доп'яла головної перемоги свого життя.

Оленку засватали. Хоч і не так сталося, як гадалося, не проминув Ва-
силь випімнути на запоїнах (йому теж не вельми до шмиги було, що Оленка 
піде на хутір, а Ганнуся зостанеться далі дівувати), ну та дякувати Господу 
милосердному, аби на добро, — вже ж, повагом кивали старости, убрані, 
здавалось, у всеньку мудрість світу нараз, — чоловік каже, а Бог своє 
в'яже! — делікатно пускаючи повз вуха не зовсім ґречний натяк і чудово 
тямлячи, що кому б же то стало духа випустити з рук Маркіянів хутір!… 
Марія натомість ходила як з хреста знята, тицялася то плакати до образів, 
то сікатися до меншої дочки: чи ж він тебе хоч любить? за тебе не питаюся, 
тобі ще, дурці, аби штані, ти за нього мені скажи, що в нього на серці? — і 
врешті, не домігшись врозумливої відповіді (бо яка й відповідь тут могла 
бути?), переломила свою гордість і подалася до Маркіянів говорити з самим 
Дмитром, — а вже гуло по селу, як у дзвони задзвонили, і Ганнуся не важи-
лася піткнутись із хати на люди: недобре чиниш, Дмитрику, що мені дитину 
в неславу вводиш, — та яка неслава, мамо (її порнуло тим завчасним «ма-
мо», мов глузував із неї), — стояв навпроти й грав очима, гарний і невраз-
ливий, як скеля проти сонця, й замалим не пофоркував з утіхи на те все, 
чисто як жеребець, коли його чешуть, — яка неслава, або то я вашу Ганну-
сю вінка збавив?… І Марія сказала йому, чого зроду не казала нікому: мій 
гріх, хлопче, а твоя буде покута — і я з своїм Василем побралася зозла, бо 
не на моє вийшло, і ні своїй дитині, ні чужій такої долі не бажаю, не ступай 
же ти в мій слід, — на нього мовби й зробило враження, почути таке од 
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старшої жінки, ще й майбутньої тещі, але хутко й відзискав опертя, явно 
незвичний надовго губитися: Оленка мене любить, заявив із тою певністю, 
що за інших обставин могла б збудити повагу, — і, відай, випереджаючи 
вже нависле Марії в устах питання «а ти ж її?», докинув сквапно, і від того 
сливе по-хлоп'ячому щиро: їй зі мною буде добре, мамо. І Марія заламала-
ся — якось одразу, всім єством збагнувши, що справді, так воно й буде, що 
їй і вже дуже добре, а далі буде ще краще, — повною панею на Маркіянових 
ґрунтах, обсадженою діточками, вона чутиметься як риба в ставку і звікує 
вік як у Бога за пазухою, ані раз і гадкою не вколовшись, що ціле те щастя, 
як-не-як, дісталось їй сестриним коштом і їй самій би того ввік не запопас-
ти, аби Маркіяненкові Ганнуся не перейшла дороги, — і не буде на ній грі-
ха, а тільки Боже благословення, добре казала колись прочанка: меншою не 
маєте що журитися, меншу й без вас доглянуть кому належиться, — в чо-
мусь вона, батькова дочка, була так само невразлива, як і батьків син Дми-
тро, і бодай тим ці двійко голуб'ят до себе пасували, а більшого й не знадо-
биться ім на голубиний вік, — і Марія опустила руки: Боже, де ж Твоя прав-
да?.. Проти чого ж то той місяць на лобі, і чи ж на те тільки обдаровано її 
кохану дитину понад людську міру, аби завдяки їй менша знайшла собі 
вдатну пару? Вертала додому, як зварена (що, Марійо, в сватів гостювали-
сьте? — уідала голота з-за тину…), а в голові крутилося, мов у чорторий 
ускочила, як то в пісні співається: найвищому деревоньку вершок усихає, 
найкращому дитятоньку Бог долі не дає, — що ж це, виходить, воно й спер-
вовіку так повелося?… Але ж чому, Господи, — невже ж Ти й сам своїй 
силі міри не знаєш?

Од таких думок Марії з незвички розболілася голова, ніби ввередила-
ся, піднімаючи тяжке над спромогу, — тож трохи полегшало, коли, вернув-
шись, не застала Ганнусі вдома, Василь сказав, що дівчина пішла до панот-
ця, отже й їй ті самі думки голову переїли — мамина дочка, нівроку, то чи 
ж трудно матері, що не крок, упізнавати в ній себе, — тільки, слава Богу, 
бистрішу умислом, та й грамоті ж учену, що аж штири зимі до школи ходи-
ла, то чейже їй легше піде така надсадна з Богом спірка, — і з цим Марія й 
відступила, в духові, дочці повне право судити і себе, й сестру, і всіх людей, 
скільки їх є на світі, — немов уділила, раз і назавше, незримого благосло-
вення…

Ганнуся, проте, й сама не знала, що має на думці, — до панотця її по-
гнала вже просто незмога довше всидіти в до решти знавіснілій хаті, де, 
здавалось, іще трохи — й зачне дряпатися од безвиході в стіни, рвучи на 
собі волосся, як мичку, тільки ж із власної шкури, як не скачи, не виплиг-
неш, — на саму гадку, що в людських очах вона тепер не більше як шмата, 
ужита на постілку Оленці з Дмитром, її пекло всередині вогнем, аж ніби 
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чула з того вогню власний вереск протесту, бо то ж була неправда, неправ-
да! — але до правди ніякого діла нікому не було, і з тою своєю правдою 
вона опинялася сама-саміська на печі, приречена на те саме, що й досі, — 
на тупий і виснажливий труд чекання на свою, десь, либонь, заснулу, долю: 
з дня на день, із року в рік — і так до сивої коси, з тою лиш різницею, що 
досі цей труд не виглядав марним, а відтак не виглядав і трудом, тоді як з 
Оленчиним майбутнім заміжжям усе мало обернутися проти неї, — з них 
двох тепер не хто як Оленка виявлялася одмічена Божою ласкою, ніби так і 
було ім на роду написано, і Оленка завжди це знала, а вона, Ганнуся, тільки 
дурила себе невідь-звідки забраними в голову химерами, і тепер, коли об-
ман викрився, ніколи більше їй не знати тої чистої, нічим не скаламученої 
радости буяння, якою звикла втішатися на самоті, — в ній-бо самій, і це й 
було найстрашніше, зайшла зміна, ніби вона постарілася за один вечір того 
сватання на десять років, коли не на ціле життя, — щось лихе вступало в 
неї, так нагло окрадену з своєі непереможної сили, щось таке канудне, як 
розлита по жилах невгамовна гаряча сверблячка: куди бігти, що з собою 
почати?! — і запахи вона чула все якісь гнилі, немов усе в хаті й коло хати 
протхнулося смородом, і звук мучив цілий час не пересідаючись, як ото 
бува коли в ушу дзвенить, тільки нижче, глухіше, — дуднючий звук, ніби 
луна по тому, як у тулумбас ударено, або двигонюче гоготіння чийогось 
удаль розпростореного реготу, од якого нема куди скритись: хто то з неї 
сміявся, який враг торжествував?… У панотцевій господі, де було затишно 
й погідно, мов по шовку ступаєш, і пахло, як у церкві, — воском, і проску-
рами, й старими книгами, і ще чимсь сухим і гарним, наче зіллям яким, 
звук, правда, одступивсь: причаївся, тільки вона знала, що надворі він знов 
на неї чигатиме, — там уже вечоріло, уже й місяць зійшов, у вікно було ви-
дно — повний місяць, жовтогарячий, як жар, лиш поточений злегка пасму-
гами тіней у тім місці, де брат брата підняв на вила, і щойно тут Ганнуся 
нарешті зрозуміла, про що їй направду розходилося, коли мчала без намис-
лу до панотця, мов оглашенна, прихопивши для годиться по мірці пшениці 
й меду, ніби дійсно на сестрині заручини зібралася прохати! — і спиталася 
в панотця, що як же так, панотченьку, — було собі два брати, Каїн і Авель, 
одного батька-матері діти, не від роду ж ім було приділено, одному статися 
жертвою, а другому вбійником? Вже ж що ні, відказав панотець, чоловік 
сам вибирає, по Божій дорозі йти, чи по диявольській, — так-то воно так, 
панотченьку, тільки ж і Святе Письмо каже, що то Бог уперве зглянувсь на 
Авеля і на жертву його, а на Каїна і на його жертву не зглянувся, а чи ж Ка-
їн над своїм плодом не так само, як і брат його, гарував, може, й рук не по-
кладаючи? Чи ж йому не кривдно було, що Бог його працею знехтував, а 
Авеля злюбив? — вона ще замірялася додати, лиш завагалась, не вміючи 
того одразу поправно вбгати в слова, — що, може, Каїн і нестак пімститися 
братові хотів, як направити вчинену йому від Бога кривду: не супроти бра-
тові вила піднімав, а Богові давав до знаку, що порушена Ним у світі рівно-
вага, — ніби сам узявсь наступити на другу шальку терезів, — але панотець 
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і без того видимо загнівався, насварив її за богозневажні речі, велів прочи-
тати на ніч десять отченашів і десять богородиць, і вже як відходила, поці-
лувавши його в руку, на порозі сливе, прояснівши, сказав, наче самому що-
йно свінуло: то ж то й ба, що Бог бачив Каїна, який він є, ото й учинив спит 
його гордині, понизивши в очах брата його, а той, замість покаятися, поліз 
із Богом за барки братися, то й скоїв такий смертний гріх, що не буде йому 
прощення повік-віку, — місяць із двома братами підбився вгору і мовчав 
звідтіля, заливаючи яскравим, хоч голки збирай, а хоч письма слебізуй, світ-
лом — відкритий з дверей ґанок і стежку до воріт, і Ганнусі раптом знов 
стислося серце, як було вже раз над ямою з забитим, — тою самою необор-
ною, тоскною мукою, яку мусять відчувати — хіба приречені на страту та 
непрощенні грішники: панотче, мало що не зойкнула благально, панотчень-
ку мій солодкий, скажіть же мені, чому зглянувсь Господь на Авлеву жерт-
ву, а на Каїнову не зглянувсь? — Ну от, розвів панотець руками, вже не 
сердито, а радше буркотливо, як на нерозумну дитину, я тобі — образи, а ти 
мені — гарбузи, — і наостанці вицілив на неї пальця, мов на торгу доважу-
вав: і десять «Вірую»!…

…Завернувши в третю вулицю — а видно було, далебі, як удень, лиш 
чомусь на диво безлюдно, тільки з дальнього кутка долинали голоси й ви-
бухи сміху: парубки й дівчата збиралися на колодки, і Оленка, певно, з ни-
ми, засватана та пишна, — Ганнуся стала як укопана: просто їй із-під ніг 
пороснуло в очі сяйвом, мерехким розсипом іскор, аж скрикнула з зачуду-
вання, — на дорозі, в поросі лежав, розповившись плазом, гейби на ярмар-
ковій ятці красувавсь, широкий та розкішний парубочий пояс — вилиску-
вавсь проти місяця коштовним шовком, рясною грою золотих, як лелітки на 
воді, китиць, таких зблизька пушистих, що рука сама тяглася їх попестити, 
— гов, це ж хто потрапив упустити серед вулиці таке добро, та тут із пів-
штуки найдорожчого краму пішло, на цілу спідницю стало б! — крім Дми-
тра, більш ні на кого було й подумати, тільки й Дмитрові пояси, навіть най-
святочніші, проти цього були що півень проти павича, — обережно, затаму-
вавши подих, торкнулася Ганнуся делікатної тканини (запекло при тім, ма-
ло сліз не викресавши, далекою згадкою, як колись, ще повною сподівань 
дівчинкою, так само голубила в пелені крамні бинди, що батько привіз із 
ярмарку: тату, тату, чи я ж вам не дочка!), — і на той дотик усе в ній знена-
цька зайшлося, ніби чиясь тепла рука владно й ніжно зворухнула утробу: 
пояс одчувавсь як живий — прохолодний, але водночас мовби розпашілий 
ізсередини, як її власна шкіра після купелі, — з рвачким схлипом насолоди 
Ганнуся втопила в ньому лице, а тоді похапцем, озирнувшись, чи ніхто не 
бачить, згорнула й укинула за пазуху, засміявшись — уперше за багато 
днів! — од пролитого на груди, як вода, лоскоту свіжости… Удома вона 
чогось не стала хвалитися знахідкою, навіть матері змовчала, — хутенько 
попорала начиння, постелилась і лягла, тайкома тицьнувши пояса під по-
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душку, — так і заснула на лаві під вікном, не встигши проказати не то де-
сять отченашів, а насилу одного подужавши вимовити, — дуже вже її роз-
морило, і сонна рука заклякла під подушкою, тримаючи в пальцях тяжкі й 
пушисті водночас китиці-дармовиси.

Прокинулась раптово, аж сіла на постелі: що таке?! Темно було, стояла 
тиша, але якась мов набрякла, — і тут під вікном, зараз-таки опостінь, ко-
ротко заїржав, наче реготнув, кінь — Ганнуся зрозуміла, що на цей звук 
вона й обудилася: одчини, озвався незнайомий голос, владний і ніжний, до 
кісточок проймаючий золотим приском, — чоловічий голос, густий і глибо-
кий, але звідки йшов?… Одчини, Ганно-панно, оддай мого пояса, а коли не 
оддаси, мусиш мені за дружину стати, — Ганнуся затремтіла цілим тілом 
чи то з жару, чи з холоду, наче от-от мала розсипатись передзвоном, ряхтін-
ням золотих леліток, гойдливих китиць, що вгору-вниз лоскотали по хреб-
ту, — от такого, власне щось такого й мусило їй приключитися, на щось 
таке вона й чекала від самого малечку, оце ж, нарешті, й воно, її виграний 
жереб, королівська заплата! — хто ти, покажися, спитала, відтуливши ві-
конницю, хоч у глибині душі вже твердо знала: хто б не був, то й є її доля, — 
у дворі грав проти місяця, зміями вигинаючи шиї, четверик вороних, як 
глупа ніч, коней, і на їхньому тлі одрізнилась, наперед подаючись, аж під 
небо висока, аж місяця заступила собою, так само чорна чоловіча постать, 
дихнуло вогнем уже зовсім близесенько, вже попід серце, скрадливо, ніби 
цілий світ їй шептав в одну душу: одчини, Ганно-панно, будеш моєю, вкупі 
зо мною пануватимеш, бо ти того варта, а показатись тобі покажусь, коли 
перша мені покажешся, — Ганнуся ще й руки не витягла сягнути засувки, 
як вікно розчинилося, мов з нетерплячки, саме собою, — навстіж, і ту ж 
мить гарячий вихор підхопив її, обпалив-заполонив усеньке тіло до найпо-
таємніших закапелків, трубою здувши з неї сорочку вверх попід стелю, і, 
заки встигла злякатися чи й затулитись, — бо ж це вперше вона показува-
лась комусь іншому такою, якою досі тільки сама на себе милувалась, жу-
рячись, кому ж то така краса дістанеться, — заки потрапила охнути, відчу-
ла, що такий самий гарячий вихор здіймається і в ній — назустріч, здавало-
ся, безлічі дужих, як кремінь, чоловічих рук, що всі нараз її місили, тільки 
не грубих лаписьок, як Дмитрові, а таких, попри всю болючу міць, чулих, 
мов на кожному пальці мали по лоскотливому язичкові, і вона топилася в 
тих руках, як віск, умліваючи й перетворюючись на єдину готовність — уві-
брати в себе разом усенький світ, — і світ і ринув у неї зненацька, твердим, 
аж гострим, аж вона закричала, таким крижаним холодом пойняло нутро — 
ніби вхромилася в неї навиліт крита пекучою бляхою церковна дзвіниця, і 
на тій дзвіниці вона з свистом шугонула вгору, в наскрізно дзвенячу відлун-
ням власного крику чорну пустелю, якимсь відпадаючим окрайчиком себе 
колишньої встигши подумати, що оце ж і є смерть! — і вже її не було, тіль-
ки замерехтіли-закрутилися довкола зірки, переплутуючись, як світляне во-
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лосся, вогненними хвостами, і не було більше болю, а тільки несамовите, 
скажене, до білого розжарене блаженство знову, і знову, і знову прощатися 
з душею — ніби ціле сонмище мала тих душ, — ще проносилися в міжзо-
ряному вихрі якісь обличчя, одне з них ужалило на льоту чимось мовби 
знайомим, та саме як готова була його впізнати, той-таки голос виразно ви-
мовив усередині неї: ну, годі, — й пустеля стрімко подаленіла кудись з ущу-
хаючим дзвоном, а Ганна-панна розплющила очі в себе на постелі, хоч по-
стелі, власне, не було, сам сторчма здиблений білий вихор, над яким знай 
пір'я з подушок кружеляло, опадаючи, ніби в тому вихорі щойно наклала 
головою сотня вояків, — а поруч із нею лежав, розпластавшись голим на 
цілий велетенський зріст, і, здавалось, світився в пітьмі кожною рисочкою 
найдосконаліший чоловік, на чий вид мала б сконати на місці, проваливши-
ся в божевілля, будь-яка людська уява. Щось непомисленне, неймовірне й 
моторошне було в тім, що приступний звичайним смертним очам чоловік 
годен бути таким прекрасним, — щось, хіба лиш бляклим натяком звідане 
нею раніше, коли з солодким жахом убачала в кшталтах власного тіла чашу 
з Святими Дарами, тільки тоді їй здавалося, мов на дні того провалля, куди 
отак упівока ледве важилась глипнути й зараз-таки одсахалась, отворено, й 
грають сліпучим світлом, райські брами заживоття, — і ось вона була, кра-
са, таки правда що сліпуча, мов шкіру з тебе здерто на сам вид, та тягло від 
неї — застиглим, мов навіки, холодом: тою самою тоскною, безберегою, як 
море, передсмертною мукою стратенця, що вже скілька разів миттєвим 
стиском підсисала їй серце, а тепер простяглась перед нею втілена навіч, не 
обійдеш-не об'їдеш, — і, втупившись безживним зором у червоні плями 
свого дівоцтва на розорених перинах, вона зрозуміла, що цієі ночі стала за 
жінку найнещаснішому чоловікові на світі.

І тут запіяв півень — і в змиг ока постіль її спорожніла, навіть подуву 
тепла по тому величезному тілові не зоставивши, а Ганнуся провалилася в 
сон, як у глухий колодязь без сновидінь.

Цілий день потому вона стоконилася мов сновида, відчуваючи тільки, 
як сочиться пасокою, аж по ногах їй тече, розкутурхана вночі утроба, — а 
на ніч він з'явився знову, вже без стуку й без знаку, як по своє: щойно стала 
засинати, як почула коло себе в темряві знайоме дуже тіло, і подалась так 
само тілом — без тями, як масло під ножем. Вони знов кохалися до світа, і 
жодному не було задосить, бо за цим разом у Ганнусі обудилося щось нове: 
спрага, яка, що більше її вдовольняєш, то дужчою робиться, — трохи це 
було подібне до солонкуватого, як залізна клямка, посмаку крови з ко-
лись — як давно те було? — прокушеного Дмитрового підгорля, лиш то 
було в устах, а це в цілому єстві, й таке невтоленне, що заступало собою 
геть-чисто все — вся її дотеперішня сила, скупчившись, обернулася на цю 
прибутну, чорну спрагу, в захланних водах якої обоє ніяк не могли накупа-
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тися: царице моя, шепотів він, раз за разом виймаючи з неї душу, княгине, 
тисячу літ не мав такої, як ти, — саме те, що вона й прагла почути, що тіль-
ки й могло загодити її дотеперішню уразу на людей, котрі вперто тислися 
міряти її на свою мірку, а як вона під цю мірку не стала, настерлися, в дале-
бі що безмірному вбожестві своєму, її зневажати, — а його цілющі слова не 
лише повертали їй себе, вони немов цілий світ, з усіма людьми, що в ньому 
були, є і будуть, вергали їй до ніг, і тим найдужче зближалися на подобу отої 
невідомої пісні, складеної їй на ясу, про котру завше мріяла, що колись таки 
її почує, — кажи ще, просила в нього, чи, може, просила її спрага, якій уже 
мало було самої тілесної розкоші й вона затоплювала собою, як паводок на-
весні, сусідні вгороди, — і він казав, на різні способи, словами й без слів, — 
і так з ночі в ніч. У своєму денному заціпенінні — бо вдень вона тепер жила 
єдино чеканням ночі, сливе ні на що круг себе не вважаючи, ото хіба криш-
ку бентежачись неспинною течею між ноґами, яка, стид сказати, страшенно 
дражнила собак: варт було на крок піткнутися за поріг, як вони заходились 
валувати по цілій околиці, а то й гирилицею бігли за нею, нюшкуючи, мов 
за сукою під час тічки, — отож у тій напівнепритомній яві, котра дедалі 
менше здавалась їй явою порівняно з тим, що коїлося ночами, вона якось 
ані разу не спромоглася подивуватись, чом ніхто в хаті нічого не чув — таж 
таке тирло й мертвого б мало обудити! — проте ніхто не будився, ніхто ні-
чого не завважив, хіба лиш Оленка нарікала, що їй стали снитися лихі сни, 
та Марія бідкалася, що Ганнуся так раптом змарніла — а диви, які підкови 
під очима, й сама аж чорна з лиця, чи не занедужала, крий Боже, — і, не 
ймучи віри власним очам, з острахом дивилась, як на Ганнусі починає буй-
но кучерявитись волосся — по цілій голові, так що вже й не розрізнити було 
родимої місячної мітки, — ти б, доню, пішла десь розважитись, між дівчата 
абощо, — доня дивно, по-собачому, пригинала у відповідь голову й вищи-
ряла зуби — мов от-от заскавулить. Трохи опритомнювали її хіба запахи 
— головно ті, густі й червоні, од яких рот сповнювавсь солонкавою, із за-
лізним посмаком слиною, — тим опритомнювали, що з новою силою про-
кидали в ній ненатлу і всепоглинущу нічну снагу: на другім кутку кололи 
кабана, мати зарізала зозулясту курку, що ополудні зненацька, прости Гос-
поди, заспівала півнем, їй самій прийшла місячка, в сусідів через дорогу 
обродинилася невістка — в цьому останньому випадку вона зазнала такого 
несамовитого збудження, аж мусила втікати в садок і качалася там по траві, 
щоб тільки не кинутися до них у хату й не припасти до породіллиної по-
стелі, вхлебтуючи-всьорбуючи все живе, гаряче й червоне, — вночі все бу-
ло інакше, тобто так, як і має бути, тільки вночі ця її нова сила й була до 
речі: прийшов, слава-тобі-Господи, шепотіла вже й нестак радісно, як із по-
легкістю, зачувши його коло себе, — але він зараз же немов даленів, захма-
рений і невдоволений: чому за те, що я прийшов, славиш Бога, а не ме-
не? — вона й сама подивувалась такому очевидному, і як ото досі не завва-
женому, безглуздю: ба й справді! — а він провадив далі: чи ж не твоїй сестрі 
випадає Його славити, чи ж не їй Він прияє куди пак щедріш, ніж тобі, хоч 
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вона проти тебе стільки варта, як жменя піску проти жмені злота? — як од 
лихоманки, затремтіла вона од щастя вперше по-справжньому почути збоку 
власні думки сказаними вголос: але ж чому так, зойкнула в передчутті від-
повіді, якої досі не домоглася — ні од панотця, ні од матері, ні од кого в 
світі, і яку марне силкуючись намацати, знай сліпо товклася лобом у неви-
димий мур, а тепер він обіцяв їй визвіл, і вона потяглася до нього цілою 
душею, начеб разом оберненою на одні розкриті отвором жаждиві, сплива-
ючі соками нетерплячки вуста, — вхлипнути ту відповідь, якою б не бу-
ла, — і відповідь продудоніла, як у тулумбас ударив, і, замість сподіваної 
волі, відлунила в ній — необорно тоскною пусткою заглади: хіба ж ти не 
знаєш, що тільки нікчемним своїм сотворінням Він і прияє, тільки вбогі 
духом Йому любі, а найліпших і найдужчих, найвиборніших, як діаманти в 
земній короні, — знай гонить, і понижує, і тавром проклінним назначує од 
малих своїх, бо боїться, коли б царства не перейняли Йому? — мусить бути 
цьому правда, з зусиллям відгукнулась вона крізь пустелю туги, відразу 
приклавши сказане і до себе, й до нього: зле бути найліпшою! — отже ж, 
додала нагадавши, і в пісні співається — найвищому деревоньку вершок 
усихає, — вже ж що правда, кому, як не мені, знати, до мене-бо належать 
добірні душі, тільки я знаю ім скласти поправну ціну, тільки я потраплю ім 
дати те, чого направду вартують, — вона гірко посміхнулась, трохи подраж-
нена цими, ярмарковими якимись, нахвалками, бо ж сподівалась від нього 
щирішої розради: що ти все — я та я, ти ж і сам, небоже, оно який нещас-
ливий? — він сикнув, мов зітхнув, аж на неї війнуло сірчаним духом пале-
низни — духом досади й розчарування: чимось, відай, дозолило йому це 
співчуття, якого вона досі не важилась виявляти, — ох і зіллячко ж ви, жо-
нота, гаразд, хоч один є певний спосіб вас узяти, — і вже засопів вогнем, 
побіг по її тілу трепетливими, пестливими язичками, лаштуючись акурат до 
того способу вдатися, — і тут вона попросила хрипнучи, бо голос їй нагло 
закам'янило страхом так навічно в тій стратенчій пустці й зостатися: забери 
мене в царство твоє, хочу вкупі з тобою княжити, чи ж не на те ти мене об-
рав за дружину, ще тоді як червоного пояса підкидав у дарунок? — тим по-
ясом вона вдень пов'язувала стан під сорочкою, щоб повсякчас відчувати на 
собі коханцеву присутність, — не журися, врадувано пообіцяв він — до-
сить легкомисно, як їй видалося, міг би при такій оказії й урочистішим бу-
ти, — іно слухайсь мене, і я сповню всі твої бажання, — і зараз же й ринув-
ся сповняти, ревно, як піп до молитви, одне за другим, без передиху — аж 
доки не запіяв півень, і її зміг, як завше, короткий і мертвий уранішній сон.

Але сказане слово таки запало Ганні-панні в душу: тільки нікчемним 
своїм сотворінням Він і прияє, тільки вбогі духом Йому любі, — і жевріло 
в ній, на все інше погашеній, запаленою скіпкою, розгоряючись каламут-
ним, маслянисто-ївким, жовтявим світлом ядучої обиди: чому цей світ мав 
би належати до Оленки?.. Бо саме до неї він невдовзі й збирався належа-
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ти — осінь стояла тиха, прозора, як сльоза, вже одбули заручини, а на По-
крову мали гуляти весілля, й Оленка ходила по селу, скликаючи друже-
чок, — не ходила, а пливла павою, очі сором'язливо спущені долу, наче ціл-
ком одступала людям змогу милуватися зі сторони своїми правно винагоро-
дженими цнотами, показуючи власну до того непричетність і навіть аж ніби 
несилу свою, такої молодесенької, стільки витримати скупченої на собі ува-
ги, просто тобі — пособіть, люде добрі, коли ласка ваша, — то ласка звіду-
сюди й сипалася на неї дощем: славна молода, казало старе й мале, і навіть 
ті, хто мав би зизим оком на ню дивитися, що так тишком-нишком узяла та 
й урвала з-перед носа всім дівкам найкращого на селі парубка, теж 
поодм'якали, примирились і пробачили, й рихтувалися спустити свій запал, 
на всю губу погулявши на багацькім весіллі, — трохи не в кожній хаті йшли 
якісь приготовини, біднячки, й ті перетрушували скриню, перевіряючи, чи 
не сточила до решти міль єдину сорочку тонкого полотна, бережену про 
рокове свято, — хто справляв нове, хто латав старе, а Ганна-панна ростила 
в собі свою жовтим світлом горючу обиду — як мати годує груддю дитя, 
ворогам на розправу, як її саму ростила мати з своєі обиди, хоч і не такої 
великої, — з думкою про відплату.

І настала неділя — остання Оленчина дівоцька, на другу суботу про-
хано вже дружок на дівич-вечір, — вставши вранці, Ганнуся почула якусь 
зайшлу в собі переміну: її обида ствердла й звузилася на тонке жало, що 
вогнем пекло під грудьми, і незмога було дихати, доки його з себе не вики-
неш. У миснику вона намацала нагостреного ножа — і аж застогнала з по-
легші, провівши подушечкою пальця по прохолодному, як давно забутий 
підземний подув джерельної води, сталевому лезу, — не стримавшись, лиз-
нула: посмак був зоддалеки знайомий, але прісний, блідий, мов вияловле-
ний, — бракувало йому духу живла, як соли до страви: ходімо, сестро, по 
ягоди, — звернулася до Оленки, — та які ягоди, хіба жартуєш, вересень на 
порі, — підіть-підіть, прогуляйтеся, пожвавішала й мати: їй знову снився 
дід, і якось тяжко недобре, інакше, ніж звичайно, а до того ще й сусідський 
хлопець, родом придуркуватий, стривожив, прокричавши вранці через тин 
радісно, наче молодий півник: тітко, тітко, а до вас уночі змій у комина вле-
тів, такий, як зірка хвостата, я сам бачив! — звісно, мале, ще й безклепке, 
лепече, прости Господи, що слина на язик принесе, але на серці ще невпо-
кійніш зробилось, а що недільний сон, всяк знає, чинний лиш до полудня, 
то вона й зраділа нагоді на той час випхати дівчат із хати, — адіть, яка те-
плінь стоїть, хочби й суницям на новий плід впору, а як не ягід, то грибів 
наберете, — Оленка згодилася, хоч і знехотя, і козубок прихопила наймен-
ший, для годиться, — явно заміряючись нестак уклонятися кожному куще-
ві, як полежати в холодочку, поки Ганнуся увихатиметься, — від часу за-
ручин у ній проклюнулася нова, вже подобаюча радше на молодицьку, ніж 
на дівоцьку, статечність і гідність.
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Ганнуся й справді ринулась увихатися, як навіжена, щойно вступили 
до лісу, — раз, що потребувала руху, бо пекло під серцем, пік на тілі моло-
децький пояс, та й ціле тіло пекло вогнем, як незагоєна рана, не було на нім 
ані плямочки, на якій не чула б пашіння нічних вуст, і з того зоставалось — 
або верещати вереском до неба, самій себе за руки гризучи, аби лиш випо-
внити зяючу порожнечу нутра хочби й своїм власним м'ясивом, або гнати й 
гнати наперед очманіло, з лютою силою розгрібаючи чагарі, мало не з ко-
рінням кущі вириваючи, обдираючи до крови шкіру, бо з кожним спалахом 
болю, що проступав назверх соковитою, як спіла ягода, — інших ягід не 
наверталось на очі! — темно-червоною краплею, на мить немов попускало, 
немов розвиднялося з того жовтого, як гнила пасока, туману, що застував 
зір, — підліском раз у раз тріщало, ніби хтось за нею йшов, хтось не спус-
кав її зо сліду, і то, звичайно ж, була Оленка, хто ж іще висів на ній ціле 
життя й висітиме довіку, навіть на своє господарство забравшись, — ге, 
тоді й поготів: не здихаєшся, не видереш з корінням, як оцей Петрів батіг, із 
думки, з серця, вічно гнитиме в ній, ширячи каламутно-жовтявий я дух пе-
реможної несправедливости, — а не бути ж цьому! — скрикнула вголос, 
вихопившись на галявину, де Оленка вилежувалась на літеплім, останнім у 
році сонечку, прикривши лице лопухом, мов пані яка, щоб не взялося сма-
гою, — і мов сам собою виплигнув ніж із дна козубка і притульно вклався в 
руку, даючи опертя, і останнє, що вбилося в тяму із раптом побурілого, на-
гуслого в очу туману, був Оленчин погляд, як випростувалася, скидаючи 
лопушину, — такий поблажливо-зверхній, як звичайно до сестри, такий 
невразливо-здивований, мовляв, ще чого? — він зненацька зломився, бриз-
нувши назустріч — холодним і живлющим, як кринична вода на опечене 
тіло, жахом, і розкішшю, сливе такою ж пронизливою, як у нічних шален-
ствах, було — вгородити ножа просто в дишуче теплом, щільне, а проте як 
же піддатне ножеві тіло, що стенулось уздовж короткою судомою (і ця хви-
ля опору теж була розкішна!) — і обм'якло, а натомість вальнув у ніздрі, 
сласно забиваючи памороки, хоч пий, хоч купайся, — масний, живлющий, 
гарячий червоний дух, — мов цілий світ разом, нарешті, відчинився — і 
ринув назустріч Ганні-панні, аби напоїти її невтоленність, і, потрясаючи 
над головою скривавленим ножем, п'яна, аж точилася, од такого обрушено-
го на неї багацького — багатше не буває! — весілля, вона крикнула в за-
шморгом розкручене вгорі небо, що посвистіло невідь-куди, теж, либонь, 
від жаху, пірвавши, як смерчем, за собою крони дерев, — до Того, Хто там 
сидів, ніколи не даючи зазирнути собі в лице, і луна її переможного реготу 
застугоніла лісом, мов гук невидимого війська: а щоб знав!..

…Додому Ганнуся прибилася аж смерком — Марія вже місця собі не 
знаходила, знов прибігав од сусідів дурень — запевняти, наче бачив під лі-
сом білу сучку з закривавленою мордою, та таку, тітко, страшну! — аж у 
поли вдарила, як дочка стала перед нею, розчіхрана, з роздертою пазухою, 
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з листям у волоссі, без кровиночки в лиці, — а Оленка ж де, першим озвав-
ся батько, — а я звідки знаю, стиха шелеснула Ганнуся порепаними, мов 
кора, губами, — або я їй сторожа?… Кинулися по знахурку — виливати 
переполох, вихром промчала по селу чутка: дідову й бабину дочку хтось у 
лісі напав! — з кожної хати пішло по мужчині, до півночі шукали-кликали 
зі смолоскипами, розбрівшись вервечкою між дерев, але нічого не знайшли: 
як у воду впала Оленка. А десь опівночі зненацька зібралася гроза, яка й 
серед липня нечасто випадає, — зашугали, мовби з рукава сипонув, вогняні 
літавиці, затріщало й розкололося в небі, застогнало під землею, і за ревом 
стихій, за напірним періщенням дощу півкутка почуло — свят, свят, свят! — 
як закричала Ганнуся, — нелюдським, смертним криком божевільної роз-
коші, за якою кінчається все живе, а зостається хіба місячним сяйвом за-
ллята нескінченна пустеля, — ніхто ніколи не чув такого голосу, і Ганнуси-
ного власного теж звідтоді ніхто не чув більше: по тій ночі замовкла дівчи-
на, як урекло, і ні знахурки, ні ворожки, ні панотець із кропилом не годні 
були очутити причинну. А ще невзабарі побачила Марія, що Ганнуся тяжка: 
виглядало, наче того самого нещасливого дня й завагоніла.

Навесні проходила селом чумацька валка — і до Василя з Марією кіль-
коро чумаків переночувати попросилося, прочувши по людях, що в хаті не-
завізно — тільки старий, та стара, та на печі причинна дівка непорожня, — 
хто би при такій оказії не зрадів чесній беседі, та ще й з чужодальніми 
гостями, світовими й бувалими, що, либонь, і за ніч не переказали б, чого по 
далеких українах набачилися, — але такої чудасії, пане господарю, як коло 
вашого села, Бігме, нігде не приключалося, похопився з своїм глеком на 
капусту молоденький чорнявий чумак, якому тільки-но-тільки вус засівав-
ся, тож міг би й помовчати, коли старші слово мають, одначе старші й собі 
згідно закивали головами, вже ж що правда сьому, а покажи-но, парубче, 
тую сопілку, — акурат на підступах до вашого села, пане господарю, попід 
лісом, за фигурою на розхресті назирив хлопака калиновий кущ і витяв собі 
сопілку, а вона, чуєш ти, людським голосом обізвалася — а ке лиш її сю-
ди! — з нами сила хрещена, перелякалася Марія, що саме пряжила яєшню 
на вечерю, що-бо ви таке, панове молодці, кажете, не треба того грання, і 
так доволі нам біди в хату! — і на пательні теж сердито зашкварчало, по-
грозливо запахкав вогонь, і війнуло сизим, сірчаним чадом, але молодий 
музика вже тримав сопілку в делікатних довгих пальцях і, щойно притулив 
до губ, в хаті тонко, сливе по-дитячому жалібно заспівало Оленчиним голо-
сом: помалу-малу, чумаче, грай, не врази мого серденька вкрай, мене се-
стриця з світу згубила, в моє серденько гострий ніж устромила, — дитино 
моя! — здавалось, водночас зойкнули батько з матір'ю, хоч насправді всі 
поніміли так, що почув би, як у Києві задзвонили до вечерні: коло печі, при-
хилившись до комина, як молода на сватанню, стала Ганнуся — в самій 
сорочці, віддутій на череві, розхристана, простоволоса, з чорно запалими 
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вглиб очима, з яких аж немов потріскував жар, вона посміхалась — уперше 
за цілу зиму, тільки так чудно, що всім мороз пішов попід шкіру: не був то 
посміх божевільної, кожен би заприсягся під ту хвилю, що ця жінка більш 
ніж притомна, бо не тільки гаразд тямить, що діється, а й бачить за тим іще 
щось, для інших невидиме, і таке, від чого замовкла сопілка, випавши з рук 
молодому чумакові, — але, тремтячи на тілі, як старий дід, немов дійсно 
водномить зостарівшись, підбирав її Василь, і сльози безгучно текли йому 
по щоках, коли знову вголос заплакала Оленка: помалу-малу, батеньку, 
грай, не врази мого серденька вкрай, — а Ганнуся посміхалася все ширше, 
от-от заговорить, — помалу-малу, матінко, грай, — і нарешті засміялася, 
сплеснувши в долоні: а справдилося ж, скрикнула низьким, захриплим го-
лосом, наче ворон влетів у хату, — справдилося, не збрехав, — і вже не 
стримуючись реготалася, обіруч ухопившись за кругло віддутого живота, 
що танцював при тому, ніби в ньому не одне дитя, а ціле кишло бунтувало-
ся: мамо, мамо, оце ж мені пісня, якої ніхто не мав споконвіку, оце ж моя 
слава в князеві моєму, сповню, прирік, усі твої бажання, іно мене слухай, — 
і сповнив же, сповнив, не скажеш — збрехав! — ридма захо́дилася реготом, 
не в змозі себе погамувати, вже не дбаючи, як пристало б її станові, що мо-
же ввередитись та розсипатись завчасу, лиш раз за разом повторюючи те 
саме: сповнив, не збрехав, — доки один із чумаків не оханувся й, підсту-
пившись, не одважив біснуватій поличника, — вона зараз же вмовкла, вхо-
пившись за щоку й тупо дивлячись перед себе, а тоді сказала найпритомні-
шим на світі голосом, показуючи на чумаків пальцем: а вони — всю неправ-
ду розкажуть, так і піде світом гуляти, — і з тим лягла на полу, притримую-
чи живота, та вже й не вставала.

Треба було післати по залогу — бо ж, сповна вбійниця розуму чи ні, а 
лиходійство є лиходійство, і нікому вже не випадало сумніватися, що тоді 
між сестрами в лісі направду сталося, — то й післали, але коли прийшли 
закувати в пута, стовклися всім миром на подвір'ї, нетерпляче юхтячись і 
сопучи, спинаючись зазирнути, задні переднім, почерез голови, — в хаті 
було порожньо, тільки на полу зостався довгий капарний слід — мов смо-
ляним віхтем черкнуло. Щезла бабина дочка — чи втекла, чи так розточи-
лася, чи, може, й досі блукає десь по безвинах місячними ночами.
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Кирил Озимко УКР

Сільське золото
У тихому поліському селі відбулася ця історія.
Село було самим звичайним, самим непримітним, напевно всі б його й 

забули, коли б не важлива дорога, яка була недалеко від села. Жили тут пе-
реважно старі люди, як і по всіх поліських селах у наші неспокійні часи.

Микола Федорович, один з самих непримітних жителів самого непри-
мітного села, копав картоплі, аж раптом наткнувся на щось залізне. Він по-
стукав лопатою по цьому місці та став викопувати невідому річ: все ж таки 
його власний город! Я думаю, кожен читач вчинив би на його місці точно 
так само. Дуже цікаво хоч раз в житті побути археологом, особливо коли 
саме життя на це підштовхує. Думки про картоплі відразу десь поділися, 
Федорович відкинув лопату та почав докопувати руками. Він обережно до-
став цю таємничу річ, почав роздивлятися, в той час все життя пронеслося 
перед очами: напевно, це золото! От же чим може порадувати самий зви-
чайний город! А хтось ще сумнівається, чи любить рідна земля людей?

Неможливо передати всіх його думок, але одна з них була найважливі-
ша: нарешті він зможе допомогти доньці, яка недавно потрапила в серйозну 
біду. Старий розумів, що це даний Богом шанс допомогти дочці. Іншого не 
буде.

Донька Миколи Федоровича Оксана була гарна сільська дівчина, ро-
зумна, завжди добре вчилася в школі та слухала своїх батьків. Потім вона 
поїхала в райцентр вчитися на фельдшерку. Там познайомилася зі своїм бу-
дучим чоловіком. Жили в місті, жили добре, Оксана народила трох дітей, 
працювала фельдшеркою в лікарні. От так жили-були, як мільйони інших 
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родин, поки її не підставили. Справа була така: працювала з Оксаною жінка 
середніх років, Анастасія, відносини з якою у Оксани відразу не склалися. 
Жінки майже кожен день лаялися. Тихо в лікарні було тільки тоді, коли їх 
поділяли різні зміни. А одного разу все закінчилося загрозою: Анастасія 
відкрито пообіцяла зруйнавати життя Оксани. І місяць тому виконала таки 
свою обіцянку: поклала в торбочку Оксани кілька упаковок дорогих ліків, а 
сама пішла до завідуючого відділенням та сказала, що бачила,, як Оксана 
краде ліки. Завідуючий наказав охоронцям наприкінці робочого дня прові-
рити її торбочку, чи насправді Оксана буде виносити викрадене. Так і зро-
били. Результатом стало затримання Оксани. Зараз вона сидить у слідчому 
ізоляторі та чекає суду. Як посадили місяць тому, так не перестає хворіти на 
застуду. Але є шанс, щоб вона хоч до суду трапила додому, підлікувалася, 
побачила рідних дітей, чоловіка та батьків. І цей шанс — це визволення під 
заставу. З камери під хатній арешт. Грошей на це потрібно немало. У рідних 
стільки не було, але потихеньку збирали. Невідомо, скільки б часу було по-
трібно на це, скільки б родина не бачила своєї несправедливо підозрюваної 
Оксани, але зараз з’явився шанс, якого більше не буде. Золота знахідка!

Повз города проходила сусідка Миколи Федоровича, Марія Ковальчук. 
Вона пильно подивилася на діда, її здивувала усмішка Федоровича, якій 
стояв з вологими від сліз очами та тремтячими руками, щось бурмотів собі 
під ніс.

— Добридень, Федорич!
Дід озирнувся:
— Здорова була, Марійко!
Ковальчучці нетірпілося дізнатися, чому він так дивно себе поводить 

та що тримає в руках.
— А що то у вас, Микола Федорович? 
— Золото, дорога сусідочка! Золото! Ось так мій город одарив мене, 

— радісно повідомів дід.
Марія недобре на нього глянула, заздрість брала її. 
— А чи знаєте ви, сусіде, що це не ваше золото? Це державне золото. 

Рано радієте.
— Знаю, донько, знаю. Ти за мене не переживай. Законом сказано, що 

сімдесят п’ять відсотків державні, а двадцять п‘ять — мої. 
— Що з ним будете робити?
— Зараз положу його в хаті, подзвоню Ганні Володимирівні, вона як 

раз поїхала до доньки. Нехай там у місті порадіють. Та буду далій копати 
картоплі. А завтра пійду в міліцію, віддам золото та заберу свою законну 
частку. Ой, втомився я, пійду води нап’юся, сусідочко, — сказав Микола 
Федорович та пійшов з городу у двір, де стояв колодязь.

Він напився води, зайшов у хату, поклав на столі золото, подумав: «Не-
хай тут і лежить. Я всіх знаю, ніхто його не возьме. Злодіїв у нас немає».

…Стало смеркати, втомлений старий покрокував до хати. Підійшов до 
стола, та серце мало не зупинилося: золота не було. Він став його шукати 
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під столом, по всій хаті… Нема! Ноги перестали тримати,  серце забилося 
сильно й уривчасто, старий повалився на постіль. Трохи відпочив. За хви-
лин тридцять доповз до шафки, де були ліки, випив пилюлю для серця та 
заснув.

Вранці він пійшов до Ковальчуків. Їхня донька знала про знахідку, ма-
буть, вона щось вчора бачила. Мабуть, деякі недобрі люди заходили в хату, 
поки пенсіонер орудував лопатою на своєму маленькому, але родючому го-
роді.

Ковальчуки не були постійними жителями, вони років п'ять тому ви-
купили хатку і користуються нею як дачею: приїжджають весною-влітку з 
міста, відпочивають, трохи працюють на городі. Поставили високого плота, 
зробили в хаті сучасні вікна, поміняли дах.

Старий підійшов до великої хати своїх сусідів та постукав у паркан:
— Чи є хто вдома?
За високою непроглядною огорожею загавкали вівчарки. Хвіртку від-

чинила якраз Марія, з якою він розмовляв вчора:
— Доброго дня, Микола Федорович. Щось хотіли?
— Донько, вчора я показував тобі золото, що відкопав на свому городі, 

— очі старого сумно опустилися, — воно зникло. Може, ти бачила когось з 
чужих на моєму подвір’і?

— Невже ти думаєш, що воно комусь треба? — знущально з усмішкою 
запитала Марійка.

— Не знаю. Але якщо комусь треба більше за мене, я забирати не бу-
ду,— відповів тихо дід.

— Старий, нащо тобі золото? Іди додому і копай свою картоплю. Чого 
тобі тут мало? Що тобі ще від життя потрібно? Соромно повинно бути: літ-
ні люди, а граються в піратів. Не бачила я ниякого золота.

Двері хвіртки зачинилися, і Микола Федорович повільно покрокував 
додому.

Вулицею йшла сусідка Галя з іншого кінця села:
— Добридень, Микола Федорович!
Старий поборов свій сум і посміхнувся:
— Добрий день, сусідонько. 
Він дійшов до свого двора та закрив хвіртку.
Більш живим його ніхто не бачів. За два дні його мертвим знайшла 

дружина, коли повернулася з міста. Серцевий напад. Ніхто не знає, коли він 
вмер: відразу як прийшов дохати чи потім...

Ховали Миколу Федоровича всім селом. Донька Ковальчуків Марія 
сказала дуже красиву і зворушливу промову про покійного… 
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* * *
у комбінації кубиків брук,
як млинець з чорницями
без сиру й сметани
із пательні як-тільки викладений;
і от мені опівдні, саме в спеку,
таляляпай по нім шлопаками, —
у візуалізованій казці, — над
вогнепально-підстреленим небом,

що падає зграями ворон
на приватизовані черешні;

та я собі нічогенько так, якщо я

тобі, взагалі, треба, — як не має бути
голодний до надиханого пару
з твоєї гортані й твої слова, що

УКР
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втікають та падають, —
з чола зморшкуватого піт стікає і
капає під ноги;

брук — той, що під сандалями,
кросворд на площі в середмісті;
босий голодранець, що
на-чому-стоїть-світ болотяний, —

хоч трішки уваги дай йому
у його простягнуту лапу!
і бородатих слів з тих твоїх цитат,
як млосне сновидіння, і у тремтінні
за ліву руку тримаючи поцілуй від
техногенної спеки мене, —
змусь мене
5. 06.2014

* * *
і хай там що, — усякий-сяк трапляється
від підполковника до санітарки
не опускайся рук,
не кидай духом у болото, друже,
з тобою завжди буде поруч
твоя гуманітарка;
увесь цей секунд-крам,
усі ось ці кавалки
везуть вантажівки
через кордон:
штанці,
кофтинки,
ліфчики та плавки

й самі по собі мужики,

бабки точнісінько, як їх торбинки,
чим хоч везуть, —
там транспортні розв’язки, —
і сам ЄС ще не загув й не вмер

штанці,

кофтинки,
ліфчики та плавки, —
що рятувальний круг для СНД
чи рятувальна шлюпка,
коли в кишені порожньо, —
ну хоч бери й застрелься, —
не падай духом у болото, друже;
ні, не смій!
з тобою завжди поруч буде
твоя гуманітарка

04.01.15
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Небесній сотні — Слава
Ви мужньо стояли, щоб вибороть волю,
Щоб більше кайдан не носить,
Щоб всю Україну від синього Дону
До сивих Карпат боронить.
Ви мужньо стояли, вас смерть не лякала,
Ви йшли до одної мети.
Вкраїну— вітчизну свою боронити
Всім разом за неї лягти.

Ви мужньо стояли, та ворог лукавий
Стріляв на Майдан у ваші ряди.
Стріляв без пощади, стріляв без зупину,
Беркутці — московські кати.

Вони всі хотіли здобуть Тобі волю,
Порвати кайдани міцні.
Та ворог московський стріляв їм у груди.
Ми чули їх болі страшні.

Країно, поглянь на нових тих героїв!
Вони Тобі все віддали.
І юність свою, і красу молодечу,
І все, що лиш дати змогли.

Мирослава Гаюк Дмитріюк
Народилася в Кременці на Воли-

ні, але від дитинства з родиною про-
живала за кордонами України, спочатку 
в Німеччині, а з 1950 р. до сьогодні в 
США. Знання української історії, культу-
ри, літератури і звичаїв дав батько, о. 
др. Семен Гаюк, священик УПЦ (дивись 
його спомин «Від церковного престолу 
до Берези за дроти», 1955) і мати Олек-
сандра, донька Йосипа Жиглевича, 
якого розстріляли в Кременці німецькі 
окупанти в 1943 р. Любов до рідного 
також вложив в її душу батько чолові-
ка, берестейця Володимира Дмитріюка, 
доктор Василь Дмитріюк родом з Кос-
томлот на Підляшші, який був послом 

від Берестейської округи в польському сеймі в 1920-х роках (дивись його спомини «Дорогами 
війни і миру», 2012). Працювала як вчителька у школах українознавства, в сестрицтві Україн-
ської Православної Церкви і хорових та інших співочих групах української діаспрори.

Авторка монтажу «Вічний Кобзар» («Смолоскип», 2014).
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Вони залишили свої заповіти
Любити країну свою.
Любить до безтями, любить скільки сили
За неї загинуть в бою.

За їхнє геройство, за їхню посвяту
Небесною сотнею народ їх прозвав.
Їх слава по світі кругом облетіла,
У кожний куточок зайшла.

За Тебе, Вкраїно, вони умирали,
За Тебе життя молоде віддали.
Прощайте, герої Небесної сотні!
Ви чесно за Неї лягли.
3 березня 2014

Героєві Небесної сотні
Ой, не плач, не ридай, стара мати
Твого сина на світі нема,
Він упав на Майдані стоячи
Залишилась на світі сама.

Мужньо став до нерівного бою,
Ні рушниці, ні щиту не мав.
Він своїм молодечим завзяттям
Кращу долю Вкраїні бажав.

У ночі він не спав, все стояв він
І у день з барикад не сходив,
Бо почув він той заклик Шевченка:
«Віковічні кайдани порви!»

Та ворожая куля беркутська,
Що стріляла в Майдан із дахів,
В саме серце його поцілила
Він упав, свою кров там пролив.

І скропив він там кров’ю своєю
Україну і рідний Майдан
І тому весь народ український
Йому шану і поклін віддав!

Спи спокійно, новітній героє,
Твоя кров кличе всіх нас у бій
Боронити свою Україну,
Так як ти — боронив нарід свій!

Лютий 2014, США
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Максім Баравік

ПЕРАКЛАДЫ / ПЕРЕКЛАДИ

« Нарадзіўся 18 лютага 1991 года ў г. 
Крупкі Мінскай вобласці. Жыву ў Мінску. 
У 2007 годзе скончыў СШ №66 г. Мінска, 
у 2009 г. — філалагічнае аддзяленне Ліцэя 
БДУ, у 2014 г. — аддзяленне ўкраінскай і 
беларускай філалогіі філалагічнага фа-
культэта БДУ, у 2015 г. — магістратуру 
БДУ. Працую настаўнікам беларускай 
мовы і літаратуры ў СШ №135 г. Мінска.

Пачаў пісаць яшчэ ў школьныя гады. 
Першыя публікацыі ўласных твораў 
змешчаны ў часопісе «Маладосць», паз-
ней друкаваўся ў часопісе «Дзеяслоў». 
Першыя пераклады ўкраінскай паэзіі 
з’явіліся ў 2012 годзе, калі адбылося 
трывалае знаёмства і з украінскай мовай, і 
з культурна-гістарычнай спадчынай нашых 
паўднёвых суседзяў. Праз год атрымалася 
творчае супрацоўніцтва з львоўскім паэтам 

Уладзімірам Калікам. Тады ж з’явіліся рэцэнзіі на яго зборнік паэзіі «Перепливу 
Дунай» у газетах «Літаратурная Беларусь» і «Літературна Україна». »

З кнігі Уладзіміра Калікі 
«Пераплыву Дунай»

Уладзімір Каліка нарадзіўся 11 верасня 1938 г. у с. Казакі на Львоўшчыне. Скончыў 
факультэт журналістыкі Львоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя І. Франка. Аўтар зборніка 
«Райдерево» (1970), паэмы «Рубікон» (1980), кнігі публіцыстыкі «Відрядження у полярне сяй-
во» (1989), рамана ў вершах «Конгрес» (1987), зборніка сатыры і гумару «Цивілізований Адам 
та комерційна Єва» (1992). Творчасць паэта характарызуецца арыгінальнымі філасофска-
медытатыўнымі матывамі твораў, майстэрствам у пабудове сюжэтных ліній, выкарыстанні 
разнастайных формаў версіфікацыі і моўных сродкаў.

Вяршыняй творчасці Уладзіміра Калікі, бясспрэчна, з’яўляецца «камп’ютарны эпас» 
«Перепливу Дунай» (2012), кніга паэзіі, у якой, з аднаго боку, шмат разважаецца пра крызіс — 
крызіс вёскі, крызіс горада, крызіс у медыцыне, крызіс у мастацтве, крызіс у эканоміцы, крызіс 
у сям’і, крызіс нацыі і крызіс у чалавечых сэрцах і думках, — але разам з тым і абмалёўваюцца 
шляхі, па якіх трэба было б выходзіць з гэтых «крызісаў». Як можна здагадацца, у зборніку ў 
метафарычнай форме паэт кажа пра тое, без чаго краіна можа апынуцца на мяжы катастрофы. 
На фоне сённяшняй вайны на паўднёвым усходзе Украіны паэтавы папярэджанні гучаць як 
прадбачанне трагедыі… Кніга намінавана на атрыманне Дзяржаўнай прэміі Украіны.

БЕЛ
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Фальклорны казак Мамай
З пяруну-маланкі народжаны,
з сумленнем касмічным узгоджаны,
жыве сярод нас неўпрыгожаны

фальклорны казак Мамай.

Татарамі не пасечаны,
Петраркам не запрыкмечаны,
Бетховенам увекавечаны1

фальклорны казак Мамай.

У Кнізе Быцця не паўтораны,
словаблудамі не спатвораны,
плугамі брахні не завораны

фальклорны казак Мамай.

Ў казане мітульгі не звараны,
ўсімі кастрамі не чэгевараны,
з розумам не зачмараным
фальклорны казак Мамай.

На сябе паглядзі збоку
Эсэмэска казака Мамая алешкаўскім землякам

Што ж гэта вы, людцы, дзееце —
рэжаце, колеце, дзеліце,
то катуеце, то чвартуеце,
свайго блізкага ўжо не чуеце
ні за паў, ні за чвэртку кроку —

на сябе паглядзіце збоку.

Што ж гэта вы, людцы, творыце,
бы не ўласнаю мовай гаворыце,
бы не ўласнаю песняй спяваеце,

не сваім, а чужым памагаеце,
ў родным краі наводзячы склоку, —
на сябе паглядзіце збоку.
Што ж гэта вы, людцы, чыніце,
то адчыніце, то прычыніце,
то схаваеце, то папросіце,
то абноскі чые-небудзь носіце
то з Берліна, а то і з Бангкоку —
на сябе паглядзіце збоку.

Апавядаю так, як знаю,
а знаю — як жыццё пяе:
прымчыць жарэбчык да Дунаю
і там вадзіцу смягла п’е.

Ўстаюць на службу зоры-сёстры,
туман аблокі распасцёр.
Вада яму ласкоча ноздры
і штось шапоча пра фальклор.

Жарэбчык слухае гаворку,
як падарожнае дасье,
і смягла п’е вадзіцу зноўку,
перадыхне і зноўку п’е…

А як нап’ецца ён празмерна,
як супакоіць апетыт, —

Міф пра жарабятка з фальклору
ударыць капытамі ў бераг
і да Мамая паляціць.

Туды, дзе зло не носіць маскі,
дзе крыўда праўду не страшыць,
туды, дзе казка прагне казкі,
дзе песня песняй даражыць.

Дзе золак, на злосць не хворы,
не наступаў на мазалі б,
дзе людзі ходзяць па фальклоры,
як па Дунаі караблі.

Прызнаю ціха і ашчадна,
як у паэзіі Тагор,
што я — нібыта жарабятка,
што ўсё з Дунаю п’е фальклор.

1 Бетховенам увекавечаны… — Бетховен у сваёй творчасці неаднаразова выкарыстоўваў ма-
тывы казацкіх мелодый, у прыватнасці «Ехаў казак за Дунай» (заўвага аўтара).
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Іду я ў рахманай расе
між садамісцкіх сядзіб.
Жыву ў гэткім дзіўным часе,
што, Госпадзі, не давядзі…
Іду я ў мужыцкай сярмязе 
цераз пакроены край.
Жыву ў гэткім дзіўным часе,
што, Госпадзі, не карай.
Іду я ў трывожнай развазе
праз асаромлены люд.
Жыву ў гэткім дзіўным часе,
што, Госпадзі, не забудзь.
Іду я з Падлесся на Сасіў,
прастуючы на Кабмін.
Жыву ў гэткім дзіўным часе,
што, Госпадзі, абарані! – 
Не корпайцеся, а кіруйце,
не ўпадаючы ў жоўцевы ўсхліп. – 

Міф пра паход у Залатую Зямлю

Стварайце!
              Будуйце!
                        Друкуйце!

Малюйце!
            Спявайце!
                        Танцуйце!
Па чужых краях не старцуйце!
Росквіт саборны будуйце
на нашай, на роднай зямлі.

У краі, дзе досвітак спее,
іду па зямлі залатой.
Саромеюся Галілеі,
цешуся – Галічыной!

Ў саборную рызу ўбяруся,
адракуся ад марных згрызот,
за Дзяржаву такую ўзмалюся,
што паверыць у свой народ.

Міф пра магію Міколы Гогаля
Сухія дровы тлелі весела,
асіннік — восенню курэў…
І дзень Івасікам-Цялесікам
смяяўся ціха нараспеў.

Пякуча камары кусаліся,
і плыў па коле наш байрам,
а мы, шчаслівыя, смяяліся
на зло куслівым камарам.

Плыла праз марыва дубрава,
як папсаўня ў сярэдні клас.
А як датла згарэлі дровы,
То смех таксама ў горле згас.
Не засталося сіл ні ў кога
спыніць імглістасці цяжар.

І толькі — брр… уяўны Гогаль —
прутком зграбаў… у печы жар…

Шчаслівы панядзелак
У панядзелак уцячом за горад,
аўторак мы абвесцім выхадным.
У сераду нам горад здасца хворым,
ў чацвер прыдбаем кавуноў і дынь.
У пятніцу куплю табе каралі.
Субота нам зайграе ў дуду.
Ў нядзелю ты заблудзіш на вакзале,
а ў панядзелак я цябе знайду.
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Український поет, прозаїк, перекла-
дач, критик, літературознавець. Народив-
ся 6 березня 1988 р. у Києві Закінчив Ін-
ститут філології Київського національного 
університету імені Т. Шевченка (2009). 
Кандидат філологічних наук (2012).

Автор поетичних книг «Місто барв» 
(2006), «Ранкові кінокадри» (2007) та 
близько 150 науково теоретичних публі-
кацій у вітчизняних і зарубіжних виданнях. 
Переклав із російської прозу А. Горбуно-
вої (роман «Орден вогню» — окреме ви-
дання, 2008); з білоруської поезії В. Бур-
лак (Жибуль), А. Хадановича, М. Скобли, 
оповідання Л. Вольського; з англійської — 
вірші У. Д’юбі та ін.; з узбецької — поезії 
Гузаль Бегім. З української мови переклав 
російською ряд віршів Б. І. Антонича.

Лауреат Міжнародного конкурсу 
«Гранослов» (2006), літературної премії 

імені В. Симоненка (2007), премії Національної академії наук України для студентів і молодих 
учених за найкращі наукові роботи (2009), Міжнародної україно німецької премії імені О. Гон-
чара (2010), премії імені А. Чехова (Російська Федерація, 2010), фестивалів «Молоде вино» 
(2009) і «Просто так» (2009).

Поезію та прозу пише українською мовою. Тексти перекладалися вірменською, поль-
ською, сербською, французькою мовами. Член Національної спілки письменників України з 
2007 р. 

В’ячеслав Левицький

Уладзь Лянкевич
Ffynon Garw

The Englishman who went up a hill but came down a mountain (1995)
Christopher Monger1

певної миті починаєш розуміти всіляких ацтеків єгиптян і т. д.
он що нам треба :2 треба мостити гори
щоб наші діти нарешті почали народжуватися з орлиними носами
а не з кирпатими й плескатими

1 Фінон-гавр (Ffynon Garw) — назва узвишшя, центрального образу в романтичній кінокомедії 
«Англієць, що піднявся на пагорб, але спустився з гори» (Велика Британія, 1995; режисер, автор 
сценарію К. Монгер). Оригінальну назву фільму та ім’я одного з його авторів узято за епіграф до 
вірша У. Лянкевича. (Тут і далі зауваження перекладача)

2 При використанні розділових знаків У. Лянкевич показово відступає від засад пунктуації, за-
свідчених у білоруському правописі та східнослов’янських мовах у цілому. Наприклад, у віршах 
двокрапки відмежовуються від попередніх частин тексту пробілами, а квадратні дужки застосо-
вуються як основні.

УКР
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мостити гори мостити
продати майно придбати машини обов’язково з кузовом лопати
заступи копачки мішки — усе для того щоб
мостити гори мостити
щоб у нас удавалися не тільки поети щоб смерть у літературі
пострівала не тільки якщо кинувся в ріку та не тільки тому що болото
засмокче або мороз а ще й тому що зірвався з гори

мостити гори мостити
одну за одною — нехай це буде народний рух і ніхто не керує ним
і не звіряє з планом
щоб мостили нерівно а потім можна буде стежити за тим

як кожна з них отримає ім’я
як поволі деякі покриються деревами і люди доглядатимуть
за своїми плеканцями
мостити гори мостити
а тоді трохи пізніше з’явиться національне свято — День Гір
а можливо цілий тижневий фестиваль
на який приїздитимуть позирити іноземці
а на горах ростиме картопля та національна гідність

мостити гори мостити
до того ж у проекті є приємний бонус : те місце звідкіль ми
вигрібатимемо землю та каміння для наших гір стане цілком
готовим морем [назва для нього давно валяється без пуття]1

мостити гори мостити
забезпечити нащадків на сторіччя прибутком із туризму
опануймо себе — підправмо здобуте Ставри і Гаври2

намостим гори намостим

* * *
ми ходили пошепки, щоб не сполохати опалого листя

дерева умисно чорніли
вони чекали на сніг і полювачів —
природа хотіла бути мальованою

режисери затягували фільми, а небо — хмари
моя доля ґрунтувалася на реальних подіях

1 ...[назва для нього давно валяється без пуття] — алюзія на міфічне північне море (т. зв. Біло-
руське), про яке згадує Геродот.

2 Ставри і Гаври — у білоруській міфології улюблені собаки князя Бая (Боя, Буя), родоначаль-
ника білорусів. Вирізнялися силою та розумом. Територія, яку вони оббігли за день, за останньою 
волею власника перейшла у спадок княжичу Білополю і стала ареалом розселення білорусів.
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сонце в метро ховалося, шугало там по тунелях

уже зчорнілі дерева колисали туман
він чекав, а вони засинали під власне гойдання
туман, як немовля, вислизав із дерев’яних обіймів
і повз
а потому постаршав і пішов
дощ

ми ходили пошепки, щоб не сполохати опалих листочків
вони злітали до нас на долоньки
тихо лоскотали руки дзьобиками

Михась Скобла
Millenium

Століття уповільнюють ходу,
Немовби на узгір’ї хмаровиння.
Не вловиш долю, двічі молоду,
Не втримається дуб на лісопильні.

Доводиться схиляти гриву дню
Перед циганським сонцем у півсмерку.
Як недоречно Вічному вогню
Із площ іскріти у червневу спеку!

Нас Валтасар на учту позбирав,
Де бубон бив нічний безперестанку.
Кого ковтнув сутемряви буран,
Кого — чекання сонячного ранку.

Пісняр ходив босоніж по клинках.
У скрипаля — прогулянка по гамах.
Дудар від Юди срібник затискав,
Удячно взятий: ласка з рук поганих.

Та грішнику нехай насниться рай.
Оглухлому — пищалі наоколо.
Стріла дороги впреться в небокрай
Із гострим наконечником костьолу.

Мотузка розгойдає дзвін ущент,
І на землі, до неба ще привітній,
Вітчизна вільна всіх нас нарече
Поетами двадцятого століття.



Пе
ра
кл
ад

ы
 / 
Пе

ре
кл
ад

и

61

* * *
З балкона в небо
Шлях веде такий —
Шахрай чи янгол
Може влізти.
Прищіпки за вікном,
Як ластівки —
Хвости напнули,
Хочуть їсти.

На протязі дрижак заскочить.
Гулянка нині, вір, така, ну... —
Обрус ти стелиш
Вер
  ти
   каль
     но.
Цокоче зграйка ластівоча,
До рук гостинних обвикає.

Вера Бурлак
Твори учнів 7-го класу «Б» 

за картиною К. Малевича «Чорний квадрат»

Маша Ж. (У віршах, цитується уривок)
...Чорний вечір. Чорний кіт
Лізе в чорний димохід.
Димохід — це чорнота. Відшу-
кайтетам кота.

Паша М. (теж у віршах)
Негри — то чорна раса,
Представники робочого класу,
Ми, учні сьомого класу,
Представляємо білу расу.
Білий чорному брат.
У Малевича чорний квадрат,
Але є і білий квадрат.
А якщо озовуться скіни,
Краще ставмо їх до стіни
І спускаймо штани.
Ми з Малевичем — проти війни!
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Міша М.
Ім’я Казимира Малевича в кожного з нас
викликає захоплення й задоволення.
Казимир Малевич — великий художник.
Картини Казимира Севериновича
хвилюють багатьох людей. Він
зумів передати на них свої настрої та
філософські думки.
Мене дуже хвилює картина Костянтина Казимировича «Чорний
квадрат». Вона нагадує мені мої
філософські думки про вікно в потязі,
яким я їхав уночі на південь.
Творчість Казимира Костянтиновича
Малевича назавжди залишиться,
щоб хвилювати нас і передавати свої
філософські думки. Недарма на
могилі Малевича також установили
чорний квадрат.

Таня Ж.
Мені картина Малевича «Чорний
квадрат» подобається тим, що за
нею нема чого писати. Картини за якими
ми писали раніше треба було описувати
докладно. Хлопчик отримав
двійку, у нього портфель і собака,
дівчинка при відчиненому вікні
робить гімнастику, лютнева лазур
складається з білих беріз і синього
неба. А чорний квадрат — це просто
чорний квадрат.

Вася М.
Моя улюблена вчителька.
Вольга Ригорівна — моя улюблена
вчителька. Вона ніколи не ставить
нам поганих оцінок. Вона красива
та посміхається. Вона водила нас
на екскурсію в музей Максима
Богдановича. Там дуже цікавий ведмедик
в оранжевому одязі.
Іще Вольга Ригорівна не забирає в нас
мобільники як учителька математики й не
б’є нас щоденником по голові як учитель
праці.
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Я дуже шкодую що мені ще
не можна одружуватися. Я дуже люблю Вольгу
Ригорівну і хочу щоб усі вчителі були
схожими на неї.

Ваня М.
Мені не нравиться Картина Малевича
«Чорний квадрат». Кажний дурак міже
здєлати таку картину. Но никождий
дурак зміже таку картину продати.

Максим Ж.
Художник Каземир Малевич жив у радянський
час. Радянська дійсність була такою
жахливою що на неї дивитися не
хотілося. Хотілося заплющити очі й
не бачити нічого. А якщо заплющуєш
очі й довго так сидиш, починаєш
бачити тільки чорне. А квадрат тому
що картини частіше за все квадратні
чи прямокутні. Я не згодний
із Задорновим що Малевич картину
малював довго. Він її намалював
одразу. Я думаю, Каземир Малевич
намалював жахливу радянську
дійсність, яку він не хотів бачити.

Жанна Д.
Малюнок, уміщений до підручника, —
це не «Чорний квадрат» Малевича. Я
бачила справжній «Чорний квадрат»
на виставці в Москві.
Казимир Малевич — представник
напряму «супрематизм». Якщо поглянути
з цього боку, то малюнок у підручнику
навіть кращий: він показує в чистому
вигляді супрематизм. Але мені
ближча картина, котру намалював сам
художник: не зовсім геометрично
правильна, з потрісканою фарбою
й, отже, не зовсім чорна. Мені
здається, на ній намальовано більше
ніж просто чорний квадрат. Але як
це назвати, я не знаю.
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Саша У.
На картині К. Молевича чорний квадрат
намольованоий щось незрозуміле
зовсім не знаю що тут писати картина
й картина звичайна К. Молевич великий
художник більш *********** ######
### #### #####

Андрей Хадановіч
Балада про тридцять восьмий тролейбус

Тридцять восьмий тролейбус запалює прибортові огні.
Годі млоїтися на зупинці — ліпше у вишині.

Польоти взимку? Ніколи. Змандрує ворон із чат,
Коли надріздвяні зорі об скло вітрове бряжчать.

Погода, — шепче, — нельотна; правди в крилі — катма,
І світлофор похлинувся червоним (либонь омар).

«Червона маска Безносої», — мовив би Едгар По,
Та тридцять восьмий тролейбус не принишкне в депо.

Зимно? Шапку скинь, очевидцю: здиблені пасма дрижать.
Коли тридцять восьмий покине трасу в кризі, неначе скрижаль.

Вальсово голови тьмаряться у пасажирів і їхніх дам.
«Тролейбус летить у небо. Наступна зупинка — там.
Сплачуйте!.. Не забудьте!.. — чується, як пароль. —

На повітряній лінії сьогодні слизький контроль.
Не займайте шофера в небі, хай вам що не пече…
Для порядку затягуйте паски через плече…
Не компостуйте білети, маючи проїзні…
Підводьтеся! Літні ангели! (Поступляться і вони)…
Бізнес-клас — пасажирам із дітьми та інвалі…» —
Більше звістки із неба не вловити Землі.

Тролейбус летить у висі і тінь унизу веде.
Небесний диспетчер ухоркався: ху-у-у, тридцять восьмий за день!..
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Нарадзіўся 19 жніўня 1980 г. у Цярнопальскай вобласці, Украіна. У 1993—1997 гг. вучыўся 
ў Беларускім гуманітарным ліцэі, у 2002—2007 гг. — у Менскім дзяржаўным лінгвістычным 
універсітэце, у 2002-2007 — у Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (завочна).

У 2001—2002 гг. адзін з аўтараў і сябар рэдакцыйнае калегіі часопіса «Nihil». Пераклаў 
на беларускую мову эсэ Уільяма Бароўза «Электронная рэвалюцыя». У 2007—2008 гг. — 
пераклаў эсэ Сяргея Жадана «Anarchy in the UKR».

З 2014 г. — сябар Таварыства ўкраінскай літаратуры пры Саюзе беларускіх пісь-
меннікаў.

Вывучае турэцкую й санскрыт, перакладае на беларускую ды ўкраінскую мовы вершы 
ды песні з англійскае, беларускае, рускае, украінскае моваў. Рок-музыка, цікавіцца таксама 
традыцыйнаю індыйскаю, турэцкаю й арабскаю музыкаю.

Алег Жлутка

З книги Антона Рудака «Верхнє місто» (Мінськ, 2014)

Трамвай
Уявляєш, я спізнився на трамвай —
Років так на сімдесят, а може й більше.
І раптово опійняв мене відчай,
що ніколи — вже ніколи, розумієш? —
мій трамвай не прогуркоче, як раніш,
по старій центральній вулиці столичній
і дзвінок його вже не здригне
тишу на межі між днем та ніччу.
Що ніколи не зустріне він мене,
і даремно я чекаю на зупинці,
може, «двійку», що блукає, наче в сні,
чи стрімку і галасливу «одиницю»…

УКРБЕЛ
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Той трамвай своє відбігав, відзвинів,
не приїде, двері не відчинить —
він загинув на нескінченій війні
опліч з містом, де я жив, кохав і вірив.

Сон у останню літню ніч
сидиш за столом обхопивши голову
пальцями скронь доторкнуся устами потилиці
вух шепотінням я знову кудись тебе зву
щось сплітаю лишень аби йти
назустріч по темній вулиці
коли ненароком єдина ніч випадає
якось вже щиро кажучи робиться важко
пляшка за пляшкою йдуть одна по одній
і без вікно за затяжкою лине затяжка
потому з’являється друг і отак мені пише:
давай-но тепер обійдемося без речей зайвих:
задля твого і мого здоров’я фізичного та психічного
облишмо разом алкоголь.
гарна думка, як ти вважаєш?
пишу:
ти зовсім здурів?
це ж осінь вже на порозі.
ти ссивів раніше від мене,
про себе і переймайся.
що ж до мене самого,
я вже й забув, хто ті двоє:
фізичне й психічне здоров’ї.
давно з ними не зустрічався,
але, однаково, не плачу.
усе.

Володя Короткевич на березі Дніпра
Вітер хмари по небі у гурби збирав,
і вони застигали в мовчазному спокої.
Хлопчик сидів у зажурі біля Дніпра,
а країна дрімала в снігах за рікою.
«Бог облишив її. Певно, з десять віків,
як забув остаточно про наші містини,
де жодного змія немає, нема вітряків,
і донів Кіхотів немає, щоб битися з ними.
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Він пішов і облишив нас з нею самих —
то на чорта молитись до Бога такого?
Та вщух вітерець, припинився і сніг —
Бог нахилився і сумно дививсь на малого.
І коли феєрверками небо палало вгорі
і складалося сніп за снопом під серпами колосся
він пішов — і один народив Білорусь.
І для першої спроби йому непогано вдалося.

29.10.1937
стара історія, хилить у сон від втоми.
я з тих, хто ніколи більше не прийде додому:
заарештований вдруге, стаття відома,
засуджений трійкою увосени в тридцять сьомому.
виводили по одному, звичайно під вечір,
лицем до стіни, без речей — та які там речі.
долонею в плечі, і грюкнули двері, як віко —
ніхто з нас тоді не знав: попереду — вічність.
що вам ще розказати?
мати померла за німцями, у сорок третьому,
похована на кальварії — найкраще місце для смерті.
брата застрелили просто на вулиці десь через місяць.
мене реабілітували, хоч я й міркував, що не світить.
скільки ж нас було? сотень, а може, тисяч?
знищили голос, з пам’яті стерли обличчя,
твори та імена — залишилися одиниці:
купала, колос та півтора анонімщика.
згадуйте нас часом, на гробки і на проводи —
тих, хто навічно замовк молодим літератором,
поетів, перекладачів, критиків та прозаїків —
вітання у ваше гето з в’язниці нашої.
продовжуйте нас — хто романом, хто п’єсою й віршем,
пишіть замість нас, доведіть усім — ви найліпші,
все, що на допитах з нас не видерли слідчі —
колись ми почнемо давати правдиві свідчення.
колись ми почнемо давати правдиві свідчення.
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Беларускія кнігі 
ва ўкраінскіх 
выдавецтвах

З кнігай «Каляды з 
хроснай» беларускай 
пісьменніцы-казачніцы Алены 
Масла змогуць сустрэць свята 
Раства і Новага года і 
ўкраінскія дзеці. 

Кнігу, уганараваную ў 
Беларусі Дыпломам чытацкіх 
сімпатый Беларускай 
Бібліятэчнай Асацыяцыі 
(2006) і Дыпломам 1 ступені 
Нацыянальнага конкурса 
«Мастацтва кнігі 2012», 
пераклала на ўкраінскую мову 
харкаўчанка Таццяна Кізіма, а 
выдала выдавецтва 
«Майстр-клас» — знакамітае 
сваімі цудоўнымі кніжнымі 
праектамі для дзяцей. 

У кнізе захаваныя 
ілюстрацыі беларускага 
мастака Уладзіміра Даўгялы.

БЕЛ
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Як чытаць тэксты на гаворках

Шэраг аўтараў падалі ў зборнік свае тэксты на гаворках брэсцка-
пінскага Палесся. Адзін тэкст пададзены на сярэднепалескай украінскай 
гаворцы. У большасці выпадкаў выкарыстаны беларускі алфавіт з невялікі-
мі адметнасцямі. У некаторых тэкстах выкарыстаны ўкраінскі алфавіт (пе-
раклады Дз. Кульбеды, А. Скашчук, В. Майсіенкі). Адметнасці вы клі каныя 
тым, што гаворкам уласцівая пэўная спецыфіка, для адлюстравання якой 
часам не хапае сродкаў звычайных алфавітаў літаратурных моў. У пры ве-
дзеных 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 стано-
вішча паміж двума іншымі гукамі. Такія «сярэднія» гукі часта абазначаюц-
ца дзвюма літарамі. Адна літара ставіцца як асноўная, а другая як дадатко-
вая. 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, 
«сярэдні» гук паміж [ы] і [і] пры фіксацыі гаворак Палесся можа абазначац-
ца літарай [и]. 

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 некаторых тэкстах такое спалучэнне абазнача-
на 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: [л·].  

ГАВОРКІ — НАШ СКАРБ

БЕЛ
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А по-нашому скажуть так
Як гучалі б прамовы палітычных лідараў 

на брэсцка-пінскіх гаворках

Барак Обама оуб’являе «План чыстэыї энэргії»
Barack Obama. Clean Power Plan Announcement

Climate change is no longer just about the 
future that we're predicting for our children 
or our grandchildren; it's about the reality 
that we're living with every day, right now.

The Pentagon says that climate change 
poses immediate risks to our national secu-
rity. While we cań t say any single weather 
event is entirely caused by climate change, 
wé ve seen stronger storms, deeper droughts, 
longer wildfi re seasons. Charleston and Mi-
ami now fl ood at high tide. Shrinking ice 
caps forced National Geographic to make 
the biggest change in its atlas since the So-
viet Union broke apart.

Over the past three decades, nationwide 
asthma rates have more than doubled, and 
climate change puts those Americans at 
greater risk of landing in the hospital. As one 
of Americá s governors has said, “Wé re the 
fi rst generation to feel the impact of climate 
change and the last generation that can do 
something about it.”

And that́s why I committed the United 
States to leading the world on this challenge, 
because I believe there is such a thing as be-
ing too late.

Most of the issues that I deal with — and 
I deal with some tough issues that cross my 
desk — by defi nition, I doń t deal with issues 
if theý re easy to solve because somebody 
else has already solved them. And some of 
them are grim. Some of them are heartbreak-
ing. Some of them are hard. Some of them 
are frustrating. But most of the time, the is-
sues we deal with are ones that are tempo-
rally bound and we can anticipate things get-
ting better if we just kind of plug away at it, 
even incrementally. But this is one of those 

Зміна клімату — то бульш нэыбуду-
шчэ нашых дыты чы внукув; то рэальність, 
в якій мы жывэмо просто тэыпэр.

Пэынтагон кажэ, шо зміна клімату ото 
зара гроузыть нашіый націыональніый бэыз-
пэці. Боудай, мы нэыможэымо сказаты, шо 
всё, шо з поугодою робыться, то завсігда 
з-за зміны клімату, алэ ж мы наблюдалы 
бульшіы буры, бульшу сушу, довшіый сэы-
зон пожарув в лісы. Як прылыв высокій, 
то Чарлстон і Маямі залывае. А лёдоувы-
кіытак поумэншалы, шо журнал National 
Geographic мусыв внэысты самы значны́ 
поуправкіы доу свого атласа оуд того часу, 
коулы Соуветскій Соуюз роузпався.

Слабых на астму люды́ за тры оустатні 
дэысятыріччя у нас в краёвы стало вдвійчі 
бульш а навыть і шэ, і зміна клімату ство-
рюе для ціх люды́ бульшіый рыск, шо їм 
прыйдэться в бо́льныці лэыжаты. Як ска-
зав оудын з амэырыканськіх губэырнатоурів: 
«Мы пэршэ поукоулінне, яке оудчувае вплыв 
зміны клімату, і оустатне поукоулінне, яке 
можэ цёму якось даты рады».

От чоуго я поуоубышчяв, шо США бу-
дуть в цёму пытанні вэысты́ світ за соу-
бою. Бо я думаю, шо тут можна і впузны-
тыся).

Бульша часть проублем, якіымы мэыні 
прыходыться займатыся, нэыпроустыї. Тяж-
кіы проублемы в мэнэ на стоулі лэыжать — 
так вжэ вызначэыно, шо я лёгкіымы проу-
блемамы нэы займаюся; як проублема лёг-
ка, то е́ї хтося другій можэ рышы́ты. 
Дэякіы з тых праблем страшны́.Оуд дэякіых 
аж сэрцэ боулыть. Не́коутры — складаны. 
З не́коутрымы — поунадіїшся і роузчару-
ешся. Алэ бульша часть проублем, з якіы-
мы мы роузбыраемося, з часом рішаються, 

На гаворку сяла Заказанка Брэсцкага раёна 
пераклаў Андрэй Дынько, журналіст

Бр.г.
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rare issues — because of its magnitude, be-
cause of its scope — that if we doń t get it 
right we may not be able to reverse, and we 
may not be able to adapt suffi ciently. There 
is such a thing as being too late when it 
comes to climate change.

Now, I doń t want to fool you here. This is 
going to be hard; dealing with climate change 
in its entirety, it́s challenging. No single ac-
tion, no single country will change the warm-
ing of the planet on its own. But today, with 
America leading the way, countries repre-
senting 70 percent of the carbon pollution 
from the world́s energy sector have an-
nounced plans to cut their greenhouse gas 
emissions. In December, with America lead-
ing the way, we have a chance to put in place 
one of the most ambitious international cli-
mate agreements in human history.

And it́s easy to be cynical and to say cli-
mate change is the kind of challenge that́s 
just too big for humanity to solve. I am abso-
lutely convinced that́s wrong. We can solve 
this thing. But we have to get going. It́s ex-
actly the kind of challenge that́s big enough 
to remind us that wé re all in this together. 
(http://www.americanrhetoric.com/speeches/
barackobama/barackobamacleanpowerplan.htm)

і можня надіятыся, шо там в їх шось поу-
правыться, як тыко мы займэмося їмы, і 
будэ а будэ поуправлятыся. А оутуто́ мае-
мо діло з оуднэю з тых рідко якіх проублем, 
шо настыко маштабны, настыко вэылюр-
ны, шо як пудыйты доу іх нэыправыльно, 
то і направыты їх в добрый бік нэы змо-
жэымо, і прыспоусобытыся доустаточно 
нэы зможэымо.Зо зміною клімату можэ бу-
ты і так, шо мы можэымо впузнытыся.

І оутуто я нэы хочу вас оудманюваты. 
Будэ тяжко; даты рады зміні клімату в 
цілому – то-то задача. Оудным рышэ́ннем 
сама оудна країна потэыплінне Зымлі нэы 

запы́ныть.Алэ тэыпэр, коулы Амэрыка тое 
діло поувэыдэ, країны, на якіы прыходыть-
ся сімдэысят проуцентів занэычышчэння 
углёродом в эынэыргетычному сэктоурі на 
світі, оуб’явылы планы поумэншаты вы-
кіды парніковых газоув. Коулы Амэрыка 
тое діло поувэыдэ, то в дікабрі у нас е шан-
сы пудпысаты оуднэ з самых амбітных 
мыжнародных зоуглашінь в історії світу.

Лёгко казаты — цынічно казаты — 
шо зміна клімату то завэылыка для люд-
ства задача. Я абсолютно пэвный, шо то 
нэ так. Мы можэымо цю проублэму ры-
шы́ты. Алэ нам трэба воуроушытыся. То 
точно настыко вэылыка задача, шо воуна 
сама нам всім нагадуе, шо роузбыратыся з 
ею нам трэба всім разом.

Білорусь готовая зробити все, шо тре-
ба, для міра в України. Про гете заявив 
Президент Білорусі Олександер Лука-
шенко на врочистому собранії до 70 рик 
Перемоги совєтского народа в Великєї 
Отєчєствєннеї войні.

Лукашенко: Білорусь готовая зробити все, шо треба, 
для міра в України

Лукашенко: Беларусь готова сделать все необходимое 
ради мира в Украине 

Беларусь готова сделать все необхо-
димое ради мира в Украине. Об этом зая-
вил Президент Беларуси Александр Лу-
кашенко на торжественном собрании, по-
священном 70-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне.

На гаворку сяла Моталь Іванаўскага раёна пераклалі 
Дзмітрый Кульбеда, доктар, і Ала Скашчук, настаўніца.
Выкарыстаны ўкраінскі алфавіт
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Президент Білорусі Олександер Лу-
кашенко поручив правітєльству виробити 
ясную і понятную сістєму пуддержкі мно-
годітних семнєй. Про гете голова государ-
ства заявив на церемонії вручення госу-
дарственних наград білорускім жоночи-
нам.

«На початку гетого року, бо літюсь 
були проблєми з фінансами, правітєль-
ству поручили виробити нормальную, яс-
ную и понятную сістєму пуддержкі мно-
годітних сімнєй, — сказав Олександер 
Лукашенко. — Гету подмогу треба зроби-
ти чоткею, адреснею, і ми гете зробим в 
саму близьку пору. На першим місті буде 
житлиско, шоб і в селі, і в місти много-
дітная семья була з стрихею над голо-
вою».

Президент пудкреслив, шо задача по-
могати многодітним семьям мусить бути 
самею главнею в роботи государства. «Не 

Президент Беларуси Александр Лу-
кашенко поручил правительству вырабо-
тать ясную и четкую систему поддержки 
многодетных семей. Об этом глава госу-
дарства заявил на церемонии вру чения 
го сударственных наград белорусским 
жен щинам.

«Правительству поручено в начале 
нынешнего года в связи с финансовыми 
неурядицами прошлого года выработать 
нормальную, ясную и понятную систему 
поддержки многодетных семей, — сказал 
Александр Лукашенко. — Эту помощь 
надо сделать четкой, адресной, и мы это 
сделаем в ближайшее время. На первом 
месте будет жилье, чтобы и на селе, и в 
городе многодетная семья имела крышу 
над головой».

Президент подчеркнул, что помощь 
многодетным семьям должна быть прио-
ритетом в деятельности государства. 

Лукашенко поручив правітєльству виробити ясную 
и понятную сiстєму пуддержкі многодітних сімнєй

Лукашенко поручил правительству выработать ясную 
и четкую систему поддержки многодетных семей

«Беларусь уже немало сделала для 
того, чтобы на украинской земле воца-
рился мир. И мы готовы сделать для этого 
еще больше — все, что потребуется, что-
бы остановить эту войну. Если мы, славя-
не, сами не договоримся, сами не решим, 
что нам делать, то никто другой нам не по-
может», — заявил Александр Лукашенко.

«Спустя 70 лет после Второй миро-
вой войны в Европе снова запахло гарью. 
И самое ужасное, о чем и думать не могли 
победители, а также миллионы убитых, 
за мученных в фашистских застенках, со-
жженных в концлагерях, что мы, их на-
следники, будем стрелять друг в друга, 
брат пойдет на брата и будет его уничто-
жать! Но это случилось, случилось на 
земле, обильно политой кровью победи-
телей, — констатировал Александр Лука-
шенко. — Жуткий «подарок» павшим и 
живым! Страшная боль для ныне живу-
щих ветеранов!»

«Білорусь вже немало зробила ля то-
го, шоб на українськеї землі настав мір. І 
ми готови зробити ля гетого ше більш — 
все, шо треба, шоб остановити гету вой-
ну. Коли ми, славяне, самиї не договорим-
ся, сами не решим, шо нам робити, то ни-
хто другі нам не поможе», — сказав Олек-
сандер Лукашенко.

«Через 70 рик послє Другеї міровеї 
войни в Європі знов запахніло горілим. 
Самеє страшнеє, про шо навить думати 
не могли переможці і міліони забитих, за-
мучаних у фашистскіх тюрмах, спаляних 
у концлагєрях, теє, шо ми, їх діти, будем 
стреляти один в одного, брат піде на бра-
та і буде його забивати. Але гете нароби-
лося, наробилося на землі, густо политеї 
кровью переможців, — констатіровав Оле-
ксандер Лукашенко. — Страшний «по да-
рунок» і загінувшим, і живим. Великая 
биль ля тих вєтєраней, якії ше живуть!»
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«Она не должна быть размазанной. Счи-
таю, что многодетную семью надо под-
держать в главном и в тот момент, когда 
нужно. Это момент рождения ребен-
ка», —  сказал белорусский лидер. 

«Прежде всего нам надо, чтобы у 
многодетной семьи была крыша над голо-
вой — это главное. У семьи должен быть 
дом. А если еще дом на земле, с десятью-
пятнадцатью сотками, то они обеспечат 
себя и воспитают нормальных детей», — 
считает глава государства. 

Что касается сферы здравоохранения, 
Александр Лукашенко отметил, что Бела-
русь в настоящее время вышла на самые 
высокие рубежи в мире в вопросах родов-
споможения и ухода за детьми. «Если 
только родители не прозевают, у нас не 
может умереть ребенок. Мы выходим лю-
бого», — отметил Президент.

Однако, по мнению главы государ-
ства, оказывая государственную поддерж-
ку, необходимо выдерживать правильный 
баланс. «Помогая, всегда надо искать зо-
лотую середину, чтобы эта помощь не от-
странила самих родителей от того, чтобы 
работать на своих детей. Раньше ведь ни-
кто никому не помогал, а в семьях было 
не меньше 6—7 детей. И тогда все роди-
тели радели за своих детей. Они их рас-
тили и воспитывали трудолюбивых лю-
дей», — отметил Александр Лукашенко. 

В качестве приоритетной задачи Але-
ксандр Лукашенко назвал обеспечение де-
мографической безопасности государства. 
«Если у нас не будет достаточного коли-
чества населения, мы никогда не удержим 
эту землю в центре Европы, на которую 
зарятся все. Потому что это лакомый ку-
сок нашей планеты. А удержать ее можно 
только благодаря людям — населению. 
Поэтому демографическая безопасность 
очень важна», — подчеркнул Президент.

По сообщению агенства 
БелТА, в сокращении

треба, шоб вона була розмазанею. Шчи-
таю, многодітную семью треба пуддержа-
ти самим главним і іменно тогди, коли 
треба. Гето ля семьї дитини», — сказав 
білорускій лідер.

«В першу очередь нам треба, шоб у 
молодеї семьї була стріха над головою – 
гето самеє главнеє. У семьї мусить бути 
хата. А як ше хата на землі з 10—15 со-
тками, то вони сами на себе зароблять і 
детей нормальних вигодують», — личить 
голова государства.

Шо обходить клопоту про здоров’е 
людей, Лукашенко сказав, шо Білорусь 
заре вийшла на самиї ліпшиї місьця в сві-
ти по окушерству, пологах і догляду за 
дитьми. «Як оно батькі не догледять, то у 
нас дитина умерти не може. Ми виходимо 
любого», — добавив Президент.

Але, як думає голова государства, да-
ючи государственную пуддержку, треба 
видержвати правильний баланс. «Пома-
гаючи, треба завшей шукати золотую се-
редину, шоб гета помошч не одвернула 
батькей од того, шоб працёвати на своїх 
дитей. Раній же нихто никому не помагав, 
а в семьях було не меньш, чим 6—7 дитей . 
І тогди всі батьки переживали за своїх ди-
тей. Вони іх годовали охочими до робо-
ти», — сказав Олександер Лука шенко.

Самею главнею задачею Олександер 
Лукашенко назвав демографічну безопас-
ность государства. «Як у нас не буде 
стилько людей, кілька треба, ми николи 
не вдержимо гету землю в центрі Європи, 
на которую усі зарацца. Бо гето завидний 
кусок нашеї планєти. А удержати єї мож-
на оно з людьми — насєлєнієм. Тому де-
мографічная безопасность вельми важ-
ная», — завірив Президент. 

По даних агенства 
БілТА, скорочано.
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Дорогі співвітчизники, від Львова до 
Донецька, від Чернігова до Севастополя!

Ми, українці, «живий вогник у сім’ї 
європейських народів і діяльні співробіт-
ники європейської цивілізаційної праці». 
Так казав Іван Франко.

«Стояти ногами й серцем на Україні, 
свої голови держати в Європі», — запові-
дав Михайло Драгоманов.

Повернення України до свого природ-
ного, європейського, стану було омріяне 
ба га тьма поколіннями. Диктатура, що па-
нувала останніми роками в Україні, праг-
нула позбавити нас цієї перспективи — 
народ повстав.

Переможна Революція гідності змі-
нила не лише владу. Країна зробилася 
інакшою. Іншими стали люди. Настав час 
невідворотних позитивних змін.

Щоб запровадити їх, нам необхідні в 
першу чергу мир, безпека та єдність.

На заваді колосальних можливостей, 
які з падінням тиранії відкрилися для єв-
ропейської модернізації України, стала 
справжня війна, спланована і розв’язана 
на українському Донбасі.

Досі багато хто думав, начебто Неза-
лежність дісталася нам без жодних зу-
силь. Це — неправда! За нашу незалеж-
ність, самостійність боролися цілі поко-
ління українських патріотів. За неї поля-
гли герої Небесної сотні. За неї гинуть 
українські воїни та мирні громадяни.

Прошу вшанувати хвилиною мовчан-
ня пам’ять всіх, хто поліг за волю й неза-
лежність України.

Я йду на посаду Президента, щоб 
зберегти і зміцнити єдність України. За-
безпечити тривалий мир і гарантувати на-
дійну безпеку. Знаю: мир — найголовні-
ше, чого прагне сьогодні український на-
род. У глави держави — широкий вибір 
різноманітних інструментів для забезпе-
чення територіальної цілісності України і 
мирного життя громадян.

Інавгурацыйнэ выступленне Пэтра Порошэнка (фрагмент)
Інавгураційна промова Петра Порошенка (фрагмент)

На гаворку сёл Блудзень (цяпер аграгарадок Першамайская), 
Пляхаўшчына, Касілавічы, Сашыца Бярозаўскага раёна пераклаў 
Мікола Сінкевіч, журналіст, краязнаўца

Дорогіе зэмлякі, од Львова до Донец-
ка, од Чэрнігова до Севастополя!

Мы, украйінцы, «жывый огонь у 
сэм’йе европіейскіх народов, і гуодные 
спул робуо тнікі европіейской цівілізацый-
ной роботы». Так казав Іван Франко.

«Стояті ногамі й сэрцэм на Украйіні, 
свою голоў дэржаті ў Европі», — за-
повіедаў Міхайло Драгоманов.

Поворуота Украйіны до свого пры-
род ного, европіейского стану ждало нэ 
однэ поколіенне. Діктатура, що пановала 
посліеднімі рокамі в Украйіні, хотіела 
лішыті нас тоіе перспектівы — народ по-
встав.

Рэволюцыя гуодності взяла вэрх і 
змэніла нэ одну владу. Крайіна зробіласа 
другуою. Іншымі сталі люді. Настаў час 
нэзворуотных позітівных пэрэміен.

Коб йіх провэсті нам трэба в первую 
очэрэдь мір, бэзопасность да едінство.

На дорозі вэлізарных можлівостей, 
якіе з концом тіранійі одкрыліса для евро-
піейской модэрнізацыйі Украйіны, стала 
настояща вуойна, спланована і розв’язана 
на украйінскуом Донбасі.

Мнуого хто думав, що Нэзалежность 
досталаса нам бэз всякого труда. Гэто 
нэправда. За нашу Нэзалежность, само-
стуойность бороліса цыэлые поколіення 
украйінскіх патрыотов. За ейе полеглі ге-
ройі Небесной суотні. За ейе гінут укра-
йінскійе войіны да мірные люді.

Прошу ўшановаті мінутою мовчання 
памэть всіэх, хто польуог за волю й Неза-
лежность Украйіны.

Я йду на посаду Прэзідіента, коб 
збэрэгчы й змуоцніті йіеднуость Украй  
іны. Обезпечіті надоўго мір і гарантірова-
ті надёжну бэзопасность. Знаю: мір — 
самэ главнэ, що хочэ сёні украйінскі на-
руод. Ў головы дэржавы — шырокі 
выбуор разных інструментуоў, для обез-
печення терыторіяльной ціэлосності 
Украй  іны і мірной жызні граждан.
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КУФАР ЖЫЦЦЯ
...Пяройдзем цяпер да куфра. Ён зараз 

амаль выціснуты шафаю, але я кажу аб 
параўнаўча нядаўнім мінулым, і да таго ж 
ёсць мясціны, дзе куфар, або скрыня, 
яшчэ й зараз пануе ў хаце, іх нават яшчэ 
робяць сям-там. Лепшымі куфрамі лічац-
ца тыя, што робяць у Іванаўскім раёне на 
Палессі.

Куфар у нас прыблізна такі, як і ў Ра-
сіі, і на Украіне, хіба што большы паме-
рам. Часам нават на колцах,як палтаўская 
скрыня. Адрозненне — у колерах, якімі 
ён распісаны. Колеры беларускага куфра 
больш глухія: фіялетавы з чырвоным, 
карычневы з сінім і чырвоным і г.д. Ды 
акрамя кветак і «букетаў» на нашых куф-
рах ёсць яшчэ стылізаваныя фігуркі лю-
дзей, коней і г.д. Адкрыем куфар…

Праз куфар — жыццё чалавечае. Шы-
рокі, высокі, акованы куфар, малё ва ны 
вокал, з клямкаю са сталі, не ўстыдно б 
такому і на панскі хутар.

Куфар не замкнёны, бо ў нас не кралі. 
Гэта праўда. І зараз у далёкіх вёсках гас-
падар, выходзячы з хаты, толькі пры пірае 
дзверы кійком, каб ведалі, што нікога ня-
ма дома, і каб часам не ўлезлі сабакі ці 
свіння.

У пахучым куфры важка ўсё ляжала, 
што сама бабуля працай рук прыдбала. 
Быццам водар з поля пранясло ля хаты, 
так запахла лугам, чабаром і мятай. Вось 
ляжыць, на памяць, пялюшка першын ца.

А вось стаяць, як па́лі, сувоі белага 
іль нянога палатна. Цяпер саматканыя па-
лотны робяць рэдка, але робяць, дый ста-
рое палатно берагуць.

Далей ляжаць «сцежкамі ў полі» роз-
на вышытыя ручнікі. На іх «сінія валошкі  
з макамі ў вяночак, галубок і пеўнік, 
ягады каліны, нагаткі, рамонкі, гожыя 
юргіні. Па канцах карункі тонкім паву-
ціннем... Ляжаць белыя «кашулі» (са-

На гаворку вёскі Старышова Камянецкага раёна 
пераклала Вера Філосаф, настаўніца

Урывак з кнгі Ул.Караткевіча 
«Зямля пад белымі крыламі»

СУНДУК ЖЫТТЯ
…Пырыйдэмо тыпэрычка ду сунду-

ка. Юго тыпэрычка выжыла зу світу ша-
фа, ал·е я кажу пру ны вэльмэ старыйі 
часы, і ду туго ж е місця, дэ сундук , або 
скрыня, шчэ і тыпэрычка гуспударыт в 
хаты, йіх нават робат сям-там. Ліпшымы 
сундукамы щытаюцця тыйі, шчо робат у 
Івановскім раёнувы, на Пуліссі.

Сундук у нас пухожый на русійскі, і 
на украйінскі, тулькі каплю бульшы. Ча-
сом нават на кулёсах, як пултавскі сундук. 
Удлічайіцце колерамы, якімы рус пы саны. 
Коліры тутэйшуго сундука бульш тыхі: 
бэзувы з чырвоным, тэмно-бурачковы з 
сынім і чырвоным і т. д. Разом з квыткамы 
і «букетамы» на нашых сундуках шчэ е 
стілізованы фігуркі людэй, коны і т. д. 
Удчынымо сундука...

Чырэз сундука — жытте чулувічэ. 
Шы рокі, высокі, укуваны сундук , наоко-
ла  рузмалёваны, з клямкую з стал·і, ны 
страмно б такому і на паньскі хутор.

Сундук ны замкнёны, бо у нас ны 
крал·і. То правда. І зара в дал·екіх сэлах 
гуспудар , выходячы з хаты, тулько 
прычыняе двэры кійком, коб знал·і, шчо 
ныкого ныма дома і коб часом ны влізл·і 
субакі чы свіння.

У пахучуму сундуковы само гунуро-
во л·іжало тое, шчо сама баба свойімы 
рукамы прыдбала. Бы то пахуты́нне с по-
ля прывіяло до хаты, так запахты́ло лу-
гом, чыбрыцём, мнятую. От л·іжыт на 
паміть пылюшка пэршыйі дытыны.

А от стуят, як палі, сувойі білого зы 
льна полотна. Тыпэр свуйі пулотна робят 
рідко, ал·е робат, і старое пулутно бы-
рыгут.

Далій л·іжат «стыжкамы в полі» раз-
но вышытыйі рушныкі. На йіх «сыні ву-
лошкі з макамы у выночок, гулубок і 
півнык, ягуды кал·іны, нюхтікі, румянок, 
хурошыйі аргіні. На кунцях кружэвы, як з 

Бр.г.
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рочкі), вышытыя па каўняры, рукавах , по-
ліках, а часам і па ўсёй пазусе. Чорна-
чырвоныя візэрункі, зялёныя, калі трава-
мі, зялёна-карычневыя, сінія, калі вало ш-
кі. Спадніцы з сукна, так званыя «анда-
ракі». Густа-сінія, зялёныя, часцей чыр-
воныя, як жар. У папярочныя тканыя па-
лосы з ромбаў і квадратаў. Самыя пры-
гожыя, шырокія палосы ідуць ля падола.

Урэшце фартухі. Іх насілі абавяз кова. 
Палатняныя, кужэльныя. Затканыя 
гарызантальнымі ці (радзей) вертыкаль-
нымі палосамі з кветак, зорак ці кры-
жыкаў. Можна ім закрыць вочы ад шчас-
ця, калі шчокі калінай ірдзяць, схаваць 
слёзы, калі не ўдасца тое шчасце навекі 
ўтрымаць.

Тут хусткі. Цёмныя на жалобу, 
ясныя — на свята, на нядзелю, у гасціну. 
Яшчэ адна хустка, цёплая, цяжкая, баба 
яе велькай хусткай называе...

Паясы ляжалі ў куфры. Плеценыя або 
тканыя. У ёлачку, у капытца (ромбы), у 
пчолку, двух- і шматкаляровыя, шы рокія і 
вузкія. Іх некалькі разоў абгортвалі вакол 
таліі, а пасля канцы, заўсёды ўпрыгожаныя 
кутасамі, спускалі збоку, радзей спераду 
ці ззаду…

І, урэшце, апошняе аддзяленне куф-
ра, прыскрынак. Пад ім складзены фар-
тух, андарак, кашуля, абутак, хустка. 
Гэта — апошняя, смяротная, вопратка. З 
той спакойнай стойкасцю, з тым пры-
родна-філасофскім поглядам на канец 
жыцця, якое ўласціва простаму чалавеку, 
які рабіў заўсёды самую патрэбную на 
зямлі справу, — усё гэта загадзя адкла-
дзена, «каб не патрабаваць чужое ласкі». 
Адкладзены нават грошы, што спа-
трэбяцца на ўсё, нават на тое, каб людзі 
сышліся на хаўтуры, на трызну, і памяну-
лі дабром. Ну, пра гэта гаварыць не трэба. 
Хіба аб тым, што ў труну сям-там кла-
дуць улюблёны прадмет нябожчыка: калі 
быў добры музыка — скрыпку, калі 
цесля — сякеру і г.д. Кладуць часам ма-
нету, «каб мог купіць месца», хлеб, соль, 
гарэлку. 

Закрываецца вечка куфра.

тонкыйі павутыны. Л·іжат білы суручкі, 
вышытыйі на кумнырях, рукавах, запо-
лах, а часом і на всюй пазусі. Чорно-
чырвоныйі, зылёны, як травою, зыл·ены-
тэмно-бурачковы, сыні, як вулошкі. 
Спудныці з сукна, у нас йіх называют 
«андаракі». Муцно-сыні. Зылёны, часто 
чырвоны, як жар. Самы хурошы, шырокі 
пулоскі ідут аж на запул.

После хвартухі. З йімы всі худыл·і. 
Пулутняны, кужэльны. Затканы пуло с-
камы вдовш і часом пупырэч з квыток, зо-
рок чы крыжыкув. Можна йім закрыты 
очы од шчастя, як шчокі, бы кал·іна, 
чырвуніют, схаваты слёзы, кул·і ны вы-
падэ тое шчасце на вік утрыматы.

Тут хусткі. Тьмяны на жаль, ясныйі — 
на свято, на ныділю, у густыну. Шчэ удна 
хустка, тэпла, тяжка, йійі баба выл·ікую 
хусткую называе.

Пуясы л·іжал·і в сундуковы. Пл·е-
тены чы тканы. В ёлучку, в ромбы, в пчол-
ку, двух- і шматкуліровы, шырокі і узкі. 
Йіх кілька разы убгортвал·і кругом стану, 
а после кунці, з кутасамы, спускал·і збоку 
, ріжый спэрэду чы ззаду.

І, пуд кунэць, пуслідне місце в 
сундуковы — прыскрынёк. Там зложаны 
хвартух, андарак, сурочка, убуток, хустка. 
То — пуслідне, смыртэлбнэ удінне. З тым 
спокуём, з тым прыродно-філософскім 
поглядом на кунэць жыття, якое е у про-
стуго чулувіка. які робыв усё, шчо трэба, 
на зымлі,– всё удложано, «коб ны шукаты 
чужэйі ласкі». Удложаны навыть грошы, 
навыть на тое, коб люды зыйшл·іся на 
хавтурі, на пумынальны убід, і вспумыналі 
дубром. Ну пру тое гувурыты ны трэба. 
Хіба шчо пру тое, шчо в труну сям-там 
кладут тое, шчо любыв пукойны: як 
музыкант — то скрыпку, як столяр — то 
сукіру. Кладут часом грошы, коб муг 
купыты місце, хліб, суль, гурілку.

Закрывайіцце крышка сундука.
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Народився 03. ІV. 1966, с. Мелені Коростен-
ського р-ну Житомирської обл.. Доктор філологіч-
них наук (з 2006 р.), професор (з 2008 р.), завід-
увач кафедри української мови Житомирського 
державного університету імені Івана Франка. Діа-
лектолог, історик мови.

Коло наукових зацікавлень — синхронічна 
та діахронічна діалектологія, питання українсько-
го діалекто- та глотогенезу, функціонування укра-
їнської літературно-писемної мови у різні часові 
періоди.

Автор 139 наукових публікацій.

Віктор Мойсієнко

Віхор
Слово в слово без прикрас своєю рідною говіркою переказав Віктор Мой-
сієнко. Переказ записано в 1992 р. від Улянки Семененко 1929 р.н.
Цей говір, на думку Ф.Д. Климчука, близький до мови Києва часів Київської Русі.
За́ре лю́де поробі́илиіся усє́ си́ільно розу́мниіє. Да такі́иє, шо все зна́ють. 

На́веть мале́ говнюченя́, яке́ в шко́лу не хо́диіть, і те дє́да з ба́бою у́чіить. 
Воно́ мо’ й нечо́го, то́йкіиж ціє́ молоди́іє не в шо не вйе́рать. Я до усього́ 
цього́, шо лю́де старі́иє бала́кають, до тро́хіи пріислуха́вся й тепе́р 
пріислуха́юся. Бо воно́ ж шось є. От возьме́м ві́ихор. А це не про́сто так 
вйе́тер пудня́вся, це мо́же буть шось і поро́блено. Єдно́го ра́зу міинє́ сусє́дка 
росказа́ла, шо з є́ю пріиключі́илося.

«Якось пошла́ я поло́ть карто́плю. А по́ле на́ше ранє́й було́ не так, єк 
тепе́р, а аж туди-го́, геть подалє́к од ха́тиі. Чоловйе́к мой оста́вся до́ма сє́чку 
ре́зать. Ну, пошла́ я на те по́ле, де й ста́ла вже поло́ть. Полю́ собйе́. А, єк 
за́ре по́мню, було́ так тиі́хо надворе́, вйе́тру нея́кого. Колиі́ це зазо мно́ю 
шось зашумує́ло, я оглену́лась — ві́ихор кру́тиіть отако-о́ геть ко́ло мене́. Я 
проте́ зду́мала, як старі́иє бабі́и каза́лиі, шо тре па́дать ниц, як ві́ихра поба́чіиш 
неподалє́к. Але́ ж вон так ху́тко схватиі́вся, шо я не всьпе́ла впа́стиі, то́йкіи 
пріисє́ла. А вон так пра́мо по міинє́ й шуго́нув. Ну, нечо́го. Полю́ собйе́ да́лі. 
Ага́, куди́і там поло́ть: ро́біицца міинє́ недо́бре. Сперва́ заболє́лиі ве́льміи 
ру́кіи, шо єк возьму́ зели́іну, до не рожжіима́єцца рука́. Таке́, як ото́ ча́сом 
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намо́жеш ру́ку. А тоді́ дало́ міинє́ в го́лову. Ба́чу, шось зусє́м недо́бре стає́. 
Сє́ла я на ме́жу, тро́хіи посе́дєла, пра́вда, голова́ почала́ перестава́ть. Ду́мала 
да́лі поло́ть, аж уста́ть не мо́на. Про полоттє́ й мо́віи нема́, дай Бог, абі́и я́кось 
додо́му дойтиі́. Насиі́лу дочвала́ла я́кось до тиє́ до́міи, до хлева́, дей легла́ в 
току́, мо’, ду́маю, в холодку́ про́йде. Кудиі́ там — не прохо́дить, ше бойш 
па́морочіцца. А чолове́к у мене́ таки́і, шо у все оце́, шо мо́же буть од вйе́тру 
чіи од люде́й, неко́лиі не вйе́ріив. Попросиі́ла, коб до ба́біи сходив. Де там. 
Сказа́в, шоб не видумля́ла дурниі́ць, шо то я поло́ть не хо́чу, да попріидумня́ла 
на себе́ таке́. Беру́ вже я́кось да йду до тиє́ ба́біи сама́, бо ба́чу, шо беда́ бу́де. 
Пріишла́ до ййе (а вона́ жіила́ отако́ че́рез стадіо́н, да тудиі́ за молоча́рньой), 
да так і впа́ла на ла́вку. А ййе до́ма не було́, са́ме коро́ву погна́ла. Поба́чіила 
мене́ яка́сь дє́вчіинка, шо я лежу́, дей піита́єцца: чіи Вам, тьо́тко, недо́бре, бо 
Віи ве́льміи жо́втиіє. Шо я там сказа́ла, уже́ й не спомину́, вона́ хуте́нько 
побйе́гла гука́ть ба́бу. Пріишла́ ба́ба — і зра́зу опредєли́іла, що це з ві́ихру. 
Дава́й вона́ мене́ водо́ю обміива́ть да шось уже́ там шепта́ть. Тодє́ я засну́ла 
і проспа́ла пра́мо ота́к на ла́вці два часи́. І шо ти ду́маєш? Мо́жеш не 
повйе́ріить, але́ вста́ла й пошла́, єк нечо́го й не було́».

Отаке́ бува́ло. За́ре в бо́льніци шось там ска́жуть: давлє́ніє, тімперату́ра, 
чіи, мо’ воспалє́ніє яке́. А з єко́го це ди́іва воно́ тобйе́ зро́біицца те давлє́ніє? 
Тре́ба тро́хіи вйе́ріить в оте́, шо старі́иє лю́де розка́зують, бо вониі́ проте́ 
тро́хіи больш прожіилиі́ на сьвє́ті. Та сусє́дка по́слі того́ слу́чаю ше до́вго 
жіила́, да все пріика́зувала, шо єгбіи́ тоді́ до врача́ пошла́, а не до ба́біи, до й 
хто його́ зна́є, шо б з є́ю було́.
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Пётр Кулік

Манька
Высілле шуміло та гуділо. Госты посля кажного тоста рывлы «гірко» і 

молодыї, мусыть, нацыловалысь на рік впырод. У другэї комнаты на хромцы 
грав Мыколка Галушчын, госты танцёвалы, а Іван Макарів навіть 
заспываў:

— «Ой мяцеліца, ой мяцеліца
Усе дарожкі замяла»...
— А і правда, всэ позамітало. Молодыї з санок чуть ны попадалы, ек 

їхалы у сільсовет роспысуватысь, -— сказаў Стыпан Галушка. І якого смут-
ку высілле затіялы зымою, у мороз. І холод, і сніг, і вітёр. Навіть носа с хаты 
ны хочыця высунуты.

— Алы ж зымою ныма чого робыты. Сыдыш собі каля пэчы і гріїш 
плэчы,-— запырэчыла Ганна Черка. Гэто раньчій восынню і зымою дывчета 
і бабы тэрлы лён, прелы кудэлю, ткалы полотно. Помытаїш, ек высною по-
лотно росстылалы на Дубку на воді, кыб воно стало білым?

— А ек жэ! І прачем былы, кыб полотно було мнеккым, — додаў 
Стыпан.

— А зарыз у магазіны, шо знаходыця в хаты Лэвка, можна собі купыты 
готову крамную рубашку чы каптана і голова ны болыть.

— І то правда! А сходыты і даты поросетовы і коровы поїсты, то гэто ж 
ны робота. Трэба ж і косты розомнеты. Моя корова Роза вэльмэ ж любыть, 
колы я її чухру помыж рогамы. 

— Стыпан. А якый подарунок батькы купылы молодым?
— Ярына Кышукова шыпнула, шо їздылы до Пынська, хотілы купыты 

сундука, алыж сундуків шось ны було, то купылы шкапа.

Бр.г.

Родывся в 1944 році в селі Головчыці 
Дорогычінського раёну Брестьськойі області. 
Інжынер-будывнык. Краезнавэць. Склав словнык 
говіркі свого села (фрагменты опублыкованы). 
Пыше оповідання цэю говіркою.
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— Шкап навіть ліпш, чым сундук, — согласывся Стыпан. Сундукы 
вжэ выходять з моды.

Зымовый дэнь короткій. Вжэ сонычко сядае. А кілько ж дытэй 
слыпытеть, хоч і трасуцця од холоду! 

— Тьміна, — кажэ старый Картошка доцці. — Вынысы дітюм білого 
хліба і канахвет, то , можэ, до хаты підуть.

Алы дэ там! Крутяця каля хаты, дывляця в вокна. 
Далый за далый, стало тымніты, вжэ огонькы в хатах засвытылысь. 

Хтось з дытэй побачыў, шо на высілле йдэ Манька. Воны закрычелы: 
— Манька, Манька йдэ до нас!
Колы Манька пудойшла до хаты, Стыпан Картошка выйшов на ґанок і 

спытав: 
— Манька. Чого ты прышла?
— Ек чого? Подывытысь на молодых і людэй.
— Манька! Тобою дытэй лякають.
— Сусід! Кыб ты знав, ек тежко каждый божый дэнь сыдіты каля вок-

на быз діла, однэї в хаты, дывытысь, ек сонычко сядае, і ждаты цілу ныділю, 
кыб сходыты в цэркву на собраніе і помолытыся.

— Выпыты ныбійсь прышла.  
— Стыпан! У мынэ е своя горілка. А горілку я п’ю ек всі і навіть ны 

спываю. Во! жінка Ванькы Балабухы рывэ на всі Головчычы.
— Зарыз полізыш до молодых цыловатыся.
— На высіллі я цыловалася з унучкію, ек вона выходыла замуж. 
— А хто літюсь упав сырыд хаты на высіллі у Івана Бочкы?
— Міні хтось ногу пудставыв, — прошыптала Манька.
— На, Манька, тобі шкленку горілкы, выпый, закусы солёным гурком, 

а кыб ты ны рознысла по сылі слухы, шо я жмында, дыржы каўтюх кубасы 
і плешку горілкы. 

— Спасібо й на гэтому.
— І прісьма прошу тыбэ, Манька, йды од нас по-доброму на всі штыры 

бокы.
— І поплылась з высілля забутая всімы і прыдушаная быдою Манька, 

куды вочы глядеть. Сама ны заметіла, ек прышла на моглыцы. Ныхто ны 
побачыть, ныхто ны вывырнэ душу. Хоч тут можна выплакаты свое тежкэ 
горэ.

— Ох моя долынька, ох моя тэмнынька! Куды ны кынься, кругом одна. 
Ны трэба я ныкому. Було у мынэ всэ, ек у людэй: і мужык, і сын. А тыпэр 
ныма ны мужыка, ны сына. Лыжеть у сырэї зымні.

Ныдовго Манька шукала могылу сына, по высокому дубовому крыжовы 
познала. Обняла Манька крыжа двума рукамы і заголосыла:

— Сыночок мій ріднынькій! Моя ты дытыночка! На кого ж ты мынэ 
покынув? Нашо мыні такое горэ тырпіты од людэй?

Ны хочу я більш жыты на гэтому світы. Божэ мій, мылосэрдный! 
Забыры ты мынэ до сыбэ.
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Ослаблы замэрзлы рукы і ногы, опустылась Манька на коліна і заснула 
вічным сном.

03.2015
Свынеча грыпа

Старая Рыкля каждый божій дэнь ходыла у медпункт до дохтора Куіша 
ек на роботу і жаловалась, шо вона міцно хвора. 

— Всэ тіло у мынэ свырбыть і болыть, а дэ болыть, я ны можу ска-
заты.

Дохтор Куіш попросыў Рыклю вдома час попарытысь в бочцы з мыд-
ліком, з якым замочують одэжу пырыд мыттем. Тіло добрэ пошароваты мо-
чалкію з лыка. Продовжыты мытте трэба в новый гаречый і чыстый воді. 
Мыла і соды ны шкодоваты. 

Чырыз пару днів дохтор назначыў Рыклі знов прыйты до ёго на прыём. 
Алы ж мытте ны помогло, бо, мусыть, Рыклю купав послідный раз ба-

тюшка, ек її хрыстыў.
Куіш і санітарка ны відалы, ек оттараскатысь од Рыклі. В той дэнь до 

дохтора прышов Кузьма Мынтуз і здывовався:
— А шо ты тут робыш, Манька?
— Вэльмэ міцно хворію, і ны відаю, шо у мынэ за хвороба, — простог-

нала Рыкля.
— Ты ж свынарка, то, може од свынэй заразылась. Во, высною мынэ 

вітінар лічыв од коровечого бешэнства, а зары я здоровый, ек бычок.
— Так, так, - пуддакнула санітарка. – Вітінар лічыв мою сусідку Ніну 

Мухову од кураччыї коросты. Чырыз ныділю хворобу ек рукою зняло.
— Вітінар точно знайдэ страшну хворобу, - знов сказаў Кузьма. 
— У вас, Манька, хучій за всэ свынеча грыпа, - пудсумоваў Куіш. - А 

од свынечыї грыпы людэй лічать тилько вітінары.
Пошутковалы у медпункты тай забулы. Ныхто навіть ны міг подуматы, 

шо Рыкля підэ до вітінара лічытыся. Алы ж гэто була Рыкля.... 
Вітінар з помочніком добрэ судосылы Рыклю, выслухали її жалобы, 

покачалы головами і пушлы за шырму раїтыся. Там воны сталы шыптатыся, 
алы ж так, кыб чула і Рыкля.

— Свынеча грыпа. Одным словом — кірдык. У нас вчора кончылось 
лікарство, якым мы лічылы од свынечыї грыпы Пытра Боньку. 

— То шо будымо робыты? 
— Прыдэцця хвору дорізаты, другого выходу ныма.
За шырмію вітінары сталы ек бы гострыты ножі, алы ж знов так, кыб 

чула і Рыкля.
Колы вітінары выйшлы з-за шырмы, Рыклі вжэ давно ны було.
З тых пір Рыкля пырыстала мучыты дохторів. 
03.2015
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Пэтро Шэпетюк Бр.г.

Е скажу свое слово 
на свойій, ріднуй мовэ…

Мое мова ны паньська,
Но для ма́на — прігожа!
Яйі звуть «тороканьська»,
І лілікувська — тожа.
Е сьту мову шаную —
Ек шанують прапра́дідув.
Іхні гомон е чую,
І пісня́м іхнім радуюсь.
Бо ныма в нашуй мовэ
Матершчінэ, похабшчінэ.
А прійшло марна слово
Із росейськайі паншчінэ.
Чужэх мов е ны га́ню —
Всяка мова од Бога.
Но слова́м тэм, поганым,
Тылько в пэкло дорога!
А мій мовны світанок
Почінавсь з колыханок.
А ек став дённым светом —
Раптом став е поэтом!
Став поэмэ складатэ
На лілікувській мовэ,
Шчоб вонэ, ек солдатэ,
Бараглэ рідна слово!
8 лютого 2015 р. 

Поэт. Народывся в 1945 році. Жывэ 
в сэлі Ліліково Кобріньского раёну Бэ рэ-
стэй ськойі області.
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Руськый батюшка

Васіль Лазарчук
Народывся в 1912 р. в селі Руховычы Кобрынського повіту. Вмэр в 1997 році.

Прылучыв Богдан Хмэлныцькый
Нашу Украйіну.
Тогді рускы у цэрквах
Роблягь пэрэміну.

Попа руского прыслалы;
Служба йдэ по-руску.
Людэ кажуть: служба хутко
Будэ по-француську.

До прычастія подходыш:
«Говори как звать,
Вот тогда я вас свободно
Буду причащать».

I подходыть Остап дятько.
Піп почав пытать:
— Так сразу говори?
— Остап, — кажу, — звать.

— А по-русски как то будет?
— Естафий, — сказалы свічкогасы.
— Вот так надо говорить,
Чтоб все мы понимали.

І подходыть старый дід.
— Говори, как звать.
— Ештафий, — сказав дід.
— Буду причащать.

I подходыть малый хлопчык.
«Естапіль» мэнэ звать.
I пошло по всій цэрквы
Естафія повторять.

Окончыв батюшка прычашчаты:
— Не могу я здесь понять!
Весь приход и все Евстафии,
Как же вас здесь разобрать.
1967 р.

Я нэ раз, нэ два я думав,
Як бы я пысав,
А шчоб я освіту
Настояшчу мав

I рыфмы з быдою
Якося складаю
Тілько шчо для сэбэ
Часом прочытаю.

Чы судьба, чы доля
В людэ нэ пустыла
До того нэволя
Шчэ занапастыла.

I на вісім років
Мэнэ засудылы,

І врагом народа
Мэнэ охрыстылы.

За шчо тую пляму
Білу получыв,
Чы за то шчо чэсно
Свій народ любыв.

Bci нашы звічаі,
Нашу рідну мову,
Нашу Украйіну, --
Нэшчаслыву вдову.

Більшэ за 300 років
Гетьмана нэмае.
Москаль куды хочэ,
Туды нас i пxae.

В чужому ярмовы
Ходымо у прузі,
Шчо можэ нэ правда,
Вы бачытэ друзі.

Нашу православну
Bipy прызырають
I діточок нашых
В цэркву нэ пускають.

I я віру твёрдо,
Будэ допомога —
Волю нашы людэ
Выпросять у Бога.

15 лыстопада 
1988 р. 

Біла пляма

Бр.г.
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Наталія Дев'ятко

ВІТАННЯ ЗІ СХОДУ УКРАЇНИ

Український прозаїк, перекладач, журналіст, науковець, літературний критик. Пише 
українською і російською мовами. Жанри — психологічна проза, фантастика, фентезі, при-
годницькі казки для дітей та юнацтва.

Народилася 11 січня 1983 у Дніпропетровську. Вищу освіту здобула на факультеті сис-
тем і засобів масової комунікації, спеціальність «Журналістика» Дніпропетровського націо-
нального університету ім. О Гончара. Кандидат філософських наук.

Автор художніх книг: збірників «Между светом и тенью» (2003), «Три кроки до Світанку» 
(2005), «Казки Країни Сновидінь» (2007), пригодницько-фентезійної трилогії «Скарби При-
марних островів» (2011, 2012), роману «Злато Сонця, синь Води» (2014), фентезі-повісті 
«Легенда про юну Весну» (2015); аудіокниг — «Скарби Примарних островів. Карта і компас» 
(2014), «Злато Сонця, синь Води» (2015). Співавтор понад десяти колективних збірників та 
альманахів. Член Національної спілки журналістів України і Національної спілки письменни-
ків України.

Озвучила мультфільм за мотивами книги Еліни Заржицької «Як черепаха Наталка до 
школи збиралася».

Поховані між гір
Сонце сягнуло полудня і лило гаряче золотаве проміння на високі гори, 

що шкрябали гострими верхівками лазурове небо. Смерекові ліси, ніби ди-
вовижний скарб, ховали селище, розташоване на березі стрімкого потоку. 
Його води сонячне світло фарбувало у срібно-золоті кольори, розсипало на-
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всібіч жагучі кришталеві іскри, створюючи на перекатах водяний серпанок, 
у якім мерехтіли веселки.

Звичайна картина для цих місць, але дещо було незвичним — завали-
лися майже всі будівлі колись ошатного селища. Раніше воно вражало кра-
сою і привітністю, дивувало мозаїкою, майстерно вкладеною у малюнки 
— квіти, тварини, людські і міфічні постаті, сцени з давнини та недалекого 
минулого — казковий куточок серед великого темного лісу... Тепер від дея-
ких споруд зосталася гора каміння, подекуди лише фундамент, а одна хата 
ледь трималася на краєчку урвища, утвореного зсувом ґрунту, і будь-якої 
миті могла зірватися вниз. Більшість малюнків змила вода, мозаїчні карти-
ни почали осипатися, полишаючи чорні рани на пам’яті давнини.

На великому камені біля похилого дерева сиділи два русяві хлопчаки, 
обидва в полотняних сорочках. Колись білий, густо розшитий складними 
кольоровими візерунками одяг нині був подраний і сірий, ніби пилюка при 
дорозі, на якому тільки й втрималася чорна та червона журба ниток вишив-
ки. Сиділи вони і гомоніли між собою, і та розмова повторювалася, напев-
не, вже не один раз.

— Василю, ось закінчиш навчання, тобі якихось три роки зосталося, і 
що далі робитимеш? — спитав один.

— Працювати піду, — відповів Василь, обточуючи гілку кишеньковим 
ножичком.

— Де? — не вгавав хлопчик, що почав розмову.
Василь промовчав: він сам багато думав про це, а ще й його найкращий 

друг Микола з ранку до ночі набридає розпитуваннями про майбутнє.
— Ну, і де ти працюватимеш? — причепився Микола. — Ось, де твої 

батьки?
— Там, де й твої: пішли каміння збирати, — Василь підвівся і поглянув 

навкруги, вдивляючись у темно-зелене смерекове море, яке тонкими голка-
ми верхівок дерев кололо високу блакить.

У безмежному небесному океані плавав гордий мисливець орел-
беркут.

— Вони його щодня перекладають з місця на місце. А каміння не мен-
шає: легше, мабуть, гори розібрати, ніж теє каміння повизбирувати, що річ-
ка принесла.

— Ось бачиш! — Микола не міг схаменутися. — Кого річка не вбила, 
того голод на той світ відправить, бо нічого на камінні не росте, а воно те-
пер скрізь. Тікати треба!

— І куди це ви тікати зібралися? — поцікавився інший голос, мелодій-
ний і багатий на інтонації.

Василь озирнувся, облишивши гілку, і побачив, що до них іде Захар, 
стрункий високий чорнявий гуцул, який торік, закінчивши інститут, повер-
нувся з Франківська. Його сумні темно-сірі очі наче бачили крізь людей та 
речі, а сам він ніколи не всміхався по-справжньому — звідколи під час осін-
ньої повені загинула його родина, а у весняну на очах у хлопця його кохану 
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понесла ріка. Тоді він безсило стояв і дивився, бо стрибнути у стрімкий ви-
руючий потік — вірне самовбивство. Лише довгий пояс, прикрашений сим-
волічними стародавніми візерунками, де на чорному оксамиті стрімкі лінії 
розсипалися бісером і яскравими нитками, залишився йому на згадку про 
кохану. Хату родини Захара ще восени знесла ріка, і сусіди прийняли паруб-
ка до себе.

— Чого змовкли? — Захар подивився на двох принишклих хлопчаків, 
й у його темному волоссі заграли золоті промінчики. — Або мені розпові-
сте, або тітка Марічка, твоя, Миколо, мамця, про все дізнається.

Захар сказав це якось відсторонено, та хлопці знали, що відповісти та-
ки доведеться.

— Гаразд, — після паузи промовив Микола, — але хай це буде таємни-
цею, Захаре.

— Таємниця аж до могили. Недовго нам ряст топтати... — згодився 
старший.

— Не кажи таке! — зойкнув Василь. — Ти що, у Бога не віруєш?
— Коли б не вірував — пішов та втопився, — відрізав Захар, і в його 

сірих очах шугнула темрява. — Краще розказуйте вже про свою втечу.
— То не зовсім втеча, — несміливо почав Микола. — Ми хотіли піти у 

долину до міста і розповісти, що у горах люди бідують. Там, мабуть, про 
нас забули, бо раніше хоч харчі з гвинтокрилів скидали, а тепер ні слуху, ні 
духу. Нібито нас й нема. Врожаю не буде, харчі закінчуються, селище голо-
дує. Коли б нам переїхати кудись... Але як без транспорту? Як свій скарб 
перевезти? Не кидати ж... Ось ми і вирішили: люди внизу добрі, допомо-
жуть. Чим погана ідея, що Василь приставати не хоче?

— Не те, щоб я йти не хотів, навпаки, — вибачився Василь, втручаю-
чись. — Але не дійдемо ми удвох, а Микола, як віслюк, стоїть на своєму.

Микола задихнувся від образи, та старший знаком наказав йому мовча-
ти, і хлопчик не зронив ані слова.

— Пропозиція, справді, хороша, — запевнив Захар, дивлячись просто 
у вічі Василеві. — Але я не думаю, що люди у місті добрі, — лиха усмішка 
на мить торкнулася його вуст, а хлопчик повів плечима, наче від холоду. — 
Ось діда Олеся у тюрму відправити хочуть лише за те, що він дерево зру-
бав, аби підперти хату, бо ось-ось завалиться. А Гадзунин тато через кожні 
три дні за дванадцять кілометрів до району ходить, благає, щоб дали дозвіл 
виїхати в іншу область. Але не дають! Нікого з навколишніх селищ, нашого 
і тих трьох, що вище по річці, не випускають.

— Може, воно й правда, — погодився Василь, із полегшенням зітхнув-
ши, коли Захар відвів погляд. — Але це тут, у районі, люди сидять погані, а 
всі інші — добрі.

— А я й не відмовляю вас іти, — здивовано повів бровами Захар. — 
Лише розказую, що у світі коїться. Ви добре придумали: це краще, ніж си-
діти, склавши руки. З гір ви спуститесь: Карпати сміливих люблять. І я з 
вами піду. Треба ж, щоб хтось розумний малечу доглянув, — пожартував 
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він, але його очі залишалися сумними й освітленими холодним вогнем у 
глибині.

— Справді підеш? — зрадів Микола.
— Звісно, якщо слово дав, — відповів Захар. — Та нам ще про дещо 

подбати треба, бо у місті без доказів дітям ніхто не повірить.
— Про це ми не думали, — із жалем відказав Микола. — А що для тих 

доказів треба?
— Що треба? — розсміявся старший, та якось без почуттів. — Напри-

клад, фотографії селища, точніше такого селища, яке перебуває у жахливо-
му становищі, та його мешканців, — розмірковував Захар. — Щось таке, 
щоб його можна було в руках потримати.

— Будуть фотографії! — зрадів Василь, підхоплюючись. — У мого ді-
да старий фотоапарат і плівки на горищі завалялися. Треба їх лише знайти і 
зробити знімки.

За кілька днів Василь показав друзям п’ять фотокарток із зображенням 
їхнього занедбаного селища і збідованих людей у лахмітті.

— У діда немає кольорової плівки, то вони чорно-білі. Дід мені і над-
рукував. Ледве-ледве зміг відбрехатись, навіщо мені це диво знадобилося, 
— трохи ніяково вибачився він.

— Добре, у нас є докази. Що далі? — зрадів Микола, передивляючись 
фотографії, особливо надовго задивившись на ту, де гарненька, трохи на-
лякана, але усміхнена дівчинка з довгою товстою косою, переплетеною 
стрічкою, тримала ляльку.

— А далі харчів надбати якнайбільше і рушати, — зауважив Василь. 
Він завжди любив поїсти й у скрутні часи дуже страждав. Раніше хлопець 
був гладкий, а тепер аж кістками торохтів.

— І де ти їх надбаєш? — поцікавився Захар, свердлячи товариша 
полум’яним поглядом, від якого тому завжди моторошно було. — Харчів 
навпаки візьмемо якнайменше, щоб не забирати їх у голодуючих рідних, 
— полум’я у його погляді згасло, але голос набрав сили переконання. — Їс-
ти будемо ягоди, коріння, може, перестрінемо зайця. Обов’язково знайдіть 
сірники, мотузку, невелику каструлю і сіль. А Василь хай свого ножа добре 
нагострить.

Домовившись, хто що несе, хлопці попрямували до своїх домівок.

— Усе, ви як хочете, а я більше й кроку сьогодні не cтуплю, — запев-
нив Микола, притуляючись до дерева.

Увесь день вони йшли без стежки, навпростець, іноді зупиняючись, 
щоб перепочити. Усе було б гаразд, але дощі підмили ґрунт, тож хлопцям 
доводилося хапатися за дерева, щоб не з’їхати сторчака разом із камінням. 
Звичайно, вони добре вміли ходити в горах, але день важкого шляху болем 
віддавався у ноги.

Втома нарешті взяла своє, коли друзі натрапили на гарну галявину, де 
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сонце мерехтіло крізь гілки модрин і буків золотими нитками та пасмами. І 
неба не було видно між їхніх верхівок, лише блакитними шматочками ви-
гравало воно удалині, а на досить міцному ґрунті стелилася ніжна смараг-
дова травичка і росло чимало пахучих лісових квітів.

— Справді, треба відпочити, — згодився Захар. — Назбираємо хмизу.
За кілька хвилин посеред галявини, мов чарівне око, запалала ватра. 

Зграями полум’яних метеликів злітали до ще тьмяних зірок маленькі вог-
ники, витанцьовуючи невідомий людям танець.

Підвечерявши, Василь і Микола полягали спати разом із червоним сон-
цем. Тільки Захар ще довго сидів біля вогнища, вдивляючись у вогонь, наче 
розмовляючи з ним і радячись, а тоді заснув і він.

Розбудив Захара голосний зойк Миколи. Захар нечутно підвівся. Зоря-
ним небом котився місяць. Тихий вітерець ледь чутно хитав дерева, та вони 
таємниче шуміли, перемовляючись про вчорашні сумні чутки, що розчули 
у безмовній розмові юнака і вогню.

Багаття майже згасло, жаринки мерехтіли, ніби рубіни з панської скри-
ні. Але і при малому світлі хлопець побачив бліде, застигле від жаху облич-
чя товариша, біля якого ворушилася велика чорна гадюка. Недовго думаю-
чи, Захар вихопив ножа та кинув у неї, і влучив, перерубавши навпіл.

— Дякую, — прошепотів Микола, приходячи до тями після переляку. 
— А якби ти поцілив не в неї, а в мене?!

— Та облиш, Василю, за кого ти мене маєш... — Захар підійшов й узяв 
гадюку за хвіст. — Гарний буде у нас сніданок.

— І ви збираєтесь це їсти? — здивувався Василь, кліпаючи зі сну.
— Ти хіба вмієш їх готувати? — недовірливо запитав Микола.
— Вмію.
— Тоді їжте її самі, — сказав Василь, згортаючись клубочком, щоб до-

дивитися сон про смачну паляницю з маслом, молоком і медом, як любила 
пригощати його мама, коли наприкінці літа починали качати мед.

Захар знизав плечима і пішов шукати струмок, де б можна було вимити 
руки від гадючої крові.

Щойно старший зник за деревами, Микола штовхнув у бік Василя, 
який вже устиг захропіти.

— Чого тобі? — образився Василь, нехотя прокидаючись.
— Шкода, що ти не бачив, — голос Миколи був незвичним і тремтів 

від хвилювання.
— Що не бачив? — цікавість товариша передалась і йому.
— Як Захар на гадюку дивився. Він наче вибачався, що вб’є її.
Запала мовчанка. Не те, щоб Василь не довіряв другові, з яким вони 

разом виросли, але йому самому згадалося, як падає каменем з неба орел-
беркут, наче покликав його хтось. Василь побіг туди, щоб подивитися, та 
хижий птах злетів до блакиті швидше, ніж хлопчик опинився на галявині. 
Назустріч йому ішов Захар...
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— То правду кажуть, що він мольфар1, — тихесенько мовив Василь до 
Миколи.

— Значить, правду, — прошепотів Микола, здивований, що не боїться, 
ніби молодий чаклун, якщо все це справді не вигадки, заподіє їм шкоду. — 
Чому ж він своїх рідних не врятував, ані Оксану?

— Не знаю, — і від згадки про загиблих Василь здригнувся.
Уранці гадюку, підсмажену на вогнищі, їли усі, аж за вухами лящало. 

Микола навіть пожалкував, що вона була одна, і запропонував Захарові те-
пер щоночі влаштовувати полювання на гадюк. Старший товариш тільки 
криво посміхнувся у відповідь.

Вони пройшли добрий шмат шляху, коли Захар зупинив хлопців і на-
казав заховатися за кущами. За пару хвилин майже поруч проїхала велика 
вантажівка.

— Що це таке? Звідки? — здивовано запитав Василь.
— Я бачу путівець між деревами, зовсім поряд із нами, — Захар ви-

зирнув з-за куща.
— Ходімо подивимося, що то за дорога, — запропонував Микола.
Хлопці підвелися та крадькома пішли у напрямку руху вантажівки. 

Шлях утворювали дві глибокі колії, що з’явилися від їзди важких автомобі-
лів.

Спустившись ще трохи, вони побачили велику галявину, на якій кипіла 
наполеглива праця. Люди у робочих комбінезонах пиляли струнку високу 
смереку. Ще хвилина, і вона впала додолу, зчинивши добрячий гуркіт. Ніби 
зітхання у великій скорботі, по навколишніх деревах вітерцем докору і жа-
лю промайнув тихий шепіт.

Курява ще не встигла улягтися, як до смереки підбігли інші робітники 
і заходилися обпилювати гілки. А ті, перші, пішли рубати наступне дерево. 
І таких гуртів зібралося тут багацько. Робітники жваво розпилювали смере-
ку і складали у вантажівку, частину деревини забирали, але більше залиша-
ли отруювати ліс.

— Жах який! — зітхнув Василь. — Ці ж смереки старші за наших бать-
ків... Коли ще молоді виростуть?..

— Гадаєш, хтось нові дерева саджатиме? — злісно відгукнувся Мико-
ла й обернувся до старшого товариша. — Хто ці варвари, Захаре, як гада-
єш?

— Не знаю, — замислено відповів Захар, який вже давно прислухався 
до незнайомої мови. — Не наші вони. Найманці. Їм наших гір і лісів не 
шкода.

— Ет, нема фотоапарата, — засумував Василь.
— Шкода, що нема, — згодився Микола, — добре було б розповісти 

про те, що діється в лісі, і чому насправді останніми роками у нас такі жах-
ливі повені.

1 Мольфар — у культурі гуцулів людина, наділена надприродними здібностями.
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Ще раз із жалем поглянувши на вирубку, хлопці зорієнтувалися за сон-
цем і повернулися на схил, яким спускалися.

Похмурий настрій друзів трохи поліпшився, коли вони опинилися біля 
маленького озерця, спокійного і чистого, мов сльоза. У непорушній воді 
відбивалися небо з білими хмаринками і навколишні високі ялини, що об-
ступили озерце зусібіч, перетворивши його у надзвичайну окрасу цих гір.

Галас Василя, що радів озеру і відпочинку, злякав птаха, який так 
швидко зник за деревами, що вони й не встигли його роздивитися. У гнізді 
знайшлися яєчка.

Хлопці скупалися, повечеряли і полягали спати, лише Захар сказав, що 
вартуватиме усю ніч. Він сидів, обіпершись об стовбур товстої ялини, ди-
вився на зірки, згадував. Згадував усміхнену чорноброву Оксану і свою ро-
дину, і рідне село, ще не спаплюжене повінню і чужою злою волею, яка 
відчувалася за брудними хвилями. Земля плакала, не в змозі здолати люд-
ську байдужість.

Заворушилися тіні по той бік озера. Здійнявся вітерець, ледь торкаю-
чись води.

Захару здалося, чи й справді там стоїть дівчина у довгій полотняній 
сукні зі світлого полотна? Він підвівся, мимохідь перевіривши, чи на місці 
ніж, який тримав заткнутим за розшитий стародавніми візерунками пасок.

— Оксано? — зірвалося з вуст ім’я коханої.
Вода була між ними. Як і в останній її день, коли дівчина, найгарніша 

наречена у селищі, розпрощалася з життям. Як і в останній його день, коли 
хлопець, якого потай називали мольфаром, втратив радість і сенс життя.

— Пробач мені, Оксано, що не зміг тебе у води відмолити.
Небо вкрилося зорями, ніби хтось розсипав коштовні діаманти. Білів 

Чумацький Шлях. Співали нічні птахи і цокотіли цвіркуни, граючи на ма-
леньких невидимих скрипках, але Захар не чув їх.

А дівчина була його спогадом про кохану, і водночас душею тої, яку 
забрала ріка. І проте — тільки схожа на його чорноброву. Світився тихим 
пломенем в її карих очах сум Землі, прадавньої богині, яку досі шанують 
люди. Дає та сила життя і його забирає, й у давні часи танцювала вона в 
одному колі з людьми на людських святах, обираючи гідних для служіння. 
Обираючи тих, хто не побоїться назватись хранителем і стати на шляху у 
пітьми... Минув той час... І неможливо було дивитися їй в глибокі очі, і не 
дивитися неможливо, страшно не схилитися, і чародію гордість схилитися 
не дасть.

Раптово небо перекреслили дві одночасно падаючі зірки, утворюючи 
білий мерехтливий хрест. Вітер звівся, сипнувши ще живим листям на озе-
ро і просто в очі Захару.

Хлопець затулився од вітру, а коли опустив руку, не було дівчини на 
тому боці озера. І за мить розтанув сяючий хрест, на який ніхто не насмі-
литься загадати бажання.
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Захар озирнувся на хлопчаків, що мирно сопіли, а тоді поглянув на 
знову спокійну воду. Озерце було сповнене зірками, як і небосхил, по дзер-
кальній поверхні пливли маленькі хвилі, напуваючи життям мерехтливі ся-
ючі цяточки.

Коли поснули всі, вже посеред ночі, небо почало затягувати сірими до-
щовими хмарами. Не відбивалися вони в озері, а наче піднімалися імлою з 
його глибин.

Світало. Кривавою загравою розжеврілася хмара над горою, що вели-
чезною громадою нависла над полониною. Рожеве світло обливало верхів-
ку, сиплячи іскрами-промінчиками далі, чимраз нижче, напоюючи темно-
зелене лісове море золотавим блиском.

Трохи перехопивши вранці ягід, які знайшов Микола, друзі почимчи-
кували далі, а Захар усе підганяв їх, із тугою дивлячись на хмари.

Погода зіпсувалася. Ближче до полудня небо затягло повністю, лише 
яскравий диск сонця намагався пропалити важкі дощові хмари. Здійнявся 
рвучкий вітер, він згинав дерева, ламав гілки та розтрощував сплетіння ку-
щів ліщини. Здавалося, що буревій накриє їх у лісі і розчинить у собі, коли 
хлопці побачили селище, яке вмостилося на лісовій галявині, обрамлене 
зеленою габою ялин та буків. Микола першим побіг до хатин. Злива дужча-
ла, й у них не було часу щось обдумувати... лише б сховатися від негоди.

Потемнішало навкруги, і хати потонули у вогкому тумані. Вогняні 
стріли блискавок шматували чорне небо. Від грому закладало вуха. Хлопці 
вбігли у селище і при спалаху величезної блискавиці, що обняла увесь не-
босхил сліпучим летючим вогнем, побачили жахливу картину.

У спорожнілому селищі вітер устиг порозбивати шибки. Віконниці, 
вирізьблені дивовижними візерунками, гойдалися і скрипіли на кривих ві-
кнах. Ще гарніше різьблення прикрашало стріхи й самі будівлі, у дерев’яні 
стіни яких були вставлені дзеркальця і різнобарвні скельця, що відбивали 
світло блискавок кольоровими промінцями.

Але часті дощі потемнили деревину, вулиця перетворилася на величез-
ну калюжу, й усе навколо спохмурніло. У брудній воді плавало худе каченя, 
й обідраний кіт чекав, доки воно вийде на берег, щоб зжерти маля разом із 
пір’ям і кістками — такий він був голодний.

Лише маленька церква ще палахкотіла золотавими хрестами у світлі 
блискавок.

Туди й попрямували хлопці, бо храм був найближчим укриттям, а кра-
плини дощу припустилися чимраз дужче. Від грому здригнувся, здається, 
увесь світ, ніби разом вдарили у сотні литавр, збираючи до бою невидимі 
війська.

Захар зупинився, наче литаври кликали і його. Одяг хлопця промок, а 
чорне волосся налипнуло на чоло. Між невидимим військом, що багато со-
тень років йде в атаки проти ворогів свого народу, і юним мольфаром теж 
була вода, що падала з сірого неба.
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— Захар! — злякався Василь, який зупинився на порозі церкви, і, не 
думаючи, що робить, підбіг до товариша й схопив його за руку.

Захар глянув на хлопчика, та не людина подивилася на нього, а безод-
ня, що живе тисячі віків, смакуючи людські сльози і тужливі пісні. Юнак 
похитнувся, долаючи почуття.

— Дякую, — очі Захара ставали звичайними.
Разом із Василем вони увійшли до церкви, де на них чекав тремтячий 

від холоду Микола.
Своїм виглядом церква нагадувала село: така сама пустка, що кличе 

разом із собою морок і байдужість і в душу людську. Білу глину зі стін по-
змивала вода, і вони посіріли. Потрощений іконостас валявся біля входу: 
встигли поживитися нелюди ликами святих. Чорними сліпими очима диви-
лися на хлопців розбиті вікна, і кроки гучною луною розліталися по кутках, 
лякаючи дітей.

Тільки Захар не мав страху, покинута церква вже не лякала його після 
тих відлунь, що він почув за шумом дощових струменів. Він спробував роз-
класти багаття, але враз загасив його, залишивши маленький вогник, який 
ледь жеврів у пітьмі. При світлі мальовані на стінах образи та дивом вцілілі 
ікони аж надто засуджуюче і скорботно дивилися на хлопців, заглядаючи у 
самісіньке серце.

Так троє хлопців і сиділи, не знаючи, що краще: роздивлятися через 
прямокутник зірваних дверей покинуте селище чи жахатися, уявляючи, що 
у церкві, крім ікон, на тебе дивляться очі померлих, а у темряві лежать чиїсь 
кістки, які вітер накрив рушником, зірваним зі спаплюженого олтаря.

Багато можна почути і побачити, коли йде велика злива, але хлопці все 
ж поснули, хоч і тривожно. Й у сновидіннях Захар бачив себе на коні з ко-
зацькою шаблею, а ворожа стріла пробивала серце його вірного чотирино-
гого побратима, що був чорнішим від ночі. Кінь став дибки, захищаючи 
товариша від невблаганної смерті, забираючи ту смерть собі...

Вранці друзі пішли геть зі спорожнілого селища, намагаючись навіть 
натяком не нагадувати про нього один одному.

Але на тому пригоди не скінчилися. Після зливи розтеклися ручаї, яких 
тут було чимало, і ліс перетворився на суцільне болото. Тому довелося взя-
ти праворуч і вище та йти крутим берегом стрімкої ріки.

Скелястий берег рівною стіною спускався до самої води. Сонце стояло 
над вершечками лісу, купаючи проміння у спінених хвилях гірського пото-
ку.

Василь посковзнувся на краю та зірвався з кручі. В останню мить він 
устиг схопитися за гілку, що діставала ледь не до самої води, і не впав у 
хвилі.

Микола миттю опинився біля урвища.
— Тримайся! — крикнув він другові, схопивши його за руку.
Але ріка обдавала їх обох бризками, і рука вислизала.
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— Захаре! Де ти?! Допоможи нам! — гукнув Микола.
Але Захар наче закляк, дивлячись на хвилі. Душею він був далеко звід-

си, і спомини полонили його. Його вуста шепотіли, але нечутно, до Миколи 
долетіло лише: «Не зміг відмолити...»

— Захаре! — знов гукнув Микола, вгадавши його думки. — Оксану ти 
вже не врятуєш! Нам допоможи, друже!

Він схопив Василя за одяг і не відпускав, але їх обох затягувало у потік. 
Ще трохи — і вони впадуть. Микола відчував це й з усіх сил намагався 
втриматися. Йому здалося, що він уже летить униз по схилу разом із безу-
мною водою, але руки товариша вхопили його за плечі і потягли назад. Рів-
новагу вдалося втримати.

— Хапайся за мене! — почув він ніби здалеку владний наказ Захара.
— Не можу! Я впаду! — крикнув Василь.
— Хай тобі трясця, хапайся! А то ще втопишся... — голос Захара зі-

рвався.
Пальці Василя зслизнули з гілки. Зробивши різкий рух й остаточно 

відпустивши її, хлопець і зойкнути не встиг, як Захар схопив його за руку, і 
вони з Миколою витягли товариша на берег.

Микола поглянув на старшого. Сірі очі Захара світилися великим смут-
ком, але вони стали блискучими, ніби тепер у їхній глибині було ще щось, 
гарне і живе.

А тоді Микола перевів погляд, щоб побачити, до чого прикуті очі За-
хара, і те, що він там угледів, запам’ятав на все життя: на іншому березі 
стрімкого потоку в тіні дерев стояла дівчина у довгій білій сорочці, розши-
тій яскравою синьою ниткою. Оксана!.. Вона схилила голову, так низько, 
що товста чорна коса зісковзнула з плеча їй на груди. Підвівшись, дівоча 
постать повернулася і зникла в лісі. Вже назавжди.

Увечері друзі розташувалися на невеличкій галявині, яку обступили 
величні модрини і смереки, нашіптуючи щось незрозуміле і таємниче. 
Хлопці запалили ватру та зібралися відпочивати. Василь і Микола були 
втомлені, але задоволені, бо вони майже спустилися з гори, тільки Захар 
непокоївся, ощиряючись, коли малі запитували у нього, що трапилось.

Щойно поночіло, поряд завив вовк, потім ще один і ще.
— До вогнища! Більше світла! — відчайдушно наказав Захар, в його 

очах світилася якась шалена рішучість. — Ближче до вогню!
Хлопці кинулися до багаття, яке затанцювало гострими веселими язи-

ками. Було так лячно роздивитися серед ночі зелені очі тих, хто володів цим 
лісом набагато раніше від людей.

— Це вовки чи перевертні? — затинаючись, запитав Василь, який вже 
повірив в усі плітки, які чув про Захара.

— Не знаю, — голос старшого був спокійним, але спокій цей видавав-
ся удаваним. — Та як би там не було, чому вони нападають на нас, а не на 
чужинців? Чи кров чужинців несмачна?..
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Захар запалив довгу суху гілку, і на її кінці розквітла червона квітка, 
наче таємнича папороть, яку мало кому судилося знайти.

— Захаре, не йди! — задихнувся від жаху Микола.
— Я мушу.
Сірий сміливець, певно, ватажок, увійшов у світле коло, та здавалося, 

ніби Захар, який іде йому назустріч, зовсім не боїться смерті, що яриться в 
зелених очах вовка.

Василь притулився до Миколи і відчув, що серце товариша ледь не ви-
скакує з грудей — так швидко б’ється.

Довга тінь Захара торкнулася вовка, згасивши в очах тварини блиск 
багаття.

— Іди. Ми не вороги, — мелодійність мови хлопця вражала перелива-
ми. — Ми народилися на одній землі. Ми не вороги. І вороги у нас спільні .

Вовк загарчав, вищиривши ікла. Він не вірив людині, навіть з таким 
голосом. Надто багатьох загиблих побратимів згадував ватажок, виючи на 
місяць.

— То як хочеш, — осміхнувся юний мольфар, а за хвилю жбурнув па-
лаючу гілку.

Вовк із жалібним скигленням відсахнувся від полум’я, що розсипало 
сяючі жовтогарячі жарини, ледь не підпаливши йому хутро, і зник у темря-
ві. За ним щезли всі інші.

Ніби зачарованим було коло світла, бо вовки більше не входили в ньо-
го, але їхні сірі спини вогнище часто висвітлювало посеред дерев. А хлопці 
всю ніч просиділи із палаючими гілками у руках в тривожному очікуванні 
нових гостей.

Наступного дня друзі побачили вдалині місто. Воно виблискувало 
склом у шибках і гуділо автомобілями. Воно притягувало і відлякувало. Во-
но ховало свою таємницю у кам’яних будівлях та під асфальтом. І навіть 
сонце поглиблювало відчуття лихої таємниці, кутаючись у хмари над висо-
ким замком.

Хлопці вмилися у кришталевому струмочку і сіли радитися.
— Ось ми і прийшли, — сам до себе сказав Микола.
— Фотографії у тебе? — запитав Василя Захар, у чиєму чорному во-

лоссі ще блищали крапельки зі струмочка, ніби земля благословляла їх пе-
ред входом у кам’яні хащі.

— Звичайно, — відповів той і дістав з кишені фотокартки.
Після того, як хлопці промокли у грозу, світлини трохи покоробились, 

але зображення на них не зіпсувалося.
— Тут живуть ваші добрі, гарні люди, — промовив Захар, дивлячись на 

потопаюче у задусі місто. Хлопці так і не зрозуміли, глузує він чи ні. — Я й 
тепер не вірю, що вони добрі... Але потрібні нам люди там, — він показав 
на телевежу, найвищу споруду серед інших. — Треба знайти якусь телеком-
панію та усе там розповісти.
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У великому м’якому кріслі за столом під червону деревину розсівся 
товстий лисіючий чоловік і робив вигляд, нібито уважно слухає трьох хлоп-
ців, що сиділи перед ним. Микола закінчив свою розповідь і подивився на 
хазяїна кабінету. Той, як пасьянс, розкладав на столі фотокартки, принесені 
мешканцями віддаленого гірського селища.

— Це, звичайно, дуже цікаво, — байдуже почав він, та швидко змінив 
мову, наче дійсно раптово зацікавився. — Але ви розумієте, що ваша розпо-
відь дуже дивна, несподівана та й неправдоподібна. І фотографії, можливо, 
зроблені давно, бо вони не кольорові. Мало що могло трапитися тут раніше, 
тут і війна була...

Микола і Василь сумно перезирнулися, а їхній старший товариш підві-
вся.

— Здається, ми даремно сюди прийшли, — різко мовив Захар, не бажа-
ючи слухати порожньої балаканини. — Ви усе одно нам не повірили. Але 
нічого: ми підемо до іншої телекомпанії чи газети, — заспокоїв він друзів, 
які, мов по команді, підвелися.

Товстун засміявся, уникаючи погляду чорнявого красеня, чий гуцуль-
ський одяг був наче змальований зі старої картини чи фільму.

— Не знаю, звідки ви, але точнісінько не місцеві, бо у нашому місті 
одна телекомпанія. Ваші докази непереконливі. Але зачекайте трохи, може, 
я зможу якось зарадити вашій біді, — за хвилину роздумів додав він, наби-
раючи з пам’яті номер телефону.

Товстун щось сказав у слухавку, швидко і нерозбірливо. Ніхто з хлоп-
ців не встиг розчути, що саме, бо у ту мить до кабінету увійшов молодий 
журналіст. З першого погляду було видно, що хлопець працює недавно і 
мріє про сенсаційні репортажі, бо, цілковито віддавшись праці, він мало 
думав про зовнішній вигляд: одяг у журналіста був не відпрасований, не-
слухняне чорняве волосся — не підстрижене і скуйовджене.

— Михайле Михайловичу, підпишіть, будь ласка, відрядження, — він 
простягнув начальнику папери, з подивом підняв одну брову, побачивши на 
столі фотографії, і зміряв цікавим поглядом хлопців, незвично вбраних як 
для сучасного міста.

— Тримай, Сергію, — сказав Михайло Михайлович, віддаючи папе-
ри.

— Дякую, Михайле Михайловичу, — Сергій вислизнув у коридор.
— І ми підемо, — промовив Захар, збираючи фотокартки. — Вибачте, 

що змарнували ваш час, — його сірі очі спалахнули гнівом, але миттєво 
згасли.

Розгублені друзі вийшли з кабінету та попрямували геть, тому не чули, 
як Михайло Михайлович ще кілька хвилин розмовляв по телефону, а потім 
схилився до комутатора і сказав: "Сергія до мене! Швидко!"

— Дуже цікаво, дуже, — Сергій переглядав фотографії знову і знову. 
— З цього вийде надзвичайна історія!
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Вислухавши хлопців, він привів їх до себе додому, нагодував і дав при-
тулок на ніч.

— Надзвичайна історія, — знову промовив Сергій. — Я пішов шукати 
автомобіль і вмовляти оператора поїхати зі мною. Я знав, що високо у горах 
живуть люди, вас іще дикими гуцулами називають. Але щоб подумати про 
таке... — він поклав фотографії до кишені. — Бувайте, повернуся пізно, 
будьте як удома.

Він пішов, а друзі з полегкістю зітхнули: Сергій балакав без упину, 
ніхто з них не зміг вставити у «розмову» бодай слово після того, як вони 
розповіли про побачене. От тільки Захар одним поглядом згасив їхню пе-
редчасну радість.

Микола замовк і швидко задрімав у кріслі, а Василь підійшов до вікна 
і впустив до приміщення свіже повітря. Журналіст мешкав на останньому 
поверсі, і з вікон відкривався чудовий краєвид на Карпати зі схилами, ще 
вкритими прадавнім лісом. За зелені верхівки гір позачіплялися легенькі 
червонясті хмари, у які сідало сонце. Заходило на дощ.

Біля Василя став Захар.
— Що з тобою, друже? — пошепки, щоб не розбудити Миколу, запитав 

хлопчик.
— Я чую смерть, — відповів Захар, і Василь більше ні про що не на-

важився розпитувати його.

Сергій підняв гостей з гірського селища удосвіта і познайомив з 
товаришем-оператором, який любовно тримав у руках маленьку камеру.

Старенький джип багато годин дряпався схилами.
Василь не виспався і засинав під рівномірне торохтіння автомобіля. 

Раптово сон відлетів, і він почув знайомий з дитинства звук: над горами 
співала трембіта.

— Заглушіть двигун! — заволав Василь, і Сергій зупинив машину.
Трембіта голосила, зриваючись на найжалібніших звуках, заглядаючи 

у найглибші провалля, ідучи поміж дерев, підіймаючись скелястими схила-
ми до верхівок гір, сповіщаючи про смуток усьому живому.

— Десь далеко, дуже далеко, — промовив Микола, прислухаючись до 
гри. — Сама луна дійшла.

Але ось трембіта обірвала сумні ридання, ніби їй затнули горлянку, 
тільки повітря ще тремтіло, пам’ятаючи про плач, що линув над горами.

Спантеличені, вони поїхали далі. Микола і Василь хотіли завести про 
це розмову, але Захар тільки глянув на них: "Як мені усе це не подобається", 
та не відповів на безмовне запитання Василя.

Вони намагалися їхати якнайшвидше. Та близько опівдня джип застряг 
у багнюці. Хлопці даремно штовхали його що було сили — колеса не зна-
ходили опори і, розбризкуючи грязюку, залишалися на місці. Сергій нака-
зав дітям принести гілки, щоб підкласти їх під колеса, — всім хотілося на-
решті виїхати з болота.
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Разом із Захаром він сам пройшов кілька метрів далі по шляху, коли 
побачив цікаву річ: на сирій землі відбилися автомобільні шини.

Захар присів, роздивляючись сліди.
— Тут проїхала велика машина, а може, багато великих машин. Ди-

віться, як вдавило. І сліди такі самі, як ми бачили біля вирубки.
Сергій нічого не сказав, та коли Захар повернувся до журналіста, в йо-

го погляді цікавість перемішалася з ляком і бажанням розповісти світові 
сенсацію.

Хлопці назбирали гілок, допомогли витягти джип і поїхали далі.

Микола схвильовано дивився у вікно авто: він упізнав рідну полонину. 
І справді, за кілька хвилин джип в’їхав у селище. Хлопці швиденько ви-
стрибнули з автомобіля і з радісними криками побігли до хат.

Сонце сховалося за грозову хмару, селище вкрила темрява. У раптовій 
пітьмі замовкли птахи, навіть зозуля перестала лічити комусь роки, лише 
річка дзвеніла на перекатах сивим сріблом води.

Захар вбіг у найближчу хату — порожньо. Та хтось же має бути вдома! 
Хоча б баба Мотря. Вона ж не ходить...

Хлопець обійшов кімнату. Нічого не змінилося, відколи він тут був, не 
щезло, не було вивезене. Вони вже бачили таке дивне запустіння нижче по 
схилу.

Несподівано сонце вийшло з-за хмари, й у золотих чотирикутниках 
підлоги під вікном Захар розгледів червону пляму, схожу на кров. Він сах-
нувся, піддавшись похмурим думкам, але провів по ній долонею. Кров ще 
остаточно не застигла. Хлопець вибіг із хати і попрямував до автомобіля.

Біля авто стояв Сергій, тримаючи у руках переламану трембіту.
— Я знайшов її на подвір’ї дядька Олеся, — прошепотів Василь, наче 

не можна про таке говорити на повний голос.
— А ще ми бачили сліди коліс важких автомобілів, — додав Микола. 

— Такі самі, як і тоді, коли застрягли в багнюці. Одні там, де ми в’їхали, а 
інші на шляху вище в гори.

— Я теж знайшов дещо, — Захар відкрив долоню, заплямовану 
кров’ю.

Уп’ятьох вони обшукали селище, але не знайшли нікого з його меш-
канців. Ні живих, ні мертвих.

— Скоріше сідайте у машину. Їдемо туди, де нещадно рубають ліс, — 
наказав Сергій.

І жодного заперечення чи перестороги у відповідь. Тільки очі Захара 
обернулися кригою, що зараз була одного кольору з передгрозовим небом.

Джип наполегливо намагався дістатися вирубки, а журналіст та опера-
тор з таким самим завзяттям сварилися між собою.

— І що тобі та вирубка дасть? — не піддавався оператор. — Нічого. Бо 
що ти зможеш довести?
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— Те, що наші ліси грабують, а може, і щось більше.
— Що, наприклад? Сергію, досить шукати сенсації, ти набрид Михай-

ловичу своєю наполегливістю і балаканиною. Коли ти нарешті перестанеш 
жити фантазіями і поглянеш на реальний світ? Тобі вже навіть репортажі й 
рекламу не замовляють, бо ти псуєш замовлення.

Сергій не відповів: його сильно зачепили докори товариша, особливо 
тим, що такі думки були йому не чужі, а грошей постійно не вистачало не 
те що на родину, яку він мріяв створити, а й на власний прожиток.

— Треба показувати життя, а не мертвий малюнок. Ось якби там були 
люди, то це вже інша справа. А кадри покинутого селища нікого не цікав-
лять. Доказів нема, бо хто повірить, що ще вчора там жили, і твій сенсацій-
ний репортаж визнають фікцією. Таких покинутих селищ у горах десятки.

Автомобіль під’їхав до вирубки, біля якої Сергій побачив ті самі від-
битки коліс, що і в селищі. Лаючись, він вийшов із джипу.

Люди покинули це місце, залишивши тільки багато поламаної і поки 
не розпиляної деревини.

Між скиданими у велику купу гілками Захар побачив ляльку. Такою 
дуже любила гратися Гадзуня, маленька дівчинка з їхнього селища, тепер 
вона була усміхненою тільки на фотографії, яку вони зробили минулого 
тижня. І ніхто не знав, чи жива... Чи справді знедолених мешканців гірсько-
го селища примусово пересилили туди, де немає повеней, але й немає і рід-
них гір?..

До Сергія підійшов оператор.
— Мовчи, я сам знаю: з цього не вийде сенсації. З цього зовсім нічого 

не вийде, — ображено сказав журналіст. — Тільки якщо...
Сергій не договорив, наштрикнувшись на погляд Захара, який озир-

нувся на його голос. Чорнявий гуцул з гір знав, що він боїться смерті. По-
над усе боїться смерті.

— Можна буде зробити неординарну історію, але не більше, — під-
твердив оператор, який стояв спиною до того, кого у рідному селі більше 
ніколи не назвуть мольфаром. — Не переймайся, Сергію, у нас буде ще не 
одна сенсація.

Але журналіст лише розгублено рукою махнув і відвернувся від дітей.

Захар стояв, затиснувши у руці брудну ляльку, а перед ним линули ма-
люнки спогадів: ось їхнє селище тиждень тому, занедбане, але живе; ось 
воно сьогодні — мертва пустка; а ось недавно покинуте село у лісі; ось 
дядька Олеся мало не відправили у в’язницю за зрубане дерево; а ось іно-
земні бригади пиляють ліс, забираючи лише найцінніший; ось Михайло 
Михайлович обіцяє зарадити їхній біді і дзвонить по телефону; ось із ними 
знайомиться Сергій, кажучи про доручення начальника, щиро цікавиться 
їхньою розповіддю; а ось відбитки коліс на шляху до рідного селища і вище 
у гори до інших селищ, і такі самі біля вирубки; ось порожнє селище, кров 
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на підлозі хати, переламана трембіта, що кілька годин тому голосила поміж 
горами; і ось ця лялька, така схожа на ту, якою гралася Гадзуня.

Перед ним у спогадах на мить застиг хрест із зірок, що падають. Ка-
жуть, таке знамення передрікає велику біду...

Полонений думками, Захар наче й не слухав Сергія, який обіцяв допо-
могти їм усім, чим зможе: Василя і Миколу влаштує у дитячий будинок, 
Захару знайде роботу; а після приїзду вони повідомлять про все у міліцію, і 
там дізнаються, що сталося з їхніми односельцями.

Захар пішов геть по звалених деревах до центру галявини, яка утвори-
лася після вирубки лісу. Високі темно-зелені смереки обступали його, а на-
вкруги валялася мертва деревина, що раніше була стрункими живими стов-
бурами.

Хлопець підняв обличчя до синього неба, і сонячне світло запалило 
жагучі зірки у його очах. Захар змахнув зі щоки невтримну сльозу.

— Тепер я знаю, знаю усе. Але чи не запізно? — гірко мовив Захар.
У лісі тоскно завив вовк, ніби ділив із тим, хто не злякався його, неви-

мовний сум, який нездатне здолати людське серце.
«Ми не вороги», — шелестів вітер у вітах зрубаних дерев.
«Ми народилися на одній землі», — вив вовк, не наближаючись до 

людей.
«Ми не вороги», — проймало холодом близької грози.
«І вороги у нас спільні», — загуркотів грім над горами, відгукнувшись 

на лиховісний спалах блискавки.
Співали сурми, кличучи у бій, грім литавр зливався із гуркотом справж-

нього грому, іржали коні, і на шаленому вітрі стяги вигравали шиттям, що 
ніколи не зотліє в людській пам’яті. Ніколи не зотліє, доки жива хоча б одна 
людина, яка може почути вітер.

Тисячі життів обірвалися на цій землі, та народ вистояв. Були червони-
ми від крові ріки, і земля теж пропиталася кров’ю, та народ не зник. Міль-
йони конали у муках, відчуваючи на собі крижаний погляд байдужих очей і 
чужинської волі, що лише маскувалася під своїх, рідних, чистих, друж-
ніх...

Пальці юного мольфара розтиснулися, і він випустив ляльку, яка впала 
на розчахнутий смерековий стовбур.

— Захар! — смикнувся до товариша Василь, та Микола поклав йому 
руку на плече, бо теж розумів, що відбувається щось надзвичайне, і вони не 
мають права втрутитися.

Журналіст та оператор мовчали. Ляк, такий сильний, наче знову опи-
нилися в дитинстві, у темній кімнаті, де нікому запалити світло, скував їхні 
серця. Те, що відбувалося тут зараз, було незрозуміле для них і надто давнє, 
щоб зважати на такі речі у реальному житті, але від того усвідомлення жах 
не зникав.

Захар озирнувся, глянувши на Сергія.
— Виконай обіцянку, яку ти мені дав, — з усмішкою попередив він, 
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ледь схилив голову, прощаючись із Василем і Миколою, а тоді щез між 
дерев .

Джип спускався гірським схилом, тільки аж до самого міста ніхто з по-
дорожніх не обмовився й словом.

На стрімкому березі річки стояли двоє. Чорнявий хлопець, перепояса-
ний чорним поясом, на якому виграють стародавні чарівні візерунки. І вовк, 
що не лякається людини і не жадає вчепитися їй в горлянку.

«І вороги у нас спільні...» — плеще внизу гордовитий потік.
Куди вони підуть — у минуле, повне шляхетної слави, чи у майбутнє, 

сповите імлою? Чи невідспівані будуть поховані чужинцями між гір, як і 
багато хто інший? Чи віра і відчуття небезпеки порятують їх? Бо тих, хто 
разом, не здолати чужій силі.

По той бік ріки берег укривало дощем, і в ньому оживали обриси близь-
кого майбутнього, і блискавки писали перші рядки історії нового тисячоліт-
тя для незалежної країни. Писали, згоряючи, і тим дарували майбуття.

Блискавиці творили долю, бо вірили, що у того народу, який народжує 
характерників і мольфарів, є омріяна воля, яку відібрати ні своєму, ні чужо-
му не до снаги. І вільнолюбний вітер буде тим відчайдухам побратимом і в 
козацькому степу, і серед Карпатських гір. І наповнить той вітер вітрила 
чайки і на Дніпрі, і на Чорному морі, і в серці гарячому не згасить вогню, а 
роздмухає святим багаттям. І піде той вогонь по всій землі, прадавнім 
полум’ям душі людські очищуючи і шлях у майбутнє славою і випробову-
ваннями стелячи. Заради нинішніх і прийдешніх, заради кожного, хто на 
заклик крові і народу свого відгукнеться.
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1 Назвою оповідання обрані перші слова поезії Т. Г. Шевченка «Іван Підкова». У тексті вико-
ристовуються припущення автора, деякі факти не співпадають з історіографічними даними. (Тут 
і далі зауваження автора.)

Прозаїк, драматург, журналіст, керівник 
секції літератури для дітей та юнацтва «Дже-
рело». Член Національної спілки письменни-
ків України та Національної спілки журналістів 
України. Автор 6 та співавтор 18 книг.

Нагороджена особливою відзнакою журі  
Третього всеукраїнського конкурсу сучасної 
радіо п’єси «Відродимо забутий жанр» (2010, 
Київ). Дипломант всеукраїнського конкурсу 
«Коронація слова» за роман для дітей «Ки-
теня Тимко і Капітан Теревенько» (2011, Ки-
їв). Призер міжнародного конкурсу оповідань 
від журналу «Склянка Часу/Zeitglas» (2012, 
Канів). Посіла І місце у номінації «Новелісти-
ка» у всеукраїнському літературному конкурсі 
ім. Леся Мартовича (2014, Жовква). Володар 
гран-прі міського літературного конкурсу «Дні-
пропетровськ — казкове місто» (2014, Дніпро-
петровськ). Лауреат Міжнародної літературно-
мистецької премії ім. П. Куліша (2015).

Еліна Заржицька

Було колись...1

Великому Тарасу присвячується
Ух, яке ж сонце гаряче! Шпарить і шпарить, наче тільки-но у вогні ви-

купане...
Його блискучі проміні сліплять очі точнісінько, як ті штаби, котрі сіль-

ський коваль дядько Михась кував для огорожі будинку старого пана Ен-
гельгардта. Під пекучими дотиками промінців волосся на голові стало гаря-
че, шкіра набуває бурякового відтінку, а ніс так і зовсім облазить, наче ва-
ром ошпарений.

Гаряче повітря важке; загусло, наче пряжене молоко — хоч ножем ріж. 
Пухкі білі хмаринки, що вранці бадьоро бігли за вітром, розтеклися по небу 
вівсяним киселем. Від того небо втратило веселу блакить, поважчало, стало 
нижчим.

УКР
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Десь зникли клопіткі ластівки, замовк жайворонок. Лише дзижчать 
мухи та коники невтомно перегукуються серед підсохлої трави.

Тарас посунувся глибше, у тінь розлогої дикої яблуні. Незрозуміло, 
звідки тут, на узліссі, взялася яблуня. Хто її посадив? Навіть моринцівські 
діди не пам’ятали. Яблуня була настільки старою, що вже й родити переста-
ла, але щовесни чи не першою вкривалася рясним темно-зеленим листям.

Хлопець посовався спиною по стовбуру, намагаючись всістися якнай-
зручніше, оглядівся й підібрав суху гілочку. Розчистив від сухої трави зем-
лю й почав водити паличкою: шарк-шарк-шарк! Потім розчаровано витер 
намальоване. Знов не виходить! Чому? Якщо закрити очі, то чітко уявляєш 
кожне ягня, кожну вівцю, а коли намагаєшся їх зобразити — нічого не ви-
ходить? Може, треба дивитися на них зблизька?

Підхопився і прожогом кинувся за найближчою вівцею, що ліниво жу-
вала конюшину. Вівці мабуть теж було спекотно. Вона нервово поводила 
вухами, час від часу форкала й навіть відштовхувала ягня, яке вперто на-
магалося підлізти під її товсте черево, аби дістатися до джерела з їжею 
більш ласою, ніж трава — вимені, повного молока.

Не звертаючи уваги на ягня, малий спритно вхопив вівцю за довге ху-
тро на загривку і потяг за собою. Вівця голосно висловила своє незадово-
лення, але супротив не чинила. Тільки й не допомагала, лише дозволяючи 
пересунути себе з місця на місце.

Захеканий Тарас ледь дотяг здоровенну ледарку до яблуні, встановив 
навпроти того місця, де йому так зручно сиділося і де залишився розчище-
ний ним клаптик землі. Ягня, ображено мекаючи, наздогнало мати і вкотре 
зробило спробу підсунутися під мохнате черево.

Хлопець невтомно водив паличкою, намагаючись відтворити вкритий 
сплутаними кучерями тулуб, тонкі шелепи, великі, ледь витріщені очі, ви-
тончені вуха. Малював, уважно роздивлявся і незадоволений, раз за разом 
стирав намальоване. Вівця меланхолійно жувала жуйку, ягня, втомившись, 
підібгало тоненькі ніжки і, вмостившись біля матері, поснуло.

Аж ось важку тягучу тишу порушили дзвінкі голоси.
— Тарасе!
— Агов, Тарасе! Ти де?
Хлопчина стріпонувся, швидко стер намальоване (здалося, чи дійсно 

вівця вийшла схожою?), скочив, підтягнувши широкі полотняні штанці і 
прожогом вискочив з-під дерева. Побіг на голоси, замахав довгими рукава-
ми вишитої сорочечки:

— Агов, тут я! Туточки!
Назустріч йому кинулися друзі — чорнявий і худорлявий Гриць і схо-

жий на молоденький боровичок, такий же кремезний, на коротких ніжках, з 
рудуватою чуприною, Омелько.

— Гей, Тарасе, збирай свої вівці. Ти пам’ятаєш, що нам твій дідусь обі-
цяв?
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— Ні, — невпевнено відповів Тарас, який і досі не прийшов до висно-
вку: чи було таки зображення, намальоване ним у пилюці, схожим на справ-
жню вівцю. — Не пам’ятаю...

— Ти що, й досі не прокинувся? — обурився Гриць. нетерпляче пере-
бираючи довгими, наче в чаплі, ногами.

— Та який там прокинувся? Він, мабуть, знову теє... землю паличкою 
шкрябав! — насмішкувато зіщулився Омелько. — А ми вже думали тебе на 
півдороги перестріти!

— Ех ти, а ще з козацької родини!.. — з докором подивився на нього 
Гриць.

І тут Тарасик згадав! Та ж старий Яким обіцяв сьогодні розказати щось 
цікаве про козаків та козачок, які жили раніше, тоді, коли всі були вільні, і 
не було ні жорстоких панів, ні їхніх товстих управителів із довгими батога-
ми. І не гнулися тоді люди на панщині, а жили собі вільно й щасливо...

Діди казали, що за часів козаччини на місці села був розташований 
козацький зимівник. Хлопці давно вже обстежили залишки оборонних ва-
лів на околиці села. Гриць все сподівався знайти гостру козацьку шаблю, 
Омелько — повну золотими монетами скриню, а Тарас...

Тарас, звичайно, теж не відмовився б від золота — викупив би в пана 
себе, батька з матір’ю, менших братиків і сестричок. Але навіть воля не так 
захоплювала його, як можливість придбати собі пензлі та папір, на якому, 
розказував зморшкуватий і довгоносий сільський дяк, можна малювати не 
тільки пензлем, але й фарбами. Такого дива Тарас ще ніколи не бачив. А як 
хотілося потримати в руках ті дивовижні фарби, хоча б одним пальцем тор-
кнутися гладкого (щоб зручніше було малювати) паперу. Великого, наче сті-
на у хатці. Бо ж інакше, як вмістити на ньому і небо, і хмари, і хату, і старо-
го дідуся біля неї?..

— Гей, друже! Чи не заснув ти, бува? — вкотре смикнув його Гриць. 
— Он, Омелько вже твої вівці зібрав, час до села вертати...

Тарас вдячно посміхнувся товаришеві і кинувся до отари. Перегукую-
чись і підганяючи відсталих, хлоп’ята швидко дісталися околиці. Почувши 
рідну вівчарню, тварини прискорили ходу...

Посеред Моринців було розташовано просторий майдан, довкола яко-
го розташовувалися церква, маленька крамничка і, звичайно, корчма. Саме 
під корчмою і збиралися ввечері всі шановані люди — дяк, крамар, коваль, 
діди з сивими чупринами, бронзовошкірі чумаки... Підживившись шкали-
ком горілки, селяни всідалися на призьбі і вели довгі, неспішні розмови про 
те, яким має бути довгоочікуваний врожай, який ще чинш може вигадати 
хитрий управитель, чого не вистачає у крамниці. Діди згадували минулі 
часи, розповідали про відважних козаків Гонту і Залізняка, Коліївщину...

Зазвичай, хлопці та підпарубки до шанованого товариства навіть і не 
наближалися. Так, ховалися поза деревами або у розлогих кущах, намагаю-
чись хоч слівце розумне почути. Але сьогодні... Сьогодні дід Яким 
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обов’язково дозволить їм послухати, про що йтиметься. Бо вчора, повер-
нувшись напідпитку з корчми, де громада згадувала святих апостолів Петра 
та Павла, полаявся з бабусею і голосно прорік:

— А тобі, стара, краще помовчати! Бо ж не козачка ти Стеша, що з чо-
ловіками розмовляти вміла. Яка Стеша? Го-го! Ось я завтра хлопцям розпо-
вім! Що, дітки, вуха нашорошили? Бажаєте послухати?..

Ну, як же ж тут було не погодитися? Бо коли така шанована на селі лю-
дина, як старий Яким Бойко, запрошує до бесіди, босоногій дітві залиша-
ється лише низенько кланятися та дякувати.

Вечоріло. Низько над землею з пронизливим писком метушилися лас-
тівки. Край неба на заході ще квітнув ружею, але над церковною маківкою 
вже боязко тріпотіла гостренькими крильцями зірочка. Та ось і ластівки за-
мовкли, поховалися до наступного ранку у свої ліплені під стріхами госпо-
ди...

На призьбі діди вже пихкали люльками, над головами в них клубочи-
лися сиві пасма духмяного диму.

Затамувавши подих, хлопці спостерігали за корчмою. Коли ж, ну коли 
рипнуть розсохлі двері? Коли на порозі з’явиться дідусь Яким?

Аж ось і з’явився! Похитнувся, але встояв; голосно пом’янув чорта, 
його бабу і кільканадцять чортенят, розправив вуса і... Тишу над селом роз-
різав жалісний жіночий крик, уп’явся у вуха, різонув серце.

Стріпонулися діди, налякані хлопці вискочили із своєї засідки — ста-
рого куща бузини, що притулився саме між церквою та крамницею.

Крик. Розпорює темряву навпіл, здається, ще трішки — і зорі, наче 
пір’я з роздертої перини, осиплються на землю, вкриваючи її мерехтливим 
сяєвом. Знову крик, що закінчується невтішним риданням...

Першим очунявся дяк. Поважно підвівся, оглядівся. Побачивши хлоп-
ців, навмання тицьнув пальцем: ти! — попав на Омелька, суворо насупив-
ши брови, наказав:

— Дитино, біжи, дізнайся, що сталося. І одразу до мене, з повідомлен-
ням.

Наляканий і розгублений Омелько було завагався, але до дяка приєд-
нався і крамар.

— Та нехай вже он, той, — і на Тараса кивнув. — Ти, здається, сприт-
нішим будеш. Чий? Грицька Шевченка, здається? Ну, то біжи, як Сивко по 
пеклу, — скоса глянув на дяка, перехрестився: — прости мене, Господи...

Але нікуди побігти Тарас так і не встиг. Ридання наблизилися, і стало 
чути, як глухо перегукуються жінки, бринять сльози у дзвінких голосах ді-
вчат. Розібравши деякі слова, піднялися з призьби бронзовошкірі чумаки, за 
ним — коваль, крамар, діди з сивими чупринами. Зморшкуватий дяк набун-
дючився, розсунув плечистих чоловіків і виступив уперед, високо здійняв-
ши хреста. Побачивши дяка, баби заголосили з новою силою.
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— Яке горе!
— Така молоденька...
— Тож, як кажуть, не вродися красивою...
— Ой, що ж то тепер із нещасною матір’ю буде?...
Грицько та Омелько було подалися ближче — роздивитися, але Тарас 

їх зупинив. Бо одразу побачив, з чого так жіноцтво тужить.
Сумна то була процесія. Передував мокрий, як хлющ, панський конюх 

Іван. І ніс він на витягнутих руках свою наречену — доньку вдови Пилипи-
хи Марійку.

— Чо′ це вона? — поліз було у потилицю Омелько.
Грицько здогадався одразу.
— Ой, та вона ж... мертва... — і пішов вибивати зубами третяка.
А Тарас очей не міг відвести від застиглого дівочого обличчя. Несподі-

вано до нього прийшла думка, що колись він обов’язково зобразить і і те 
зоряне небо, і високі тополі край села, і корчму, і примовклих людей біля 
неї, і, головне — потопельницю Марійку...

На Іванових руках Марійка лежала тихо, ніби поснула. Тільки ані зі-
тхання не виривалося з груди, обліпленою розірваною сорочкою, ані тріпо-
тіли довгі вії на побілілих щоках; зникла привітна посмішка із завжди 
усміхнений вуст... Мокрі, напіврозпущені коси, тяглися по пилюці, випису-
ючи у ній якісь таємничі знаки. На ті знаки з важкої Марійчиної спідниці 
скапувала — плюсь! плюсь! плюсь! — вода, збираючи пилові знаки у куль-
ки, в яких жалісно тремтіло зіркове сяєво. Але ті, хто за ним дорогу топта-
ли, не помічали ні тих кульок, ні їх жалісного тремтіння.

Дві куми — Марфа та Улита — вели, підхопивши з обох боків, Пили-
пиху. Вдова, завжди енергійна, огрядна й статечна, ніби охляла і зменшила-
ся на зріст. Згорбившись, вона ледь шкандибала, затинаючись і похитую-
чись. Час від часу Пилипиха намагалася вирватися з чіпких рук кумів, по-
чинала битися й кричати нелюдським голосом, роздираючи рота так, що з 
порепаних губ тоненькими цівочками починала сочитися кров.

За Пилипихою юрба переляканих жінок вела двох заплаканих дівчат-
підлітків. Дівчата втирали сльози і, затинаючись та плутаючись, все нама-
галися щось пояснити парубкам. Парубки перепитували, похмуро перегля-
далися, і навіщось передавали один одному загострені кілки.

— Навіщо вони їх? — смикнув Тараса за рукав Омелько. — Навіщо їм 
кілки?

Тарас знизав плечима.
— Не знаю.
Юрба загомоніла, діди почали стривожено переглядалися, а жінки за-

голосили так, що, мабуть, у панському палаці було чути.
— Управитель... собака...
— Не для пана — для себе...
— Наглумився...
— Не пожалів, бідоряжечку...
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— Наглумився...
— А вона, сердечна, не винесла...
Натовп збуджувався все більше. Вже й діди потрясали кулаками. Чули-

ся викрики:
— Ганьба!
— Управителя — на палю!
— Півня йому пустити!
Але дяк — що то казати? — вчена ж людина, одразу й пояснив громаді, 

що розуміється у справах краще й посесорів, і управителів. Він почервонів, 
затрясся і заволав, ще вище піднявши хрест.

— Ви навіщо за кілки взялися, безрозсудні? Про Бога подумайте, про 
свої родини та сусідів подбайте! Не беріть гріха на души! Моліться! Ваша 
доля така — терпіти! Господь страждав — і нам велів. А ви... А ну, кидайте 
ті богопротивні палі і нумо, до храму Господнього. Я вас зараз сповідати 
буду! А ви, баби, цитьте, бо накличете!..

Він повернувся і рушив до церкви. Люди завагалися, а потім хтось не 
витримав, кинув кілок... З тихим стуком той впав на землю, за ним ще один, 
ще...

— А доня моя, доня що ж? — застогнала Пилипиха, простягаючи до 
людей руки.

Дяк почув, повернувся, замахав руками.
— Грішницям у храмі не місце!
Наказав суворо:
— Несіть її до хати...
Побачив, що Іван вагається, затупотів, голос підвищив:
— Геть!

...Все ж таки дочекалися діти обіцяного. Після того, як поховали Ма-
річку — а де, хлопці так і не дізналися, дід Яким наголосив, що слово своє 
завжди тримає і дозволив до свого подвір’я навідатися. А за ними й дівчата 
напросилися.

Всі тихо розсілися на землі, перед оповідачем. Ніхто навіть і не поду-
вав штовхатися або за місце сперечатися. Де там! Тільки очицями на Якима 
блискали.

Старий же всівся зручніше, розправив вуса і почав.
— Ех, тепер я старий дід, а колись... Колись хвацьким хлопцем був — 

на боку шабля гостра, за поясом пістолі турецькі, сріблом-золотом прикра-
шені, а за спиною — мушкетик вправний. Довелося мені побувати у дале-
ких землях, і милувався я їх краєвидами дивними, тільки кращої за Україну-
неньку не бачив. Безліч дівчат зустрічав, красунь і східних, і західних. Тіль-
ки кращих за наших, українських, немає. І не в тому річ, які в дівчини очі 
— зелені, чи блакитні, чи карі. Головне те, яка душа. Бо ж коли душа над 
золотом в’ється чи за коштовності продається, не людина це, а лялька хо-
лодна.
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За ті роки, що Господь мені відпустив, дізнався я, які наші дівчата бу-
вають. Не всі такі беззахисні, як от наша Марічка, бувають. Ось про одну з 
них я вам і розповім.

Слухачі навіть подихи затамували. Яким затушив люльку, що майже 
ніколи з рота не випускав, і розпочав.

— Давненько то було. В одному зимівнику, от як той, руїни котрого 
біля нашого села1 ще можна побачити, козак жив. Жінка в нього померла, 
тільки й залишилося, що єдина чорноока донечка — Стеша. Тож він із Коша 
Запорізького виписався і до рідної хати повернувся, щоб дитину сиротою в 
білий світ не пускати.

І така та дівка бідова росла — не приведи Господь! І хвильки з дівчата-
ми не всидить, а вже щоб шити-вишивати — і-і-і! — де там! Усе вона із 
хлопцями у «цурки-палки», «піжмурки», «сліпого Івана» або «попихача» 
грається. І така спритна та завзята, що хлопці її отаманом обирали.

Підросла — то й з лука стріляти навчилася, та й прегарно: як поцілить 
в тростинку — навпіл розколе. Поведе чорними очицями і до батька: «Коли, 
татусю, ти мені з пістоля стріляти дозволиш?» А батько що? Козак, він козак 
і є. Спочатку посміювався у вуса. Аж одного разу побачив, як донька, граю-
чи в "коромисло", дужого парубка на спину підняла. Відтоді почав її такій-
сякій козацькій справі навчати. За стільки-то років Стеша не те що з пістолів 
— з мушкета муху у повітрі збивала. А вже шаблею таке виробляла!

З часом слава про дівчину-козака до самої Січі докотилася. Хто з моло-
диків зуби скалить, а старі люди так вирішили: «Кожен має захищати свою 
землю по силі, даній Господом».

Та що казати, часи тоді страшні були. Щороку татарва на наші землі 
наскакувала. Окремі загони хіба що не до Львова доходили. І все голомозі2 

взимку нападали. Чому? Аякже. Влітку на Вкраїну тільки відомими шляха-
ми дістатися можна було, а їх козаки пильно охороняли — через переправи 
на ріках. А взимку замерзне не тільки Дніпро та його численні притоки, а й 
озера та болота, ну, то й для руху війська перешкод немає. Зазвичай, коза-
ченьки багато застав мали, що про навалу татарську попереджали. Тільки ж 
вороги хитрі були! Цього року сюди, того — в інше місце, не здогадаєшся 
звідки й нагрянуть. Народ тільки молився та на своє щастя сподівався.

Стешине ж село попід лісом стояло, а лісу татарва — про це кожна 
дитина знає — боялася. Вони у степу, як ми у рідній хаті. Ото ж і обминали 
ліс татарські загони.

Однак якось, саме коли Стеші шістнадцять років виповнилося, напав 
на її село чамбул3. Як воно у татар буває — оточили голомозі село зусібіч, 

1 В одному зимівнику... Є відомості про те, що існувало село з назвою Стешино-Чорноглазівка. 
Розташоване було у Павлоградському повіті Стешино-Чорноглазівської волості (нині — Павло-
градський район Дніпропетровської області). Зараз не існує.

2 Голомозі — так козаки називали татар, бо ті, за звичаєм, голили голови.
1 Чамбул — невеличкий загін. При нападі військо поділяється на головну частину — кош і 

флангові, що називаються крилами. Пройшовши кілометрів із 300 від кордону, військо починає 
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щоб ніхто не втік. Усе, що горить, почали підпалювати, а самі по хатах піш-
ли, старих убивають, молодих полонять. Може, інше село б і погоріло та 
знелюділо, тільки не це. Бо де ж ви бачили, щоби козак без бою відступив, 
людей на поталу ворогові віддав?

Схопив Стешин батько шабельку гостру та й на татарву кинувся. Спо-
чатку тих, що до його хати увірвалися, на локшину порубав, а тоді на вули-
цю кинувся. Та й Стеша не розгубилася. Схопила мушкетики, пістолі — та 
гайда, на дах залізла. Усі кулі розстріляла, аж бачить: на батька татари 
вп’ятьох наступають, вже й поранили всього. Вона — раз! — прямісінько з 
даху та на коника, що від вбитих татар залишився та біля хати стояв. А що 
шаблею вона навіть краще від батька володіла, то про це я вам вже казав.

Виручила батька, бідова дівка, але як з іншими впоратися? Татари ж на 
околиці села скупчилися, радяться. Ну, поки вони радилися, Стеша з бать-
ком ось що надумали. До голоблі серпи прилаштували, взяли з двох боків, 
на коней всілися та по вулиці на вцілілих татар кинулися. А татари що? Во-
ни коли ордою йдуть, то сміливі, а ось коли маленький загін опір отримає, 
то одразу ж відступить. Так воно цього разу і сталося.

Порозбігалися грабіжники, а Стеша з батьком їх не переслідували. По-
вернулися у село, а там люди вже пожежі погасили. Та й живі всі, здорові, 
лише декого попелом притрусило.

Відтоді почали селяни Стешу шанувати. А вона вже загорілася — від-
чула смак перемоги. От і пристала до козацького загону, який по Вкраїні за 
татарами ганявся. Спочатку козаки вагалися, чи брати дівку до товариства, 
але Стеша свого добилася: визнали її братчики.

Згодом вже своїм загоном керувала і такого жаху татарам заподіяла! 
Боялися вони її до нестями. Почують, що виїхала Стеша туди й туди, так 
наче вітром їх з тих шляхів поздуває. Скільки вони їй пасток робили — не 
злічити. А вона рибкою прослизне, вовчицею прошмигне, пташкою проле-
тить — і однак вирветься на волю. І знову з ворогом б’ється, народ україн-
ський захищає.

А кого з полону визволить, окине своїми чорними очима і наказує: 
«Якщо ти слабий та немічний, йди ондечки цим шляхом, якраз до села по-
трапиш (до свого, значить, направляє), яке татари десятим шляхом обхо-
дять. Якщо ж сили маєш — бери зброю та до нас приєднуйся».

На честь бравої козачки вдячні люди назвали село Стешино-
Черноглазівка. Може, комусь із молодиків вона до серця припала, а, може, 
мати якась, за визволення дитини рідної вдячна, так казати почала — ніхто 
не запам’ятав.

— А що далі було? — поблискуючи темними очима поцікавився Тарас. 
— Як її доля склалася?

Запитав, і злякався. Бо дід не любив, коли його перебивали або пере-
питували. Але зараз старий уваги на то не звернув. Тільки зітхнув стиха.
відступати назад. Кош відступає в тому ж порядку, а флангові частини розділяються на невеличкі 
загони — чамбули. Ці загони і починають грабіж.
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— Як доля склалася? Ох, не знаю, не знаю. Переповідали, що загинула 
Стеша від кулі татарської. Та я не вірю. Не гинуть герої. У пам’яті народній 
живуть їхні душі. І не загинуть вони, доки живе народ український. — Огля-
нув примовклих дітей, і лагідно посміхнувся: — Що примовкли, голуб’ята? 
Втомилися дідові теревені слухати? Ні? Та однак на сьогодні годі. Спати 
час, бо завтра вранці в поле треба...

Крекчучи, піднявся з призьби, звичним жестом пройшовся по вусах і 
пошкандибав до хати.

Збуджені оповідкою, діти довго не розходилися.
— Ех, — жалівся Омелько, — і чому я тоді не народився? Я б разом із 

тією Стешею...
— А я, я б теж став ватажком! — гарячкував Гриць, розмахуючи тов-

стою лозиною, що правила йому за батіг. — Мене б такий майстер повчив, 
то і я б на шаблях бився не гірше за якесь дівча!

— Чом це «якесь»? — скинулася сусідка Тараса — білява Оксана. — 
Бач, які дівчата сміливі бувають...

Тарас мовчки слухав сперечання друзів. Слова, такі розбірливі й зна-
йомі, поступово зливалися в один суцільний гул... Оксанчине личко з бла-
китними очицями та кирпатим носиком змінилося, подорослішало, вкрило-
ся гарячим рум’янцем, під чорними бровами, що п’явками розляглися на 
широкому лобі, заблищали смоляно-чорні очі сміливої козачки Стеші... По-
тім обличчя затремтіло, наче дивився на нього скрізь річкову воду, і побачив 
Тарас стару Пилипиху, що гіркими сльозами вмивається... довгі вії на по-
білілих щоках її доньки, її мокрі, напіврозпущені коси, що тяглися по пилю-
ці, зморених жінок, переляканих дівчат...

Хто зна, чи не всі вони ставали перед очима вже дорослого поета, коли 
складав рядки «Причинни», «Тополі», «Катерини», «Утопленої»?

Хто зна...
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Мої Янголи Мамі і татові
Ти хто, мій Янголе, сумний і срібнокрилий?
Чи праведник для захисту і спину,
Посланець Господа, стрімкий і ніжно-білий,
Чи свідок покарання за провини?
Чи птах, який до сонця так злетів зі мною,
Що крильми оголив гріха обличчя,
Й коли почула вже безодню за спиною,
Відвів од мене подих потойбіччя?
То, може, двоє в мене Янголів крилатих —
Коромисло життя несуть і мріють
Мої живі (живі!) натхненні батько й мати,
Хоча натруджене плече болить і мліє.
Мій Янголе, коли зі мною ти й понині,
Тихесенько спостерігай за ними,
Попри біду, хворобу у тяжку годину
Побути разом дай іще хвилину!
...Струмки доріг дитину-Землю оповили,
З колиски Всесвіту лунають співи.
Чи Янгол схлипує, чи вітер долі виє
В розхристаній душі,
але з тонкими
підголосками Надії.

Олена Швець-Васіна
Народилася 27.08.1950 р. у Запорізькій облас-

ті. Закінчила фізичний факультет Дніпропетровсько-
го держуніверситету, за професією — культпраців-
ник центру ветеранів м. Дніпропетровська.

Член Конгресу літераторів України. Член ред-
колегії міжнародного літературного альманаху «Фо-
рум». Автор 4-х книг поезії, багатьох публікацій в ко-
лективних збірниках, ЗМІ.

Член Асоціації композиторів Придніпров’я, ди-
пломантка конкурсів вокальної музики «Натх ненний 
дует Придніпров’я», Пленумів «Композитори — ді-
тям і юнацтву».

Лауреат літературної премії ім. О. Гончара 
міжнародного часопису «Бористен» (2009), ім. В. 
Сосюри (2011), Міжнародного фестивалю альмана-
хів «Рідкісний птах» (Дніпропетровськ, 2013).
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І зараз палає вкраїнська земля
Бої за свободу віками гриміли.
І зараз палає вкраїнська земля.
«Спиніться!» — до неба волає щосили
Старенький, і вторить його янголя…
Чимдуж молоднеча голосить, їх дітки,
Увесь стародавній і вольний народ.
У відповідь — «Гради» гарчать і зенітки,
Повзе гумконвой під покровом «щедрот».
Накаже Всевишній новітніх зоїлів,
Хто розбрат вкладає в своє немовля.
…Бої за свободу віками гриміли.
І зараз палає вкраїнська земля.
09.12.2014

Я це витримать мушу!
Десь у диких степах учувається бій.
І для когось навік там замовкла зозуля.
Люта лайка гармат, протиборство стихій…
Стережися: летить, мов заблукана, куля.
Хоч би ти зі страху́ не підняв білий стяг!
За тобою — Майдан, Подніпров’я, Полісся,
предки наші: козак, і кобзар, і чумак…
Поруч сестри, брати — допоможуть, надійся!
Всюди скалки буття різномастих часів,
кванти світла і тьми мов простромлюють Душу.
І злилося усе, через суть-об’єктив,
У єдині слова: «Я це витримать мушу!»
05.01.2015
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Українська письменниця. Пише романи 
в жанрі «реальні історії».

Член Національної спілки письменників 
України. Тричі лауреат Міжнародного літера-
турного конкурсу «Коронація слова»; має 
численні перемоги в інших конкурсах прозо-
вих творів.

Автор 5 книг, що вийшли друком в Укра-
їні та трьох — в Канаді. Два романи видані в 
електронному вигляді в Україні.

За три роки її книги були продані загаль-
ним накладом понад 160 тис. примірників.

Мешкає на Луганщині, у м. Сєвєродо-
нецьк.

Світлана Талан

Співбесідник за викликом
Знову чекаю на дзвінок від коханого. Чому знову? Бо мій коханий чо-

ловік Дмитро — одружений, а я його коханка вже понад чотири роки. Іноді 
мене ображає статус коханки, але втішає те, що це слово походить від слова 
«кохання». І нехай хтось каже, що бути коханкою одруженого чоловіка під-
лість — мені байдуже. Не важливо, що більшість свого вільного часу Дми-
тро проводить зі своєю родиною, бо я впевнена: в той час, коли він лягає 
спати поруч з нелюбою дружиною, він думає про мене. Дмитро мене ці-
нить, він мене розуміє, він вміє слухати і головне — чує мене. Мені з ним 
дуже комфортно, бо я почуваюся захищеною, і від цих відчуттів у мене те-
пло у душі і в усьому тілі. Намагаюся не думати про те, що моєму коханому 
вона подасть на сніданок саме ті страви, які він не любить. Я дочекаюся на-
шого побачення і приготую його улюблені млинці з сиром та родзинками, 
ще й помащу густою домашньою сметаною. Проте сьогодні до нашої зустрі-
чі я власноруч наліпила пельмені зі свининою. Ох і ненавиджу тісто! Але що 
тільки не зробиш для коханої людини! Після часу роботи на кухні моє тво-
ріння зайняло почесне місце в морозильній камері і теж буде чекати.

Я вкотре підходжу до дзеркала, поправляю зачіску і критично себе 
оглядаю з усіх боків. Знаю, що повинна бути у сто разів кращою за його 
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дружину. І чому усі гарні чоловіки одружені? Як такій мимрі, як його «кра-
ля» вдалося привабити такого інтелігентного, розумного та ще й красеня-
чоловіка? Чи я у Бога теля вкрала, що мені так не таланить? Втім, Дмитро 
обіцяє, що все одно ми будемо разом. Три роки мені говорить про це при 
кожній зустрічі. Я йому вірю! Хіба можна сумніватися в людині, яка для 
тебе так багато значить! Що ж, я вмію чекати — кохання не терпить квапли-
вості. Тільки чому він сьогодні так запізнюється? Нервово поглядаю на го-
динник на стіні, який він мені колись подарував. Підлі стрілки застигли на 
місці, їм байдуже до мене, цокають собі, відмірюючи час нашої розлуки і не 
здогадаються прискорити плин часу.

Дмитро повинен бути у мене вже півгодини тому. Він майже ніколи не 
запізнюється. Можливі корки на дорозі, бо настав час пік. Не треба думати 
про погане, то його й не буде. Від того, що я починаю нервувати, час не піде 
швидше і нічого не зміниться. Дмитро прийде тоді, коли мусить прийти. Не 
потрібно розпорошувати свої сили на хвилювання, а витратити їх на щось 
корисне.

Плетуся на кухню. Вже кілька днів збираюся прибрати на поличці, де 
лежать чаї-кави, але моя спроба одразу ж терпить фіаско. Пакетик недеше-
вого чаю вислизає з неслухняних рук і віялом розсипається по підлозі. 
Швидко збираю чорні закрутелики і змиваю в унітаз. Прибирання річ по-
трібна, але не зараз.

Я до нестями хочу почути рідний голос бодай у слухавці мобільного 
телефону, але не можу. Дмитро сам мені телефонує. Для цього він спеціаль-
но купив нову сім-карту і, коли хоче зі мною поспілкуватися, вставляє її у 
телефон. Як потопаючий за соломинку, хапаюся за мобільник, набираю наш 
засекречений номер. Абонент не на зв’язку! Добре! Тоді зателефоную своїм 
подругам, бо вже й забула, коли з ними теревенила. Дивно, але номер Ольги 
не обслуговується, Людмила, виявляється, вже вийшла заміж і не може дов-
го патякати по телефону, а Надя (я й не знала!) у пологовому будинку. Все! 
Телефонувати колегам по роботі нема бажання — вони мені й так остоги-
діли.

Після ще тридцяти п’яти хвилин чекання починаю розуміти, яка я са-
мотня. Мене забули всі, я нікому не потрібна. Таке відчуття, ніби я на без-
людному острові, або як одинокий корабель серед безмежних вод океану. Я 
нікчема, яка нікому не потрібна, навіть одруженому чоловіку. Ось знайду 
собі пристойного чоловіка усім на заздрість… Дурня! Де мені його зустрі-
ти, коли весь мій світ стільки часу обертається навколо нього. Я стала ра-
бою чекання, бо всі чоловіки навколо почали мені здаватися сірими миша-
ми у порівнянні із Дмитром так, ніби все навколо стало сірим і лише на 
нього згори лилося світло.

Що ж, хай начувається! Дістаю газету оголошень, шукаю розділ «Зу-
стрічі». Ось зараз знайду собі… Ось, що мені треба! «Не тримайте у собі те, 
що можна з легкістю відпустити! Якщо вам необхідно відвести душу, ви-
словити своє невдоволення та інші емоції,— (ой, як це мені потрібно!) — 
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сторонній людині, яка повністю ввійде у ваше становище, не дорікатиме 
вам і не засуджуватиме, тоді послуга Співбесідника за викликом саме для 
вас!» Те, що треба!

Телефоную. Виявляється, послуга коштує зовсім недорого, до того ж 
можна зробити індивідуальний заказ. Замовляю інтелігентного, молодого, 
красивого, в гарному костюмі, з краваткою і з квітами. У мене півгодини на 
збори. Хочу піти у дорогий ресторан. Дмитро мене водив туди лише два 
рази за чотири роки. Що ж, піду без нього. Дістаю шовкову вечірню сукню 
кольору смарагдової зелені. Я її зшила рік тому і жодного разу не вдягала — 
не було слушної нагоди. Як мені вона пасує! Плаття з американською про-
ймою мимоволі притягує погляд до видатного бюста, щоправда, його під-
тримує бюстгальтер без бретелей. Взуваю туфлі на великих підборах і аси-
метричний поділ спідниці відкриває привабливі і стрункі ноги, а стегна зо-
рове округлює. Останній штрих — французькі парфуми, подаровані Дми-
тром на Восьме березня. Проте, є деякі сумніви, щодо їх батьківщини.

Знову кидаю побічний погляд на клятий годинник: Дмитро спізнився 
на дві години. Дзвінок у двері і переді мною стоїть Співбесідник на замов-
лення. Високий, гарний, з квітами в руках і приємним запахом дорогого 
одеколону. Я ніяковію і в якусь мить вже шкодую, але відступати пізно.

Мій Співбесідник поглянув на наручний годинник. Мої проплачені дві 
години спливли. Стільки мало часу потрібно, щоб виговоритися і вирватися 
з пастки самотності, яку я сама собі розставила і піймалася на неї. Було від-
чуття, що я вийшла з темряви своєї душі і відчула під ногами ґрунт, а моя 
розбита очікуванням особистість знову стала цілою. По дорозі додому 
Співбесідник каже мені, що я дуже гарна і приваблива настільки, що уся 
чоловіча половина у ресторані не зводила з мене очей. Дивно, але я чомусь 
вірю йому більше, ніж Дмитру.

Ми піднімаємося сходами і біля своїх дверей я помічаю самотню по-
стать Дмитра. Вперше критично оцінюю його непривабливість.

— Я спізнився…,— починає він невпевнено і дурнувато кліпає очима.
— Спізнився,— відповідаю ствердно.
— Надовго? 
Дурне питання!
— На все життя! — посміхаюся я та беру під руку Співбесідника за 

викликом.
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Давайце спытаем у гісторыкаў…
Рэдакцыйная рада альманаху «Справа» звярнулася да вядомых гісто рыкаў з Беларусі, 

Украіны і Расіі з просьбай у адвольнай форме адказаць на два пытанні:

1. На якіх мовах размаўлялі насельнікі сучасных тэрыторый Украіны, 
Беларусі, Расіі? Была гэта адна мова ці розныя?

2. Якой была іх самасвядомасць? Чым яна адрознівалася ад сучаснай?
Выказваючы вялізную удзячнасць за цікавыя адказы, публікуем іх ніжэй.

1. На якой мове размаўлялі 
жы хары тэрыторый Беларусі, Ра-
сіі, Украіны ў XVI—XVII стаго-
ддзях? Была гэта адна мова або 
розныя мовы?

У пісьме на землях Беларусі і 
Украіны выкарыстоўвалася фармаль-
на адна мова (абстрагуемся тут ад 
асоб нага іcнавання актавай і літара-
турнай моў, а таксама царкоўна сла-
вян скай для рэлігійнага пісьменства). 

Хоць можна гаварыць пра некаторыя лакальныя асаблівасці, мы не ведаем 
такіх выпадкаў, якія б сведчылі пра цяжкасці з разуменнем тэкстаў беларус-
кага паходжання ў Кіеве, ці наадварот. Мовазнаўцы і цяпер не могуць вы-
разна раздзяляць помнікі ўкраінскага і беларускага пісьменства па іх мове. 
Затое ад тэкстаў вялікарускага паходжання, нягледзячы на шмат агульнага, 
яны істотна адрозніваюцца! Невыпадкова для іх разумення пры царскім 
двары ў XVII ст. патрабаваліся перакладчыкі.

Актавыя дакументы і кніжкі, ясная рэч, не перадаюць нам жывога маў-
лення. У пісьменстве існавала тэндэнцыя трымацца архаізмаў, якія сведчылі 
пра сувязі з даўняй традыцыяй, а гэта вяло да адрыву кніжнай мовы ад 

Генадзь Сагановіч

ГІСТОРЫЯ

БЕЛ

Прафесар Еўрапейскага гуманітарнага 
ўніверсітэту (г. Вільнюс), кандыдат гістарычных 
навук, заснавальнік і галоўны рэдактар часо-
піса «Беларускі Гістарычны Агляд».
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жывой. Рукапісныя творы былі больш адчувальныя да народнай мовы, чым 
друкаваныя, але і яны слаба адлюстравалі фанетычныя асаблівасці жывога 
слова, асабліва дыялектныя. Уяўленне пра вусна-гутарковую беларускую 
мову можна атрымаць па драматычных творах езуіцкіх школьных тэатраў 
(інтэрмедыях канца XVII — XVIII ст.). Думаю, жыхарам Масквы было б 
няпроста яе зразумець. Гэта пацвярджаецца і прыкладамі з гісторыі, калі 
маскоўскія ваенныя ўлады і царскія ратнікі ў часе войнаў мелі цяжкасці з 
разуменнем мовы беларускіх мяшчан, якую называлі «літоўскай».

Але яшчэ больш істотнай падаецца непадобнасць моўных сітуацый у 
Рэчы Паспалітай і Расіі. На нашых землях яе характарызавала тыповае для 
памежнага рэгіёну жывое шматмоўе. У выніку суіснавання розных этнасаў 
і культур тут склалася камунікацыйная супольнасць, пры якой не патраба-
валася нейкага адзінага сродку камунікацыі. У ВКЛ, напрыклад, па падлі-
ках спецыялістаў, у вуснай камунікацыі суіснавала каля трох дзесяткаў моў! 
Беларусы, літоўцы, палякі, татары, яўрэі, караімы, немцы і інш. — усе 
гаварылі на сваіх мовах, але валодалі і некалькімі іншымі. У рэальным 
жыцці звычайна выкарыстоўвалася некалькі этналектаў — у залежнасці ад 
патрэбаў. Напрыклад, беларускі шляхціц у сваім маёнтку гаварыў па-мяс-
цоваму, выкарыстоўваючы лакальны варыянт старабеларускай, у царкве — 
усё залежыла ад яго веравызнання (праваслаўныя і ўніяты паслугоўваліся 
царкоўнаславянскай, насычанай лакальнымі асаблівасцямі, пратэстанты 
ары ен таваліся на мову сваіх вернікаў, рыма-каталікі карысталіся лацінскай 
і польскай або старабеларускай як дапаможнай), а на сойміку і ў палітычным 
жыцці пераходзіў на мясцовы варыянт польскай. Польская мова была на 
той час lingua franca1 Усходняй Еўропы, яна адкрывала заходнюю цы ві лі за-
цыю, можна сказаць, еўрапейскую культуру ў яе польскай версіі, таму была 
прэстыжнай і сярод мяшчан. У канцы XVI ст. адукаваныя людзі на землях 
Беларусі імкнуліся чытаць не толькі на старабеларускай, але і на польскай 
мове.

Такі полілінгвізм, аднолькава характэрны для Беларусі і Украіны, быў 
незразумелы і непрымальны ў Расіі. Калі Сімяон Полацкі, у лістах якога, 
напрыклад, назіраем натуральны пераход ад выразаў польскіх да лацінскіх 
ці царкоўнаславянскіх на адной старонцы, пераехаў у Маскву, то не здолеў 
выкарыстаць сваёй шматмоўнасці, бо там трэба было карыстацца толькі 
афі цыйнай рускай — стандартызаванай царкоўнаславянскай.

2. Якой была самасвядомасць жыхароў гэтых рэгіёнаў, чым яна 
ад роз нівалася ад сённяшняй?

Складана гаварыць пра самасвядомасць жыхароў наогул, бо арыста-
кра тыя, шляхта, мяшчане, сяляне ці духавенства — усе ўсведамлялі сябе 
па-рознаму. Але самасвядомасць усіх іх радыкальна адрознівалася ад на-
шай з той прычыны, што ў тыя часы грамадства не было гамагенным, цэнт-
ралізаваным. Яго падпарадкаванне бюракратызаванай дзяржаве адбывалася 

1 lingua franca — мова міжэтнічных зносінаў. 
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намнога пазней. У Еўропе (а Беларусь з Украінай як часткі Рэчы Паспалітай 
уваходзілі ў еўрапейскі цывілізацыйны абсяг) да канца XVIII ст. вялікая 
роля ў жыцці людзей належала групам ці карпарацыям тыпу прыходаў, 
брацтваў, цэхаў, гарадоў з самакіраваннем і да т.п. Яны выпрацоўвалі свае 
сістэмы нормаў і каштоўнасцяў, якія прадвызначалі паводзіны калектываў і 
звязвалі людзей у адну лакальную супольнасць. Лакальныя сувязі тады 
былі мацнейшыя за адчуванне шырэйшых этнічных ці дзяржаўных повязяў. 
Чалавек адчуваў найбольшую прывязанасць менавіта да лакальнай суполь-
насці, і нават у часы рэлігійных канфліктаў лакальны патрыятызм часта 
браў верх над канфесійнымі і станавымі супярэчнасцямі. Мадэрная кан-
цэпцыя нацыі як супольнасці з адной верай і мовай была яшчэ невядомай. 
Протанацыянальная ідэнтычнасць тады не мела глыбокай сувязі з мовай і 
рэлігіяй, і чалавек мог валодаць шэрагам ідэнтычнасцяў, актуалізацыя якіх 
залежала ад канкрэтных акалічнасцяў. Таму ў ВКЛ доўгі час безканфліктна 
злучаліся данацыянальныя супольнасці, і гэтая дзяржава магла быць шмат-
культурным домам для розных народаў.

Даўняе гістарычна-культурна-рэлігійнае адзінства, супольная тра ды-
цыя Беларусі, Украіны і Расіі (пры ўмоўнасці гэтых азначэнняў, бо тага-
часныя людзі не ведалі такіх дзяржаўна-тэрытарыяльных катэгорый), вядо-
ма ж, усведамлялася, прынамсі грамадскімі элітамі. Аднак шляхі пачалі 
разы ходзіцца яшчэ ў XIV ст., калі землі Беларусі і Украіны, у адрозненне ад 
Усходняй Русі, сталі прасторай сумяшчэння абедзьвюх еўрапейскіх тра-
дыцый — «візантыйскай» і «лацінскай». Каб пазбягаць атаесамлення гэтых 
земляў з Расіяй, навукоўцы цяпер часта выкарыстоўваюць для азначэння іх 
як шматкультурнага рэгіёна цывілізацыйнага памежжа тэрмін «Рутэнія». 
На ўзроўні культурна-прававой свядомасці Беларусь і Украіна ў названыя 
часы яшчэ ўтваралі адно цэлае, дзе суіснаванне канфесій і моў абумовіла 
з’яўленне рэлігійна-культурнага сінкрэтызму, калі безканфліктна спалуча-
ліся заходняя і ўсходняя традыцыі, а ў асяроддзі грамадскіх эліт ужо з дру-
гой паловы XVII ст. стала пераважаць заходняя мадэль культуры. 
Дэзінтэграцыя адной гістарычна-культурнай супольнасці, якая ўключала 
Беларусь і Украіну, пачалася пасля Люблінскай уніі з-за прыналежнасці да 
розных дзяржаўных цэнтраў, але прыкметныя сведчанні гэтаму працэсу 
знаходзім у крыніцах толькі з сярэдзіны — другой паловы XVII ст.

Што да Русі Маскоўскай, то яна пайшла іншым шляхам. Закрытасць, 
дэспатычны характар улады, адсутнасць тых аб’яднанняў карпарацыйнага 
тыпу, пра якія гаварылася вышэй, усё гэта не магло не ўплываць на стаўленне 
да свету і да суседзяў. Усё іншае ўспрымалася як чужое ці варожае. Пака-
зальна, што выведзеных у Маскоўскае царства жыхароў Беларусі там не 
пры малі за сваіх, а ідэнтыфікавалі як «іншых» — называлі «літвою», 
«людзьмі літоўскімі», «палякамі», «панамі». Заўважым, што этнічная род-
насць тут не мела значэння, бо падобныя ідэнтыфікацыі канструяваліся 
тады яшчэ не па этнічных, а па дзяржаўна-тэрытарыяльных ці канфесійных 
прыкметах.
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Расія, ці на той час Маскоўскае царства, параўнальна з беларуска-укра-
інскім рэгіёнам увасабляла іншы свет. Сімвалічным прыкладам таго, на-
колькі непадобнымі былі ў канцы XVII ст. Расія і нашыя землі, блізкія і 
роднасныя ў гістарычна-рэлігійных адносінах, але ўжо далёкія ў культурна-
цыві лізацыйным сэнсе, можна лічыць маскоўскі лёс згаданага вышэй 
Сімяо  на Полацкага: перабраўшыся туды, ён наракаў, што апынуўся ў цал-
кам чужым асяроддзі, хоць меў апеку самога цара. 

1. Якими мовами розмовляли меш  канці тогочасної України у 
XVI—XVII століттях? Була це одна мова чи різні мови?

Для початку підкреслю, що і це, й наступне питання належать до при-
ватного простору історії. З його освоєнням у пострадянських історіографі-
ях справа поки що йде туго, і то попри теперішню моду на історію повсяк-
дення. Причин цього я бачу дві: перша — це невитравність позитивістсько-
го способу мислення, для якого індивідуальне не являло собою інтересу, бо 
сприймалося лише як піщинка закономірностей; друга — це притаманне 
історичній свідомості доби Романтизму уподібнення нації з людиною, що 
обертається тенденцією уніфікувати самовираження членів такої «особи-
нації». Взаємонакладаючись, ці два методологічних анахронізми сприяють 
тому, що за аксіому служить уявлення, ніби мову і самосвідомість усіх чле-
нів спільноти можна звести до якогось усередненого показника. У ситуації 
Речі Посполитої, а отже й України ХVІ—ХVІІ ст., це призводить до осо-
бливо абсурдного результату, адже ця країна була схожа на Ноїв ковчег, де 
жили обіч люди найстрокатіших мов та вір: католики (поляки і русини), 
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православні та уніати («дві Русі»), лютерани (німці), кальвіністи й антитри-
нітарії (німці, поляки і русини), чехи («чеські брати»), юдеї, вірмени 
(«справжні» і нащадки кипчаків), мусульмани ортодоксальні і мусульмани-
караїми. Причому співіснували вони не віртуально, а буквально поруч у 
тісному сусідстві. Для прикладу, в столиці князів Острозьких, маленькому 
Острозі, діяло сім православних (далі частково унійних) церков, два като-
лицькі храми, дві синагоги, татарська мечеть і, судячи з чималої кількості 
протестантів на службі Княжому Домові, євангельський молитовний дім 
(важко сказати — кальвіністів чи антитринітаріїв). А тепер уявімо собі про-
стір цього малого містечка, на якому оце все стоїть стіна в стіну, куток у 
куток. Як сприймали одне одного люди, що молилися різними мовами: пра-
вославні й уніати — церковнослов’янською, католики (поляки й русини) — 
польською та латиною, кальвіністи й антитринітарії (поляки й русини) — 
польською, лютерани — німецькою, євреї — гебрейською, татари — араб-
ською? У такому неодмінному супроводі тодішнього життя, як церковне 
напучення, мовний узус1 знову дробився: православні та уніати слухали 
проповідь «простою мовою», себто по-українськи, лютерани німецькою, 
католики й кальвіністи та антитринітарії — польською, а єврейський рабин 
повчав на їдіш. Врешті, немає сумніву, що у побутовому спілкуванні всере-
дині власних спільнот, окрім української, польської, німецької та їдиш, зву-
чала ще й кримсько-татарська. То якою ж мовою острожани віталися при 
зустрічах чи торгувалися на ринку, адже всі були особисто знайомі поміж 
собою? І як спілкувалися, граючись на вулиці, їхні діти?

Етикетна диференціація писемного мовного узусу не дає відповіді на 
це питання. У судочинстві та актовому діловодстві на теренах дії Литов-
ського Статуту всі, незалежно від «домашньої» мови, вживали «книжну 
руську», а в зонах дії «польського права» — польську і латину. У Львові та 
Кам’янці-Подільському, де мешкали чималі вірменські громади на власно-
му праві, сюди треба додати ще й т. зв. вірмено-кипчацьку мову — унікаль-
ну мішанку богослужбової вірменської і розмовної кипчацької. Коли ми 
звернемося до письменства, то не викликає сумніву, що для християн ста-
тус літературного взірця мала розвинена польська, і власне нею писали свої 
твори і вчені русини, і вчені вірмени (ба, лише нею і листувалися), нато-
мість серед євреїв таку роль виконувала т. зв. середньогебрейська, якою в 
побуті, звісно, не розмовляли. Ще однією точкою збігу для християн висту-
пало шкільництво, де «мовою науки» була латина, тоді як євреї навчали і 
давньою гебрейською, і середньогебрейською. Як бачимо, сфера писемної 
культури — церковної, політичної та освітньої — надається на виразне роз-
різнення, оскільки церковнослов’янська, «книжна руська», польська, лати-
на і гебрейська тут посідають власні ніші. Натомість повсякденні колізії 
міжетнічного спілкування в писемний узус не вкладаються. Якщо, примі-
ром, на сеймиках і сеймах функцію lingua franca виконувала польська, то 
немає певності, що вона так само домінувала у вояцьких середовищах, осо-

1 Узус — певні норми вживання мови. 
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бливо коли зважимо, що «затяжні корогви» найчастіше формувалися на за-
садах локального вербування, а в драгунських ротах переважали русини. 
Логічно припускати, що вони на побутовому рівні, як і решта русинів по 
містах і селах, спілкувалися розмовною українською. Її сліди добре про-
стежуються у канцелярських пародіях, що їх, нудьгуючи, вписували на сто-
рінки актових книг молодики-канцеляристи, а також у шкільних панегіри-
ках і друкованих проповідях «простою мовою». Ці тексти напозір рясніють 
полонізмами, але насувається чергове запитання: а чи про «полонізми» 
йдеться, чи тогочасні розмовні українська та польська ще не відрізнялися 
настільки, як це сталося пізніше, в добу кодифікації мов як маркера націо-
нальної ідентичності? Джерела підказують нам дивовижну, як на сьогодні, 
«глухоту» до польсько-українського мовного бар’єру: українські козаки та 
селяни, які за логікою не мали би знати польської, не відчувають жодних 
проблем у спілкуванні з поляками, а ті, своєю чергою, вільно розуміють 
співрозмовників-русинів не лише на етнічному прикордонні, а й у «глиб-
ших» польських зонах. Якщо ми спробуємо класифікувати цей бік «мовної 
проблеми» за жорсткими етнічними параметрами, то остаточно її заплутає-
мо. Повсякденна стихія мовлення/спілкування і неписьменних «простаків», 
і освічених осіб випорскує з-під будь-якої уніфікації, і встановити її можна 
лише з врахуванням ситуативних потреб комунікації. Простіше кажучи, 
кожна людина розмовляла, як випадало в конкретному випадку, перемішу-
ючи ще дуже слабо диференційовані діалектні варіанти польської та укра-
їнської (або домішуючи до них єврейські, німецькі, вірменські чи татарські 
слова). Наукове ж освоєння цього, парадоксального з модерної перспекти-
ви, багатоголосся можливе лише після переакцентування уваги на приват-
ний простір людини.

2. Якою була самосвідомість людей XVI—XVII ст. в Україні? Чим 
вона відрізнялася від сучасної?

«Самосвідомість» (ідентичність), як відомо, є комплексом репрезента-
цій та суджень про себе і «свій» соціум — набір характеристик, притаман-
них індивіду. Натомість запропоноване питання, коли я правильно його зро-
зуміла, має на увазі т.зв. «колективні» ідентичності, тобто засвоєні люди-
ною певні індикатори «почуття-Ми». Цей феномен у часи, які ще не знали 
мобілізуючих ідеологій, є надзвичайно плинним, і в цьому його основна 
відмінність від сучасних проявів колективної ідентичності, які можна 
більш-менш легко встановити за допомоги соціологічних опитів. Натомість 
у людини домодерної доби почуття «членства в групі» ще не було перекри-
те ідеологічними чи патріотичними нашаруваннями, воно набагато більш 
«персоналізоване» та зумовлене зв’язками індивіда із соціальним, фаховим 
чи локальним середовищем, освітою, походженням, статтю і т.д., причому 
ієрархія значимости цих складників є такою ж мінливою, як і життєві колі-
зії, що в них потрапляє людина. Звідси випливає складність формулювання 
відповіді на питання про «самосвідомість людей XVІ— XVII століть». Та-
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ких «узагальнених» людей ще просто немає. Є соціальні щаблі з відповід-
ним комплексом уявлень про себе та навколишній світ (це добре передає 
усталена титулатура: «найясніші» маґнати, «добре уроджені» шляхтичі, 
«чесні» міщани, «відважні» козаки, «працьовиті» селяни). Є локальні само-
репрезентації різних просторових рівнів — від реґіону (приміром, «ми-
волинці») до міста чи містечка (сільських джерела до нас не донесли). Є 
фахові самоототожнення — дуже виразні вояцькі із підкресленням прести-
жу своєї субкультури, або цехові в ремісничих середовищах. Є спільноти 
родинно-свояцьких пов’язань, надзвичайно вагомі для домодерних сус-
пільств. Є освітні спільноти (приміром, окремо професорські, окремо сту-
дентські), etc., etc. Чи існують «точки збігу» цих групових ідентичностей? 
На мою думку, постійних немає, ми можемо говорити лише про ситуативні, 
спровоковані зазвичай якимось викликом іззовні. Для прикладу, поняття 
«старожитний руський народ», яким часто оперують джерела другої чверті 
ХVІІ ст., вочевидь сформувалося у контесті спорів між православними та 
уніатами: його нарівно оспорюють ті й другі понад соціальними та локаль-
ними ідентичностями, але після нормалізації статусу православ’я це понят-
тя з тогочасного дискурсу практично щезає. Ще один приклад «опозицій-
ної» ідентичності зафіксовано у понятті «люди грецької віри». До церковної 
унії воно маркує усіх некатоликів («людей латинської віри»), з утверджен-
ням унії стає розпливчатим, бо «людьми грецької віри» називають себе і 
православні, і уніати, натомість після здійсненого Петром Могилою «при-
мирення» католиків і православних взагалі втрачає свій опозиційний під-
текст, перетворюючись на вузько церковну дефініцію. Своєю чергою, утвер-
дження козацтва як військово-політичної сили породжує опозицію «руси-
ни/поляки», але «поляками» в ній виступають усі, хто не приймає козацьких 
змагань — у тому числі опоненти-русини, чия мовна і віросповідна «русь-
кість» не викликає сумніву. З другого боку, ідентичність часто фіксується 
поза межами словесних декларацій, а тому її можна лише підозрювати за 
певними символічними діями чи випадковими обмовками. Скажімо, дослі-
дження місць поховань, які обирала у своїх заповітах «руська» шляхта, не-
двозначно вказує на пріоритети родинно-свояцької ідентичності, і то попри 
різницю віровизнань, коли в родинних усипальницях поруч із православни-
ми предками, не вагаючись, ховали католиків або й протестантів. Та сама 
шляхта, опинившись у війську, гордо демонструє належність до специфіч-
ної вояцької субкультури. Та сама шляхта у ході спалаху герботворення з 
підозрілою виразністю апелює у своїх генеалогічних легендах («шляхет-
ському фольклорі») до спадщини «руських князів», а водночас гучно пиша-
ється своєю вітчизною — Річчю Посполитою. То який із цих векторів мож-
на вважати за провідний? Відповідь, як на мене, однозначна: жодний. Вони 
знаходять вияв у паралельних «рівновеликих» світах, бо самосвідомість до-
модерної людини не надається на оцінку в категоріях провідного й друго-
рядного, а до того ж, усі групові («колективні») ідентичності є такими ж 
ситуативними, як і життєві колізії окремо взятого індивіда.
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Константин Ерусалимский

О восточнославянских 
нациях и идентичностях

Нации, в том числе восточ-
нославянские, возникли в эпоху 
на ционализма и не существовали 
как таковые до него. До рубежа 
XVIII—XIX вв. идентичности рос-
сиян, укра  инцев и белорусов не 
вызывали ни широкого интереса, 
ни признания со стороны «коллек-
тивного субъекта» в лице любого 
из восточноевропейских народов. 

Национализм изобретен, причем до самих наций, интеллектуалами, мысля-
щими политический протест в категориях общенародного обновления и 
прогресса. Причем национализм — не результат какой-то способности че-
ловечества к коллективной самоидентификации, а специфическая и исто-
рически локальная понятийная реальность. Как, например, теория тропов в 
риторике — не результат врожденной и присущей человечеству «литера-
турности», а лишь диагностирование и унификация возникших форм лите-
ратурности ad hoc, по каким-то причинам канонизируемых. Конечно, ритор 
и филолог могут пользоваться «тропами» сознательно, украшая канониче-
скими средствами свою или чужую речь, но из этого не следует, что тропы 
«заложены» в произведение и единственно верно опознаны.

Теории наций в их политическом облачении еще труднее, чем теории 
риторики, поскольку формы идентификации «нации» никакому единому 
критерию вообще не подчиняются и не коррелируют — подобно идее о 
«смещении значений» в метафоре или «литературном приеме» — ни с ка-

Профессор Российского государст-
вен  ного гуманитарного университета (Мос-
к ва), доктор исторических наук. Область 
научных интересов — история культуры 
восточной Европы, история российской 
эмиграции в Европе Нового времени, тео-
рия истории и источниковедение.

РУС

1 ad hoc — для конкретных целей (лат.). 
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кой формально заданной исходной идеей «национальности». Нации иден-
тичны артикулирующим их доктринам, а точнее тем исторически опреде-
ленным и явленным в национальных доктринах и программах образам, 
диспозитивам, смысловым аберрациям, в которых она явлена. Как говорил 
Томас Маколей, еврей — это то, что мы из него сделали. По словам Эрика 
Хобсбаума, возникновение наций можно проследить таким же образом, как 
археологи реконструируют торговые пути на основе кладов с монетами. 
Мне представляется, что вернее было бы сравнивать историю национализ-
ма с работой археолога еще до того, как он открыл клад, а просто взялся за 
лопату, допуская, что «торговые пути» прошлого достижимы в каком-то ви-
де именно под землей, и чтобы их лучше и правильнее понять, откапывать 
желательно именно клады с монетами.

Нация — это идеологический эрзац «народной» самоидентификации, 
поэтому легко поддаться соблазну искать истоки национализма в каком-
либо массовом движении или народе как таковом. Это иллюзия. Как отме-
чал тот же Хобсбаум, рассуждения Иоганна-Готфрида Гердера об идее Volk 
не дадут нам ничего для понимания, о чем думали вестфальские крестьяне. 
Эрнст Геллнер, один из первых «модернистов» в изучении национальных 
идентичностей, полагает, что национальные доктрины создавались не на-
родами, а либерально мыслящими интеллектуалами, чье место к началу XX 
в. успешно заняли нередко весьма начитанные в литературе такого рода чи-
новники европейских империй, антидрейфусары, погромщики и расисты. 
В категориях национализма заговорил и обыватель-буржуа, получая всеоб-
щее образование, читая газеты и романы и проходя помол социальной ин-
теграции на «своем» языке. Впрочем, восточноевропейские модели нацио-
нализма выбиваются из интеграционных концепций, особенно если обра-
тить внимание на формирование польской, украинской, белорусской или 
литовской идентичности.

Перед историками восточноевропейской политической культуры зада-
ча не из простых — отличить средневековые этногенетические легенды и 
мессианские идеалы, не имеющие никакого отношения к популярным на-
ционализмам, от учений националистической, имперско-шовинистической 
и расистской этиологии. Это один из самых острых вопросов в науке, по-
тому что договориться о ключевых терминах в этнологии и антропологии, 
как и о задачах этих наук, исследователям нелегко.

В классической схеме советской исторической науки «преемствен-
ность» современности с национальной праисторией выстраивается благо-
даря доктрине народного единства или подспудной тяги народов к исконно-
му единству «древнерусской народности» и реализации этой тяги через по-
строение «русского государства». Ее остро критикует в последнее время в 
своих работах Сергей Плохий. Его «Истоки славянских наций» (2006) от-
талкиваются от представления о формировании современных восточноев-
ропейских идентичностей в эпоху монгольского нашествия, когда опреде-
лились две «досовременных нации» — под ордынской властью Московии и 
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вошедшей позднее в состав Речи Посполитой Рутении. При этом до середи-
ны XIII в. никаких следов границ между «будущими Россией, Беларусью и 
Украиной» в источниках нет. Не было ни самой «Восточной Европы», ни ее 
«славянских народов». Совершенно другие идентичности определяли Рус-
скую землю, а точнее — русские земли и их население. Вчитываясь в книгу 
Плохия, можно в ряде мест уловить выпад в адрес российской имперской 
схемы. Ключевые объединительные концепции Нового времени, включая и 
саму имперскую доктрину, возникли в Российском государстве не просто 
при участии, а под прямым влиянием рутенских интеллектуалов — таких 
как Симеон Полоцкий и Феофан Прокопович. Конечно, одна из главных 
проблем в схеме «Истоков» заключается в том, что в Рутении славянские 
идентичности взаимодействовали с «литовской», «еврейской», «немецкой», 
«татарской» и др.

В российской науке восточнославянские нации принято обсуждать как 
результат распада единой «древнерусской народности», однако националь-
ный статус и самосознание и самой этой народности, и первых его наслед-
ников вызывают много сомнений. Прежде всего, «нации» еще в Москов-
ской Руси науке не известны. Подобия московского национализма обсужда-
ются не ранее чем с конца XV — первой половины XVI в. Ряд исследовате-
лей последовали за российскими эмигрантскими историками, особенно за 
коллегой и соратником видного антрополога Эрнста Канторовича Михаи-
лом Чернявским, который искал национальные истоки России в идеале 
Святой Руси, который был впервые сформулирован в кругах противников 
Ивана Грозного, а приобрел популярность в междуцарствие Смуты. Пара-
докс современной науки заключается в том, что мы до сих пор не понима-
ем, что хотел сказать Чернявский своей во многом ироничной идеей о про-
исхождении российского мессианства из кругов российской оппозиции. 
Схема оппозиционного «святорусского национализма» повторяет представ-
ления о патриотизме, отразившиеся на «Словаре английского языка» Сэ-
муэла Джонсона. Как известно, в его четвертом издании доктор Джонсон 
определение патриотизма через «любовь к своей стране» дополнил фразой: 
«иногда его используют для нападок на правительство». Но это США, 1774 
год, канун Революции. Святая Русь обсуждалась впервые двумя столетиями 
ранее. Возможен ли был национализм в России XVI века?

Можно вслед за Андреем Зориным искать истоки российского нацио-
нализма в германофильстве Сергея Уварова, а уродливую смесь «офици-
альной народности» с «панславянской» доктриной в духе Николая Дани-
левского представлять в виде продуманного учения. Вслед за Еленой Виш-
ленковой можно рассматривать этнографические образы уже начала XIX в. 
как особый язык национальных идентичностей. Можно, наоборот, вслед за 
Верой Тольц считать национальную идею в России «неосуществленным 
проектом», а в российском востоковедении находить аналог западного ори-
ентализма. В каком-то смысле правы и те, кто, как Ивэр Нойманн, видят в 
дискуссии западников и славянофилов первые опыты теоретического на-



Гі
ст
ор

ы
я

125

ционализма, в которых националистами были те и другие, что сильно за-
трудняет жизнь нынешним адептам националистических доктрин в поиске 
союзников и предшественников.

Отцы-основатели национализма вызывают сегодня большой интерес и 
поток исследовательской литературы, в котором сложно выстраивается 
единая концепция «развития национализма». В сущности, нет и не может 
быть никакой единой канонической истории национализма в России, хотя 
бы в силу того, что национализмы крайне разобщены, даже регионально, в 
понимании коллективного «ядра», предполагаемой или чаще навязываемой 
протоплазмы каждой такой доктрины. Кроме того, под вывеской национа-
лизма часто выступают иные идентичности, претендующие на статус мас-
совых и популярных. Скажем, конфессиональная или имперская. В истории 
СССР был период, когда и идея «построения социализма в отдельно взятой 
стране» и позднее увязанная с ней ученая концепция «дружбы советских 
народов» выполняли миссию, практически неотличимую от националисти-
ческой. Понимание того, что национализм представляет исторически ло-
кальный проект социального устройства, стало приходить также благодаря 
серии интеллектуальных проектов, к которым можно отнести антропологи-
ческие прочтения «советского гражданства» Натальи Козловой, Бориса Ду-
бина или Валерия Тишкова, опыты Алексея Миллера и его коллег по описа-
нию исторических национализмов на территории Российской империи, се-
рию работ по истории советских и постсоветских гуманитарных наук под 
редакцией Геннадия Бордюгова и Карла Аймермахера.

Усилия по «очищению» национальных доктрин вызывали и вызывают 
интерес в современном политическом бомонде. В 1990-е годы в России вы-
кристаллизовались праворадикальные учения, которые представлены при-
мерно одновременными по времени написания трактатами-памфлетами 
Ильи Смирнова, Игоря Фроянова, Александра Проханова, Александра Ду-
гина. При всем разнообразии российского национал-патриотического ради-
кализма, он наполнен мессианскими тезисами, опирается на различные 
версии культурно-цивилизационной теории, паразитирует на ошибках и не-
доработках Перестройки и Гайдаровских реформ, а эрудицией способен 
поразить воображение. В подкладке подобных текстов эзотерические ирра-
циональные чувства, формирующие картину сопереживания у читателей, 
которая, в свою очередь, складывается — причем особо активно в наши 
дни — в целостный анамнез.

Программные заявления в духе «кто мы такие» звучат слишком пред-
ставительно, чтобы не вызвать соблазн у теоретиков ими воспользо ваться — 
на каком-то из уровней обобщения — для рассуждений о «нашей идентич-
ности». На вопрос «чего хотят русские?» эти тексты дают чаще всего пря-
мые, внушительные и поэтически-яркие ответы. Интеллектуалам, затраги-
вающим бесплотную сферу российского имперского шовинизма, следует 
быть морально готовыми, что вымыслом и фабрикацией является все до 
самого «основания». В уже упомянутой книге Хобсбаума «Нации и нацио-
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нализм после 1780 г.» (1992, рус. — 1998) в глаза бросается сентенция о 
том, что католицизм, униатство и православие позволили провести границу 
между поляками, украинцами и русскими. Кто и когда оказался источником 
и хранителем этих «универсальных истин», для кого они созданы, от чьего 
имени их назвал исследователь? Ни единой ссылки в книге к этому месту 
мы не найдем. Именно так и устроены «цивилизационные» постулаты и 
«национальные идентичности». Они происходят из «самой очевидности» и 
имеют тенденцию превращаться в «великие учения».

Авторитетность праворадикальных «бесстыжих доктрин» задает тонус  
сегодняшнему политическому национализму, который разросся до «нацио-
нальной программы». Вряд ли сегодня под силу выявить, как именно сра-
стается государственный аппарат с национализмом, просто потому что под-
спудное единство шпаги и пера трудно сколько-нибудь аналитически разоб-
щить. Власть и говорящая на том же языке часть оппозиции цитируют фа-
шиствующего почвенника Ивана Ильина или национал-имперца Алексан-
дра Солженицына (оба автора разорваны на цитаты и присвоены властью 
как ее пророки-предшественники), заигрывают с имперскими национали-
стами, выступающими в сегодняшней России под масками либеральных 
демократов и коммунистов. Неонацистские организации обросли языче-
скими культами или доктриной исконного русского православия, наполни-
лись виртуально-игровыми технологиями, уплотнились красивыми книга-
ми энциклопедического вида с грифами престижных издательств с пере-
ложениями «Влесовой книги», вымыслами о «городе ариев» Аркаиме, о 
славянском происхождении «варягов», о древних победах русских над ки-
тайцами и тому подобными фабрикациями в духе квасного патриотизма. 
Они открыто проводят свои «русские марши», сходки и костюмированные 
побоища. Их адепты или невольные жертвы совершают каждый год в одной 
только России десятки предумышленных убийств на почве национальной 
ненависти, при государственной поддержке встречаются со своими сорат-
никами со всего мира и принимают активное участие в разжигании вражды 
в отношениях России с соседними государствами. Судя по их сайтам и бло-
гам, интеллектуалы этого круга претендуют на масштабные исторические 
обобщения, формирование российской политики и, естественно, выраже-
ние того самого «общенационального мы», от лица которого они вещают.

В политике национальной идентификации фигуры таких непохожих 
друг на друга националистов, как Александр Дугин, Захар Прилепин или 
Олег Кашин, растворяются в гораздо более технологичных лобовых фор-
мах, далеких от публицистики и литературы, — спорте, шоуменах, каждод-
невной новостной истерии, открытиях памятников, церемониях «нашей 
Победы». Националистическая риторика служит все эти годы успешным 
инструментом для травли оппозиции, из которой в глазах российского из-
бирателя и телезрителя ничего не стоит скроить не-наших как «шакалящих 
по посольствам», «иностранных агентов», «национал-предателей» и т. д. 
Погром грузинского бизнеса, ведомственные рейды для выявления школь-
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ников грузинской национальности в российских школах и депортации гру-
зинских граждан в 2006 г., регулярные после Кондопоги 2006 г. взрывы на-
ционалистического насилия, Грузинская война 2008 г., длящиеся до сих пор 
Украинская война и шпиономания, политический троллинг и манипуляции 
рейтингами говорят о том, что в сегменте национальной мобилизации пере-
ход от слов к действиям происходит практически беспрепятственно. Стра-
ну охватила вспышка клинического патриотизма, которую радикальные 
интеллектуалы сдабривают невежественными предысториями недопонятой 
и недооцененной «российской цивилизации».

Единство «славянских народов» сегодня — результат перекрестного 
наложения нескольких совершенно несходных идеологических и научных 
доктрин. Одна из них — российский имперский шовинизм, опирающийся 
на идею «общего языка» (по сути — на принудительную русификацию), 
исторического или даже исконного «присутствия» российских русских на 
«нашей» территории (скажем, в дискурсе донского казачества) и «пролитой 
крови» соотечественников (так строилась идея исторической принадлеж-
ности Крыма и так называемой Новороссии в 2014 г.). Привлекательность 
шовинизма в том, что он чарует евразийскими и панславянскими масшта-
бами. На практике панславизм и евразийство — это всего лишь геополити-
ческие языки, вычеркивающие «Другого» в бинарных моделях противо-
стояния между «культурой» и «цивилизацией», живительными силами 
«земли и крови» и «разложившимся Западом». И по своей сути, и в ритори-
ке — это программы мировой войны и мирового господства.

Вторая — церковная доктрина «православной ойкумены», которая ско-
рее сотрудничает, чем конкурирует с популярной в дореволюционном и со-
ветском религиоведении концепцией языческого славянского единства, 
русского язычества (вспомним слеты и совместные акции неоязычников и 
неонацистов, борьбу за святого Владимира, заявления патриарха РПЦ МП 
Кирилла о спасении Полоцка от «западной угрозы»). Привлекательность 
этой идеи настолько велика, что любой локальный национализм, настаива-
ющий на обособленности россиян, украинцев и белорусов, ищет опору в 
религиозных различиях, тогда как интернационалистские утопии подпиты-
ваются за счет доктрин нашей исконной религиозной общности.

Третья — арсенал просветительских конвенций, без которых не было 
бы экзотического ориентального «Другого» культуры просвещенного «За-
пада». К числу таковых относятся «Восточная Европа», «Центрально-
Восточная Европа», «постсоветское пространство». Конечно, как отмечал 
И. Нойманн, «Другой» проявляется не только в отрицании общности, но и 
в самих вопросах вроде: действительно ли «люди с Востока» заражены 
«московской чумой»? и «являются ли московиты христианами?». Однако 
парадоксальным образом конкурируют между собой не только обрывки на-
ционалистических дискурсов, но и собирающие их исследователи. В книге 
Ларри Вульфа «Изобретая Восточную Европу» (1994, рус. — 2003, укр. — 
2009) просветительская доктрина представлена в конкуренции и даже в 
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своем роде диалектическом противоречии идей Руссо, возлагавшего надеж-
ды на Речь Посполитую, и Вольтера, верившего в гений Екатерины II. Кон-
курирующие интеллектуальные «фирмы» открыли нечто, что уже в момент 
своего создания срослось с геополитикой и предстало в виде особого евро-
пейского ориентализма на картах, в записках путешественников, ученых 
дискуссиях и этнографических описаниях. История «Восточной Европы» 
Вульфа далека от восточного «Другого» в понимании Ивэра Нойманна. 
Джек Гуди критикует «Процесс цивилизации» Норберта Элиаса и всю идею 
однонаправленного движения от варварства к цивилизации, рассуждает о 
«Востоке» в представлениях «Западной Европы» и американцев, но ни сло-
ва в своем «Похищении истории» (2006, рус. — 2015) не говорит о Восточ-
ной Европе. Будет ли она в концепции Гуди одной из «переходных» форм 
или тем же «не-Западом», что и Гана, Япония или Китай, покажет специа-
лист, который отважится изучить идентичности восточноевропейского ре-
гиона, применяя научную доктрину мэтра.

На фоне усилий Москвы осуществить «красно-белую конвергенцию» 
и возродить историческую имперскую «Россию в границах СССР» (СССР 
2.0) альтернативой для взаимного притяжения и отталкивания «славянских 
наций» является травматическая идентичность. Ее ярким образцом служат 
в последнее время работы Тимоти Снайдера, многократно выступавшего с 
тезисом о «реконструкции наций» в ущерб двум расистским проектам, ко-
торые он считает источниками современной политической карты восточ-
ной Европы. СССР, Польша, Украина, Беларусь и балтийские страны сфор-
мированы Гитлером и Сталиным, причем, уничтожив Третий рейх, совет-
ское руководство не отказалось от своей модели моноэтнических госу-
дарств, когда перекраивала послевоенную карту Европы. Травматическая 
идентичность строится в работах Снайдера на разграничении между куль-
турами стыда и культурами вины. В советской и постсоветской науке этот 
взгляд был также известен. Его обосновывал, к примеру, Сергей Аверин-
цев. Как ни странно, при всей справедливости и даже необходимости при-
зывов к раскрытию исторических источников и признанию вины, сам па-
фос работ Снайдера не может не вызвать той критики, которой подверг 
доктрину «вины и стыда» Джек Гуди в книге «Похищение истории». В би-
нарной логике заложен приговор и ультиматум. На таком языке общаются 
нации, которым нужен предлог, чтобы вести войну. В отношениях к «неи-
сторическим нациям» все «реконструированные нации», потомки Речи По-
сполитой, возможны постольку, поскольку они заживо погребли своим «со-
циальным припоминанием» идентичности имперского шовинизма и ком-
мунистического интернационала. Как нации-наследники Речи Посполитой, 
они ex defi nitio не могут состояться в качестве имперских, но могут реали-
зовать себя в форматах различных модерных национализмов, которые мо-
гут показаться лучшей конкурентной силой для подавления остатков ком-
мунистической «дружбы народов».

Пока федералистский проект терпит катастрофу в реконструируемой 
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Имперской России, он реверсным ходом добивает всякие надежды на ре-
спубликанский федерализм в республиканских нациях. Худшей конъюн-
ктуры для федеральной поликультурной идентичности Украины, чем тре-
бования Кремля «федерализировать» местное управление в Украине, не-
возможно себе представить. Национальное лидерство «батьки» в Беларуси, 
как инструмент против стирания российско-белорусской границы, и заяв-
ления об унитарном государстве в Украине — реакция на инициативы 
Кремля, который наследником Речи Посполитой себя видит только по пра-
ву Екатерининских разделов. Такое право канонизировано в учебниках 
истории и подкреплено историями национальной борьбы Украины, восста-
ний 1830 и 1863 гг., Первой и Второй мировых войн, историей оккупации и 
подавления «националистического подполья». Российские дискурсы насы-
щены латентными ультиматумами и приговорами, выдержанными в духе 
«войн памяти». Их скрытая мотивация замусорена страхами перед перспек-
тивами международной материальной ответственности, люстрации и по-
тери геополитического лидерства в регионе.

Говоря о тенденциях развития идентичностей, мы не можем оставить 
без внимания проблему языков. В целом, языковые национализмы конкури-
руют с национализмами праязыка. Разница между ними в том, что первые 
отстаивают исконный характер диалекта в границах нынешнего государства-
наследника, тогда как вторые доказывают, что один из диалектов являлся 
более древним и, следовательно, более близким к истокам всех возможных 
государств-наследников праязыка. Гремучая смесь первой и второй форм 
наполняет доктрины языковой нормализации. Где как не в учебниках по 
истории языка и в школьных курсах родного языка искать подлинные ис-
токи нынешних славянских наций? Языковая нормализация показывает, на-
сколько поздними являются все местные национализмы. Дело не только в 
том, что только в рамках современного национального канона «старобело-
русский язык» Федора Евлашевского является «источником» современного 
белорусского языка, а «староукраинский» Афанасия Филипповича — со-
временного украинского. Их записки составлены на некогда живых диалек-
тах языка, весьма далекого от современных восточнославянских литератур-
ных языков. В равной мере современный русскоязычный читатель букваль-
но не понимает тексты Михаила Ломоносова или Гаврилы Державина и 
льстит себя сомнительными надеждами, что без многолетней работы в шко-
ле и университетской филологической подготовки сможет не просто «прой-
ти», а понять Пушкина. Впрочем, и дискуссии о том, писали ли Иван Кот-
ляревский, Тарас Шевченко и Иван Франко на одном языке, являются схо-
ластикой, если забыть о концепции исконного диалекта. Современный 
украинский школьник без труда процитирует всех трех классиков, не заду-
мываясь над тем, к каким диалектам украинского языка могут быть отнесе-
ны их произведения.

Создателей всех национальных восточнославянских литератур отлича-
ет то, что в своем творчестве они отказались от высоких языков делопроиз-
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водства, богослужения и элитарного общения. Языковые национализмы, по 
крайней мере, украинский и белорусский, декларировали свое возникнове-
ние ex nihilo, на основе «народных» диалектов, которые претерпели норма-
лизацию благодаря самим же литераторам. В российской культуре, где на 
момент прихода языкового романтизма сильны были имперские коды, де-
кларативный отказ от высоких языков тоже звучал. Причем становясь «на-
родными гениями», литераторы не чурались едких выпадов в адрес своих 
читателей и почитателей. Пушкин мог с нежной иронией отзываться о сво-
ей Татьяне, которая «верила преданьям простонародной старины», и много 
лет спустя писать жене о самом себе: «... черт догадал меня родиться в Рос-
сии с душою и талантом...». Подобные формульные конструкции входят в 
язык, выпадая из сложнейших контекстов и приобретая очертания романти-
ческой тяги к сельским корням или тайного заговора интеллектуала против 
своей родины. Абсурд и неразрешимость националистического мира! Мы 
забываем, что «преданья простонародной старины» почерпнуты Татьяной 
Лариной (которая «русская душою, сама не зная почему») не из реальности 
как таковой, а из ученого («халдейского») сонника Мартына Задеки, заве-
зенного в имение Лариных в числе прочих книг «кочующим купцом». О ка-
кой именно «России» говорит Пушкин в письме Н.Н. Гончаровой от 18 мая 
1836 года, тоже понятно отнюдь не сразу, а в контексте самого письма, в 
котором поэт вспоминает о грозящих ему цензуре и полиции: «Будучи еще 
порядочным человеком, я получал уж полицейские выговоры и мне говори-
ли: vous avez trompé и тому подобное. Что же теперь со мною будет? Морд-
винов будет на меня смотреть, как на Фаддея Булгарина и Николая Полево-
го, как на шпиона; черт догадал меня родиться в России с душою и с талан-
том! Весело, нечего сказать». Подобные парадоксы можно обнаружить и в 
творчестве других российских литературных гениев — князя П.А. Вязем-
ского, М.Ю. Лермонтова, М.Е. Салтыкова-Щедрина или В.О. Ключевского. 
Преодоление имперских, дворянских и церковных конвенций произошло 
благодаря созданию «народного» литературного языка, широкодоступного 
книжного репертуара, критики и повседневного новостного чтения.

Для специалистов по истории идентичностей проблемы национально-
го языка являются самостоятельными областями истории ментальности и 
социального проектирования. В моей практике, связанной с посещением 
древлехранилищ и библиотек по всему восточноевропейскому региону, на-
ционализмы — часть рабочей повседневности. Архив и библиотека — мощ-
ные инструменты «бессмысленной и беспощадной» языковой нормализа-
ции. Сколько часов потрачено на обсуждение с коллегами очевидных истин 
— «русский язык» Рутении не имеет ничего общего с «русским языком» в 
учебниках российской школы наших дней! Нет никакого староукраинского, 
старобелорусского или русско-литовского языка, есть «простая мова» Речи 
Посполитой! Тратятся годы на филигранное отделение «полонизмов» от 
«русизмов» в кириллических источниках XV—XVIII вв. А представьте 
себе , что перед Вами сочинения московита-эмигранта князя Андрея Курб-
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ского, написанные в Речи Посполитой в конце XVI века и сохранившиеся в 
российских списках XVII — первой трети XIX в. Его язык лингвисты от-
чаянно определяют «макароническим». Пишутся тома схоластических ис-
следований о том, как в его сочинениях отличать московизмы, полонизмы и 
рутенизмы. А сам он подбрасывает поленья в топку, ссылаясь на «тамош-
ний» московский язык, приводя отдельные пояснения на «русском» языке, 
транслитерируя «римские» пословицы или татарские имена и топонимы.

И это была весьма распространенная практика. Языковая ситуация Ре-
чи Посполитой вырастала из глубокого взаимопроникновения культур. 
С польского на русский в XV в. переведены апокрифы «Житие Алексея», 
«Страсти Христовы», «Повесть о трех королях». В начале XVI в. литовские 
татары записали арабским письмом ряд русских текстов, ныне известных 
как русско-татарские «китабы». Тогда же местные «жидовствующие» пере-
водили с иврита «Песнь песней» и дошедшие позднее до Москвы и запре-
щенные там «Аристотелевы врата». Литовские Статуты составлялись на 
русском, латыни и польском, причем с начала XVII в. именно польские пе-
реводы выдержали до 1786 г. шесть переизданий, хотя в статутах были за-
креплены правовые нормы Великого княжества Литовского. Обратная си-
туация — с польского на славянский и «простую мову» Василий Тяпинский 
переводит Новый Завет Симона Будного и публикует свое Евангелие около 
1571 г. Десятью годами позже при поддержке из Москвы и при активном 
участии московских эмигрантов в Речи Посполитой издается славянская 
«Острожская Библия» с предисловием на «простой мове». Она получила 
широкое распространение, в том числе и в Москве. Позднее до Москвы 
дошли и были приняты такие книги «литовской печати», как «Евангелие 
учительное» Кирилла Транквиллиона Ставровецкого (Киев, 1619), «Книга 
о вере» (Киев, 1621), «Евхологион» Петра Могилы (Киев, 1646), «Синоп-
сис» Иннокентия Гизеля (1672—1674). У всех этих памятников, как и у раз-
личных версий учительных Евангелий и катехизисов, не было единой «об-
щереспубликанской» читательской публики, их значение именно в том, что 
они поддерживали нужды языковых субкультур в ситуации, когда никакой 
единой «гиперкультуры» не существовало в принципе.

Конечно, есть и другие сложные проблемы. Например, отражает ли 
канцелярский письменный кириллический язык (письмо) Великого княже-
ства Литовского и Короны Польской какой-либо особый диалект или явля-
ется функциональной реальностью — своеобразной кириллической латы-
нью, подобной, например, книжному церковному языку в русских землях 
(так называемому церковнославянскому)? Миллионы листов неразговорно-
го языка? Точно так же мы не сможем проверить, что именно «живого» в 
языке Ивана Грозного или протопопа Аввакума, которые принято считать 
живыми, отражающими повседневную московскую речь XVI и XVII веков. 
Языки Яна Кохановского, Франсуа Рабле или Мигеля де Сервантеса поры-
вают с принятыми условностями выражения, они избыточны, диалог с чи-
тателем на языке «публики» для них составляет предмет особой заботы. 
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Это как раз то, чего не хватает Ивану Грозному и Аввакуму, вряд ли надеяв-
шимся на быстрое и повсеместное тиражирование своих сочинений, на то, 
чтобы стать «притчей во языцех». Языку московского делопроизводства со-
ответствует исторически локальная форма фиксации — столбец беглой 
канцелярской скорописи и функция писца — дьяка или подьячего. Деловые 
языки имеют свою историю, и они далеки от огромного безмолвия беспись-
менного «большинства» как в Московии, так и в Рутении.

Это были «народы», но у них не было идентичности. Вообще никакой. 
Историкам-этнологам и антропологам непривычно рассуждать в категори-
ях, которые вычеркивают миллионы людей из истории «наций» или хотя бы 
«этносов». Однако такой проект успешно реализуется применительно к мо-
сковским идентификациям раннего Нового времени, например, в работах 
Нэнси-Шилдс Коллманн, Вэлери Кивельсон, Андре Береловича, Михаила 
Крома. Все известные способы идентифицировать себя в челобитных, сви-
детельских «речах» и т. д. определяют статус субъекта через понятия под-
данства, религиозной идентичности, профессии, родства, городской при-
надлежности, слободы и т. д. При этом «русских людей» в отличие от евро-
пейских «немцев», «фрягов», «ляхов», «литвинов» и др. мы обнаружим 
главным образом в посольской документации и летописных источниках. 
Самоидентификации населения Российского государства и высказывания 
российских интеллектуалов об «идентичностях» раннего Нового времени 
пересекаются в понятиях, далеких от национализма. Русские люди до кон-
ца XVIII в. не жили в «русской нации», не знали о существовании никакой 
такой нации, а все идеи о своем общежитии высказывали в категориях ре-
лигиозности («православный народ»), которые были заведомо шире любой 
нации, или политики, которая возводила всех их к единому подданству 
(«холопство господарю»).

Историки языка, и среди них Евфимий Карский, Христиан Станг, Юрий 
Шевелев, Борис Успенский, Владимир Свежинский, Артурас Дубонис, Ми-
хаэль Мозер, Андрей Даниленко, Виктор Мойсиенко, говорят о русском де-
ловом языке Рутении (или «Великого княжества Литовского») как особом, 
отличном от московского русского. Иногда для удобства его отличают от 
«русского» определением «руський», однако это вымышленная в современ-
ной лингвистике условность. Никто в эпоху бытования московского и 
польско-литовского русских языков между собой их не сравнивал и по-
разному не называл. Единственный источник для реконструкции 
«украинско-белорусского русского языка» — памятники письменности. 
Носителей языка Рутении больше нет. Несмотря на эту утрату, не вызывает 
сомнений, что согласие между регионами Речи Посполитой поддержива-
лось канцелярским языком, одним из которых долгое время был канцеляр-
ский русский. Им же к началу XVI в. была проведена грань непонимания 
между Рутенией и Московией. Русский язык на окраинах («кресах») Речи 
Посполитой взаимодействовал с польским языком, но примеры взаимодей-
ствия рутенского русского с московским русским незначительны. Их мож-
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но обнаружить в памятниках московской письменности — например, в со-
чинениях московского репатрианта Ивана Пересветова, много лет прожив-
шего в польско-литовских русских землях, московских полонофилов эпохи 
Смуты или Симеона Полоцкого. Вкрапления речи литвинов, говоривших на 
русском языке «кресов», без труда распознаются в массиве московских де-
ловых текстов. Возникали уже в XVI в. коммуникативные сбои при обще-
нии между московитами и литвинами. Скажем, на переговоры с московским 
посольством под Ямом Запольским в конце 1581 — начале 1582 г. римский 
легат Антонио Поссевино подыскал себе ученого королевского московита 
Умара Сарыхозина. Рутенский переводчик мог не понять московитов, поэто-
му потребовалась помощь именно королевского московита. Но при Поссе-
вино в Москве и в Речи Посполитой был и рутенский толмач, который пере-
водил, в частности, материалы посольства Поссевино, отразившиеся в мо-
сковских посольских книгах. Разумеется, ни для Ивана Грозного, ни для 
Стефана Батория, монархов по обе стороны конфликта, никакого языкового 
национализма не существовало. Король Стефан общался со своими польско-
литовскими подданными через переводчиков, а царь Иван, произносивший 
на московском русском многочасовые речи, неоднократно при своих под-
данных заявлял, что ни он сам, ни его предки не являются русскими, а про-
исходят «из Немец», то есть из Священной Римской империи. Подразумева-
лось происхождение от Пруса, легендарного брата императора Августа.

Языковое непонимание между двумя правителями русских земель бы-
ло колоссальным и влекло за собой дипломатические коллизии. 20 октября 
1582 г. в Варшаве король Стефан должен был принести присягу на Ямза-
польском договоре перед московскими послами. Князь Дмитрий Елецкий, 
согласно его отчету, был предупрежден литовским канцлером Остафием 
Воловичем: «И как мы х королю пришли, и Остафей говорил нам: королю 
присяга говорити по-латынскии, и вы себе слушайте. И мы, холопи твои, 
говорили, чтоб король припись говорил по-русскии, чтобы нам было знат-
но. И Остафей говорил: король по-русскии говорити не умеет, а как королю 
присяга по-латынскии говорити, и я вам то прочту по-русскии, да чол Оста-
фей припись по-русскии». Король не должен был уметь читать кириллицу 
и даже мог позволить себе не произносить русский текст, записанный лати-
ницей. Он читал на латыни, а на русский переводил его слова литовский 
канцлер. А на какой «русский»? Речь идет, конечно, о выработанной со-
вместно московитами и польско-литовскими послами под Запольским 
Ямом русской копии договора, которая была в равной мере понятна и мо-
сковской и польско-литовской стороне. Деловые языки пересекались в по-
добных текстах, не создавая ни общей нормы, ни наддиалектного койне. 
Московиты возмутились для протокола, но приняли как данность. В конце 
концов, намекал Волович, если нужно услышать, что именно произносит 
король из условий договора, нужно учить латынь.

В Речи Посполитой выбор языков был связан с рядом взаимно пере-
секающихся конвенций. Шляхта осваивала разговорный польский, который 
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завоевывал место «культурного» языка. Русский письменный оставался 
обязательным в канцелярском делопроизводстве на русских землях как Ко-
роны, так и Литвы, причем его привилегированная роль была закреплена в 
постановлении Люблинской унии и сохранялась вплоть до 1696 г., когда 
делопроизводство окончательно перешло на латиницу (польский и латынь). 
Уже упоминавшийся князь Андрей Курбский, будучи московитом, отказы-
вался в волынских шляхетских судах подписываться кириллической под-
писью, поскольку заверял документы только латиницей. Московит в начале 
1570-х гг. вынужден был объяснять в суде Речи Посполитой свое упрямое 
нежелание пользоваться кириллицей! Если Курбский не умел писать «по-
русски», то значит ли это, что он не был писателем? Или был лишь частич-
но образованным писателем? Или он считал, что ниже его, коронного под-
данного, достоинства заверять документы кириллицей? Как бы то ни было, 
он покусился на святое право русских земель, присоединенных накануне к 
Короне, опираться на кириллицу как на основной язык делопроизводства. В 
постановлении киевского сеймика 1571 г. требование оформлять все «ли-
сты» только «рускими литерами и езыком» сопровождалось совершенно 
аналогичной конструкцией: киевляне будто бы не понимали королевские 
«листы», «писаные полскими литерами з мешанем латинских слов». Это 
была республика без языковых наций. Здесь король не понимает языки сво-
их подданных, а по-русски не может даже прочитать с листа, московский 
эмигрант позволяет себе подписываться латиницей и, прожив не один год в 
стране, не уметь подписываться кириллицей, а целое воеводство отказыва-
ется читать королевские послания, если они написаны латиницей, да еще и 
с латинскими словами. Взаимопонимание и «общая судьба» возникали не 
из общего языка, а церковные книги сохраняли столь тревожную для иезуи-
тов и папских агентов перспективу общности с Москвой. Впрочем, как по-
казал Томаш Ходана в своей недавней книге «Между королем и царем» 
(2008), перспектива эта была преувеличена иезуитом и ректором Виленско-
го университета Петром Скаргой. Мы могли бы добавить — эту перспекти-
ву видели при Скарге и многие польско-литовские русины и королевские 
московиты, но допускали ее главным образом как воссоединение с Москвой 
под властью польского короля и великого князя литовского (хотя и восхо-
ждение московской кандидатуры на польско-литовский трон неоднократно 
обсуждалось). Как показала московская Смута, такой сценарий существо-
вал, но нужно было уметь его осуществить. Какими бы ни были тревоги, 
языковые традиции не гарантировали унификации.

«Словенским» языком называли книжное письмо. Все, кто пользовал-
ся этим понятием, а среди них Франциск Скорина, князь Андрей Курбский, 
Симон Будный, Иван Федоров и Петр Скарга, не подразумевали никакого 
«разговорного» языка, а говорили о функциональном письменном языке 
кириллической книги. Этот язык не мог составлять основу для славянской 
«нации». Например, выражение «natione Sclavus» (по происхождению сла-
вянин) не использовалось ни на каком языке Речи Посполитой и не встреча-
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ется в московских источниках. Проектов славянского эсперанто, вроде 
«словио» Марка Гучко в наши дни, не существовало. Сама формула «(такой-
то) нации» не влекла за собой никакого языкового национализма. Когда 
Стефан Баторий писал возмущенное послание Криштофу Радзивиллу Пе-
руну, обвиняя его в смерти своего слуги-московита Владимира Заболоцко-
го, он называл происхождение убитого «natione Moscus». По рождению 
моско вит — было бы непозволительным анахронизмом переводить: «по 
национальности московит». «Славянской» нации не было вообще — это 
античный географический этноним, который оброс ренессансной и бароч-
ной риторикой в XVI—XVIII вв., никого конкретного не называя и никому 
не оставив никакого актуального языка самоидентификации. Это и позво-
лило Петру Скарге совершить возмутительный, хотя не очень понятно — 
чем именно возмутивший православных современников, выпад в адрес 
славянского книжного языка: на этом языке никто не говорит, на нем нельзя 
овладеть ученостью (то есть буквально: обучаться, например, в школе). Но 
это же содействовало перенесению на московскую почву русинской 
«Острожской Библии» и «Грамматики» Мелетия Смотрицкого. «Возвраще-
ние» в Россию сочинений Курбского позднее происходило уже благодаря 
усилиям московских полонофилов.

Нельзя согласиться с бытующим в научной литературе положением, 
что «простая мова» являлась не языком, а по аналогии со средневековой 
латынью — «вульгарным славянским» или, как писал Борис Успенский, 
своеобразной «системой запретов» в отличие от «правильных» языков Речи 
Посполитой. Слово «просты» (ср. польск. prosty) в одном из значений под-
разумевало язык «правильный», «корректный», а не только «простой» (в 
значении, скажем, «необработанный», «сниженный», «разговорный», 
«вульгарный»). Прямая параллель обнаруживается в Москве XVI в. — По-
сольский приказ допускал обучение иностранцев в России местному «пря-
мому языку». Это точная калька русинского аналога — «прямой» по-
московски и есть «простой» по-русински. Поиск исконного народного язы-
ка и определений для него упирается в стену: до рождения национализма не 
было популярных «своих народов» и не было кодифицированных и как-то 
еще осмысленных «народных языков». На «простой мове» в повседневной 
жизни не говорили в Рутении селяне и мещане — на ней писали ученые, 
говорили ораторы и защищали свои интересы в суде все правоспособные 
подданные-граждане Речи Посполитой. Но и в Российском государстве на 
«прямом языке московском» после реформ, принятых на Стоглавом соборе 
1551 г., тоже не говорил «народ», на нем учили в аристократических семьях 
дома, прихожан — также на дому в духовных «училищах» и, возможно, в 
импровизированных классах для высшего чиновничества, подобных школе 
Федора Ртищева середины XVII в. Только протопопы крупнейших соборов, 
«старейшие» и «избранные» священники получали право руководить 
«книжной справой», то есть по существу — цензурой и исправлением книг, 
хранившихся в церковных библиотеках.
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Преемственность между литературными языками и их определениями 
и диалектами современных россиян, белорусов и украинцев была создана 
языковедами в эпоху национализма. Русский язык ничего не давал для 
интеллектуалов-идеологов «славянских наций» еще в XVII в. Освоение 
«простого» / «прямого» славянороссийского языка по грамматикам было 
рождено в рамках униатской повестки и открывается публикацией учебных 
пособий Мелетия Смотрицкого, которые послужили отправной точкой для 
обучения языку и в Московской Руси (1619, 1-е изд. в Москве — 1648). 
Именно в концепции Смотрицкого церковно-славянский язык отличался от 
«простой мовы» не функционально, а иерархически, как более высокий от 
более низкого (по аналогии с латынью и польским). Для истории взаимопо-
нимания между Рутенией и Московией приход «Грамматики» не был пере-
ломным этапом, поскольку, как идею «славянороссийского народа» париро-
вали в Москве идеей «белорусцев», так и правильный церковнославянский 
язык был принят как ученый конструкт, пригодный для подданных царя 
лишь условно. «Грамматика», по которой учили язык еще Михаил Ломоно-
сов и Василий Тредьяковский, была использована для формирования «рос-
сийской грамматики», но по своему происхождению была продуктом дале-
кого от московской церковной иерархии униатского мировоззрения — по-
пыткой объединить «старожитный народ российский», уходя от затаивших-
ся в нем политических и религиозных противоречий.

Самоидентификация через польского или литовского «Другого» стала 
в Москве XVI—XVII вв. частью государственной идеологии, как различие 
«государя» от «господаря» в именовании суверенов, а Судебников от Стату-
тов в правовом регулировании. «Литва» и «ляхи» не только появляются как 
особые идентификации, но и приклеиваются к носителям польского языка 
и немосковским русинам. Определение «Лях», которым наградили, напри-
мер, побывавших в плену у короля Сигизмунда Старого ученых москов-
ских аристократов братьев Лыковых или Ивана Васильевича Ляцкого (воз-
можно, знавшего польский язык еще до эмиграции в 1534 году), станови-
лось прозвищем на всю жизнь и могло передаваться по наследству (впро-
чем, московские бояре по происхождению Ляцкие в эмиграции придумали 
легенду о том, что их предки вышли на московскую службу из Короны 
Польской). В российско-польско-литовской дипломатии роль своеобразных 
языков-«пиджинов» мог выполнять любой из деловых языков региона. 
Ивана Грозного, а много позднее фаворита царевны Софьи, князя Василия 
Голицына, современники хвалили за знание польского языка. Однако зна-
чит ли это, что они учили польский, как мы бы сегодня продвигались по его 
изучению от уровня начального A1 до экспертного С2? Конечно, нет. Но 
каковы были пороги «знания языка»? Например, московский князь-эмигрант 
Семен Бельский, бежавший в Великое княжество Литовское вместе с Ива-
ном Ляцким, в январе 1536 года целый час выступал перед господарской 
радой, доказывая свою верность королю Сигизмунду Старому. На каком 
языке он говорил? Конечно, от своего отца-литвина он мог получить азы 
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русского языка Великого княжества Литовского. Но вряд ли их одних было 
достаточно, чтобы за полтора года подтянуть свой язык на уровень, позво-
ляющий в течение часа произносить речь, по словам Николая Нипшица, 
«столь проникновенную, основательную и мудрую, что все мудрые и уче-
ные говорят, что, окажись на его месте сам Цицерон, он и то вряд ли сказал 
бы лучше». Нипшиц ссылается на авторитеты, видимо, потому, что понял 
из выступления князя не так много, но похвалы вряд ли были формальной 
вежливостью. Бельский мог говорить как умел на одном из языков региона 
и быть понятым, а мог опираться на московский русский, испещряя его за-
имствованиями из латыни, польского и «простой мовы».

Бурный рост языковых знаний в Москве происходит как ответ на вы-
зовы Смуты, а точнее, с целью подавления ее последствий — причем даже 
не полонизации, а своеобразной русинизации (чтобы отличить это понятие 
от более поздней имперской русификации и от «третьего южнославянского 
влияния» в Москве во второй половине XVII в.). В то же время русинизация 
говоров в самой Речи Посполитой была в своем роде нормализацией или 
унификацией одного из высоких языков, который испытывал влияние са-
мих говоров, а также польского, латыни, славянского книжного языка и в 
меньшей мере заимствовал напрямую элементы других языков региона. В 
Москве не предпринимались попытки унифицировать и сам «прямой язык», 
и иностранные влияния, поскольку инструменты нормализации находились 
в руках церковной и светской властей, а все известные ныне языковые дис-
куссии со времен Максима Грека напрямую касались «книжной справы». 
Охота на «книги литовской печати» и их ритуальное сожжение в Москве в 
конце 1620-х гг., как показали исследования Татьяны Опариной и Андрея 
Булычева, сопровождались созданием в московском православии специаль-
ного чина для переобращения и повторного крещения отпавших русинов. 
По сути, это было первое усилие по инкорпорации всех русинов в состав 
Российского государства («Великая, Малая и Белая Россия» вошла в титул 
царя Алексея Михайловича в 1654—1655 гг.). В такой форме своеобразный 
православный «прозелитизм» способствовал отделению «белорусцев» от 
«литвинов» и «ляхов». Идентичности украинских православных (на тот мо-
мент также — «белорусцев») меньше заботили Москву, хотя покупать кни-
ги «литовской печати» сначала запрещалось именно в Киеве. Проект уни-
чтожения «литовских» книг по охвату вполне сопоставим с первым образо-
вательным проектом Московского Печатного двора несколько лет спустя — 
созданием массовой стереотипной «Азбуки» Ивана Бурцева.

Значительным шагом в истории славянских национализмов становятся 
усилия русинов-униатов после московской Смуты сформулировать учение 
о нерелигиозном, кровном единстве русских. Немалую роль в формирова-
нии страха перед московской религиозной угрозой играли ученые тракта-
ты, начиная с хроник, опирающихся на «Анналы» Яна Длугоша, и заканчи-
вая иезуитской доктриной тотального переобучения русинов, принятой под 
диктовку Петра Скарги и Антонио Поссевино. В конце XVI — начале XVII 
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в. в Полоцкой и Виленской иезуитских академиях, а также в Замойской и 
Острожской академиях учились в числе русинов и московиты. Учились, в 
целом, неплохо, судя по сохранившимся в бумагах Антонио Поссевино в 
Риме подробным отчетам Виленской академии. Уверенность в их обучае-
мости была доказательством того, что в Речи Посполитой допускали пер-
спективу обращения не только русинов, но и, по меньшей мере, части мо-
сковитов в католицизм. При этом их учили не языку их повседневного об-
щения, а греческому, латыни, польскому. Каждый из этих языков был, как и 
«простая мова», языком межкультурного общения, то есть lingua franca, а 
сами такие языки вырастали в региональные культурные коды без четкой 
национальной идентификации.

Функционально «простая мова» должна была преодолевать разговор-
ные «узусы», поскольку была именно регулярной системой, в которую 
местные говоры проникали лишь украдкой. Вспомним еще раз загадочный, 
с языковедческой точки зрения, пример московита князя Андрея Курбского 
в эмиграции. Он не умел (или не хотел) писать (или подписываться) по-
русски (или кириллицей). При этом нет ни одного упоминания того, что 
князь чего-то не понимает в речи или текстах своего нового отечества. Он 
сам принимает из рук судебных поверенных («возных») повестки и акты, 
сам часто читает их на глазах у свидетелей. Возможно, происходит какое-то 
обсуждение прочитанного, но об этом за почти два десятилетия судебной 
активности князя Андрея в актовых книгах не сказано ни слова. Его много-
летнее пребывание на Волыни ознаменовано сотнями судебных актов, в ко-
торых неоднократно записана речь от имени самого князя. В записях его 
высказываний и в текстах от его имени мы не уловим ни следов московско-
го русского языка, ни волынских или полесских говоров, в среде которых 
князь многие годы «варился». На канцелярский язык бытовая речь перево-
дилась, почти не оставляя после себя следов. Принято говорить о том, что 
белорусские диалектные особенности начали проникать в деловой русский 
язык Речи Посполитой раньше, чем украинские. Однако на сегодня ясно, 
что региональные особенности «простой мовы» лишь условно вписывают-
ся в современную политическую карту. Национальный принцип идентифи-
кации диалектов Речи Посполитой только запутывает ситуацию, поскольку 
исследователи всегда оказываются перед более сложной проблемой, тре-
бующей масштабной карты диалектных вкраплений в письменные масси-
вы. Если носитель диалектных особенностей, скажем, «старобелорусского 
языка» оказывался канцеляристом и переписчиком далеко за пределами ны-
нешней Беларуси, то рассмотрению подлежат, по меньшей мере, четыре 
версии:

1) переписчик работал вне зоны действия своего диалекта,
2) таковы и были диалектные черты переписчика и места его работы,
3) письменный источник составлен в зоне действия одного диалекта, 

но скопирован в другой,
4) переписчик в своей работе не отражал никакого диалекта, а копиро-
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вал тексты, придерживаясь инструкции по замене знаков или просто не по-
нимая их фонетического значения.

Для того чтобы выбрать одну из возможностей, нужно знать всего 
лишь всё. Всего-то лишь. Нужно получить научные издания всех сохранив-
шихся актов, актовых книг, памятников церковной книжности, литературы 
и публицистики, сравнить их диалектные особенности в синхронии, диа-
хронии, по слоям внутри каждой книги. Нужно определить по почеркам и 
прямым упоминаниям писцов каждого акта, каждой книги, каждого слоя 
книги, а лучше — узнать их имена и curriculum vitae. Нужен и обширный 
сравнительный материал по тому, как отражались диалекты Речи Посполи-
той в иной языковой среде — скажем, в тех же псковских и новгородских 
летописях, московских посольских книгах, еврейских, арабских и тюрк-
ских транслитерациях. На сегодня все обобщения, касающиеся русских 
языков России и Речи Посполитой нового времени, такой научной базы не 
имеют. И в этом, конечно, вина не одних лингвистов.

Почему же продвижение к ответам на самые существенные вопросы 
предыстории восточноевропейских национальных и языковых сообществ 
до сих пор происходит так медленно? В заключение было бы важно вер-
нуться к нашим начальным рассуждениям. Изучение идентичностей Речи 
Посполитой, Рутении, Московии, Российской империи — чрезвычайно 
тонкая задача, требующая филигранных техник и не имеющая ничего об-
щего со «школьным» представлением о «нашем прошлом». Рутения — го-
раздо больше «прародина» моих коллег Наталии Яковенко и Геннадия Са-
гановича, чем трех восточнославянских наций. Возможно, в чем-то и моя. 
Истоки народных наций Нового и Новейшего времени следует искать в 
языковых национализмах, сконструированных сообществах и дискуссиях 
интеллектуалов недавнего прошлого. Конечно, понимая, что непосред-
ственный опыт «Другого» должен быть плотным, мы превращаем жителей 
Московии или Рутении в «наших предков». Однако понять «Другого» в том 
прошлом, языки которого недоступны без специальной научной подготов-
ки и больше не существуют в живой речи, настолько же проще в древлехра-
нилище, насколько рассуждать об идентичности белорусов, украинцев и 
русских проще, читая Зоську Верас, Лесю Украинку или Марину Цветаеву. 
«Проще», конечно, не в смысле легкости чтения, а только, выражаясь на 
языке исторической науки, в соответствии источников предмету исследова-
ния.
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Віктар Кахновіч

« Кахновіч Віктар Адамавіч, нарадзіўся 24.08.1983 у вёсцы Цера-
бень Пінскага раёна. Скончыў мясцовую Церабенскую БШ, што ўжо гадоў 
10 як закрытая за некамплектам вучняў. Вёска Церабень знаходзіцца на ма-
ляўнічым правым беразе ракі Бобрык, з усіх бакоў аточана лесам. І лесам  
якім? Файным, духмяным. Сосны, вольхі, ясені, грабы, бярозы, елкі. Улет-
ку у ваколіцах шмат чарніц, увосень — грыбоў. Непасрэдна вакол Церабня 
сапраўдных і вялікіх балотаў няма. Хіба што паабапал шашы да суседняй 
вёскі Бобрык ёсць балоцістая лужа, разлеглая на метраў з трыста ў дыяметры. 
Раней, як казалі старэйшыя людзі, дарогу між вёскамі нярэдка залівала; ды 
і рака была іншая — глыбокая, пакручастая, з балоцістымі і глеістымі бера-
гамі. І ў той даўняй рацэ вадзілася процьма рыбы (ментузы, язі, плотвы), 
якіх дзед і прадзед лавілі яшчэ мяхамі. Расповяды пра тое даўняе, даме-
ліярацыйнае, Палессе цікавілі і захаплялі, і, пэўна, схілілі мяне да гісторыі. 
Таксама як і расповяды сваякоў пра мінулае, пра продкаў, што жылі больш 
цяжка, але душы мелі чысцейшыя.

Па заканчэнні мясцовай школкі я адвучыўся два гады ў Ліцэі БДУ і 
паступіў на гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 
Трэба сказаць, што ўніверсітэт запамятаўся файнымі выкладчыкамі, нейкай 
узнёслай і інтэлектуальнай атмасферай сваіх муроў і сваіх студэнтаў. Па 
скан чэнні навучання на факультэце былі магістратура, аспірантура, абаро-
на кандыдацкай дысертацыі. Затым праца ва ўніверсітэце. Мінск і Міншчына 
таксама па-свойму файныя. Напрыклад, узгоркі, ціхаплынная Свіслач, 
струн кія хваёвыя бары, гаі з таполі і асіны. 

Але свой край, Палескі, — ёсць часткай сэрца ў духу і целе. І рас-
крывае тое ўнутранае сэрца мова: згадваецца церабенская гаворка — далі-

БЕЛ
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 Гісторыя каланізацыі і асваення Паўночнага 
Прычарнамор’я1 (XVIII — пачатак ХХ ст.)
Даклад прачытаны на круглым стале ў пасольстве Украіны 

ў Беларусі «Ці існуе так званая Наваросія?»
У кантэксце апошніх падзей надзвычай актуальнае гучанне набылі 

пытанні з гісторыі і сучаснасці Украіны. Сярод іх заўважная і праблема 
«Наваросіі». Перадусім, з гістарычнага боку, важна раскрыць змест гэтага 
прасторава-гістарычнага вызначэння, а таксама акрэсліць этна-гістарычны 
кантэкст напаўнення гэтага надзвычай палітызаванага на сёння панятку.

бог, украінская, зразумелая не толькі ў ваколіцах Пінска, Лагішына і Пагост-
Загародскага, але і далёка на поўдзень. Тым болей тое выразна адчувалася, 
што суседняя вёска Чамля, аддзеленая ад Церабня ракой, мела адрозную 
гаворку, беларускую (і дзе-канне, і це-канне, і а-канне, і нейкая спецыфічная 
расцягнутая вымова). І канешне ж, беларуская і ўкраін ская гаворкі — 
мясцовыя, палескія — вельмі проста дазвалялі паразумецца. Яны ёсць бліз-
кімі, але ўсё ж — не тоеснымі.

Звяртаючыся да гучання гаворак і таго светаадчування, што яны ня-
суць, неяк не тое што розумам, але сэрцам адчуваеш повязь часоў, прасторы 
і чалавека. Так, сапраўды ўзнікае вельмі жывое прымардыялісцкае адчуван-
не сваіх каранёў: адчуваеш, што этнічнасць існуе і перадаецца ад самых 
даўніх часоў; для нашага Палескага краю — можа, яшчэ ад ІІ тысячагоддзя 
да н.э., ці ад сярэднедняпроўскай археалагічнай культуры (першыя хаты, 
апрацоўка металаў, сельская гаспадарка). Несумненна: падобнае адчуванне 
месца і часу, іх гучання — даступнае і самое па сабе зразумелае, бадай 
аўтаматычнае для многіх людзей-землякоў. З усяго таго проста напрошва-
ецца выснова пра тое, што ў кожнага народа ёсць свой дух і свая душа… 

…У 2014 годзе рэгіянальны паўночна-еўразійскі «Вавілон» вырашыў 
адабраць права на свабоду, мову, гісторыю, адметнасць і самую  зямлю ва 
ўкраінскага народа. І пачуваецца пры гэтым той нахабны паўночны «Ваві-
лон» надзвычай дзёрзка: штурхае сябе думкамі аб сваёй «сусветнай місіі» і 
выключнай абранасці на «святыя справы», каб бараніць зямлю ад сусветна-
га «Вавілона». Але ёсць праблема — той самы паўночны «Вавілон» і ёсць 
праява сусветнага зла. І тая брыдкая і нахабная хлусня, якой так шмат 
вылілася на галовы ўкраінцаў, — менавіта пацвярджае і раскрывае ўнутра-
ную прыроду паўночнага цмока. І самалёта не збівалі, і салдатаў не пасылалі, 
і ракеты з танкамі не скіроўвалі, і мірнага жыцця не разбуралі. Вось 
сапраўды: і чорнае — не чорнае, і белае — чорнае. Але годзе! Няхай Бог 
бароніць ад таго цмока ўкраінскі народ-пакутнік!»

1 Большасць даследчыкаў Паўночнага Чарнамор’я ў акрэсленні рэгіёна ўслед за Клаўдыем 
Пталемеем (І ст. н.э.) называюць так паўночную часціну Азова-Чарнаморскага басейну ад р. Дон 
да вусця р. Дунай. (Заўвага аўтара.)
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Па-першае, панятак «Наваросіі» — дастаткова позні і спекулятыўны. 
Так, вядома, што 22 сакавіка 1764 г. указам Кацярыны ІІ была створана но-
вая Наварасійская губерня ў складзе т.зв. Новай Сербіі і Наваслабадскога 
казачага палка [1, с.53]. Пасля таго як у жніўні 1775 г. была скасавана За-
парожская Сеч, яе землі ў 1776 г. таксама далучаліся да Наварасійскай гу-
берні [1, с.55]. Уласна кажучы, у гэтым і палягала першачарговая задума 
новай губерні — інкарпарацыя ва ўніфікаваную адміністратыўна-палі тыч-
ную і сацыяльна-палітычную сістэму спецыфічнага казацка-ўкраінскага 
рэ гіёну і вобласці качавікоў на поўнач ад Чорнага і Азоўскага мораў. Заўва-
жым, што менавіта па ініцыятыве Г.А. Пацёмкіна да Наварасійскай губерні 
адышлі абшары паўднёвых частак Слабажыншчыны, Гетманшчыны і Пра-
вабярэжжа, а таксама землі, што былі забраныя ў Асманскай імперыі пасля 
пе раможных для Расіі войнаў (1768—1774 і 1787—1791 гг.) — у 1774 г. па-
між Дняпром і Бугам і «бар’ерныя землі» (Азоў, Марыупаль), у 1783 г. — 
Крым, у 1791 г. — паміж Бугам і Днястром (Ачакаўская вобласць) [1, с.53].

Такім чынам сфарміраваўся абсяг зямель, на якія ўмоўна пашыраецца 
тэрмін «Наваросіі» ў сэнсе сіноніма Наварасійскай губерніі. Між тым, 
тэры тарыяльнае акрэсленне гэтага тэрміну заставалася дастаткова ўмоўным, 
паколькі Наварасійская губерня зазнавала шэраг рэарганізацый і пераў тва-
рэнняў. Так, у 1775 г., у сувязі з адыходам да Наваросіі зямель Запарожскай 
Сечы, яе ўсходняя частка была вылучана ў Азоўскую губерню. Аднак, ужо 
ў сакавіку 1783 г. Наварасійская і Азоўская губерні былі злучаны ў межах 
новай Кацярынаслаўскай губерні, пакуль у снежні 1796 г. абшару не быў 
вернуты назоў Наварасійскай губерні [1, с.61, 63]. Затым ужо ў кастрычніку 
1802 г. яна была падзелена на тры новыя губерні: Мікалаеўскую (Херсон-
скую), Таўрычаскую, Кацярынаслаўскую. Менавіта гэтыя губерні пад-
парадкоўваліся ў ХІХ ст. наварасійскаму генерал-губернатару з рэзідэнцыяй 
у Адэсе. Наварасійскае і бесарабскае генерал-губернатарства існавала да 
1874 г. і апасля яго скасавання межы «Наваросіі» сталі вельмі ўмоўнымі: 
часам да Наварасійскага краю далучалі і Бесарабію, і Кубанскую вобласць, 
і Вобласць Войска Данского, і Стаўрапольшчыну [2]. Але найчасцей да 
краю адносілі абшар Наварасійскай губерні па стане на 1796 г.

Менавіта такім чынам, у межах акрэсленых вышэй трох губерняў, ра-
зумелі абрысы краю даследчыкі і публіцысты як ХІХ ст., так і ХХ ст. 
Напрыклад, першыя выдатныя даследчыкі рэгіёну Апалон Аляксандравіч 
Скалькоўскі (1830-я гг.) і Дзмітрый Іванавіч Багалей (1880-я гг.) [3; 4]. Між 
тым захоўвалася няпэўнасць, што да асобных раёнаў з прыналежнасцю іх 
Наварасійскаму краю: так, Багалей да «Наваросіі» альбо «наварасійскага 
стэпу» адносіў тры згаданыя губерні, але без Крыму [4, с.5].

Новае разуменне краю і самое Украіны з’явілася як вынік нацыянальна-
вызваленчых і рэвалюцыйных працэсаў у пачатку ХХ ст. [5, с.10]. У 1918 г. 
Кацярынаслаўская, Таўрычаская (без Крыму) і Херсонская губерні сталі 
часцінай Украінскай дзяржавы (УНР). Затым гэты рэгіён стаў часткай 
УССР, і ўжо ў 1920-я гг. з’явілася разуменне даследчыкамі краю як Паўднёвай 
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Украіны. Тэрмін гэты стаў сталым і пашыраўся на землі Украіны, што 
інтэнсіўна каланізаваліся менавіта ў апошняй траціне XVIII— XIX стст., 
зн. колішнія землі «Ханскай Украіны», Запарожскай Сечы і Наваросіі. 
Напрыклад, Наталля Палонская-Васіленка, адзін з піянераў у вывучэнні да-
дзенай праблематыкі, у сваіх працах у 1940-я гг. выразна пісала аб кала-
нізацыі гэтых зямель менавіта як Паўднёвай Украіны [6]. Агульна, у савец-
кі час тэрмін «Наваросія» справядліва лічыўся анахранізмам і не ўжываўся 
праз свой зневажальна-каланізатарскі акцэнт [7; 8]. Напрыклад, выдатная 
савецкая даследчыца асваення краю Алена Іосіфаўна Дружыніна ў працах 
1959 і 1970 гг. выкарыстоўвала як раўназначныя тэміны «Паўночнае Пры-
чарнамор’е» і «Паўднёвая Украіна» [9; 10]. Гэта і зразумела з улікам таго, 
што была задэкларавана стратэгія Савецкага Саюзу — права народаў на 
самавызначэнне як легальнае, намінальна рэальнае раўнапраўе, спосаб жа 
сумеснага жыцця розных нацый і этнасаў вызначаўся як «дружба на-
родаў».

У 1969 г. у доктарскай дысертацыі В.М. Кабузана адбілася выкарыстанне 
як сінанімічных тэмінаў «Паўночнае Прычарнамор’е» і «Наваросія» [11]. 
Затым гэты даследчык шырока ўжываў тэрмін «Наваросія» — менавіта для 
трох акрэсленных вышэй губерняў і ў сувязі з гістарычным кантэкстам для 
XVIII ст. і ХІХ ст. Прычым у даследаваннях Кабузан рэтраспектыўна 
пашыраў тэрмін «Наваросія» на час да 1764 г. на тэрыторыі Запарожскай 
Сечы і Бахмуцкай вобласці [1, с.50—53, 70—79]. У пазнейшых сваіх пра-
цах ён карыстаўся тэрмінам «Наваросія» як звыклым, напрыклад, калі 
прыводзіў сваі шырокія статыстычныя выкладкі [12, с.103—107, 127, 135, 
159, 163; 13]. Трэба прызнаць, што ў гэтым ужо праглядалася пэўная 
рэабілітацыя імперскіх канструкцый. Між тым, для большасці савецкіх і 
постсавецкіх аўтараў, найперш археолагаў, даследчыкаў Антычнасці і 
культуролагаў — ужывальнасць набыў тэрмін «Паўночнае Прычарнамор’е» 
(«Скіфія», «Сарматыя») [1], прычым — як для расійскіх [14; 15; 16; 17; 18], 
так і ўкраінскіх аўтараў [19; 20; 21; 22; 23]. Для ўкраінскіх даследчыкаў 
ужывальны тэрмін «Паўночнае Прычарнамор’е» таксама датычна гісторыі 
краю ў ХІХ — ХХ стст. [24; 25]. Поруч з тым, для сучасных аўтараў карэктны 
і найбольш прызнаны тэрмін «Паўднёвая Украіна» [26; 27; 28; 29; 30; 31; 
32].

Тэрмін «Паўднёвая Україна» для часу ХІХ — пачатку ХХ ст. пашыраны 
і на Данбас, што зараз стаў рэгіёнам узброеннага канфлікту. У кантэксце 
размежавання між УССР і РСФСР гэты рэгіён яшчэ ў 1920-я гг. пачаў абаз-
начацца як «Усходняя Украіна», «усходнія раёны Украіны» [33].

Вывучэнню засялення і асваення Паўднёвай Украіны вялікую ўвагу 
прыдзялялі выбітныя ўкраінскія гісторыкі Д.І. Багалей і М.С. Грушэўскі. 
Так, Грушэўскі акрэсліваў «украінскі рух на ўсход» з канца XVI ст. і да ХІХ 
ст. як няспыннае прасоўванне ўкраінскіх пасяленцаў (казакаў, сялянаў, 
мяшчанаў) на ўсходзе да рэк Дон, Астрагошча і Сасна, а пасля падзення 
Крымскага ханства — таксама на поўздзень да берагоў Азоўскага і Чорнага 
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мораў. Гэта быў своеасаблівы «ўкраінскі Новы свет», дзе ўкраінскі селянін 
шукаў сабе свабоды ад панскай эксплуатацыі і месца для прыкладання 
працоўных высілкаў. Такім чынам, паводле Грушэўскага, сфарміравалася 
«вялізная і надзвычай аднародная па мове і ў этнаграфічных адносінах во-
бласць так званага паўднёва-ўсходняга дыялекту» [33, с.217]. Вялікі ўнёсак 
у вывучэнне асваення краю зрабілі Н.Д. Палонская-Васіленка, А.І. Дру-
жыніна, Я.В. Бойка, В.М. Кабузан, а таксама шэраг сучасных украінскіх 
гісторыкаў і краязнаўцаў.

Агульна, пачатак Паўднёвай Украіны адносіцца, як і «Наваросіі» — па-
водле Д.І. Багалея — да сярэдзіны XVI ст., калі ў краі аселі запарожскія 
казакі [4, c.20]. Да 1594 г., калі запарожцы ўпершыню займелі прызнанне як 
асобны суб’ект у міждзяржаўных стасунках, казакоў налічвалася 6 тысяч 
чалавек [4, c.22]. Росквіт запарожскага казацтва прыйшоўся на першую па-
лову XVIIст. і спрычыніўся да ўзнікнення казацкай Украінскай дзяржаўнасці 
ў сярэдзіне XVII ст. Да 1775 г., з перапынкам у 1709—1734 гг., існавала вя-
лікая тэрыторыя, што належала Вольнасцям Войска Запарожскага. Адмі-
ністратыўнай адзінкай Запарожскай Сечы былі паланкі, у т.л. яшчэ ў другой 
палове XVII ст., паводле А.А. Скалькоўскага, існавала Каліміўская паланка, 
што ахоплівала тэрыторыю сучаснага ўкраінскага Данбасу. У той жа час 
паўночней былі пасяленні Ізюмскага і Астрагожскага слабадскіх палкоў.

На пачатак XVIII ст. найбольш населеным ускрайкам была Бахмуцкая 
правінцыя (павет), што было звязана са здабычай солі [1, c.50]. Тое былі 
амаль выключна выхадцы са Слабажаншчыны (украінцы), якіх у 1730-я гг. 
налічвалася 3385 душ. Аднак у 1736 г. раён спазнаў вынішчальны татарскі 
набег, пасля чаго засталося 799 жыхароў [1, c.72]. Разам з тым, у сілу 
знешнепалітычных абставін у паўночнай частцы Паўднёвай Украіны было 
амаль бязлюдна па стане на першую палову XVIII ст. [1, с.50]. Праходзіла 
павольная каланізацыя зямель выхадцамі з найбольш паўднёвых Міргарад-
скага і Палтаўскага палкоў Гетманшчыны, а таксама яшчэ больш павольны 
рух насельнікаў з Падолля, Кіеўшчыны і Валыні на Правабярэжжы. Апроч 
таго, некаторая частка ўкраінскага і малдаўскага насельніцтва пражывала з 
XVII ст. пад юрысдыкцыяй крымскага хана («Ханская Украіна»; Алеш каў-
ская Сеч), а таксама ў Ачакаўскім вілаеце — пад непасрэднай юрысдыкцыяй 
туркаў. Колькасць гэтага насельніцтва, нават ацэначна, не вядомая.

Новы штуршок у асваенні краю паклала аднаўленне ў 1734 г. Запарож-
скай (Новай) Сечы. У абставінах таго часу Новая Сеч не замінала прытоку 
каланістаў — беглых казакаў і сялянаў. Разам з тым, у 1750-я гг. расійскі 
імперскі ўрад паспрабаваў перахапіць ініцыятыву ў асваенні Паўночнага 
Пры чарнамор’я. У многім гэты працэс развіваўся сінхронна з вынікамі 
расійска-турэцкіх ваенных сутыкненняў, а таксама працэсамі імперскага 
падпарадкавання ўкраінска-казацкіх аўтаномій (Запарожская Сеч, Гет ман-
шчына, слабадскія палкі). У 1751 г. i 1753 г. новымі імперскімі механізмамі 
каланізацыі краю сталі Новая Сербія і Славяна-Сербія, што размяшчаліся 
на казацкіх тэрыторыях, але пад расійскай юрысдыкцыяй.
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Новая Сербія цягнулася вузкай паласой паміж тэрыторыяй Польскай 
Кароны і стэпам, што належаў Вольнасцям Войска Запарожскага ад Дняпра 
ў раёне Крэменчуга і на захад да р. Сінюха (паўночная частка сучаснай Кі-
раваградскай вобласці Украіны). Відавочна, тое было зроблена каб адсекчы 
падначаленую Польшчы Правабярэжную Украіну ад паўночнага Прычар-
намор’я. Звернем увагу і на тое, што хоць заснавалі «Навасербскае селіш-
ча» (як яно называлася ўласна ва ўказе 1764 г. [34, с.659]), выхадцы з Сербіі 
ў 1751 г., галоўнымі насельнікамі яго сталі ўкраінскія казакі, перасяленцы ў 
Задняпроўе з Міргарадскага і Палтаўскіх палкоў. З іх ужо ў 1753 г. быў 
ство раны Новаслабодскі полк (каля 6 тыс. чал.). Да 1764 г. колькасць 
жыхароў палка дасягала 20 тыс. чал., і абсалютную большасць з іх, нату-
ральна, складалі ўкраінцы [1, с.51—52]. Разам з тым, як пісаў Д.І. Багалей 
са спасылкай на відавочцаў, іншаземцы (балгары, валахі, малдаване) у 
Новай  Сербіі і Славяна-Сербіі хутка ўкраінізаваліся («амаларосьваліся»), 
успры малі і мову, і паўсядзённую культуру [4, с.83].

У 1764 г. па ініцыяве сенатараў Мікіты Івановіча і графа Пятра Паніна 
была створана Наварасійская губерня. Цікава, што ва ўказе гаварылася аб 
пераўтварэнні менавіта «новай Сербіі» ў Наварасійскую губерню і толькі з 
тэксту заканадаўчага акта вынікала, што да губерні адыдзе крэпасць Св. 
Елізаветы (сённяшні Кіраваград), тады цэнтр Наваслабадскога палка, і сам 
полк [34, с.657—663]. Характэрная задача, што была пастаўлена ва ўказе 
губернатару новай адміністратыўнай адзінкі: «…чырвонай лініяй акрэслена 
са стэпу, што зараз запарожцы прысвойваюць, да селішча (Наваросіі — 
В.К.), (…) далучыць» [34, с.659]. Важна звярнуць увагу і на тое, што правы 
казачага палку як самакіруемага ўтварэння былі абмежаваныя, і замест яго 
ўводзіліся гусарскі і пікінерскі палкі. Такім чынам, адпачатку было імпер-
скімі ўладамі акрэслена, што Наварасійская губерня ёсць інструмент кала-
нізацыі абшараў і выцяснення Вольнасці Войска Запарожскага. У доказ 
гаворыць і тое, што ўжо ў 1764 г. да новай губерні былі далучаны 2 сотні 
Міргарадскага палка, 13 соцен Палтаўскага палка і Украінская ўмацаваная 
лінія (18 крэпасцяў) з прылеглымі селішчамі, а таксама Славянасербія і 
Бахмуцкая акруга — на тэрыторыі сучаснага Данбасу [1, с.53].

Да 1770-х гг. засяленне і гаспадарчае асваенне паўднёваўкраінскіх 
стэпаў было вельмі павольным. Так, у 1740-я гг., пасля таго як землі Запа-
рожскай Сечы былі вернутыя з-пад пратэкцыі Турцыі і Крымскага ханства, 
было заснавана да 40 «задняпроўскіх месцаў» з насельніцтвам у 11,5 тыс. 
чал., з якіх блізу 10 тыс. чал. складалі запарожскія казакі [1, с.79]. Вядома, 
што ўжо з 80-х гг. XVII ст. пэўная колькасць пасяленняў украінцаў і малда-
ван знаходзілася пад асманскай і крымскай пратэкцыяй. Напрыклад, гэта не 
толькі Алешкаўская альбо Задунайская Сечы, але і шэраг паселішчаў па 
рэках Днестр і Буг у Ачакаўскім вілаеце. У межах жа адноўленай у 1734 г. 
Новай Сечы актыўна адбывалася стыхійная гаспадарчая каланізацыя за 
рахунак  сялян-перасяленцаў з Левабярэжжа і Правабярэжжа, што дасягала, 
па ацэнках, 100 тыс. чал. Вырасла колькасць адміністратыўных адзінак 
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Сечы — паланак: калі ў 1734 г. іх было 5 (Кадацкая, Бугагардаўская, Інгуль-
ская, Самарская, Кальміўская), то ў 1766 г. з’явілася яшчэ 3 новыя (Пра таў-
чанская, Арэльская, Прагноінская). Гэта сведчыла аб інтэнсіўным гаспа-
дарчым асваенні і засяленні краю. У 4-х паланках жылі беглыя ўкраінскія 
сяляне.

Больш дакладна дазволілі В.М. Кабузану вывучыць дэмаграфічныя 
працэсы ў краі матэрыялы імперскіх расійскіх рэвізій падатнага насельні-
цтва і справаздачы губернатараў, а таксама апісанні афіцэраў-геадэзістаў. 
Звесткі, што ім прыводзяцца — каштоўныя, але на жаль, не поўныя, бо Ка-
бузанам не бралася ў разлік Таўрычаская губерня — асаблівая і з позняй 
каланізацыяй [1, с.5], праз што недаўлічаным засталася істотная колькасць 
турэцка-татарскага насельніцтва краю. Тым не меней, агульна насельніцтва 
«Наваросіі» змянялася наступным чынам: у 1764 г. было 72899 жыхароў, в 
1775 г. — 127364 тыс., у 1781 г. — 157526 чал. , у 1793 г. — 242288 чал., у 
1797 г. — 343696 чал., у 1806 г. — 413506 чал., у 1817 г. — 529831 чал., у 
1834 г. — 652844 чал., в 1854 г. — 934429 чал. [1, с.121, 130, 276, 277]. Ме-
навіта ў 1770-я гг. пачалося істотнае павелічэнне тэмпаў прытоку насельні-
цтва ў рэгіён. Гэта было звязана са знікненнем пагрозы татарскіх набегаў, 
што раней былі вельмі адчувальнымі. Так, у 1769 г. татары спалілі 150 па-
селішчаў і вывелі ў палон да 20 тыс. чал. [1, с.257], альбo да ¼ усіх на-
сельнікаў рэгіёну.

У сярэдзіне XVIII ст. сярод перасяленцаў у Паўночне Прычарнамор’е 
ўкраінцы каланізаваліся амаль у роўных да малдаван прапорцыях. Менаві-
та гэтыя два народы складалі асноўны масіў перасяленцаў, за дадаткам 
расіян-старавераў (да 1/10 пасяленцаў) і прадстаўнікоў іншых народаў у 
малазаўважнай колькасці [1, с.98]. У 1770-я гг. прапорцыі змяніліся і 
ўкраінцы складалі ўжо 65,37 % пасяленцаў, а ў 1780-я гг. — 72,1 % жыхароў 
краю, тады як на другой і трэцяй пазіцыях заставаліся малдаване (15—8 %) 
і расіяне (12—14 %) [1, с.257, 267]. Гарадское насельніцтва рэгіёну доўгі 
час заставалася адносна нешматлікім, яно дрэнна падвяргалася ўліку да 
канца 1840-х гг. У той жа час вядома, што дастаткова хутка раслі асобныя 
гарады-парты на ўзбярэжжы. У 1778 г. быў заснаваны Херсон, у 1780-я гг. 
— 9 гарадоў, у т.л. Мікалаеў, Марыупаль, Севастопаль, у 1796 г. — Адэса 
[10, с.12]. Прыморскія гарады хутка раслі і сталі важнымі гандлёвымі пар-
тамі.

Найбольшую плыню перасяленцаў у край складалі дзяржаўныя сяля-
не. Так, яшчэ ў чэрвені 1781 г. быў выдадзены ўказ аб прымусовым перася-
ленні ў край 24 тысячаў дзяржаўных і 26 тысячаў памешчыцкіх (прыват-
наўласніцкіх) сялянаў, аднак памешчыкі так і не змаглі наладзіць перася-
ленне ў край значных масаў прыгонных сялянаў, тады як дзяржаўныя сяля-
не ў плыні перасяленцаў складалі ад 72 да 75 % [1, с.127, 130]. Да прыкладу, 
у 1781 г. на тэрыторыі колішняй Запарожскай Сечы са 157526 жыхароў 72,1 
% складалі дзяржаўныя сяляне, а прыватнаўласніцкія — 27,9 % [1, c.130]. 
Галоўная плыня перасяленцаў ішла на той час з Гетманшчыны. Істотную 
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частку перасяленцаў (да 40 %) складалі беглыя перасяленцы-сяляне. Так, у 
1783—1795 гг. з Кіеўскай губерні выбыла 28187 чал., з якіх 80,1 % складалі 
беглыя, што, паводле В.М. Кабузана, кіраваліся ў Паўночнае Прычарнамор’е 
[1, c.159, 192]. Тая ж тэндэнцыя захоўвалася і ў першай палове ХІХ ст. Важ-
нае значэнне ў прыцягненні каланістаў складалі вольнасці (6 і 12-гадовыя 
льготы на падаткі, дастаткова свабоднае надзяленне зямельных участкаў, 
грашовыя і матэрыяльныя заахвочванні). У першай чвэрці ХІХ ст. часова 
вырасла значэнне прымусовага перасялення прыватнаўласніцкіх (паме-
шчы цкіх) сялянаў. Гэта было звязана з тым, што пасля 1801 г. расійскі імпе-
ратар больш не жалаваў дваранам маёнкі з прыгоннымі, а толькі ненаселеныя 
маёнткі. Шмат такіх маёнткаў было раздадзена ў Паўночным Прычарнамор’і, 
каб заахвоціць буйных памешчыкаў (Варанцовы, Мекленбург-Стрэліцкія, 
Абаза і інш.) засяляць новыя маёнткі сваімі сялянамі. Памешчыкі авалодалі 
паловай усіх земляў у рэгіёне [35, c.42]. Як вынік, да 1830-х гг. дзяржаўныя 
сяляне складалі 53 % пасяленцаў, а прыватныя — 40,65 %. Таксама да 15 % 
сярод насельніцтва ўзрасла доля прадстаўнікоў гарадскіх саслоўяў [1, 
c.182]. У той жа час была спроба насадзіць у краі ваенныя пасяленні. Аднак 
рэсурс прымусова-дзяржаўнай каланізацыі аказаўся абмежаваным і дорага 
каштаваў. У выніку з 1830-х гг. зноў вырасла доля перасяленцаў з дзяржаўных 
сялян «самацёкам» — да 75 % [1, c.211]. Важна заўважыць, што да 70 % 
сярод усіх перасяленцаў складалі выхадцы з украінскіх Палтаўскай і Чарні-
гаўскай губерняў [1, c.183].

Новай і важнай з’явай ў каланізацыі краю, асабліва моцнай на мяжы 
XVIII і XIXстст. і ў 1860—1870-я гг., стала плыня ў край каланістаў-
іншаземцаў — немцаў, а таксама балгараў, грэкаў, чэхаў, валахаў і малда-
ван. Нягледзячы на тое, што яшчэ ў 1764 г. Кацярына ІІ увяла шэраг указаў, 
каб заахвоціць нямецкую каланізацыю на вольныя землі імперыі, істотным 
прыток перасяленцаў ў Прычарнамор’е стаў пазней (1780-я гг.). Прычынамі 
таму былі сацыяльныя і эканамічныя наступствы мадэрнізацыі ды перана-
селенасць многіх нямецкіх рэгіёнаў. У выніку да канца ХІХ ст. у межах 
трох паўднёваўкраінскіх губерняў пражывала звыш 300 тыс. немцаў (4,5 % 
жыхароў). Асабліва шмат іх было ў акрузе Бердзянску і Мелітопалю. У той 
жа час, напрыклад, улады ажыццяўлялі ціск на мясцовае мусульманскае на-
сельніцтва і выштурхоўвалі яго з краю: да сярэдзіны ХІХ ст. большая част-
ка татар Таўрыі была пазбаўлена зямлі (іх правы на зямлю не зацвярджала-
ся заканадаўча), і пасля 1856 г. вымушана была выехаць у Турцыю [35, с.47]. 
У сярэдзіне ХІХ ст. у нагайцаў Паўночнага Прыазоўя было адабрана у каз-
ну шмат зямель, на якія ў 1860-я гг. былі скіраваны каланісты (басейн р. 
Малочнай, напрыклад) [26, с.74].

Трэба сказаць, што засяленне і гаспадарчае асваенне краю не было 
простым, нават пасля спынення набегаў качэўнікаў. Вялікая частка кала-
ністаў была беглымі сялянамі з мізэрнай уласнасцю і без магчымасцяў на-
пачатку завесці моцную гаспадарку. Між тым, дзяржаве грошай не хапала 
нават для заахвочвання каланістаў-іншаземцаў [1, c.193]. Менавіта гэта 
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тлумачыла перасяленне ў край пераважна дзяржаўных сялян, што самі не-
слі цяжар выдаткаў на перасяленне. Былі і іншыя чыннікі, што істотна аб-
мяжоўвалі поспех гаспадаркі ў краі: «гібельныя неўраджаі» і засухі (1794, 
1833, 1834, 1840-я гг. і інш.), перыядычныя нашэсці саранчы, эпізаотыі 
[1, с.214; 9, с.209; 35, с.58—59]. Як вынік, у першай палове ХІХ ст. ураджай-
насць пасеваў заставалася нізкай у сялянаў (сам-3, сам-2,5) і паме шчы каў 
(сам-3,4) [35, с.61; 1, c.231]. Дамінавала традыцыйная ўкраінская сялянская 
стэпавая гаспадарка са сваім усталяваным ладам і парадкам гаспадарчых 
практык. Яна аказалася прыстасаванай да паспяховага асваення Пры чар на-
мор’я: напрыклад, найбольш прыдатным да ўмоваў краю аказаўся ўкраінскі 
цяжкі плуг для запрэжкі з валоў [9, c.72]. Калі асноўная маса перасяленцаў 
абжылася, у 1840-я гг. стаў назірацца якасны зрух у гаспадарцы: замест 
жывёлагалоўлі на першае места выйшла земляробства, амаль удвая ўзрасло 
і пагалоўе жывёлы, пашырыліся новыя віды гародніны (баклажаны, перцы, 
таматы), кукуруза [1, c.233; 35, c.72]. У вялікай ступені тое было звязана з 
прагрэсам гаспадаркі ў каланістаў і прадпрымальніцтвам мясцовых паме-
шчыкаў. Напрыклад, у каланістаў ужо тады шырока пашыраным было 
чатырохполле, набыццё і выкарыстанне новага і якаснага сельскагаспадар-
чага інвентару, высеў тэхнічных культур (лён, сланечнік, тытунь, інш.) і 
інтэнсіўны палявы абарот сельгаскультураў, добры догляд за жывёлай [35, 
c.63, 83]. Да прыкладу, ужо ў 1840-я гг. ураджайнасць у каланістаў складала 
сам-5 (азімыя) і сам-7,5 (яравыя) [35, c.60]. У той жа час эканамічныя 
ініцыятывы уладаў былі (не кажучы пра развіццё гарадоў і міжнароднага 
гандлю, але пра сельскую гаспадарку, ветэрынарную справу, медыцыну, 
адукацыю) мінімальнымі. Так, толькі ў 1850-я гг. мясцовая імперская 
адміністрацыя арганізавала барацьбу з саранчой [35, c.71]. Альбо, пры 
наяўнасці актаў аб льготах каланістам, да чэрвеня 1889 г. не былі заканадаўча 
акрэслены магчымасці для перасялення не-іншаземцаў [26, с.71].

Якасна сітуацыя змяняецца пасля скасавання прыгоннага права ў 
імперыі ў 1861 г. Да таго ж ў мясцовых памешчыкаў было мала прыгонных, 
і яны ўжо шырока выкарыстоўвалі найманне рабочай сілы. Наогул, умовы 
краю (урадлівыя і шматлікія землі, блізкія парты, попыт на зерне ў Еўропе 
і гарадах Расійскай імперыі) заахвочвалі мясцовых землеўласнікаў усіх 
катэгорыяў да прадпрымальніцкай ініцыятывы. У новых абставінах былі 
зняты многія заканадаўчыя абмежаванні для вольнага прадпрымальніцтва. 
Разам з тым пачалося і актыўнае пранікненне іншаземнага капіталу ў 
прамыловасць (Данбас, гарады Украіны) і іншыя сферы гаспадаркі. З.В. 
Першына адзначала: адметнай асаблівасцю краю было тое, што тут, у адроз-
ненне ад амаль усёй імперыі, моцна заявіў аб сабе капіталізм у аграрнай 
сферы як у сялянскай гаспадарцы (гаспадарылі ў краі пераважна свабодныя 
сяляне), так і ў гаспадарцы памешчыкаў [8, с.4—5]. Так, сучасныя ўкраінскія 
даследчыкі (Н.Р. Цямірава, Л.Ф. Цыганкова, Ю.В. Канстанцінава) адзнача-
юць інтэнсіўны і разнабакова развіты характар гаспадарак у мясцовых 
памешчыкаў. Тое ж датычыць і гаспадаркі каланістаў [29].
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Як вынік збегу усіх гэтых спрыяльных абставінаў, у 1860—1890-я гг. 
назіраўся хуткі прыток насельніцтва звонку і дэмаграфічны выбух унутры 
краю: у Херсонскай губерні насельніцтва вырасла ўдвая, у Кацярына слаў-
скай — амаль у 3 разы [26, с.117]. Як і раней дамінаваў прыток украінскага 
насельніцтва: з Правабярэжжа — 58,2 %, Левабярэжжа — 16,2 %, у т.л. 
з Кіеўскай губерні — 30,2 % перасяленцаў, з Падольскай — 21,1 %, 
Палтаўскай — 10,5 % [26, с.117]. Вялікія поспехі рабіла гаспадарчая і агуль-
ная культура ў краі, чаму спрычынялася прыватная ініцыятыва і дзейнасць 
земскага ды гарадскога самакіравання. Спецыфічны характар набылі пра-
цэсы гаспадарчага развіцця Данбасу, што паўстаў на пачатак ХХ ст. перада-
вым індустрыяльным раёнам у межах Расійскай імперыі. Тут з’яўляліся і 
хутка раслі новыя гарады: Юзаўка (Данецк), Луганск.

Нягледзячы на прыток і каланістаў-расійцаў, і іншаземцаў, і напрыканцы 
ХІХ ст. у краі дамінавала менавіта ўкраінскае насельніцтва. Так, агульна ў 
межах трох губерняў пражывала да 6,3 млн жыхароў, з якіх 3,53 млн або 
56,1 % складалі ўкраінцы, тады як расіяне 21,4 %, яўрэі — 7,6 %, немцы — 
4,5 %, татары — 3,5 % (Табліца 1) [Первая всеобщая перепись населения 
Российской империи. 1897 г.: т. XIII: Екатеринославская губерния, СПб., 
1904, с.92—96; т. XLI: Таврическая губерния, СПб., 1904, с.94—97; т. XLVII: 
Херсонская губерния, СПб., 1904, с.90—95].

Склад насельніцтва па асобных губернях заўважна адрозніваўся. Але 
паўсюдна дамінаваў украінскі нацыянальны складнік. Найбольш украінцаў 
было на землях колішняй Запарожскай Сечы (да 70 %), менш было іх у 
межах колішняга Крымскага ханства (Таўрычаская губерня) — крыху 
больш за 42 %. У Таўрыі па-ранейшаму шмат (да 14 %) заставалася татар. 
Адносна шматлікімі тут былі таксама немцы. Другой па колькасці нацыя-
наль най катэгорыяй былі ў краі расіяне. Асаблівым быў склад жыхароў 
Херсонскай губерні (уключала Адэшчыну), дзе было дастаткова шмат 
яўрэяў — да 12 %, а таксама румынаў (валахі і малдаване) — 5,4 % насель-
ніцтва. Разам з тым, адрозніваўся склад насельніцтва ў вясковай мясцовасці 
і гарадах. Так, у вясковай мясцовасці выразна дамінавалі ўкраінцы: у Таўры-
часкай губерні — 50,1 %, Херсонскай — 68,2 %, Кацярынаслаўскай — 

 Усе Украінцы Расіяне Немцы Татары Габрэі
 (чалавек і (чалавек і (чалавек і (чалавек і (чалавек і (чалавек і
 ў %) ў %) ў %) ў %) ў %) ў %)
Херсонская 2 733 612 1 462 039 575 375 123 453 3 152 322 537
губерня 100,0% 53,5% 21,0% 4,5% 0,1% 11,8%
Таўрычаская 1 447 790 611 121 404 463 78 305 196 854 55 418
губерня 100,0% 42,2% 27,9% 5,4% 13,6% 3,8%
Кацярынаслаўская 2 113 674 1 456 369 364 974 80 979 17 253 99 152
губерня 100,0% 68,9% 17,3% 3,8% 0,8% 4,7%
Разам па трох  6 295 076 3 529 529 1 344 812 282 737 217 259 477 107
губернях 100,0% 56,1% 21,4% 4,5% 3,5% 7,6%

Табліца 1. Насельніцтва Паўднёвай Украіны ў канцы ХІХ ст.
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80,1 %. Існавалі асобныя анклавы сельскага нямецкага, грэчаскага, румын-
скага (малдаўска-валашскага), балгарскага, расійскага, татарскага і нават 
яўрэйскага насельніцтва. Адрознівалася сітуацыя ў гарадах на паўднё вай 
ускраіне рэгіёну, якія да таго ўжо цягам трох тысячагоддзяў ведалі што ёсць 
мультыкультурнасць (грэкі, скіфы, італьянцы, татары, інш.).

Агульна, сітуацыю можна характарызаваць тым, што адносна вырасла 
доля расійскага насельніцтва. Гэта было звязана з бурхлівымі працэсамі 
мадэрнізацыі ў парэформенны час. Як раз гэты перыяд пасля 1854 г. не 
асветлены да перапісу 1897 г. масавымі статыстычнымі крыніцамі, таму 
працэсы патрабуюць больш поўнага вывучэння. Варта адзначыць, што 
ўплывалі, па-першае, індустрыялізацыя і развіццё гарадоў (Адэса, Мары-
упаль, Мікалаеў, Кацярынаслаў, гарады Крыму), па-другое — масавы выезд 
з Расійскай імперыі крымскіх татраў, па-трэцяе — русіфікатарская і калані-
затарская палітыка імперскага цэнтру. Як вынік, у Марыупалі, Мікалаеве, 
Бярдзянску расіяне складалі каля 60 % жыхароў, у Адэсе, Херсоне і Кацяры-
на славе — каля паловы насельнікаў. На другой пазіцыі сярод гаражан краю 
былі яўрэі, і толькі на трэцяй пазіцыі — украінцы, што, праўда, складалі 
пераважную большасць жыхароў у шэрагу павятовых гарадоў (Бахмут, Аві-
дзіопаль, Александрыя, Навамаскоўск і др.), звычайна ў Херсонскай губер-
ні. Разам з тым, нагадаем, што сярод насельніцтва вясковай мясцовасці 
ўкраінцы ў краі абсалютна пераважалі (звыш 70 % жыхароў).

З выкладзенага вышэй вынікае: па-першае, што гістарычна землі т.зв. 
Наваросіі — гэта тэрыторыі Запарожскай Сечы, Крымскага ханства і Ас-
манскай імперыі, што толькі ў 70-я — 90-я гг. XVIIIст. адышлі да Навара-
сійскай губерні; па-другое — ад пачатку масавай каланізацыі гэтага краю і 
да сённяшняга моманту большасць насельнікаў краю складаюць па этнічным 
вызначэнні ўкраінцы. Па-трэцяе, тэрмін «Наваросія» нават у час свайго 
найбольшага выкарыстання (ХІХ — пачатак ХХ ст.) захоўваў не да канца 
акрэслены характар адносна тэрытарыяльнага пашырэння. Разам з тым, 
тэрмін выразна ўтрымліваў імперскую ідэалагічную сэнсавую дамінанту. 
Апошняе, канечне, зневажальна ў эпоху з агульнавызнаным правам украін-
скай нацыі на самавызначэнне і нацыянальнае дзяржаўнае будаўніцтва. Усё 
разам, гэта дазваляе, з улікам мультынацыянальнага характару буйнейшых 
гарадоў, правамерна гаварыць аб краі як Паўднёвай Украіне, а не «Наваро-
сіі». Пашырэнне ў 1918 г. юрысдыкцыі нацыянальнай украінскай дзяржавы 
на гэтыя землі, а таксама прызнанне статусу земляў у наступным, цягам 
стагоддзя, паказалі правамернасць вызначэння краю як часткі Украіны.
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Вікторыя Міхнюк

ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА

Нарадзілася ў 1995 годзе ў Баранавічах. Дзяцінства правяла ў Мінску. Скончыла Ліцэй 
БДУ. Студэнтка філалагічнага факультэта БДУ (спецыяльнасць «Славянская (беларуская і 
ўкраінская) філалогія»).

Дакументальны пачатак у турэмна-лагернай 
прозе ХХ ст. (на прыкладзе «У капцюрох ГПУ» 

Ф. Аляхновіча і «Саду Гетсиманського» І. Багранага)
(Навуковы кіраўнік — к. ф. н., дац. Г. М. Бутырчык)

Ліхалецці ХХ ст., крызіс гуманізму, крах ідэалаў патрабавалі новых 
крытэрыяў эстэтычнага, у літаратуры ў прыватнасці. Іх пошук абумовіў 
развіццё дакументальнай літаратуры, асабліва аўтабіяграфічнай яе плыні. 
Гэта была спроба супрацьпаставіць прыватнае руйнуючым сілам гісторыі, 
паказаць выключную важнасць суб’ектыўнай ісціны (тэрмін К’еркегора). 
Гістарычныя рэаліі парадзілі і новую тэматыку — ваенную і турэмна-
лагерную (якая, апроч лагернай, існавала і раней, але ХХ ст. для яе — якас-
на іншы этап). Менавіта яна распрацоўвалася ў першых творах беларускай 
і ўкраінскай новай дакументалістыкі.

Дакументалістыка ў сучасным літаратуразнаўстве — з’ява тэрмі нала-
гічна нявызначаная. Сустракаецца як вышэйназваны тэрмін, так і наступ-
ныя: «мастацкая дакументалістыка», «дакументальная літаратура», «да-
ку мен  таль на-мастацкая літаратура», «літаратура факту», «непрыдума-
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ная літаратура», «nonfi ction/нонфікшн», якія часта ўжываюцца як сінані-
мічныя.

Існуе і праблема жанравай структуры дакументальнай літаратуры, 
а таксама вызначэння часу яе ўзнікнення. Так, В. Рагойша адносіць да 
мастацка-дакументальнай літаратуры творы розных відаў і жанраў: ад 
даўніх летапісаў і хронік, агіяграфіі і мемуараў да т. зв. кніг-сведчанняў (на-
прыклад, творы А. Адамовіча, С. Алексіевіч) [22]. А. Мальдзіс разглядае 
мемуары XVIII ст. як асобны жанр дакументальнай літаратуры [13, с. 9]. 
Аўтары акадэмічнай «Гісторыі беларускай літаратуры ХХ стагоддзя» на-
зываюць пачынальнікам айчыннай мастацкай дакументалістыкі М. Гарэц-
кага [9, с. 406], маючы на ўвазе запіскі ў форме дзённіка «На  імперыялістычнай 
вайне» (1926).

Калі прыняць такія шырокія жанравыя і часавыя рамкі дакументаль-
най літаратуры, відавочнай становіцца яе прысутнасць на працягу ўсяго 
існавання беларускай літаратуры. Тым больш парадаксальнымі выглядае 
маргінальны яе стан на фоне павышанага ў апошнія гады інтарэсу грамад-
ства да дакументальнай літаратуры. У нашай краіне можна адзначыць у гэ-
тым дачыненні заснаваную ў 2014 г. літаратурную прэмію імя Стагановічаў 
«за твор у галіне непрыдуманай літаратуры».

Падобная сітуацыя назіраецца і ў сучасным украінскім літара тура знаў-
стве: «Не маємо ні термінологічної визначеності, яку б відбивали словники 
й підручники, ні чітко виробленої жанрової ієрархії, ні критики, яка мала би 
оперативно та професійно реагувати на появу документальних текстів, ні 
цілісного погляду на документалістику в контексті конкретної історичної 
доби» [11]. А. Галіч у артыкуле «Термінологія сучасної документалістики» 
звязвае гэта са спецыфічным месцам дакументальнай літаратуры ў іерархіі 
відаў літаратуры: «Документальна література належить до суміжних родо-
жанрових утворень, а отже, знаходиться на перехресті художньої літератури, 
літературознавства, літературної критики, публіцистики, різних наукових 
дисциплін» [8]. Спецыфіка дакументальнай літаратуры як складанай з’явы 
культуры дае падставы да міждысцыплінарнага вывучэння. Як адзначае 
ўкраінская даследчыца Н. Калашук, «в усьому світі вивчення nonfi ction 
представлене поважними філософськими, історичними, культурологічними 
та спеціально-філологічними працями й есеїстикою: Емануель Левінас, 
Ганна Арендт, Мішель Фуко, Ролан Барт, Цвєтан Тодоров, Сьюзен Зонтаґ та 
інші» [11]. На постсавецкай прасторы гэта пераважна літаратуразнаўчыя 
даследаванні ды паасобныя водгукі на новыя выданні ў публіцыстыцы.

Звужэнне/пашырэнне паняцця «дакументальная літаратура» і яе жан-
равай структуры звязана найперш з праблемай размежавання дакументаль-
нага (факта) і мастацкага (вымыслу) у творы. Асабліва востра гэтая прабле-
ма паўстае пры карыстанні тэрмінам заходняга літаратуразнаўства — 
«nonfi ction» («нефікцыйная», «непрыдуманая» літаратура як апазіцыя да 
fi ction, мастацкай літаратуры). Творы, якія спалучаюць у сабе дакументаль-
ны пачатак і мастацкасць, часам адносяць да т. зв. «пагранічнай літаратуры»: 



Лі
та
ра
ту
ра

зн
аў
ст
ва

155

«Межовою літературою (border fi ction), серединною між fi ction і non-fi ction 
є література псевдо-фіктивна (pseudo-fi ction) — цілком автобіографічні тво-
ри, написані в різних жанрах художньої літератури, зокрема роман, опо ві-
дання, новела тощо» [6, с. 31]. Робяцца спробы аўтарскіх азначэнняў, як, 
на пры клад, у ўкраінскага даследчыка М. Варыкашы: «Пропонуємо твори 
псевдо-фіктивні називати для зручності (за наявністю в жанрі авто біо гра-
фічності) поняттями з префіксом авто- (автороман, автооповідання, авто-
новела тощо)» [6, с. 31]. Найбольш лагічным выглядае падыход расійскай 
даследчыцы дакументальнай літаратуры А. Местэргазі, якая, па-першае, 
вырашае праблему суадносін факта і вымыслу ў творы: «Всякое произведе-
ние, в котором факт выполняет не столько служебную, сколько самостоя-
тельную эстетическую функцию, есть произведение, принадлежащее худо-
жественной реальности» [14, с. 5], па-другое, прапануе аўтарскі тэрмін 
«літа ратура з пануючым дакументальным пачаткам» [14, с. 16], па-
трэцяе, выдзяляе ў такой літаратуры жанры чыстыя (першасныя) і склада-
ныя (другасныя), адносячы да апошніх, у прыватнасці, дакументальную 
аповесць, дакументальны раман і раман-быль [14, с. 17]. А. Местэргазі ад-
значае своеасаблівасць дакументальнай літаратуры ХХ ст. і неабходнасць 
выпрацоўкі метадалагічнага апарата яе аналізу [14, с. 20].

Сапраўды, дакументальную літаратуру ХХ ст. варта адрозніваць ад па-
добных твораў папярэдніх эпох хоць бы таму, што дакументальны складнік 
у ёй мяняе сваю функцыю. Дакументальная проза ХХ ст. скіраваная не 
столькі на фіксацыю мінулага, як на будучыню. Гэта не гістарычныя даку-
менты, але, у пэўным сэнсе, дакументы судовыя. Так, падчас Нюрнбергска-
га працэсу ў якасці матэрыялаў абвінавачвання былі выкарыстаны «Меда-
льёны» Зоф’і Налкоўскай і «Дымы над Біркенаў» Севярыны Шмаглеўскай 
[11]. ХХ ст. , якое, на думку філосафа-экзістэнцыяліста і тэолага П. Тыліха, 
стала эпохай краху сэнсу [18], дыскрэдытавала мастацкі вымысел. Чытач 
больш не даваў яму веры, пабачыўшы на ўласныя вочы эпоху дзвюх сусвет-
ных войнаў, таталітарызму і генацыду, якая ў сваёй вусцішы і ірацыянальнасці 
была па-за межамі ўявы чалавека папярэдняй эпохі. Як сродак стварэння 
мастацкага вобраза пачаў выступаць факт.

Парадаксальна, але ва ўмовах афіцыйнага панавання ў СССР сац рэа-
лізму, які патрабаваў «правдивого, исторически-конкретного изображения 
действительности», толькі дакументальная літаратура (пераважна забаро-
неная) рэальна выконвала гэтую ўмову. Дакументальная літаратура заўжды 
была той самай формай, якая ахоплівала тэматыку, немагчымую на той час 
у літаратуры ўласна мастацкай [9]. Першыя ўзоры новай беларускай даку-
ментальнай літаратуры (ХХ ст.) тэматычна належаць да ваеннай (М. Гарэцкі, 
аповесці «Меланхолія» (1916—1921, 1928), «Ціхая плынь» (1917—1930), 
«У чым яго крыўда?» (1926), мастацка-дакументальныя запіскі ў форме 
дзённіка «На імперыялістычнай вайне» (1926)) і турэмна-лагернай прозы 
(Ядвігін Ш., «Успаміны» (1921), А. Салагуб, «Лукішскі дзённік» (1927)).

Фактычна да публікацыі ў 1962 г. «Одного дня Ивана Денисовича» са-
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вецкаму чытачу не было чаго супрацьпаставіць той карціне, якую малявала 
«афіцыйная» літаратура. Пры гэтым аповесць Ф. Аляхновіча выйшла на 
сямі мовах яшчэ ў 1930-х, творы І. Багранага сталі вядомымі на Захадзе ў 
1950—60-х гг. Як адзначае Н. Калашук, «етапи еволюції й рецепції табірної 
літератури на східнослов’янських теренах не збігаються із західними: у нас 
аж до кінця 80-х років це була не лише маргінальна, а й підпільна, анде-
ґраун дна тема. <…> Сприймання табірного тексту вкрай проблемне: спра-
цьовують суспільно-історичні білі плями, табу, перестороги, стереотипи» 
[11].

Найперш варта разгледзець пытанне прыналежнасці «У капцюрох 
ГПУ» і «Саду Гетсиманського» да літаратуры дакументальнай або ўласна 
мастацкай і звязанымі з ёй цяжкасцямі вызначэння жанру абодвух твораў. 
Важным крытэрыем з’яўляецца як рэцэпцыя твора чытачом (шараговым 
або літаратуразнаўцам), так і рэфлексія аўтара. Слушнай падаецца заўвага 
сучаснага ўкраінскага даследчыка М. Варыкашы: «З одного боку, автор, 
вкладаючи свою суб’єктивність у твір, може вважати його естетичним, на-
діляти його художніми образами і, викривляючи факти життя, ховатися під 
масками; з другого боку, читач визначає естетичність і поетичність твору, 
стаючи перед вибором довіряти авторові чи ні, вважати твір fi ction або non-
fi ction» [6, с. 36].

Менавіта выбар чытача між даверам і недаверам аўтару (індывідуальны 
ў кожным выпадку) вызначае супярэчлівае стаўленне да згаданых твораў. 
І. Баграны з прыкрасцю адзначаў: «Були голоси (неймовірно, дико, але 
факт!), що ця книга [«Сад Гетсиманський»] — це все неправда, вигадка й 
що автор нічого подібного не пережив, що все це його фантазії, бо, мовляв, 
автор був не в числі тих, що сидять, а тих, що тюрмами завідують, і т. д., і 
т. п.» [2, Т. 1, с. 432]. Падобныя водгукі на першы варыянт «У капцюрох 
ГПУ» атрымліваў Ф. Аляхновіч: «Адны пыталіся: «За што ж канец канцоў 
бальшавікі пасадзілі гэтага Аляхновіча?» А іншыя казалі: «Э! Мусіць, не-
шта было… гэта нездарма… чалавека так нізашто ў астрог не садзяць…» 
<…> Мне калісь не верылі. Казалі, што гэта паэтыцкая выдумка. Хлусня. 
Цяпер паверыце» [1, с. 259]. Як адзначае расійскі даследчык А. Тэсля (маю-
чы на ўвазе дакументальную літаратуру ўвогуле), «от мемуариста теперь 
требуют качеств свидетеля — и в первую очередь верного свидетельствова-
ния о самом себе» [17, с. 9].

Перад аўтарам, вядома, праблема даверу, даставернасці факта (асабіста 
перажытага!) не паўстае, затое ўзнікае іншая: адбор гэтых фактаў і вызна-
чэнне долі дакументальнасці/мастацкасці, якую ён можа сабе дазволіць. 
У гэтай сувязі цікавымі выглядаюць аўтарскія азначэнні твораў. І. Баграны 
называе «Сад Гетсиманський» антыкамуністычным дакументам [2, Т. 1, 
с. 433]. Ф. Аляхновіч «У капцюрох ГПУ» — споведдзю і добраахвотным 
«пакаяннем» [1, с. 258]. Азначэнні гэтыя, вядома, да літаратуразнаўчай 
тэрміналогіі дачынення не маюць, затое дапамагаюць зразумець выбар той 
ці іншай формы прысутнасці аўтара.
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Разнастайныя і вызначэнні жанравай прыналежнасці гэтых твораў 
літа ра тура знаўцамі. «Сад Гетсиманський» адны адносяць да аўтабія гра фіч-
нага раману, іншыя — да прыгодніцкага, прычым і першыя, і другія дакара-
юць аўтару за непрытрымліванне межаў імі вызначаных жанраў [10, с. 19]. 
Што да твора Ф. Аляхновіча, то яго называюць і мемуарамі [15, c. 141], і 
ўспамінамі [1, c. 526], і кнігай нарысаў [7, c. 354], і дакументальнай аповес-
цю [1, c. 18], і «нечым сярэднім паміж мэмуарамі і раманам, тое, што пры-
нята называць мастацкім дакумэнтам» [4, с. 242].

Пераважная большасць твораў турэмна-лагернай тэматыкі ХХ ст. на-
лежаць да т. зв. «вернутай літаратуры». Адпаведна, гарызонт чакання аўтара 
(тэрмін Х. Р. Яўса) не супадае з рэальным чытачом. Арыентуючыся на 
сучаснікаў (свядома ці не), аўтары першых твораў лагернай тэматыкі — ах-
вяры сталінскіх рэпрэсій — абіраюць белетрызаваныя жанры, «форму про-
сту й звичну, щоб через неї небувале, неприйнятне і страхітливе для читача 
показати настільки, наскільки це викликало б довіру» [11]. У творах больш 
позніх, наадварот, пераважае дакументальны пачатак (таксама з мэтай за-
ваёвы даверу), трансфармуецца жанравы канон, ідзе працэс «формування 
нових жанрових різновидів — табірного роману, документальної епопеї, 
наративних структур на межі белетристичної й документально-нарисово-
публіцистичної оповіді» [11]; часта творы гэтага перыяду не арыентаваныя 
на хуткае прачытанне, пра што красамоўна сведчыць, напрыклад, сама на-
зва «Аповесці для сябе» Б. Мікуліча ці адсутнасць аўтарскага загалоўку і 
правак у «Споведзі» Л. Геніюш.

Найбольш відавочнай прыметай твораў турэмна-лагернай літаратуры 
з’яўляецца спецыфічны хранатоп — гэта больш (ва ўласна турэмнай прозе) 
ці менш (у лагернай) абмежаваная прастора разам з працяглым падзейным 
часам. Часта хранатоп у турэмна-лагернай прозе пашыраецца дзякуючы ад-
ступленням і рэтраспекцыям апавядальніка, успамінам і снам пер санажаў.

Асноўны топас турэмна-лагернай прозы — уласна, турма. Як слушна 
адзначае сучасная ўкраінская даследчыца І. Раманава, «сталінська тюрма 
постає як безпосередній прояв «закинутості» особистості в дисгармонійне 
середовище» [16]. «Закінутая» асоба пазбаўленая пункта адліку: «Людина 
— це найвеличніша з усіх істот. Людина — найнещасніша з усіх істот. Лю-
дина — найпідліша з усіх істот. Як тяжко з цих трьох рубрик вибрати першу 
для доведення прикладом… І мабуть, для того винайдено «конвейєр», щоб 
поставити все на своє місце» [3, c. 241]. Унутраны разлад асобы супраць-
пастаўлены арганізаванаму механізму карнай сістэмы, «загадковому, змо-
дер нізованому, індустріалізованому, науково устаткованому пеклу» [3, 
c. 153]. Турме адпавядаюць такія эўфемістычныя назвы, як «фабрика-
кухня», «комбінат», «конвейєр системи Миколи Єжова, — конвейєр, на яко-
му деталь по деталі, гвинтик по гвинтикові не складаються, а розбираються 
людські душі» [3, c. 224] (гэтаксама — «Канвеер» — называецца і адзін з 
радзелаў «У капцюрох ГПУ»). З яе няма выйсця («Нiкому i ў галаву не маг-
ло прыйсцi, што нехта з нас спрабуе ўцякаць. Нiхто і не ўцякаў» [1, c. 310]), 
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апроч як ва ўласныя ўспаміны і мроі, не менш ірэальныя за турэмную рэча-
існасць. Так, перад вачыма героя І. Багранага паўстае «химерний, загадко-
вий світ, світ-казка» дзяцінства[3, c. 18] і «безжурна, відважна, горда, зако-
хана молодість». Герой Ф. Аляхновіча, успамінаючы вольнае жыццё, браўся 
за гітару, гукі факстроту па радыё аднаўлялі ў памяці забытыя малюнкі. 
Толькі ва ўспамінах герояў з’яўляецца колер і гук, рэальнасць манахромная 
(нават паўночнае ззянне — толькі святло) і поўная або вусцішнай цішыні, 
або нялюдскага крыку. Разам з колерам вяртаецца адчуванне часу: «Тиша. 
В вікні померкло, зарожевіло, потім взялось цитриновим кольором, потім 
стало опаловим. То осіннє небо погоріло на непогоду. На вітер. Вечір. Сер-
гєєв опустив штору — закрив тією тяжкою шторою опалове небо, увімкнув 
світло. Вечір» [3, c. 207]. Звычайна час для вязня — толькі ўмоўнасць; як у 
турме («Рахунок дням згубився, як згубилися й чіткі грані між порами дня, 
між вечором і ніччю, між ранком і днем» [3, c. 133]), так і ў лагеры («Нядзелi 
скасаваныя. Дзён не памятаем. Жывём толькi паводле датаў» [1, c. 346]).

Як адзначае М. Бахцін, «хронотоп в литературе имеет существенное 
жанровое значение. Можно прямо сказать, что жанр и жанровые разновид-
ности определяются именно хронотопом, причем в литературе ведущим на-
чалом в хронотопе является время» [5, с. 235]. Успрыманне плыні часу вы-
значае форму, якую абірае кожны з пісьменнікаў. Два гады, праведзеныя 
Андрэем Чумаком у турмах НКУС, апісаны ў рамане з храналагічнай 
паслядоўнасцю, апроч адступленняў — успамінаў героя. Куды большы пра-
межак часу — сем гадоў, праведзеныя героем Ф. Аляхновіча на Салаўках — 
патрабуе ўжо іншай формы. Апісваць паслядоўна лагернае жыццё няма 
сэнсу: «Гады на катарзе гэткiя падобныя адзiн да аднаго, час плыве гэтак 
аднолькава, што храналогiя здарэнняў не трымаецца ў памяцi, — застаюц-
ца толькi адны ўражаннi — моцныя, незнiштажальныя, але не ўвязаныя ў 
ходзе часу» [1, с. 354]. Таму гэты досвед «каталагізуецца», кожная з’ява 
апісваецца ў асобным раздзеле. Храналогія ў апісанні падзей захоўваецца 
толькі да моманту адпраўкі героя ў лагер, наступнай зафіксаванай кропкай 
будзе абмен вязня на Б. Тарашкевіча.

У праблеме тоеснасці аўтара і аўтабіяграфічнага героя таксама важ-
ны часавы пункт гледжання, бо нават калі пісьменнік сам з’яўляецца прата-
тыпам героя (у аўтабіяграфічных творах), гэтая асоба ў падзеявым часе мае 
меншую ступень дасведчанасці, чым у часе аповедным. Ф. Аляхновіч часта 
ацэньвае тое, што апісвае, з пазіцыі па-за падзеявым часам («Папутчык1 не 
ведаў гэтага»). І. Баграны карыстаецца гэтым прыёмам куды радзей і не мя-
няе формы аповеду, не здымае маску, як Ф. Аляхновіч, і, надзяляючы героя 
сваімі ўласнымі рысамі характару, дае яму іншую біяграфію (прафесія, 
склад сям’і). У турэмна-лагернай прозе існуюць прыклады аповеду і ад пер-
шай асобы, і ад т. зв. нейтральнага апавядальніка (ад трэцяй асобы). У пер-
шым выпадку збліжаюцца суб’ект аповеду і герой, у другім — суб’ект апо-

1 І. Баграны таксама адзначае, што «як письменник і поет, належав до т. зв. «попутників», тоб-
то письменників «непролетарських» щодо ідеології» [28, c. 12].
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веду і аўтар. Згодна з тэорыяй аўтара Б. Кормана, «субъект речи тем ближе 
к автору, чем в большей степени он растворен в тексте и незаметен в нем» 
[12, с. 42]. Аповед ад першай асобы акцэнтуе аўтэнтычнасць сведчанняў, на 
першы план выходзіць функцыя аўтара як відавочцы. Форма аповеду ад 
нейт ральнага апавядальніка змяншае ступень суб’ектыўнасці і ўзбуйняе 
маштаб паказанай трагедыі. Калі знікае Папутчык, Ф. Аляхновіч усё адно 
час ам гаворыць пра сябе ў трэцяй асобе або абагульвае суб’ектыўныя ўра-
жанні, прыпісваючы іх нейкаму абстрактнаму вязню. У выпадку абодвух 
пісь меннікаў адбываецца дыстанцыянаванне, якое дазваляе паказаць кан-
флікт «чалавек — сістэма» не толькі як індывідуальны, але і як тыповы.

Канфлікт «чалавек — таталітарная сістэма» фарміруецца з этнапсі-
ха лагічнага і сацыяльна-культурнага аспектаў. І калі праблема ідэнтыфікацыі 
сябе ў cістэме нівелюецца праз канфлікт з ёю («Один — то може бути ворог 
на роду. <…> Але мільйони!! То вже не вороги народу. То є народ!» [3, 
c. 179]), на першы план выходзіць этнічны чыннік ідэнтычнасці. Для героя 
Ф. Аляхновіча аднолькава чужое як вольнае жыццё ў Савецкай Беларусі, 
так і зняволенне ў турме ГПУ ці ў лагеры: хоць «беларусаў цяпер паважа-
юць» [1, c. 238], пагранічнаму чыноўніку незразумелыя Папутчыкавы папе-
ры; у лагеры герой трапляе ў асяродак, дзе сустракаюцца прадстаўнікі «са-
мых разнастайных нацыянальнасцяў, якiя ўваходзяць або і не ўваходзяць у 
склад СССР. Ад якутаў з прыплясканымi тварамi да сыноў Каўказа з 
арлiнымi насамi, ад фiнаў да ўзбекаў, ад немцаў да кiтайцаў» [1, c. 324]. 
Цікава, што І. Баграны абраў матэрыялам для раману ўражанні ад трэцяга 
арышту і зняволення ў харкаўскіх турмах, а не папярэдніх, якія скончыліся 
ў лагерах. Ягоны герой трапляе асяродак падобны па складзе, але з адным 
істотным адрозненнем: «тут були всі — починаючи вірменськими дашнака-
ми й кінчаючи німецькими щуцбундівцями та турецькими кемалістами. 
Але домінантою, всеспаюючим цементом були «господарі» країни — укра-
їнці, звичайно, — «петлюрівці», «хвильовісти», «шумськісти», «терори-
сти», «диверсанти» й так «контрреволюціонери всіх мастей». І домінуючою 
мовою була українська мова, якою говорили всі як державною мовою» [3, 
c. 334]. Герой — Андрэй Чумак — зняволены, але зняволены ў краіне, дзе 
нарадзіўся і вырас, і найчастотнейшы (хоць і відавочна іранічны) ягоны 
эпітэт да турмы — «рідна». Чумак не трымае зла на свайго канваіра Рыбал-
ку — той «говорить прекрасною українською мовою з милим полтавським 
акцентом» [3, c. 47]; нават да следчага Данца ён гатовы паставіцца прыязна: 
«Мимоволі, мабуть, через ту мову, через ту інтонацію, з якої дихала степова 
сила його землі, він просякався довірою до цієї людини» [3, c. 292].

Менавіта мова часта робіцца маркёрам апазіцыі «свой — чужы». Так, 
герой І. Багранага вельмі здзіўлены тым, як дасканала ягоны следчы «ко-
зацького роду» валодае рускай мовай: «мов расовий москвич» [3, с. 293]. 
Данец, пераходзячы на рускую, звяртаецца на «вы» і гаворыць з зусім іншай 
інтанацыяй, суха, афіцыйна. Гэтаксама мяняюцца адносіны следчых да Па-
путчыка ў залежнасці ад зваротка «грамадзянін» ці «таварыш». Імя чалаве-
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ка, які выдаў Чумака — айцец Якаў — падаецца ў неўкраінскім фанетыч-
ным афармленні (Яков замест Яків), як і большасць рэалій турэмнага жыц-
ця: «повєрка», «кормлєниє звєрєй», «бітіє опредєляєт сознаніє» і г. д. Пры 
гэтым да рускай мовы як такой негатыўнага стаўлення няма («в цій мові 
воно [гасло] звучить ідеально опукло й красномовно» [3, с. 134]), апроч 
хіба што «агiднае маскоўскае лаянкi» [1, с. 327], чужародныя рэаліі проста 
не падлягаюць апісанню без ужывання варварызмаў. «Спротив матеріалу 
табірної реальності мовному його освоєнню» [11] выражаецца таксама ў 
неперакладанні некаторых рускамоўных выразаў (пераважна канцыля рыз-
маў, рэплік следчых, канваіраў і т. п.), пераносу абрэвіятур без расшыфроўкі 
і перакладу (ГПУ, УСЛОН, ИСО і г. д.).

Калі нацыянальная прыналежнасць следчых асобна падкрэсліваецца 
(«брунет мангольскага тыпу» [1, c. 267], або «Фрей… прізвище мав німецьке, 
але риси обличчя слов’янські, певніше, російські» [3, с. 174]), то сярод 
вязняў, аб’яднаных агульнай доляй, яна не мае такога значэння: «Спынiлiся 
праклёны, лаянкi, нараканнi. Сон усiх пагадзiў i злучыў у братнiх абоймах» 
[1, c. 318]. Размежаванне адбываецца па сацыяльнай прыкмеце: «Адмi нi-
страцыя дзелiць вязняў на дзве катэгорыi: «каэраў» i «сацыяльна блiзкiх». 
Два розныя светы, дзве псіхiкi, дзве этыкi. Крымiнальныя вязнi, з свайго 
боку, дзеляць людзей на дзве выразна адрозныя часткi: «мы» і «яны»» [1, 
c. 359]. У часы, апісваемыя Ф. Аляхновічам, — 1927—1933 гг. — гэтая мя-
жа вельмі адчувальная, але з цягам часу яна размываецца. Герой І. Баграна-
га, трапіўшы ў камеру крымінальных, заўважае: «світ «соціально близь-
ких»… вже не ненавидить політичних «контриків» взагалі, а диференціює 
їх і має сентимент до певної категорії» [3, c. 410]. На вачах Андрэя Чумака 
пятнаццацігадовы крымінальнік Сашко, захоплены інтэлектуальным жыц-
цём камеры «трацкістаў» ператвараецца ў «справжнього політичного, а не 
такого собі…» [3, c. 377]. Іншы хлопчык з «непаўналетніх права пару шаль-
нікаў», якія ля брамы турмы на Халоднай гары назіраюць за прыбыццём 
новых «людішек», не можа даць веры, што «такий страшнючий фашист не 
тільки не звернув йому в’язів, а приголубив та ще й так сумно відповів, як 
приятель до приятеля» [3, c. 314].

Увогуле брама, парог — «хронотоп кризиса и жизненного перело-
ма» [5, c. 397] — у турэмна-лагернай прозе часта мае сімвалічнае значэнне, 
у прыватнасці рэлігійнае: «в відчинених дверях з’явився Андрій, немов 
Адам на брамі раю, вигонений з того раю архангелом» [3, с. 152]. Для героя 
Ф. Аляхновіча сімвалічнай мяжой становіцца прымежная брама «савецкага 
раю» на станцыі Негарэлае, што «дзелiць два светы» [1, с. 384]. Шлях героя 
праз выпрабаванні атаясамліваецца з міфалагемай падарожжа ў іншасвет, 
трыванне чарады «следчых працэсаў» — з праходжаннем колаў пекла. Уну-
траны канфлікт, канфлікт самаідэнтыфікацыі героя развіваецца, на думку 
Н. Калашук «у площині понять гріх — спокута (через страждання), за сліп-
лення — прозріння — каяття, розп’яття — воскресіння… узагальнених че-
рез міфічну паралель — сходження Христа на Голгофу» [11]. Асобна пад-
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крэсліваецца, што Андрэй Чумак няверуючы (але пры гэтым з дзяцінства 
ведае ўсю Біблію, дзякуючы маці), як і большасць ягоных суграмадзян, та-
му аўтару даводзіцца ўводзіць біблейскія вобразы экспліцытна — праз па-
раўнанні або пераказ сюжэтаў. «Сад Гетсиманський» мае вялікую колькасць 
такіх паралеляў, пачынаючы ад назвы: абрысы Каіна і Авеля на месяцы, 
асіна па той бок кратаў, параўнанне допытаў з мукамі на крыжы, бязвінных 
мала дых вязняў — з іўдзейскімі юнакамі ў вогненнай печы, святара Пятроў-
скага — з апосталам Пятром, суседа па камеры Ахрыменкі — з Галіяфам, 
усёй карнай машыны — з Каяфам. У абодвух аўтараў прысутнічае матыў 
узыходжання на Галгофу і здрады Іуды (што ўвогуле характэрна для твораў 
турэмна-лагернай прозы), але Ф. Аляхновіч робіць акцэнт на рэальных пра-
явах антырэлігійнай палітыкі СССР: «Старыя ж салавецкiя цэрквы былi 
перароб леныя на вязнiцы. Замiж дэклараваных школаў — салавецкiя астро-
ж ныя кашары, у якiх жыццё вучыла нас вялiкае праўды, што бальшавiкi 
ўмеюць абясчэсцiць усё святое» [1, с. 350]. Галгофа1 ў творы — найперш 
частка лагернага комплексу: «Цяпер, сканцэнтраваўшы iх [святароў] у кар-
най роце, выслалi на абток Анзэр, дзе пасадзiлi ў фiлii «Галгофа». Назоў 
добра адпавядаў iхняй долi» [1, с. 350].

Часам біблейскія вобразы паказаныя ў іранічным ключы: «з савецкага 
раю папаў у рай нябесны» [1, с. 245]. Іранічны/смехавы пачатак — адна з 
найпаказальнейшых рыс турэмна-лагернай літаратуры. Н. Калашук тлума-
чыць гэта так: «Гіркота і відчайдушність, притаманні шибеничному гумору, 
зовсім не виключають тих властивостей, якими гумор наділений у всіх 
ситуаціях людського існування, передусім властивості повертати суб’єкта 
гумору до тверезого глузду й одвічних моральних істин» [11]. У астрожным 
гумары існуе безліч эўфемістычных выразаў для найжахлівейшых праяў 
арыштанцкага жыцця («кунді-бунді» — катаванні, «чих-пих», «паехаць на 
месяк» або «на допыты да Дзяржынскага», «атрымаць тры залатнiкi» — 
расстрэл) і дасціпных афарызмаў («Входящий не грусти! Выходящий не 
радуйся!» [1, с. 334] або «Хто не був — той буде, хто був, той не забуде» ці 
«Єжов не Ягода, весь народ став врагом народа!..» [3, с. 314]). Анекдатычнымі 
выглядаюць для вязняў гісторыя Аслана («чесного чистія черевиків», якому 
неадукаванасць перашкаджала «сачыніць» неабходную для абвінавачвання 
конррэвалюцыйную арганізацыю) ці вегетарыянца Дахно (якому давялося 
падпісаць пратакол, «що він терорист, шпигун, і диверсант, і керівник 
великої контрреволюційної організації вегетаріанців» [3, с. 354]), хоць яны 
праўдзівыя. Абсурд сітуацыі прымушае вязня не толькі да яе ставіцца з 
іроніяй, але і да сябе самога. Шчырыя выказванні наіўнага Папутчыка з 
пазіцыі дасведчанага аўтара, робяцца двухсэнсоўнымі — «Усё магчыма ў 
гэтай краiне ўсялякiх магчымасцяў...» [1, c. 241], іранічнымі — «Мусiць, 
гэта нядаўняя гутарка ў ГПУ была безумоўнай часткай праграмы прабы-

1 Салавецкая Галгофа атрымала сваю назву ў 1712 г., калі прападобны Ісус Анзэрскі пасля 
«тонкага сну», у якім Маці Божая прадказала яму, што гара гэтая стане «другой Галгофай», дзе 
пацерпяць за Хрыста многія пакутнікі, заснаваў каля яе новы скіт.
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вання ў БССР...» [1, c. 252], і самаіранічнымі — «Я прыехаў у краiну Вялiкага 
Будаў нiцтва! У краiну, дзе iдзе ломка старых формаў жыцця, каб на iхных 
руiнах пабудаваць новы лад, лад справядлiвы, дзе няма эксплуатацыi пра-
цоўных... Таварышы! Я п’ю гэтую чарку за савецкае будаўнiцтва!» [1, c. 247]. 
Прыём іроніі ў апісанні абсурднай рэчаіснасці зняволення парадаксальным 
чынам прымушае чытача дыстанцыянавацца ад аўтарскай ацэнкі і ўбачыць 
рэальны аб’ект апісання.

Можна заўважыць, што агульным для абодвух твораў з’яўляецца спе-
цы фічны хранатоп, але яго асаблівасці ў кожным выпадку вызначаюць роз-
ныя формы аповеду (ад нейтральнага апавядальніка ў «Саду Гетсимансько-
му», змешаная ў творы Ф. Аляхновіча), сюжэтна-кампазіцыйную будову 
(хра налагічнае апісанне падзей у першым выпадку і «каталог» у другім) і 
адметнасці канфлікту (варожая герою сістэма ў Ф. Аляхновіча — гэта чу-
жароднае асяроддзе таталітарнай дзяржавы, у І. Багранага — чужы каму-
ністычны лад на радзіме). Аўтабіяграфічнасць праяўляецца ў тым, што ў 
аповедным часе аўтару тоесны апавядальнік, у падзеявым — герой; гэта ў 
Ф. Аляхновіча, у адрозненне ад І. Багранага выяўлена экспліцытна. У «Са-
ду Гетсиманському» назіраецца вялікая колькасць біблейскіх паралеляў; 
матыў узыходжання на Галгофу і здрады Іуды прысутнічае і ў Ф. Аляхновіча. 
Яднае творы ўжыванне варварызмаў і эўфемізмаў для апісання рэалій зня-
волення і моцны смехавы пачатак.

* * *
Такім чынам, тыповымі рысамі турэмна-лагернай прозы на ўзроўні 

зместу з’яўляюцца:
міфічныя (біблейскія) паралелі: топасы раю і пекла, брамы раю; фігуры 

апостала Пятра, першасвятара Каяфы, волата Галіяфа, архангелаў, іўдзейскіх 
юна коў у вогненнай печы як сродкі параўнання, матыў падарожжа інша-
светам, забойства Авеля Каінам, здрады Іуды, узыходжання на Галгофу, па-
кут на крыжы;

іранічны/смехавы пачатак у форме шыбенічнага гумару і іранічных/
сама іранічных выказваннях герояў.

Дакументальны пачатак праяўляецца ў наступных рысах на ўзроўні 
формы:

спецыфічны хранатоп (абмежаваная прастора, абстрактны час, топасы 
турмы, лагера, парога);

тоеснасць аўтара і неперсаніфікаванага апавядальніка, аўтара і аўтабія-
графічнага героя;

канфлікт «чалавек — сістэма», выражаны праз апазіцыю «свой — чу-
жы», якая праяўляецца ў этнічным, моўным і сацыяльным аспектах.

Ужо ў першых творах лагернай тэматыкі назіраюцца вышэйназваныя 
рысы і абумоўленыя яны самім жыццёвым матэрыялам, унікальным у вы-
падку кожнага пісьменніка, але тыповым для вязня савецкага лагера ці тур-
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мы. Пры гэтым у творах беларускай і ўкраінскай літаратур, у адрозненне ад 
рускай, асаблівае значэнне мае нацыянальны чыннік ідэнтычнасці пры 
фарміраванні канфлікту.
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« Народилася в м. Калуш Івано-
Франківської області. З дитинства про-
живаю в Луцьку, закінчила філологіч-
ний факультет Волинського державного 
університету імені Лесі Українки. Кілька 
років працювала вчителем української 
мови та літератури ЗОШ № 17 м. Луць-
ка, згодом перейшла на викладацьку ро-
боту. Після захисту дисертації на тему 
«Постмодернізм в українській, польській 
та російській прозі: типологія образу-
персонажа» (2002) здобула науковий 
ступінь кандидата філологічних наук зі 
спеціальності «порівняльне літературоз-
навство». Доцент кафедри теорії літера-
тури та зарубіжної літератури Східноєв-
ропейського національного університе-
ту. Автор понад 60 наукових праць. Коло 
інтересів: сучасна українська та світова 
література, літературний постмодернізм, 
поетика часу та простору в художній лі-
тературі, феноменологія пам’яті.»

Лілія Лавринович

Простір пам’яті у творчості 
Данути Бічель-Заґнєтової та Галини Яструбецької
У статті здійснено зіставний аналіз поетичних збірок білоруської та української 

письменниць: Д. Бічель-Заґнєтової «А на Поліссі» та Г. Яструбецької «Поліський пілі-
грим». Попри наявність спільного мотиву національної пам’яті, авторки по-різному 
підійшли до його реалізації. У збірці «А на Поліссі» акцент робиться на колективних 
аспектах переживання минулого, що базується на білоруській історії та територіальній 
інтегрованості. У «Поліському пілігримі» зображений локальний часопростір приват-
ного спогаду про «малу вітчизну». Проаналізовано окремі елементи поетики збірок.

Ключові слова: пам’ять, простір, час, історія, Полісся, фольклорна стилізація.

Пам’ять — одна з найважливіших домінант буття людини, без неї не-
можлива культурна ідентичність, розуміння та відчуття себе особистістю. 
Два рівні, на яких взаємодіють національні пам’ять та культура, — 
індивідуальний та колективний: «перший пов’язаний з соціально зумовле-
ною біографічною пам’яттю, а другий — з символічним порядком, 
інституціями та практиками, якими певні соціальні групи конструюють 
спільне майбутнє» [3, с. 11]. Переживаючи досвід минулого — індивідуаль-
ний чи спільний, особистість формує ідентичність, вводить власне «я» в 
координати цілісної аксіології. Пам’ять про минуле, зокрема національне, 
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завжди пов’язана із конкретним простором — локальним чи більш відкри-
тим. Саме пам’ять простору не випадково стає тим культурним кодом, який 
сучасні поети засобами слова намагаються передати читачеві.

Основним об’єктом дослідження є поетичні збірки Данути Бічель-
Заґнє тової «А на Палессі» (Мінськ, 1990) та Галини Яструбецької «Полісь-
кий пілігрим» (Луцьк, 2011). Це загалом не схожі за основною тональністю 
та особливостями її втілення книги, вони написані в різний час, їхні автор-
ки належать до різних поколінь. Проте наскрізний мотив, який потужно 
звучить в обидвох збірках, — мотив національної пам’яті.

Добре знана не лише на батьківщині, а й за її межами білоруська 
поетеса  Данута Бічель-Заґнєтова увійшла в літературу ще на початку 
1960-х років. Авторка більш як двадцяти поетичних збірок, найвідоміші се-
ред яких — «Нёман ідзе» (1964), «Браткі» (1979), «Дзе ходзяць басанож» 
(1983), «Загасцінец» (1985), «Даўняе сонца» (1987) та ін. Джерела головних 
мотивів творчості Д. Бічель-Заґнєтової — «ад роднай беларускай зямлі, ад 
яе бяздонных крыніцаў і рэкаў, ад спеўнага пошуму лясоў і шчырай народ-
най песні» [7, с. 66], а «светлы вобраз Беларусі стаў галоўным, скразным 
матывам ва ўсёй лірычнай сістэме паэткі» [7, с. 67].

Галина Яструбецька, донедавна відома на Волині насамперед як до-
свідчений філолог-літературознавець, дослідник новітньої української лі-
тератури, одну за одною випустила у світ ряд збірок поезій, які в Україні 
одразу стали об’єктом широкого читацького зацікавлення: «Memorioglifi ka 
(Різьблення по пам’яті)» (2009) та «Photodosia (Світлодаяння)» (2010), «По-
ліський пілігрим» (2011), «Kalophonia (Прекраснозвуччя)» (2012), «Яшмо-
ве серце» (2013). Поетичну манеру Г. Яструбецької характеризує глибоке 
осягнення найтонших нюансів буття, гармонійно доповнене споглядально-
ностальгійними нотами. Є. Баран у передмові до однієї з книг Г. Яструбець-
кої слушно зауважив, що «філософсько-екзистенційне осмислення світу в 
його сковородинівському вияві (Світ-Людина-Світ)» накладається в її пое-
зії на «інтимно-жіночу глибину» та «елегійну ніжність» [1, с. 4].

У поезії білоруської та української авторок однаково гостро, але по-
різному, з точки зору пафосу та його реалізації на рівні поетики, звучить 
тема рідного простору та пам’яті про його минуле. Збірки Д. Бічель-
Заґнєтової «А на Палессі» та Г. Яструбецької «Поліський пілігрим» не ли-
ше вигідно демонструють грані поетичного таланту авторок, але й оприяв-
нюють певні віхи в актуалізації проблеми національного в новітній україн-
ській та білоруській поезії.

Видана в переломний для білоруського народу момент — час здобуття 
державного суверенітету, поетична збірка Д. Бічель-Заґнєтової «А на Па-
лессі», з одного боку, продовжувала традиції попередніх збірок авторки 
(з їхньою увагою до мотивів природи, інтимних мотивів, але також із акту-
алізацією історичного минулого Білорусі — насамперед рідного авторці 
Приніманського краю), а з іншого — була суголосна хвилі національного 
піднесення, яка винесла на гребінь дух творчої стихії, базований на оспіву-
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ванні славних сторінок білоруської історії, на замилуванні красою рідної 
землі та найбільшим її національним скарбом — людьми. «Муза яе зна-
ходзіць апірышча ў самым святым і непераўзыйдзеным на ўсе часы — спад-
чыннай памяці» [8, с. 429], — слушно зазначає А. Сабуць.

Збірку відкриває поезія, яка дала їй назву, — «А на Палессі» — і читач 
одразу занурюється в дух поліської старожитності та природи, «Дзе дываны 
даматканыя сохнуць на плоце, / шаластуны старажытныя звоняць ту-
гой» [2, с. 4], де «Недзе ў аблоках / буслікі клёкат купалі. / Нішчыў надзею 
драўляны язычніцкі бог» [2, с. 5]. Поетичний образ, створений авторкою у 
вірші, попри закономірну наявність мікрообразів, синкретичний, нероз-
дільний: це сплавлені воєдино, як цілісна емоція-світовідчуття, природа—
минувшина—кохання—біль. Задавши в такий спосіб тон для подальшого 
сприймання збірки, Д. Бічель-Заґнєтова вводить читача у світ білоруської 
природи та історії.

Способом «вжитися» в дух старовини, відтак на образно-метафорич-
ному рівні оприявнити «ритуал згадування» демонструє актуалізація язич-
ницьких мотивів, погансько-природної стихії, які, за влучним зауваженням 
Н. Заяц, є «своеасаблівым камертонам кнігі» [5]. Так, скажімо, як у поезії «З 
прыполу хмаркі Ярыла». Поетичне Я занурюється у благодать світу минув-
шини, розчиняється в ній, а образ часу в поезії метафоризується в дусі до-
християнського світовідчування, наділеного «первісною наївністю», здат-
ністю сприймати світ нераціонально:

Ў неманіне, як лыжка ў місе,
патанула лясное рэха.
Здалося, воз часу спыніўся.
Воз часу ехаў.

І далі:
A ў белага каня з-пад капыт
зоры сыплюцца ўвысі.
I паморак плыве ў нябыт.
I воз часу спыніўся [2, с. 10].

Схожу функцію виконує стилізація під оказіонально-сакральний фоль-
клор (замовляння, заговори і т. ін., з їхньою зазивно-закличною інтонаці-
єю), зокрема в поезіях «Чортава вока амаль», «З дужай ствары мяне кволай» 
та ін. Ту ж функцію виконують у збірці поезії, стилізовані під народнопі-
сенну романтичну стихію («Крумкач», «Камень», «Пясняр», «Песня — ва-
ражба» та ін.).

Зв’язок минулого та сучасного, за Бічель, полягає у впливі предків на 
на щадків, в тому, що дух минулих поколінь незримо присутній на рідній зем-
лі. Так, у поезії «Перад Нёманам» виникає збірний образ безіменних пред ків: 
«Нашы бабулi тут безыменна / нам калыханкі пяюць» [2, с. 6], а в поезії 
«Птахамі продкі былі» ця ідея втілюється в образі птахів:

Стогнуць стагоддзі.
Хто быў тут, той тут i застаўся.
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Ніхто не прыходзіць, каб знікнуць.
Сны намятаюць аб птахах —
лётаю  ў снах.
Душам шмат мейсца не трэба [2, с. 72].

Д. Бічель намагається створити поетичну мапу Білорусі, наділивши її 
кількарівневою аксіологією, до якої входять, скажімо, місця, пов’язані з ві-
домими історичними персоналіями та визначними історичними пам’ятками 
(«Ракуцёўшчына. 31 мая 1987», «І тут нікогачкі няма», «Супольна», «Бато-
рава горка», «Эпіграфы», «Балада Полацкага гарадзішча» та ін.) чи народ-
ними традиціями («Неглюбскі строй»), бо «пам’ять місця» — насамперед 
пам’ять про певні історико-культурні цінності, притаманні йому. Так, у 
поезії «Неглюбскі строй», акцентуючи увагу на етнічних традиціях, харак-
терних для білоруського народного жіночого костюма Придніпров’я, 
Д. Бічель створює образ матеріальної культури білорусів як універсальної 
цінності, наповненої сакральним сенсом (з епіграфу до вірша: «Жаночы 
неглюбскі строй выяўляе сабой жанчыну як усясвет» [2, с. 67]), а ведучи 
мову про глибоку давнину появи культурних традицій, авторка вживає гі-
перболу «Кшталты душы — у пятнаццаць / мільярдаў светавых год» [2, 
с. 67], таким чином «розмикаючи» час і простір образів, асоційованих із не-
величким селом Неглюбка, до безконечності. У фіналі вірша спостерігаємо 
проекцію образу прадавніх традицій на символи надії, молодості, отже — 
на майбутнє:

Кветкай вясновай, нядзеляй,
прыбраная ў неглюбскі строй,
дачка Беларусі,
Надзея
чаруе красой маладой [2, с. 68].

Крім іншого, у Д. Бічель таким аксіологічним центром, наповненим 
сакральним сенсом, є водна стихія, асоційована з рідним простором. Як ві-
домо, вода, за віруваннями давніх слов’ян, не лише дає життя всьому живо-
му, а й несе в собі сакральний зміст очищення, є втіленням руху, динаміч-
ності, постійного неспокою. У збірці опоетизовані чи не всі найважливіші 
білоруські водойми (крім улюбленого Німану, авторка згадує Дніпро, Сож, 
Двіну, Світязь, Біле та Чорне озера, таким чином охоплюючи всі історико-
географічні регіони Білорусі). Водна стихія вічна і одночасно здатна до 
оновлення. Так, у поезії «Белае возера» на метафоричному рівні виникає 
образ вічності «Белае возера / вечнасці вокам здалося» [2, с. 62] та дна — як 
простору минулого: «Вочы мінулага дрэмлюць глыбока на дне» [2, с. 63]. У 
поезії «Здагоня» авторка згадує та обігрує давню ятвязьку назву Німана — 
Кронан, натякаючи на схожість її звучання з ім’ям давньогрецького бога 
часу Кроноса («І шугае ад князевай левай рукі / Кронан, Кронас ці Нёман, 
што мора» [2, с. 114]). А в поезії «He відно пераправы» в образах весни, 
скреслої криги та молодої води твориться символ пробудження природи 
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після довгого сну і ненав’язливими штрихами зіставляється з ідеєю відро-
дження національного духу: «Але наш бераг — правы. / I праўда на нашым 
баку. […]. I дагэтуль гады — чарапахі. / А цяпер нашы досвіткі — птахі» 
[2, с. 13]. Наскрізним у творі є романтичний мотив повернення до золотого 
віку, до джерел, першопочатку, він сходить до уявлення про циклічний ка-
лендарний рух часу. Ідеалізований образ сакрального минулого, протистав-
леного профанному сучасному, де «сцежкі быллём зарастаюць / да родных 
крыніц» [2, с. 17], — лейтмотив збірки Д. Бічель.

Коли Д. Бічель говорить про минуле, в її поетичному мовленні часто 
з’являється займенник «ми» (на відміну від поезій, які відбивають особис-
тий, приватний досвід «тут і тепер», зокрема в останній частині збірки). Це 
колективне «ми» має на меті продемонструвати національну солідарність, 
втілити ідею єдності білоруського народу:

Мы паміраем не ад хвароб,
ад бальніц.
Мы прывыкаем змагацца не зброяй —
распустай. […].
Але ж выходзілі некалі ў бор
басанож!
Жахі расою змывалі
i чулі, як зоркі,
ў змроку прадоння паплаваўшы,
чысцілі пёркі,
перамаўляючы з ветрам і з намі… [2, с. 17].

Навіть коли авторка апелює до образів, наповнених приватною пред-
метною конкретикою, вони так само у свідомості реципієнта досягають рів-
ня узагальнення, універсалізуються (див., наприклад, поезії «Хаціна цёткі 
Анэты...», «Якушоўка», «Сэрца народа паклалі ў дамоўку» та ін.).

Має слушність А. Петрушкевич, коли, аналізуючи творчий світ поезії 
Д. Бічель, стверджує: «Прастора, пэўная, акрэсленая паэтычным зрокам 
мясцовасць становіцца дзякуючы ўздзеянню часу (у спалучэнні з дзейнас-
цю продкаў) месцам гістарычнага жыцця чалавека, дае магчымасць сучас-
нікам далучыцца да іншага свету існавання, адчуць свае гістарычныя 
карані» [7, с. 70].

Минуле — стан жадання («нібы аблокі з вятрыскам i з гулам, / я абні-
маюся толькі з мінулым» [2, с. 24]). Саме там — душа рідного простору, яку 
є непереборна внутрішня потреба знайти і яка «…бабулькай / засохлым Па-
лессем ідзе» [2, с. 27].

Зв’язок минулого та майбутнього, єдність поколінь, базована найпер-
ше на тяглості мовних традицій (мова є визначальним носієм національно-
го коду) — у цьому вбачає авторка потенцію народу до життя, можливість 
відродження духу нації. Яскраво ця думка звучить у поезії «Як у цябе не 
знайшлося», що закінчується оптимістичним ствердженням:
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Сын i ўнук набяруцца трывання,
каб ажывіць у душы нашу мову
i перадаць сваім дзецям.
Жанчына з касой — адрачэнне.
Смерці не будзе [2, с.35].

Д. Бічель розширяє межі родового зв’язку, який існує між предками та 
потомками, з родинного до національного. Народ сприймається як кон-
солідована єдність, згуртована в родину навколо національної ідеї. Тому 
навіть самотня людина (образ самотності спорадично з’являється у віршах 
збірки) не може почуватися одиноко («Замест запавету»):

Не бойся адзіноты анідзе.
Не адзінокі ты — з табою продкі:
дружына Каліноўскага i Цёткі,
князь Усяслаў, празваны Чарадзей [2, с. 37].

Таке звернення до знакових для білоруської історії постатей у подібно-
му контексті для Д. Бічель не рідкість. Минуле у збірці часто оприявнюєть-
ся через творення конкретних історичних образів. Тобто авторка акцентує 
увагу не на індивідуальному, а на колективному просторі пам’яті, який фор-
мує історичну та національну цілісність народу. Звідси — прискіплива ува-
га до пам’ятних для білорусів місць, до відомих сторінок історії Білорусі, 
поетичне осмислення її найвизначніших історичних персоналій: Кастуся 
Каліновського, Всеслава Чародія, Рогнеди, Єфросинії Полоцької, Симеона 
Полоцького, Франциска Скорини та ін. (детально проаналізувала особли-
вості зображення цих образів у збірці Н. Заяць [5]). Подеколи авторка пря-
мо і патетично говорить про зв’язок часів — минулого, асоційованого з пев-
ною історичною постаттю, та теперішнім чи будучиною, як-от:

Будучыня Беларусі —
старажытныя кнігі Скарыны.
Натхненне i талент нашчадкаў
у вобразах вершаў Скарыны... [2, с. 91].

Минуле вплітається в сьогодення не в останню чергу завдяки істори-
кам, які самим вибором «сродної» праці покликані об’єднувати його з тепе-
рішнім. Вочевидь, не випадково у збірці «А на Палессі» є два поетичні тво-
ри з посвятою білоруським історикам та археологам — «След. Археолагу 
Алегу Трусаву» та «Гісторык. Памяці Міколы Улашчыка».

Час від часу історичний оптимізм ліричної героїні таки змінюється на 
сумні нотки — через усвідомлення незворотної проминальності духу ста-
ровини («А на Палессі чорцікаў хутка не стане» [2, с. 4]) і через сумнів, що 
в історичному «тут і тепер» Білорусі можна щось змінити, знайшовши сили 
не лише в минулому, а й у собі:

Стрэлка па кругу спяшаецца роўнай хадой.
Шчэрыцца час, нібы воўк,
на часіну-бяду.
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Нікне надзея,
што ў сэрцы апору знайду. (25)

Проте загалом історичний оптимізм перемагає сум і мить безнадії: ав-
торка з упевненістю дивиться в майбутнє, бо саме чин, ритуал спогаду-
повернення до джерел свого народу дає їй підстави для такого оптимізму.

Звертаючись до збірки Г. Яструбецької «Поліський пілігрим», одразу 
зауважимо: на рубежі століть, який розділяє вихід у світ обидвох аналізова-
них збірок (білоруська книга видана за десять років до нього, а українська 
більш як десять після нього) суттєво змінилося осмислення таких катего-
рій, як пам’ять, історія, традиція тощо (і у планетарному масштабі, і на те-
ренах обидвох країн-сусідок). Недосконалість історичної пам’яті як джере-
ла репрезентації минулого та пізнання сучасності — загальне місце гумані-
тарного циклу сучасних дисциплін. Деконструктивістські практики пост-
модерної епохи (в комплексі з іншими факторами впливу на свідомість 
суб’єкта пізнання) релятивізують досвід рецепції минулого у всіх його про-
явах і призводять не просто до кризи історії як науки, а до думки про пізна-
вальну неспроможність будь-якого знання про минуле. Відтак уявлення про 
простори суспільної, колективної, зокрема й національної, пам’яті суттєво 
змінюють свої акценти: усвідомлення тенденційності, суб’єктивності будь-
якої пам’яті не просто видозмінює наше колективне сприйняття минулого, 
а й часто його дискредитує.

Саме з цим пов’язана зміна акцентів у ставленні до слідів, знаків мину-
лого, яка полягає в повороті від історичної до приватної пам’яті. Увага до 
останньої — одна з причин, що каталізувала появу художніх дискурсів, да-
леких від магістральних тем літературної традиції, зокрема тих, які опису-
ють минуле, з їх апеляцією до переломних історичних періодів чи важливих 
постатей національної чи світової історії. Художній текст усе частіше зосе-
реджується на образному осмисленні малих, локальних просторів пам’я ті.

Яскравим прикладом цієї тенденції є збірка поезій Г. Яструбецької 
«По ліський пілігрим». За горизонтом читацьких очікувань, уже назва 
збірки, в зіставленні з назвою книги Д. Бічель «А на Палессі», демонструє 
суттєві відмінності в підході до об’єкту творчого осмислення, які в по-
дальшій рецепції книги знаходять своє підтвердження. Коли Д. Бічель од-
ним словесним «мазком» подає образ простору як широкий культурно-
історичний та географічний ареал (прийменник «на» разом із топонімом 
«Полісся» вказує на відкритий простір, на всю широту його тяглості поза 
ча совими маркерами) і все білоруське Полісся (чи радше вся Білорусь) стає 
об’ єктом поетичного зацікавлення поетеси, то Г. Яструбецька мінімалізує 
простір і час свого Полісся. Це опосередковано актуалізує назва збірки: 
пілігрим — мандрівний прочанин, паломник, подорожній, для якого будь-
який простір — тимчасовий, бо його мета — проща, дорога до святині. 
Влас  не, Полісся, яке авторка намагається словесно зафіксувати, — і є ця 
святиня, але це саме її Полісся — те, яке зберегла індивідуальна, приватна 
пам’ять.
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Народжена в селі Самійличі Шацького району, Г. Яструбецька у збірці 
«Поліський пілігрим» створила поетичну історію власного села. В. Дави-
дюк у передмові до книги з промовистою назвою «Спогади втраченого 
раю» зауважив: «Такі місця є в кожного, якщо не на землі, то в серці. Часто 
їх не дуже й помічаєш. Поки вони є. Але коли втрачаєш бодай щось із їх 
контексту, починаєш розуміти, що вони були, і відчувати, як багато важили 
в твоєму житті, що саме там — земний рай, і тепер щоразу повертатимешся 
до тих місць як паломник на прощу» [4, с. 3]. «Поліський пілігрим» є уні-
кальною за своїм виконанням і майже примарною спробою зафіксувати в 
поезії зникоме приватне минуле.

У поезії «Замість авторського переднього слова» лірична героїня вво-
дить читача в уявно-оніричний простір «галереї снів», налаштовуючи та-
ким чином свій і читацький зоровий об’єктив на сприйняття давно минуло-
го, «покритих смоллю спогадів», так виказуючи свою надмету:

Розбити б
глеки із пам’яттю,
пролити б
свячену воду —
щоб ними світ просякнув.
Імення засвітити б
і
вклякнути
перед ясними
образами
роду [9, с. 10].

Сама поетична збірка поділена на шість частин-посвят: «Батькові-
матері і селу», «Білій хаті і синичці», «Водам і дощеві», «Деревам», 
«Стежкам-дорогам», «Квітам, травам, птахам». На відміну збірки Д. Бічель, 
яка теж поділена на чотири частини, що відрізняються переважно жанрово-
тематичним наповненням, поділ у Г. Яструбецької відбиває умовну ієрар-
хію поліського всесвіту — простору пам’яті, де кожному — чи людині, чи 
дереву — відведене своє місце.

Основну частину збірки «Поліський пілігрим», як і в Д. Бічель, відкри-
ває однойменна поезія:

Замість костура —
промінь.
Вузликом білим —
світ
Титло дороги —
спомин.
Буква —
ожини цвіт [9, с. 12].

Скупий на слова текст — як обряд переходу із сьогодення в примарне 
минуле, у спогад. Авторка в зображенні хисткості світу пам’яті використо-
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вує місткі образи: «зачарований світ» [9, с. 58], «тіні напівпрозорі і звинні» 
[9, с. 58], «знебулі постаті над полем хилитаються, / зникають, чезнуть в 
кадрі чорно-білім» [9, с. 119], «[образи минулого] мов кадри порваної плівки 
/ мигтять / і / гаснуть на екрані ночі» [9, с. 130] та ін.

Недосконалість людської пам’яті, не здатної зафіксувати важливе, ав-
торка зображає в образі хати, яка:

то виринає із сосон пам’яти,
то зникає, прикрившись
засувом кованим.
Грається
зо мною
у хованки [9, с. 82].

Вводячи читача у своє Полісся, Г. Яструбецька не апелює до знаних 
історичних постатей краю чи універсальних національних образів, що ма-
ють стосунок до політичного націєтворення (як це відбувалося в Д. Бічель). 
Її український контекст і, ширше, світовий інтертекст радше культурологіч-
ного спрямування. Він не виявляється у зверненні до сюжетів національної 
історії, а вводиться частіше алюзивно — як налаштування на сприйняття 
поетичного світу Полісся крізь призму відомих культурних образів. З цією 
метою авторка може згадувати чи натякати на відому персоналію, чи куль-
турне явище, чи образ у назві, підназві, короткій ремарці, примітках до тво-
ру тощо. Наприклад, ремарка до поезії «Жінка-дівчина в сорочці з журавли-
ни» — «Це сюжет для Олекси Новаківського або для майбутнього полісь-
кого Іоанна Пінзеля», чи «Оповідання про розпач» із підзаголовком «Варіа-
ція на одну з тем В. Стефаника», чи поезії «Правда від Григора Тютюнни-
ка», «Самійличівська місячна соната» тощо.

Як і в Д. Бічель, велика частина поетичних текстів Г. Яструбецької сти-
лізовані під фольклорні жанри — найперше ліричні родинно-побутові піс-
ні, замовляння, бувальщини та казку (наприклад, «В пісні співають», «Шеп-
тались вітер з листям», «Жив собі дід та баба», «Почуваюсь дівчиськом», 
«Ой у лузі калина» та ін.). Г. Яструбецька так само залюбки використовує 
діалектизми, подеколи навіть долучаючи до створення аури поліського сві-
ту елементи фонетичного запису — щоб якомога точніше передати особли-
вості звучання мови: «Широкеє / Сиенє / Довгеє / Пудширокеє / Захмельове / 
Пудхмельове / Гниле / … / все / мале й велике / одкровення трав — / усе ко-
тило хвилі / все цвіло…» [9, с. 42—43].

Часто стилізований текст у межах конкретного художнього твору є ли-
ше фрагментом із самостійною ритмомелодикою і має в його цілісній струк-
турі окрему виражальну роль. Скажімо, в поезії «Чия ж то ти будеш, осене» 
стилізований під народну ліричну пісню текст виконує функцію обрамлен-
ня, «рамкової конструкції», всередині якої — пейзажна замальовка, де «кущ 
ліщини завмер», а «горішок біжить-збігає» вниз, щоб «дочекатись і засві-
титися … у долонях бабці Христини». У самій замальовці рясно викорис-
тана діалектна лексика, а антропонім подано із приміткою: «Бабця Христи-
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на — мамина мама, Дзядук Христина Семенівна» [9, с. 28]. У такий спосіб 
взаємопроникання універсального пісенно-фольклорного начала та приват-
ної мікроісторії створює ефект народження нового поетичного міфосвіту.

Специфічною ознакою творчої манери Г. Яструбецької, яка вповні про-
явила себе і в цій поезії, є розмивання меж між літературознавчими катего-
ріями «автор» — «образ автора» — «ліричний герой / суб’єкт». Г. Ястру-
бецька як реальний автор свідомо підкреслює свою «неумовну» присутність 
у тексті. Цьому, зокрема, сприяють паратекстові елементи — примітки, ре-
марки, фотоілюстрації з приватного архіву (скажімо, дитячі світлини автор-
ки з відповідними підписами). Так перед читачем твориться поетична кни-
га, яка, попри очевидне потужне суб’єктивне начало, містить документаль-
ну основу.

У «Поліському пілігримі» авторка виводить цілу галерею мешканців 
села Самійличі. Образ предків у Г. Яструбецької — не відомі історичні 
персонажі, які стали універсальними національними знаками-символами, а 
звичайні, непримітні «маленькі люди», що стають героями більш локально-
го поліського міфу — того великого всесвіту поліського села Самійличі, що 
його малою дитиною бачила лірична героїня (у книзі подеколи складно 
розділити ракурс часу, з якого ведеться мовлення, — чи це дитяча рецепція, 
чи спогад дорослої авторки).

Серед таких персонажів — віршник, гуморист, мисливець, грибник 
Григорій Пех («Напевно, кожен ліс / особливо з озером, / має свого дядька 
Лева» [9, с. 25] — авторка застосовує алюзію на добре впізнаваний україн-
цям образ із драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»), сусід через три 
хати Кирило Грицюк (який «Ішов до лісу по гриби один — / вернувся з каз-
кою» [9, с. 37]), авторчина «хрищонка» Марія Кусько, жебрачка Зоська, яку 
«вигнали з дірявого хліва на покинутому хуторі с. Самійличі представники 
влади…» [9, с. 60], «одна з найбезборонніших жительок с. Самійличі» Фа-
діїха, тітка Уляна, «котра ЩОСЬ знала» [9, с. 62], мистецьки обдарований 
рід Дубувців і, звичайно, батько й мати ліричної героїні. Кожен із персона-
жів показаний у нібито цілком упізнаваній, звичній для будь-якого села 
історії-ситуації, та в поетичній свідомості вони набувають рис символу не-
збагненного поліського універсуму, де казкове, дивовижне — частина що-
денного побуту:

Сьогодні знаю вже, чому завжди
у діда Пеха навіть у роки,
коли ні риби, ні грибів, таки
кошіль був повний.
Лилося світло із його руки… [9, с. 27].

Наскрізний мотив ностальгії, який пронизує ці вірші, базується на про-
тиставленні ідилічної картини минулого та профанної сучасності («пере-
ступаю / через будні і спогади» [9, с. 59]). Простір спогаду манить обширом 
небуденності, але й веде до усвідомлення невтішного: назад повернення не-
має, усі герої самійличівського міфу стали минулим, ліричну героїню «ніх-
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то там не чекає» [9, с. 22]. У поезії «Було. Поліський рай» про це йдеться 
так:

У цім раю все дихало, росло,
сміялось, повзало, літало, жебоніло,
весніло, літувало, осеніло,
перебувало зиму і — БУЛО.
Жило-було. Як в казці [9, с. 18].

На відміну від основного настрою збірки Д. Бічель, в української пое-
теси повернення в сакральний часопростір неможливе. Час не повертається 
до джерел. Відкрита щирість, оптимізм і легкість слова, характерна для по-
езії Д. Бічель, змінюються у Г. Яструбецької на інтровертність, своєрідну 
емоційну контрольованість. Подеколи складається враження, що лірична 
героїня воліє скинутися на крик, але свідомо стримує себе — естетикою 
мовчання. Бо найбільш глибинний біль — невимовний.

Така зміна в поетичному баченні минулого — не стільки особливості 
індивідуально-авторського сприйняття, скільки наслідок всезагального, у 
планетарному масштабі, осмислення незворотності, минущості всього, що 
має цінність для рефлексуючого суб’єкта. Це осмислення, що стало фактом 
культурної свідомості на рубежі тисячоліть, має багато причин: глобаліза-
ція, яка веде до гомогенізації культурного простору, перебування в системі 
«швидкого часу», який позбавляє людину надії на найменшу стабільність, 
постмодерністський релятивізм, що постулює відносність істини, тощо. То-
му чи не єдине, за що людина може «зачепитися» в пошуках опори, — 
пам’ять.

Накладання тайнопису спогадів дитинства на сучасність спонукає до 
несподіваних аналогій, як-от у поезії «В епоху ґлобалізації», де виведений 
образ Великого Поля, схожого на сучасний глобалізований світ завдяки сво-
їм розмаїтим мешканцям — рудим і чорним мурашкам, кротам, польовим 
мишам і птахам: «Все як годиться / в добрих сусідів — / десь пошептатись, 
/ погомоніти, / десь побурчати, / посабаніти / і — / жити» [9, с. 47]. Проте 
у фіналі поезії авторка змінює часову і просторову перспективу: «Тепер ма-
леньке / Велике Поле» [9, с. 47].

Часове протиставлення «тоді — тепер» у Г. Яструбецької ускладнюєть-
ся наявністю третього компонента — уявного образу вічності, який в «По-
ліському пілігримі» асоціюється насамперед із природою: віковічним ди-
ким лугом, що його недолугі господарі розорали «без будь-якої потреби» 
(«Звук / розпачливий / обірваних / століть / над лугом / покаліченим / сто-
їть» [9, с. 49]), місяцем над поліським простором («…над ланом споночі-
лим, тихим / повипускав собі на втіху / сріблястих коней — / мов стрімкі / 
перлисті птахи із віків / знялись над світом» [9, с. 51]), поліської води («Во-
да, вода й вода. / Вода у тисяч років / протяжністю» [9, с. 88]). Ці та поді-
бні образи у збірці утверджують думку про парадокс невідповідності: ві-
ковічне — минає, навіть природний світ Полісся.

Звідси — наполегливе бажання авторки зафіксувати в пам’яті кожне 
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знайоме деревце (скажімо, грушу, від якої місячної ночі «сріблясто-чорні 
тіні / ворушаться, / пересівають роки, як пелюстки, / шепочуть — / колиш-
нє згадують») [9, с. 129], квітку («Світ вивищився до дрібної квітки» [9, с. 
138]), чи навіть «сітку павукову» [9, с. 113].

Поліський пантеїстичний дух у поезії Г. Я струбецької — наслідок 
прагнення поетичної свідомості розчинитися у природній стихії, втоми від 
досвідно-раціональної обтяженості, розуміння всеминущості, вмирання 
найдорожчого. Звідси — глибока трагедійність там, де в Д. Бічель переваж-
но легкий, елегійний сум.

Як і в білоруської поетеси, Полісся Г. Яструбецької неможливе без во-
ди. Проте коли в Д. Бічель вода — насамперед ріки та озера, які творять 
географічну мапу поліського простору, то в українки це стихія ще більш 
універсальна у своїй всеохопності («Поліські фрески»):

А де б іще
малювати Господу фрески,
як не тут,
де вода, вода і вода.
Є чим фарби розвести… [9, с. 94].

Не випадково один із розділів книги має присвяту «Водам і дощеві». 
До озер і рік у Г. Яструбецької додаються дощі та криниці, ба більше: у по-
етичному світі збірки «Поліський пілігрим» останні обіймають більше міс-
ця — і кількісно, і метафорично («На світі — нікогісько, / крім дощу» [9, 
с. 96]). Авторка акцентує увагу і на поліському озерному просторі. Цікавим 
для зіставлення із поезією Д. Бічель «Свіцязь» видається «Диптих», при-
свячений волинському озеру Світязь.

Як і в Д. Бічель, в української авторки архетипний образ водної стихії 
асоціюється із символами часу, вічності та пам’яті: «Річка д-о-о-овга — / від 
життя / до життя. / Час берегом човгає — / річку провадить / до не-
забуття» [9, с. 95]; «Два потоки хату обнімають. / […]. / Серце розкрива-
ється у тиші — / пам’ять пишеться» [9, с. 39]; «Під здивованим поглядом 
жовтого місяця / пісня-запах гірчить і світиться, / через пам’ять перели-
вається, / у водах вічності відбивається» [9, с. 136] та ін.

Символіка невблаганності, незворотності перебігу часу, як і глибини, 
бездонності, таємничості стихії води, — один із мотивів поезії «Колодязь 
був звичайним», поряд із мотивом переходу — від звичного, буденного до 
дивовижного, сакрального. Твір має тричастинну будову, де перша і третя 
частини структурно тотожні, проте антитетичні. У першій йдеться про ко-
лишній поліський міфосвіт, коли у свідомості ліричної героїні «Колодязь 
був звичайним. / Зовсім-зовсім звичайним. / За поліським добрим звичаєм…» 
[9, с. 93]. У третій, заключній — про те, що «Колодязь став незвичайним — 
/ бездонним став у одчайнім / крикові темноокім» [9, с. 93]. Ця антитеза, 
яка творить основу внутрішньої напруги поетичного тексту, має ядро-
основу, що структурно розміщена у другій частині твору («А де ж та Галя, 
що воду / несла й коромисло гнулось?..» [9, с. 93]). Вона символізує 



Лі
та
ра
ту
ра

зн
аў
ст
ва

176

темпорально-меморіальний перехід, причому у свідомості реципієнта цей 
фрагмент сприймається одночасно як алюзія і на знамениту українську на-
родну пісню «Несе Галя воду…», і на приватний життєвий світ ліричної 
героїні-авторки («та Галя»), що хоче зафіксувати в пам’яті своє минуле. 
Таким чином, у творі в символічній формі продемонстровано, як зв’язані 
воєдино національний, колективний та індивідуальний, особистий досвід 
людини — в осягненні і швидкоплинності часу, і хисткості пам’яті.

Минуле в горизонті людського досвіду завжди опосередковане сучас-
ністю, яка «диктує» суб’єктові свідомості погляд на нього. П. Нора, ведучи 
мову про сучасний феномен прискорення історії, внаслідок якого «будь-яка 
річ зникає щоразу швидше», зауважив: «…наше теперішнє приречене на 
пам’ять, тобто на фетишизм сліду, на історичну одержимість, накопичення 
спадщини, нескінченне збільшення виявів національного життя — не тіль-
ки його історії, а і його пейзажів, традицій, звичаїв, зниклих виробництв. 
Усе — історичне, все гідне згадки, все належить до нашої пам’яті» [6, с. 
17—18]. Саме з цим пов’язана прискіплива увага сучасних авторів до різ-
них форм поетичної репрезентації минулого — як колективних, так і інди-
відуальних. Колективний простір національної пам’яті, зображений Дану-
тою Бічель-Заґнєтовою, у поетичному світі Галини Яструбецької оберта-
ється на індивідуальний досвід спогаду про «малу вітчизну». У зверненні 
до монументального та приватно-інтимного простору пам’яті Данута Бі-
чель та Галина Яструбецька оприявнюють однаково цінні поетичні способи 
фіксації минулого, тим самим демонструючи тяглість культурної пам’яті 
про поліський універсум в усьому його безмірі.
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ний університет імені Лесі Українки) (Луцьк, Украї-
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Автор 35 статей у фахових виданнях та наукової 
праці «Атлас словозміни іменників у західнопо-
ліських говірках».

Сфера наукових зацікавлень — діалектна 
словозміна, зокрема формотворення іменних час-
тин мови в західнополіських і суміжних говірках.

Особливості формотворення іменників жіночого 
роду в говірках берестейсько-пінського Полісся

Проаналізовано характерні особливості словозміни іменників жіночого роду го-
вірок берестейсько-пінського Полісся. З’ясовано чинники впливу на існування діалек-
тних відмінностей у досліджуваній формотвірній системі. Більшість описаних морфо-
логічних явищ потрактовано як інновації, ареал яких сягає щонайменше західнопо-
ліського говору, ширше — північноукраїнського діалектного континууму.

Ключові слова: говірка, словозміна, іменник, словоформа, флексія, граматична 
аналогія, фонетична інновація.

Умовні скорочення назв районів
Брестська область (Білорусь): Бр. — Брестський, Івн. — Іванівський, Млр. — 

Малоритський, Пн. — Пінський, Ст. — Столинський.

Берестейсько-пінські говірки, що формують порівняно невеликий мов-
ний ареал уздовж українсько-білоруського пограниччя, виявляють чимало 
характерних ознак у системі діалектної словозміни, ґрунтовне вивчення 
специфіки якої дозволить робити висновки про статус цих говірок, що, по-
при тривалу історію лінгвістичного дослідження Берестейщини, досі ви-
кликає наукові суперечки [8: 7].

Мета пропонованої статті — проаналізувати характерні особливості 
словозміни іменників жіночого роду говірок берестейсько-пінського Поліс-
ся, визначити чинники впливу на існування діалектних відмінностей у до-

Руслана Зінчук
МОВОЗНАВСТВО

УКР



М
ов

оз
на
вс
тв
о

178

сліджуваній формотвірній системі, з’ясувати специфіку просторової пове-
дінки описуваних словоформ. Джерелом фактичного матеріалу слугували 
власні записи спонтанного діалектного мовлення корінних жителів восьми 
населених пунктів Брестської області Республіки Білорусь1.

Розгалужену флексійну систему в досліджуваних говірках мають суб-
стантиви, оформлені за зразком давніх *-ā-, *-jā-основ. За живомовними 
свідченнями, специфіку формотворення називного відмінка однини аналі-
зованих іменників з основою на м’який кінцевий приголосний в окремих 
говірках визначають форми із закінченням -е, що постало внаслідок підви-
щення і звуження артикуляції наголошеного [а] після відповідного консо-
нанта, пор.: а йакá в йóго симйé? (Леплівка Бр.), слáбо жилú / слáбо / бо 
симн′é вилúка / в кóго симн′é нивилúка / то жилú л′іпш (Мохро Івн.).

За схемою твердої групи в називному відмінку однини нерідко оформлені 
субстантиви з кінцевим свистячим приголосним основи, пор.: сачавúца булá / 
горóх / все свойé (Мохро Івн.), тéрница такá булá (Жидче Пн.); пор. також вос-
п’і тá т′іл′н′іца, красáв’іца, але тéрниц′а (Леплівка Бр.), красáв’іца, л′іч’éбн′іца, 
але сн′íвниц′а, тéрниц′а, нибóшчиц′а (Страдичі Бр.), м’éл′н′іца, але тéрниц′а 
(Великорита Млр.), боул′н′íца, але тéрниц′а, пшанúц′а (Мокрани Млр.).

Флексійна система родового відмінка однини аналізованих іменників у 
берестейсько-пінських говірках представлена передусім закінченнями -и, 
-′(’)і відповідно до форм субстантивів колишніх *-ā-, *-jā-основ: в мéйі 
систрú, пóсл′а вуĭнú, з лоузú постолú, водú мнóго, ду хáти, корóви нимá, 
с:олóми робúли, з глúни зд′éланиĭ, коло бáби жилú, симн′í шест′ душ, ни 
купл′éли зимн′í, до клýн′і, од цибýл′і тéйе лúес′ц′е. Окремі відмінкові форми 
позначені наслідками часткового обниження та розширення артикуляції на-
голошеного флексійного [и]: голóднийі булúе / водúе ни булó / ничóго, коло 
шосúе пáру жидú булó / магаз′íни тримáли (Леплівка Бр.), в мéйі систрúе то 
ĭ тип’íро п’іч стойíт′ (Страдичі Бр.). Як уніфікацію за моделлю відповід-
ного вияву давніх *-jā-основ можна кваліфікувати форму родового відмінка 
однини худóб’і, фіксовану в говірці с. Жидче Пн.: йа худóб’і ни в’íдайу 
к’íл′ко там булó / тогд′í булó ни вéл′ми мнóго ше худóб’і. На думку Г. Ф. Ши-
ла, форми такого типу виникли під дією іменників жіночого роду м’якої 
групи (земл′í), а також подібно до відповідних словоформ субстантивів дав-
ніх *-ǐ-основ (сóл′і, т′íн′і, нóч’і) [9: 82]. І. Г. Матвіяс простежує тут, крім 
уже відзначеного, вплив структур давального та місцевого відмінків одни-
ни цих же іменників [7: 71].

Специфіку формотворення родового відмінка однини субстантивів жі-
ночого роду з основою на задньоязиковий та фарингальний приголосний в 
окремих говірках описуваного ареалу визначають наслідки вторинного 
пом’якшення консонантів у групах *гы, *кы, *хы: коло тéйі трактовéйі 
дорóг’і, желýд′:е до мук’í тéйі добавл′éли, до дочк’í на зúму йíздила (Ле-

1 Записи фактажу зроблено в таких населених пунктах: Страдичі Бр., Леплівка Бр., Збураж 
Млр., Великорита Млр., Мокрани Млр., Мохро Івн., Жидче Пн., Річиця Ст. Діалектний матеріал 
скарто-графовано [4].
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плівка Бр.), в сус′íдтк’і дв’і д′íвчини, в мéйі т′óтк’і жив, з бумáг’і тéйі 
цв’ітúв нарóбим, з грéцк’ійі мук’í млинц′í пиклú (Страдичі Бр.).

Флексію -и в аналізованій відмінковій позиції іменників з основою на 
шиплячий, свистячий та сонорний вібрант (пор.: за пóл′шчи ше ни вéл′ми 
так бидувáли, нимá ни тéс′ц′а / ни тéшчи / никóго, пшинúци ни булó вéл′ми, 
і с:ачавúци пирогú пиклú, такú всп’íли до тéйі бýри) І. Г. Матвіяс розглядає 
як можливий «наслідок впливу відповідних форм іменників *-ā-основ, чо-
му сприяло ствердіння кінцевого приголосного основи» [6: 49].

Закінчення -′і давального та місцевого відмінків однини, «закономірна 
для української мови фонетична зміна давнього *ě, що первісно властиве 
було лише субстантивам з основою на *-ā» [5: 76], збережене в досліджува-
них говірках, як і в більшості західнополіських, передусім під наголосом: 
на воĭн′í забúели, плáвав по вод′í, в т′урм’í вмер, в стин′í шч’ел′, сóхло по 
трав’í, на зимн′í господáрили. Діалектну специфіку формотворення цих 
відмінків іменників жіночого роду з твердим кінцевим приголосним основи 
визначає ненаголошена флексія -и, що її можна кваліфікувати як типовий 
для описуваного ареалу рефлекс *ě у відповідній позиції: тиĭ нáшиĭ корóви 
хвостá снарáдом одбúло, там ше йе по тиĭ дорóзи, на ф’éрми йа робúла, 
трóшки тико затóпл′ат′ / і дивúес′а вже ĭ дух по хáти пушóв / і тéпло в 
хáти, так і пр′éли при тиĭ лáмпи, спáли ĭ на пудлóзи / на солóми, рос:трил′éли 
йіх онде на хвойíни, диривл′áна стýпа булá / да в ти стýпи товклú, вишивáли 
при тиĭ ґáзи, бугáтиĭ кавал′éр в свúтини тиĭ, дéрво купúли на вкрайíни в:ас, 
шоб ни булó пóдушк’і на кóĭци / то ни симн′é, куптúли в так’íĭ бóц:и, сн′іг / 
а йа в однúĭ сорóц:и, в тиĭ д′íшци рошчин′áли, там у зимл′áнци жилú; пор. 
також форми іменників з кінцевим шиплячим приголосним основи: бúлис′а 
вóши тúйі в одéжи, тримáйе дис′ на дáчи, в шкóлу ход′íла при пóл′шчи, 
коровú хóд′ат′ по пáши. Таку ж флексію в ненаголошеній позиції мають 
іменники з депалаталізованими в кінці основи [ц′] та [р′]: трóхи на тéрници 
вúтреиш, вес′óло колúс′ на гýлици, в жúти казáли тúйі русáлки / в пшанúци 
н′е / тико в жúти казáли, а шо там на тиĭ вичéри / мúсочка боршчý на вс′іх; 
пор. також ойконімну форму: купúли éту хáтку в:ас на лóкници. Спорадич-
но ненаголошене закінчення -и простежено в субстантивах м’якого типу 
відмінювання: до д′іс′ат′í часóв тримáли н′íмци бат′к’íв нáших у тиĭ клýни 
(Леплівка Бр.).

Відповідно до давньої форми давального відмінка однини іменника 
*-ū-основи цьркъви в говірці с. Страдичі Бр. фіксовано в цéркви: йа ĭ тип’íро 
булá в цéркви, систрá мойá ĭ зáра в цéркви свичкú продайé.

Зрідка перед флексією місцевого відмінка однини відсутні наслідки 
другого перехідного пом’якшення задньоязикового: булú ми на в’іс′íл′у в 
знáмеинк’і, бáт′ко до тóго робúв на жел′éзнуĭ дорóг’і (Страдичі Бр.), 
помúейут′ пудлóгу к пáск’і (Леплівка Бр.), ішлú л′ýди / йíхали по туĭ дорóги, 
дас′т′ по однýĭ табл′éточки (Великорита Млр.).

Знахідний відмінок однини аналізованих іменників не виявляє флек-
сійної варіантності і представлений закінченнями -у, -′у відповідно до форм 
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субстантивів давніх *-ā-, *-jā-основ: в ту вóĭну, пáсла скоутúну, купúв хáту 
ц′íту, нúжут′ на гóлку, куфáĭку наложúели / ш’éпку, гудéжу вс′у с′в’атнýйу 
наложúла, мáли своуйý зéмн′у, сúпали в скрúн′у, позабирáли в клýн′у вс′іх. 
У результаті депалаталізації [ц′] та [р′] в окремих берестейсько-пінських 
говірках за схемою твердої групи у знахідному відмінку однини оформлені 
іменники з основою на відповідний консонант: посл′а воĭнú в нас череп’íцу 
роб’íл′і, повизлú минé тудá в ту боул′н′íцу (Річиця Ст.), с′íйали пшенúцу коб 
зáтерки зварúти (Жидче Пн.), вже на вечéру мúесочку боршчý дадýт′ 
(Страдичі Бр.).

Взаємовпливи *-ā-, *-jā-основ, наслідком яких є нейтралізація проти-
ставлення за твердістю / м’якістю в сингулярній парадигмі іменників, а та-
кож типові для північноукраїнського діалектного континууму фонетичні 
закономірності визначають специфіку формотворення орудного відмінка 
однини аналізованих субстантивів.

Так, іменники з твердим кінцевим приголосним основи в ненаголоше-
ній позиції можуть набувати закінчення -уйу, що є фонетичним варіантом 
флексії твердої групи -ойу, або ж засвідчувати наслідки часткової лабіаліза-
ції [о] > [у] в закінченні, пор.: прач нивилúк’іĭ з рýчкуйу, капýсту кришúли з 
братúхуйу, йа ше д′íвчинуйу булá, глúнуйу помáжимо / глúнкоуйу б’íлоуйу, 
солóмоуйу крúли хатú тúйі (Страдичі Бр.), лучúноуйу свитúли в хáти, 
солóмоуйу / навйáжут′ такúх кýликув / і так крúли (Збураж Млр.), прийíхав 
забирáт′і машúноуйу, тýл′ко солóмоуйу крúл′і, йак ідéш дорóгоуйу / цв’ітé 
тоĭ л′он, л′іжý пуд п’ірúноуйу (Річиця Ст.).

Словоформи із флексією -ийу після кінцевого твердого приголосного 
основи, поширені в берестейсько-пінських говірках, очевидно, постали за 
аналогією до відповідних відмінкових форм субстантивів м’якої групи, фо-
нетичною видозміною історично закономірної флексії яких є аналізоване 
закінчення: карас′íнийу свитúли / карас′íна / лáмпа такá / пр′éли на 
кувр′íтках пуд карас′íнийу, глúнийу дийакéйу мáзали / вáпна мýсит′ і неи 
булó тогдúе, йíхали машúнийу нимéц′к’ійу, вже пуд хáтийу тúйі н′íмци / а 
мáти з малéйу дитúнийу там (Леплівка Бр.), ни булó керас′íну / то лучúенийу 
/ потóм лáмпийу стáли св’ітúти, з варшáви булú оуп’ікунáми над нáшиĭ 
шкóлийу, нáшого тил′áтка ни чипáли / так і хоудúло с корóвийу, бáт′ко 
сметáнийу вс′о мáзав (Мокрани Івн.), змáжиш тóго тóка глúнийу рудéйу 
хорошé / с′íн:ика напхáйіш солóмийу св’íжийу / ну ǐ éтак жилú, бомбúли оде 
пуд хáтийу, ґáзийу св’ітúли / лáмпа булá (Жидче Пн.). В аналізованій від-
мінковій позиції іменників з основою на задньоязиковий та фарингальний 
кінцевий консонант у говірці с. Леплівка Бр. засвідчено флексію -’ійу, пор.: 
крáск’ійу ни красúели  / цибýл′ником, накрáйімо сиб’í тóго стеигнá і знов 
бумáг’ійу зав’íсимо, йíде вже к’íн′ми / брúечк’ійу, н′íмиц′ ідé тудúе з 
батар′éĭк’ійу / свитúти / кáже неĭ / неимá / а мáти за с′т′éнк’ійу булá / йомý 
ни вúедно.

Виразною діалектною специфікою позначене формотворення орудно-
го відмінка однини іменників жіночого роду в говірці с. Мохро Івн.: під 
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наголосом після твердого кінцевого приголосного основи поширене закін-
чення -ойо, в ненаголошеній позиції вживані -ийо (-’ійо) або -о, пор.: пирид 
вуĭнóйо купúли тýйу зéмл′у, мóжна диржáти рукóйо, лучúнийо / ґáзийо 
свитúли / хто лучúно / хто ґáзийо, солóмийо крúли, копáли вручнýйу / 
копанúчкийо, д′íтки / ни ĭд′íте вб’ік / да ĭд′íте стéжичко / бо м’íниĭ мнóго / 
да все éтак прикáзували / ни ĭд′íте вб’ік / да ĭд′íте стéжичк’ійо / бо вас 
побйé та м’íна. Аналізовані форми, фіксовані нами також у північно-
західній частині говірок центральної діалектної зони західнополіського го-
вору як одного з небагатьох на сьогодні українських ареалів таких структур, 
за П. Ю. Гриценком, не можна вважати рудиментарними з огляду на фікса-
цію відповідних закінчень у відносно нових лексемах, як-от: черепиця [3: 
24]. Появу форм на -о І. Г. Матвіяс пов’язує з усіченням флексії -ойу [6: 57], 
П. Ю. Гриценко доводить високу ймовірність польського впливу [3: 25]. 
Структури із закінченням -ойо І. Г. Матвіяс розглядає як результат контамі-
нації форм на -о та -ойу. Можливо, зауважує дослідник, певну роль тут віді-
грало гіперичне (пов’язане з намаганням ужити правильну форму) відштов-
хування від «укання» [6: 57—58]. Флексії -ойо, -ейо, на думку П. Ю. Гри-
ценка, можна було б пов’язувати з локальними трансформаціями за модел-
лю гіперкоректного «окання», однак більш ймовірно, що зміни закінчень 
-ойу, -ейу зумовили форми на -о: -ойу > -ойо (< -ойа, -айа), -ейу > -ейо (< 
-ийо, -ійо) [3: 25].

Іменники з м’яким кінцевим приголосним основи в орудному відмінку 
однини засвідчують уніфікацію за зразком твердого різновиду, пор. форми 
з наголошеним закінченням -ойу: типéр за дóлари зáмуж бирýт′ / а тодú 
коб з:имл′óйу д′íвка (Страдичі Бр.), с кут′óйу варúли (Збураж Млр.); пор. 
також форми з ненаголошеними флексіями -оуйу, -уйу як фонетичними варі-
антами закінчення *-ā-основ: з фасóл′оуйу пируг’íв нарóбит′ (Страдичі Бр.), 
там в нас за клýн′уйу булú (Збураж Млр.). Флексію -уйу в ненаголошеній 
позиції мають іменники з депалаталізованим у кінці основи [ц′]: посл′а 
воĭнú в нас череп’íцу роб’íл′і / череп’íцуйу крúл′і, булá там восп’ітáт′іл′ницуйу 
(Річиця Ст.).

Фіксовані в досліджуваних говірках словоформи із закінченням -′ійу, 
що його можемо розглядати як наслідок фонетичної видозміни флексії 
м’якого різновиду -ейу: булá фасóл′а / хто с фасóл′ійу п’ік тúйі пироуг’í, 
тéрниц′íйу тéрли (Леплівка Бр.), булá дойáркойу / потóм теил′áтниц′ійу 
стáла, вже стáли хто чирипúц′ійу / хто шúфеиром крúти (Великорита 
Млр.), чирипúец′ійу крúли поутóм / а потóм уже шúфеиром (Мокрани Млр.), 
с пасóл′ійу в нас нихтó ни п’ік (Жидче Пн.). Після кінцевого свистячого 
основи в говірці с. Жидче Пн. простежено закінчення -ийу: пóсл′а йак стáли 
гéти сав’éти / то вже крúли черепúецийу хáту / а так то солóмийу / 
чирóтом крúли.

У кличному відмінку однини іменники з кінцевим твердим приголо-
сним основи мають флексію твердої групи -о: мáти кáже / вставáĭ / дитúно 
/ а йа спл′у в окóпови хот′ би шо (Леплівка Бр.), знáйіш шо / дóчко / в’ін 
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к’éпс′ко зроубúв / йа в óчи тиб’í скажý (Страдичі Бр.), ну бáбо / навч’íте 
минé тóго кисел′ý варúти (Мокрани Млр.). Після м’якого консонанта в кін-
ці основи спостережене закінчення -у: вже ĭ мáти йійí кáже / вáл′у / ни нисú 
ду мéне тóго лáт′:а / вже так ц′íлиĭ шкаф (Страдичі Бр.). Фіксовано і ско-
рочені форми кличного відмінка однини аналізованих іменників, пор.: і 
тип’íро ĭдут′ / даĭ / ман′ / плýга (Страдичі Бр.), гукáйе / баб / баб / х’ібá та 
бáба глухáйа почýйе (Леплівка Бр.).

За живомовними свідченнями, у функції звертання може виступати й 
називний відмінок однини: в меинé тут так’íĭ кум був пйáниц′а / кумá / 
кáже / йа тоуб’í зробл′ý грабл′í / бýдиш пóмн′іти (Збураж Млр.), подрýга 
прихóд′іт до моуйéйі д′íвчини в хáту / Рáĭка / йак твоуйá мáма (Річиця Ст.).

Специфіку формотворення називного відмінка множини іменників жі-
ночого роду в досліджуваних говірках визначають передусім флексії давніх 
*-ā-, *-jā-основ -и (< -ы), -′і (< *ě): хатú, коровú, бабú, машинú, кóпи, стýпи, 
кочергú, дивкú, сорочкú, овичкú, русáлки, копанúчки, кóĭки, блóхи, скрин′í, 
кишин′í, долóн′і. Знахідний відмінок множини аналізованих іменників не 
має власної флексійної системи: назви неістот, а також свійських тварин і 
птахів переважно виступають у формах, тотожних називному відмінку мно-
жини, назви інших істот фіксовані у формах, тотожних родовому відмінку 
множини.

Закономірний для західнополіської фонетичної системи наслідок част-
кового обниження та розширення артикуляції [и] в наголошеній позиції за-
свідчують форми називного-знахідного відмінків із закінченням -ие, фіксо-
вані в говірках Брестського району: старéн′к’і хатúе / а в кóго ĭ новúейі вже 
хатúе, йак тúейі бабúе повбýвани булúе в постóликах повиплéт′уваних (Ле-
плівка Бр.), помагáйу л′ýд′ам коровúе пáсвити (Страдичі Бр.). В аналізова-
них відмінкових позиціях іменників з основою на задньоязиковий і фарин-
гальний приголосний представлено характерний для цих говірок перехід 
давніх звукосполук *гы, *кы, *хы в г’і, к’і, х’і: тúйі бабк’í пиклú грéчанийі, 
йак кóĭка стойíт′ / то кругóм подушк’í / а типéричка ховáйут′ подушк’í, 
миск’í глúн′ани булúе, в кóго ĭ гувеичк’í булúе, так’í чухрáнк’і булúе / чухрáли 
тоĭ л′он, булúе пудлóг’і / но булúе ĭ ток’í, д′ір′ів’áн:и кóĭк’і булúе / а пóсл′а 
вже ĭ жил′íзнийі стáли тúйі кóĭк’і, ни скажý / шо мие луп’éĭк’і йíли тийí шо 
то од картóшк’і (Леплівка Бр.), то вс′о хатк’í б’íли так’íйі, і сорочк’í 
ткáли / на сорочк’í б’íле полотнó, йак хаз′áйін харóшиĭ / то булú ĭ пудлóг’і / 
а осóб’ін:о н′е / вс′о ток, пóсл′а вже стáли тúйі бáнк’і купл′áти, рýк’і ше 
кáжиц′а робúли б / а нóг’і н′ікудá (Страдичі Бр.).

Субстантиви з депалаталізованим у кінці основи [ц′], а також з осно-
вою на шиплячий у називному і знахідному відмінках множини в ненаголо-
шеній позиції засвідчують флексію -и: блошчúци типéр в н′éкоторих 
обшчежúт′ійах кáжут′ йе (Мохро Івн.), косóйу кос′íл′і / в’ілкáм’і коупúци 
клáл′і, прúде хаз′áйін до хáти / постолú ск’íне / ганýчи мóкрийе (Річиця Ст.), 
сируйíжи / приболóтухи такúйі булú, в кóго грýши булú дúки (Мокрани 
Млр.), постóлик’і / б’íли гонýчи / і волóками так’íми повкрýчуванийі / оĭ 
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(Леплівка Бр.), постолú з лозú / такú волóки плилú с конопéл′ да ганýчи 
дрáли (Жидче Пн.).

Кількома флексійними варіантами представлене в берестейсько-
пінських говірках формотворення родового відмінка множини іменників 
жіночого роду. Досить продуктивні в народнорозмовній практиці форми з 
нульовим закінченням, що є фонетичною видозміною родового множини 
субстантивів давніх *-ā-, *-jā-основ, пор.: мýсит′ хат с пйат′ / н′е / ни 
багáто хат згорúло, к’éдис′ в бáнки нихтó ни клав і ни знав тих бáнок, 
сорочóк булó полотн′áних / хватáло, йáблин′ у л′удéĭ мáло булó, за кóшичок 
грушóк ден′ копáти трéба, с′íно робúли дл′а корóв, тип’íро пов’íс′ пйат′ 
ламп / то йа б ни бáчила, до двац′:атú корúв однá жéншчина дóйіт′, вже ĭ 
биз винтóвок і биз ничóго втикáли тúйі н′íмци, напечéт′ мáти ĭ бýлок / 
вс′огó, то ни д′íвка / шоб подушóк ни булó.

Відповідно до давніх флексій *-овъ, *-евъ родового відмінка множини 
іменників колишніх *-ŭ-основ згідно з рефлексами етимологічних *о та *е 
в говірках досліджуваного ареалу виступають фонетичні варіанти цих за-
кінчень, ймовірно, перейняті субстантивами жіночого роду від відповідних 
форм чоловічого роду: жидúвс′к’іх хатúв мнóго остáлос′ (Мокрани Млр.), 
найíхало тих машинúв (Збураж Млр.), типéр настáвит′ катл′éтув і шо хоч 
/ сáми знáйіте, кастрýл′ув ни булó / вс′о чигунúе (Страдичі Бр.), мнúго сéмн′ув 
ростр′íлили, ни булó ни перéгородув / ничóго в тиĭ хáти, в минé ни булó 
так’íх кол′éґув / бо там вс′о жидúе коло нас жилúе, типéричка вс′огó йе 
мн′íго / а п’éс′н′ув нимá (Леплівка Бр.).

Живомовні свідчення вказують також на формотворення аналізованої 
відмінкової позиції за допомогою закінчення -еĭ, перенесеного з відповід-
них форм давніх *-ǐ-основ, або його фонетичного варіанта -иĭ: хатéĭ вéл′ми 
вилúких ни булó / такúйі дрáхлин′ки / а погор′íло мнóго тих хатéĭ, вóс′ум 
с′óстриĭ і два братú (Жидче Пн.), гéт′іх пчóлеĭ пóвно в минé в éтоуму 
кал′ідóри (Річиця Ст.), д′íтки / ни ĭд′íте вб’ік / да ĭд′íте стéжичко / бо м’íниĭ 
мнóго, стúл′ки булó блóхиĭ / оĭ (Мохро Івн.).

Проаналізований матеріал засвідчує варіантну реалізацію родового від-
мінка множини іменників жіночого роду в окремо взятій говірці, пор.: ни булó 
блах / вже пóсл′а стáли / а при пóл′шчи ни булó нийáких бл′áхиĭ (Жидче Пн.).

У давальному, орудному та місцевому відмінках множини субстантиви 
жіночого роду в досліджуваних говірках берестейсько-пінського Полісся 
зберігають флексії, з певними фонетичними змінами успадковані з відпо-
відних форм іменників давніх *-ā-, *-jā-основ і типові для староукраїнських 
пам’яток, а також для всіх сучасних говорів української мови [5: 87]: ноусúли 
коуроувáм, шо тим б’íдним с′íмйам, рукáми гриблú, за коупúц′ами тúми 
хавáлис′а, зберигáли в бочкáх, по д′ер′евн′áх рос:илáли.

Флексійними варіантами, ареал яких сягає щонайменше західнопо-
ліського діалекту [4: к. 14—16], представлена в берестейсько-пінських го-
вірках формотвірна система субстантивів жіночого роду з нульовим закін-
ченням, більшість із яких належить до іменників давніх *-ǐ-основ, «які хоч 
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і зазнали значного впливу відповідних форм колишніх *-ā-, *-jā-основ, про-
те зберегли окремий тип відмінювання» [1: 51]. Словозмінну модель імен-
ників, оформлених за зразком давніх основ на *-ǐ, за живомовними свідчен-
нями, мають також субстантиви жіночого роду вóша, мúша, що в усіх до-
сліджуваних говірках зберігають родову приналежність при формальному 
переоформленні на нульову флексію (топ’íрико даĭ дóлара то ти вош ни 
нáĭдиш, лед′ зловúли ту миш / бигýча / хол′éра); іменник чоловічого роду 
верстáт, що в говірці с. Леплівка Бр. позначений зміною родової прина-
лежності при збереженні нульового закінчення (крóсна так’íйі булú / 
верстáт′ такá / в нас то ше йе верстáт′ / крас′íва / покрáшанайа на 
жóвто); субстантив середнього роду латáття, що внаслідок родового пе-
реосмислення під впливом флексійного переоформлення в говірках сіл 
Жидче Пн. і Річиця Ст. функціонує як іменник жіночого роду (цв’ітé такá 
жóвтин′ка латáт′ / от красотá гéто, лéпих такúĭ був / латáт′ булá).

Специфіку формотворення родового відмінка однини аналізованих 
суб стантивів у ненаголошеній позиції визначає історично закономірна 
флек сія -и (< *-і): сóли хватáло / купл′áли, вже в минé ĭ пáмйати нимá 
дóбрийі, с плóскуни с′ем’енóв нимá / тико з мáт′урк’і, тúко смéрти йійí 
ждáли, бис:óвисти типéр л′ýди, ни пéчи нимá / ниц, до двух нóчи сид′íли / 
пр′éли / спивáли. Під наголосом фіксоване закінчення -і (< *-ě), що засвід-
чує вплив *-jā-основ: типéр вош’í ни нáĭдиш шоб на л′ічéн′:е.

Наголошена флексія -і поширена в давальному та місцевому відмінках 
однини аналізованих іменників: шо тиĭ вош’í зрóбиш? к’éдис′ в пич’í хл′іб 
пиклú / а тип’íр нимá пéчи в нас, все в кров’í було / вс′а с′т′ц′íнка обл′íтайа 
булá / так бúли. Вживані, однак, і форми з ненаголошеним -′і: ни жовт′íйе 
і ничóго те сáло в сóл′і (Страдичі Бр.), в латáт′і ни красúли / н′е / цибýлником 
(Жидче Пн.). Народнорозмовна традиція окремих говірок зберігає форми 
давального та місцевого відмінків однини іменників із закінченням -и як 
таким, що не залежить від позиції наголосу, пор.: так і спáли / хто на пичú 
/ хто на тих ц′íхах / на зимл′í, в пáмйати ничóго ни диржý типéр (Велико-
рита Млр.), сушúли в пичú, в сóли тримáли / ни так йак то йе / холод′íл′ники 
/ мороз′íлувки (Мокрани Млр.), в пичú грúйе вóду в чигунáх (Річиця Ст.).

Орудний відмінок однини іменників, оформлених за зразком давніх 
*-ǐ-основ, у досліджуваних говірках послідовно представлений словофор-
мами із флексією -у: сúл′:у позасóл′уйут′ йе дóбре і так збеиригáли, там за 
прúпет′:у жилú, с пáмит′:у зус′íм плóхо, ден′ з нúч’:у вже плýтав / так 
допúвс′а, крóвйу все булó обл′íтейе / так йіх там бúли.

Діалектну специфіку множинної парадигми аналізованих субстантивів 
простежено передусім у формотворенні називного відмінка, пор. говіркові 
структури з давньою флексією -и (< *-і): в окóпах сид′íли / то ĭ вóши 
понападáли / і чисóтка йакáйас′, булú пéчи / хл′іб пиклú, такúйі дóвгийі 
меин′í тúйі нóчи / ни пеиреидúхати. Родовий відмінок множини представле-
ний словоформами із закінченням -еĭ, фонетичною видозміною флексії від-
повідної відмінкової позиції іменників колишніх *-ǐ-основ, або ж його варі-
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антом -иĭ: колúс′ вс′о пéчи / а типéр ни хóчут′ тих пеичéĭ, стúл′ки булó блóхиĭ 
/ а вóшиĭ / а блошчúц / оĭ. Форми давального, орудного та місцевого відмін-
ків множини аналізованих іменників позначені впливом субстантивів дав-
ніх *-ā-, *-jā-основ, відповідно засвідчені з флексіями -ам (-′ам), -ами 
(-′ами), -ах (-′ах), які визначають особливості вказаних відмінкових позицій 
субстантивів більшості українських говірок і літературної мови.

Індивідуальну парадигму відмінювання в обох мовних системах (і діа-
лектній, і літературній) має іменник давнього консонантного типу на *-r— 
мати.

Називний відмінок однини цього субстантива в говірках, як правило, 
зберігає форму, співвідносну із давньою, пор. зі спонтанного діалектного 
мовлення жительки с. Жидче Пн.: мáти схопúлас′а / ох д′íтк’і / і по нас ужé 
ǐдут′ рос:тр′íл′увати // йак мáти так сказáла / то ми з брáтом чириз гукнó 
і на л′іс / а мáти кáже / гукнó зачинúела / і вонúе тýтика вже пуд хáтийу / 
тúйі н′íмци / оǐ бóже / в нас там л′ох так’íǐ був / мáти тудú. У говірці с. Рі-
чиця Ст. зафіксовано форму мáт′і (булá мáт′і / був брат / вс′і повмирáли, 
нивжé / кажý / мáт′і на тум с′в’íт′і ни бáчит′ тóго), ареал якої, за нашими 
спостереженнями, продовжений у говірках західнополісько-середньо по лісь 
кого суміжжя. Форму мáт′і зауважено в середньополіських говірках, пор.: 
|мат’і па|м’ерла ма|йа [2: 173].

У непрямих відмінках іменник мати має суфікс -ер— або його фоне-
тичні модифікати -ир-, -′ір-. Специфіку родового відмінка однини аналізо-
ваного субстантива в обстежених берестейсько-пінських говірках визначає 
типово західнополіський морфологічний новотвір — форма із флексією -а: 
булó дéс′іт′ душ симйí в мáтира, жилú йак вже такúйі с′íроти / биз бáт′ка 
/ биз мáт′іра, нас булó чéтвиро дитú в мáтира, никóго нимá / ни бáт′ка / ни 
мáтира, дивл′ýс′а / мáтеира нимá мéйі там.

Давальний відмінок однини іменника мати нерідко зберігає історично 
закономірну форму мáтири: мáтири с′éмдис′ат грóшиĭ дадýт′ / а мн′і 
п’ідис′áт, снúц′:а сон так’íĭ мáтири / шо загор′íлос′а шос′ в нас в хáти, 
вже надойíло мáтири сид′íти / заворушúла тúми картóпл′ами, ну ал′і 
мáтири бог дав шо сказáти тим н′íмц′ам. Словоформу із закінченням -и 
фіксовано в місцевому відмінку однини: все хаз′áǐство на тиĭ мáтири.

Знахідний відмінок однини аналізованого субстантива в досліджува-
них говірках, як правило, оформлений за зразком родового відмінка одни-
ни, пор.: вже бигýт′ по мáтира / ростр′íл′увати мáтира, побúли вс′у симн′ý 
/ дв’і д′íвчини / і мáтеира / і бáт′ка, в’ін мáтеира і ни питáв ничóго. Такі 
форми можуть також засвідчувати вияв індукції іменників давніх *-ǒ-основ. 
На думку І. Г. Матвіяса, «особливо впливовою могла бути відповідна форма 
субстантива бáтько, в парі з яким часто вживається іменник мáти» 
[6: 149—150]. Форму знахідного відмінка однини із флексією -у, що відби-
ває вирівнювання за зразком іменників колишніх *-ā-основ, зафіксовано в 
говірці с. Річиця Ст.: споминýла мáтиру вже йогó.

В орудному відмінку однини іменник мати за аналогією набуває флек-
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сій, типових для відповідної відмінкової позиції субстантивів I відміни, пор.: 
жилú вдвох з мáтиройу (Збураж Млр.), встáли ми з мáтирийу / никóго нимá 
/ ни живóго дýха на бáнковиĭ гор′í (Леплівка Бр.), ми з мáтирийу булú на 
пóл′у / гр′áдтку поулóли (Жидче Пн.), так і жилú з мáтирийо (Мохро Івн.).

Кличний відмінок аналізованого іменника, як правило, представлений 
поширеною в говірках формою мáмо: мáмо / кажý вже мáмо до свикрýхи / 
бо ж роспúсани ми з йім / л′ýде кáжут′ / шо в’іс′íл′:а ни бýде, муĭ брáт′ік 
бижúет′ / мáмо / втикáĭте / бо бýдут′ силó палúти, ох мáмо / кажý / ше ĭ 
жид′учóк втикáйе / див’íтис′а / оĭ мáмо / то ж наш ф’éд′а. Фіксовано й 
скорочену форму мам: оĭ кажý / мам / а шо ш то такóйе / горúет′ смол′éрн′а 
(Леплівка Бр.), дочкá забрáла / мам / кáже / хаĭ бýде мин′í на пáмит′ (Мо-
крани Млр.). У спонтанному діалектному мовленні жительки с. Леплівка 
Бр. зауважено ще один варіант кличного відмінка іменника мати, пор.: 
н′íмиц′ помахáв гоулоувóйу / ну мáтка / хтос′ у тéбе йе шчаслúвиǐ / ідúе дудóм 
і годýǐ д′íти / о / і ни роус:тр′íлили мáтира.

Діалектних відмінностей у флексійній системі множинної парадигми 
аналізованого субстантива досліджуваних говірок не простежено.

Наведений і проаналізований матеріал дає підстави стверджувати, що 
специфіку формотворення іменників жіночого роду говірок берестейсько-
пінського Полісся визначають наслідки типових для описуваного ареалу 
фонетичних закономірностей, а також аналогійних процесів. Виразних 
морфологічних архаїзмів фіксовано небагато. Відзначено більшу продук-
тивність фонетично видозмінених давніх закінчень.

Очевидно, що основні словозмінні особливості берестейсько-пінських 
говірок  — інновації, ареал яких сягає щонайменше західнополіського гово-
ру, ширше — північноукраїнського діалектного континууму.
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Народилась 20 квітня 1960 року у с. Світязь Шацького району. Закінчила історичний 
факультет Луцького державного педагогічного інституту.

Етнолог, кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства та музейної 
справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк, Во-
линська область, Україна). Автор більше 180-ти статей, розділів у колективних монографіях, 
навчальних посібниках з різних проблем традиційно-побутової культури Українського Полісся. 
Учасник численних історико-етнографічних експедицій до поліських районів Волинської, Рів-
ненської, Житомирської та Київської областей, в тому числі й постраждалих внаслідок Чор-
нобильської катастрофи.

«Як буде небо у зорках, то буде грибов повний кошик»:

прогнозування урожаю грибів на Поліссі 
у структурі народного календаря

Природні умови є важливим чинником, який впливає на формування 
структури традиційного господарювання. Впродовж тисячоліть освоєння 
довкілля склалася система відносин між природою і людиною, яка забез-
печувала фізичне існування етносу, тобто його відтворення. Особливості 
довкілля в певній мірі визначають і розвиток специфічної культурної тра-
диції. В регіонах з особливими природо-географічними умовами витворив-

Алла Дмитренко
ЕТНОГРАФІЯ
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ся своєрідний етнокультурний комплекс з властивими йому, неповторними 
рисами. Своєрідним у цьому відношенні є Полісся, де склалося ряд тради-
ційних форм освоєння довкілля, що передбачали активне використання 
при родних багатств краю і передували виникненню землеробства. Одним з 
найдавніших занять було збиральництво, яке ґрунтувалось на доброму зна-
нні середовища, в якому жили поліщуки. У структурі поліського збираль-
ництва істотне місце займали гриби, які були важливим джерелом білків у 
період численних постів. Сухі і солені гриби додавали до багатьох страв: 
борщів, юшок, картоплі, капусти та ін. Тому збирання грибів, як і інші за-
няття, супроводжувалося численними повір’ями, звичаями, які дотепер 
збереглися у пам’яті багатьох поліщуків-старожилів. Дані матеріали зібрані 
в ході експедицій 2005—2014 років до ряду районів Українського Полісся: 
Камінь-Каширського (К-К), Ратнівського (Ратн.), Шацького (Шцк.), Лю-
бомльського (Люб.), Любешівського (Лбш.) Волинської області; Березнів-
ського (Бер.), Володимирецького (Волод.), Дубровицького (Дубр.), Косто-
пільського (Кост.), Зарічненського (Зар.), Рокитнівського Рівнеської облас-
ті; Лугинського (Лугин.), Коростенського (Кор.), Овруцького (Овр.), Єміль-
чинського (Ємільч.), Новоград-Волинського Житомирської області; Воло-
дарського (Володар.) і Васильківського (Васильк.) Київської області, в тому 
числі й до переселенців із Чорнобильської зони (Чорнобильського і Полісь-
кого районів).

Про надзвичайну спостережливість за явищами природи свідчить 
сфор мована на Поліссі система прикмет прогнозування урожаю грибів, 
при урочена до того чи іншого дня народного календаря. Найпоширеніши-
ми є спостереження за різними явищами у період Різдвяно-новорічних 
свят — від Коляди (Свят-вечора) до Водохрещення. Це особливий період в 
річному обрядовому колі українців, коли не тільки підводили підсумки гос-
подарського року, а й здійснювали різноманітні магічні дії, спрямовані на 
наступний врожай. У ці дні прогнозували погоду, урожай зернових, овочів, 
льону та конопель, а на Поліссі — ще й урожай ягід та грибів. Мешканці 
Полісся вірили, що коли у ці святкові дні небо зоряне — на грибний рік, 
якщо хмарно і не видно зірок — грибів не буде:

— «Каже, там якшо… там зірки світять крепко на те, наприклад, на 
Коляди там, то о-о, сьо каже, на гриби будуть» [с. Богуші Бер.];

— «То все кажуть, на Коляду. Як є ... зори, то буде гриб. Грибней. А як 
нема зорок, то не будуть грибе» [с. Хотешів К-К].

Відмінність цих прикмет полягає в тому, на які саме свята велось спо-
стереження. Одні робили це на Першу Кутю — на Коляду (Вілію, «протів 
Роздва» — 6 січня):

— «То я знаю, шо ця, перша Коляда… Як сідаєш їсти, якшо зоряна, то 
в цьому році буде багато грибів, а як зір нема — грибив не буде» [с. Бузаки 
К-К];

— «перед Вилія… Небо чисте, багато зор — врожай на гриби» [с. Кри-
вотин Ємільч.];
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— «Як на Кутю перед Роздвом буде багато зірок на небі, да це каже, 
урожай на гриби» [записано у с. Зрайки Володар. від переселенців із с. 
Рудня-Вересня Чорнобильського району];

— «На Руздво, якшо зорей багато є, то кажуть, будуть грибе росте» 
[с. Качин К-К];

— «Кажуть. Ну. Грибний рік буде» [с. Перекаллє, Зар.].
У ряді сіл спостерігали за небом на Другу Кутю — на Багату вечерю 

(Щедрець, Щедруху) перед Старим Новим роком (13 січня):
— «Ну, то кажуть, як на Багату кутю багато зорей дуже на небі, то 

буде дуже багато грибив. Но й це правда! Правда! Прошлий рик було, я ви-
йшла, зорей — не видно неба. То було так грибив прошлий рик! Шо де йди 
— сидять. Черенами. Не то шо там один,два, три, а як черин сидить гри-
бив» [с. Курчиця Ємільч.];

— «То тико, як на Новий год, то так кажуть. Шо як на неби багацько 
зірок, то будуть багацько грибив» [с. Великий Обзир К-К];

— «То виходять зори дивляться, чи багато зорей є. Чи будуть грибе, чи 
не будуть» [с. Пнівне К-К];

— «Колесь так казали. Якшо на Новий год є зорі, уночі, на Старий Но-
вий год…, на Щедруху. Да. Як є зорі, то будуть грибе. А як мало зір, то мало 
буде грибив» [с. Оленине К-К];
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— «Як на Новей рик вейдем надвір і багацько зирок, значиця, то ба-
гацько буде грибів» [с. Великий Обзир К-К];

— «На Щедруху, як багато зірок на небі. То кажуть, шо буде багато 
грибів… Казали, о, зирно на Щедруху, гриби веростуть! Так казали» [с. Сто-
бихва К-К].

Окремі респонденти стверджували, що така прикмета стосується лише 
урожаю грибів: «Тікі про грибе то казали, а про ягоди то так, николи ме» 
(с. Великий Обзир К-К), інші ж наголошували, що так прогнозували й уро-
жай ягід: «На которусь Коляду, як зірно, то буде врожай на ягоди» [с. Со-
шичне К-К].

У с. Тишиця [Бер.] на Першу Коляду визначали урожай ягід та грибів, 
а на Другу — лише грибів: «Як темно, то значиться будуть ягоди. Перша 
Коляда! Темна — будуть. А як зорко то гриби. А на Другу — то на Другу, 
день Коляди як уже тево, то будуть гриби рости. Як зорко. А як темно, то 
ягоди» [с. Тишиця Бер.].

У с. Степанівка [Ємільч.] урожай грибів прогнозували на останню, 
Третю Кутю (Водяну, Голодну), напередодні Водохрещення: «На Водохри-
ще вийти надвор в двінадцить годин. Як зорко крепко.., буде багато гри-
бов».

У с. Князівка [Бер.] за зорями спостерігали на всі три Коляди і навіть 
на на Всеношну перед Великоднем: є зорі на першу Коляду (6.01) — будуть 
ранні гриби, на другу (13.01) — літні, на третю (18.01) — будуть пізні, осін-
ні гриби: «По зорах. От бачите, Коляди. Коляди і на Всеношну. Три Коляди 
таяк йде. От якшо зорка на перву Коляду, от кажуть, будуть ранні гриби. 
На другу Коляду — то будуть… Середні. Ну, посередини. А вже на послєд-
ню Коляду зорка, то вже будуть, ну будуть гриби. Отак от… І на Всенош-
ну, тоже».

Зважаючи на те, що в ряді поліських сіл проживають нащадки поляків, 
окремі респонденти вважають, що слід дивитися на польську кутю («совєц-
кий Новий год») і «на нашу»: «Треба дивиться на польську. Шо то польська 
скаже? А шо наша скаже?» [с. Симони Ємільч.].

Розрізняється і час спостереження за зоряним небом. Одні респонден-
ти наголошували, що на зорі слід дивитися увечері, коли виходять зорі: «На 
Багату вечеру, як зийде зора, от і дивлятса, де саме больше зирочок. То в 
тий стороні буде багато грибив» [с. Лука Ємільч.]. Інші ж стверджували, 
що стажити за зірками потрібно не увечері, а саме вночі: «Це вночі треба 
дивитися, на зорі. Так старі люди казали» [с. Курчиця Н-Вол.].

Інколи ще й дивилися в яку сторону більше зірок — у тому лісі буде 
більше грибів: де зорі — там і гриби:

— «Кажуть, що як на Новий рик, на наш Новий рик, зори, подивиться, 
куди зорей багацько» [с. Березники Ємільч.];

— «Да. Це як, якшо, да, воно і справджуєтса оце. Якшо подивиться 
ось, ліворуч, туди зірок багато, значить в тому лісі будуть біли гриби, а як 
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сюди зірок багато, праворуч, значить в цьому лісі буде бильш грибів. Це 
вже точно! Це вже так і є» [с. Остапи Лугин.];

— «Ну, ми кажемо, на Новий год які зори і на яку сторону. В такий 
грибі ростимуть» [с. Кочичине Ємільч.];

— «Якшо то на Святвечір на небі багато зірок і в якій стороні. То в 
тій стороні буде багато грибів» [с. Великий Обзир, К-К].

Респондент із с. Сімаківка [Ємільч.] не тільки знає про прикмету: «вно-
чє протів Роздва, як буде небо у зорках, то буде грибов повний кошик. Як 
токі буде хмарно, і не буде зор, не буде й грибов», але й зробив прогноз на 
поточний рік (2011), відзначивши, що грибів того року не буде: «От у цьом 
году не буде грибов. Ну, то це не гриби! Як там — там єдин, там єдин! 
Там! Да то хіба гриби?». І прогноз респондента справдився — 2011 рік не 
був грибним.

На Різдвяно-новорічні свята спостерігали не тільки за зорями, але й за 
снігом, інеєм та бурульками. Поліщуки уважно дивилися як падає сніг, як 
він лежить. Вірили, якщо на ці свята йде сніг, буде багато грибів. У с. Киян-
ка [Ємільч.] дивилися на Першу і Другу Куті (6 і 13 січня): «Не буде грибив 
[у цьому ро2011 році — А. Д.]… Бо не йшов сніг на Руздвяни свята… Осо-
бенно як треба, як прикмети брать на ціє, як воно? На куті. На першу ку-
тю, на другу кутю». У с. Степанівка [Ємільч.] приглядались, як саме ле-
жить сніг, але не перед Різдвом чи Новим роком, а на Третю Кутю, перед 
Водохрещенням: «На Водохрище вийти надвор в двінадцить годин. Як… на 
снигу таки гурбочки, буде багато грибов». А в с. Сергіївка [Ємільч.] того 
дня спостерігали як лягає сніг навколо дерев: якщо близько до стовбура — 
не буде грибів, біля дерев немає снігу — на грибний рік: «Як по снігу… От 
падає, то кругом дерева нема снігу. То це кажуть, шо буде багато гри-
був».

У с. Великі Озера [Дубр.] на Другий Святвечір та Новий рік дивились 
на іній та розміри льодяних бурульок, які звисали зі стріхи, прогнозуючи не 
тільки урожай лісових плодів, але й городини. Якщо увечері були бурульки 
— на неврожайний рік, а от іній вранці — на урожай: «А, то, як тиє, як ми 
кажем, соплі оти замерзають, то то кажуть, шо не буде врожаю на гуркі, 
на все. А як іней, то буде урожай. А як немає інею, то не буде врожаю… На 
Новий рік. То як повечеряют, і виходять на двір і дивляца. І ранейко, вста-
єш, і як інею багато, то то буде урожай, а нема інею, то не буде врожаю». 
За інеєм урожай грибів прогнозували і у с. Ставок (Кост.): «Передбачить 
урожай грибів це багато. Як зимою іній, от, ну більшість».

У с. Переходичі [Рок.] вірять, що рік буде врожайним на гриби тоді, 
коли Різдво попало в неділю: «Кажуть, якщо Руздво попадає в неділю, то 
буде сільно грибний год. Якшо Руздво в неділю».

Менш поширеними є прикмети, сформовані на основі спостережень за 
різними природними явищами на Стрітення та Масляну, тобто в період пе-
реходу від зими до весни (літа). Найпоширенішою є прикмета, що стосуєть-
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ся опадів на ці свята — якщо йде сніг (або його лежить багато) чи навіть ті 
дощ — влітку чекай грибів:

— «Як буде на Масляницю, чи то снєг падать, то дубуть гриби» 
[с. Бронне Бер.];

— «Як іде на Масляном тижні сніг, то буде багато грибив» [с. Серни-
ки Зар.].

— «Снєг на Масляну, ото як падає снєг. То кажуть. То то як гриби. То 
будуть гриби рости. А хто його знає, чи правда!» [с. Поліське Бер.];

— «Казали. Теє, або як сніг іде на Масляний, то кажуть, що гриби 
будуть. Сніг іде на Масляний, на тому тижню, да гриби будуть» [с. Свари-
цевичі Дубр.];

— «Я знаю, шо гето казали, знаєте, шо як на Масляній, значить от 
сніг іде, то будуть гриби. Ето будуть гриби. О!» [с. Вичівка Зар.];

— «…дивлятса на Масляну… Кажуть, як на Масляну багато снігу, чи 
дощ іде, то тоді буде багато грибов» [с. Корост Сарн.].

Цікавий випадок зі свого дитинства, що стосується прогнозування уро-
жаю грибів на Масляну, розповіла Уляна Ситай, 1922 р. н. із с. Велике Верб-
че [Cарн.]: «Чоловік старий прийшов того, до нас, сидів, да й… на пост, на 
Масляницу вже, кажем, на Масляний тиждень, да й каже, падає, ну, сніг, 
чи дощ, тако, падає, шось летить, то я, осе то я добре зачула, була, та й 
каже, хто тепер буде жить, то де гриби, корч того хвощаю, чи шо, там 
будуть гриби скрозь рости. От побачите, каже. Сьо на Масляницю зазна-
чають люди. Масляний тиждень називаєтса. Падає, падає, падає вже шо, 
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сніг, чи, чи дощ, чи що, падає. То буде, то буде. Отоді я, знаю добре, по-
гнала я корови, товар, худобу, бо я ж худобу пасла людську, займала, заро-
бляла на хліб, і одежу, все, бо ми сіроти. Да й погнала я з єднею сусідкою, 
вдвох ми. То шо ж то, — каже до не, — по корчах сидить, так як, — я ка-
жу, — не гриб, так як чи бабка. А вон цвєт начий, подобний начий цвєт на 
його, о. То ми понабиралі хусток, в хустки тих грибов. Я ж кажу, такі 
чистиє, хорошиє гриби. Кажу, бери. А де ж їх подіть, носити ж нам важ-
ко буде. Кажу, — на, неси до хати, свої й мої, бо ми до вечора ше наберем. 
То то росли гриби так тоді».

У Дубровицькому районі врожай грибів пов’язують з великою кількіс-
тю густого інею на деревах, щоб аж обсипався: «Казали… В нас, як дерево 
на Масляну, да обгинає, так гне, ну, вісить, сніг би то вісить. Такий гиней 
як би. Сніг. То такий, да обгинав дерево, да таке би сніг вісить, то вин і 
падає би снижок таки з дерева. То то, кажуть, великий урожай буде на 
всє. І на гриби, і на картошку, і на все» [с. Озерськ Дуб.].

В окремих селах урожай грибів на Масляну і Стрітення (як подекуди і 
на Другу Коляду) прогнозували за бурульками на стріхах:

— «То гето, знаєте, якось зимою, люди були стариє, то взнавали. Ка-
зали, що є от, каже, Масляна, ето будуть гриби росте. Грибова… А то тиї 
би парасони такєї. Гето зимою. То тиї, шо на стрісі позамерзали. На стри-
си тиєво» [с. Вичівка Зар.];

— «Сопляки! Да! Да! Да! О! То казалі. Каже, як будут сопляки, то 
будут гриби!» [с. Великі Цепцевичі Волод.]

Унікальна інформація, яка більше ніде не фіксувалась, записана від пе-
реселенців із с. Луб’янка Поліського району — там урожай грибів прогно-
зували за зорями напередодні весняного Миколи: «Це перед Миколою. Оце, 
шо це була. Як зур багато, то каже, буде грибув багато» [с. Велика Буга-
ївка Васильк.].

Урожай грибів поліщуки прогнозували і за великою кількістю ін-
ших прикмет:

— за дощем влітку та восени [с. Переходичі, Рок.; Ставок Кост.; Мико-
лаївка і Березники Ємільч.; Остапи Лугин.; Березне Бер.; Серники і Ново-
сілля Зар.; Качин і Хотешів К-К];

— за грозою (громом) [с. Любиковичі Сарн.; Карпилівка Рок.; Віткови-
чі і Прикладники Бер.; Великі Озера і Залужжя Дубр.];

— за туманом (паруванням землі) [с. Межисить Ратн.; Крупове Дубр.; 
Корост Сарн.];

— цвітінням землі [с. Корост Сарн.; Богуші Бер.; Лука Ємільч.];
— мохом на деревах [с. Андрієвичі Ємільч.];
— урожаєм калини [с. Кривотин Ємільч.];
— урожаєм горіхів (ліщини) [с. Кривотин, Бараші і Киянка Ємільч.; 

Хотешів К-К; Велимче Ратн.; Великі Цепцевичі Волод.];
— за швидкістю розпускання листя на деревах і кількістю хрущів [с. 

Сошичне К-К];
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— кількістю жолудів [с. Велимче Ратн.];
— за цвітінням вересу [с. Велимче Ратн.];
— за появою неїстівних грибів [с. Велике Вербче Сарн.];
— фазою місяця [с. Великі Цепцевичі і Озерці Волод.; Великий Обзир 

К-К; Переходичі і Карпилівка Рок.; Залужжя Дубр.];
— за першими цьогорічними грибами [с. Хотешів К-К] та ін.
В той же час за урожаєм грибів прогнозували погоду на літо та 

зиму :
— «Якшо навесні появляться маслюкє, то значить буде літо дощане. 

Якщо немає маслюків, значить буде посушливе» [с. Великий Обзир К-К];
— «Якщо гриби ростуть — значить сурова зима буде» [с. Межисить 

Ратн.].
Незважаючи на поширеність різноманітних прикмет прогнозування 

урожаю грибів, варто відзначити, що в останні десятиліття вони зберіга-
ються лише в пам’яті окремих людей старшого віку, а «теперішні люди» 
вже цього не знають:

— «Якось треба дивитьса на зорі. Але хто його дивитса? Хіба ми ди-
вимоса? Люде стариє то попогадали, врожай на те буде — дивілиса на 
зорі на Новий год. На Руздво дивілиса, яке там буде, шось таке во. А мии 
шо ж, стали вже такіє. Вже зара так, коб скорий впасти до ложка» 
[с. Лука Ємільч.];
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— «І ме вже не понімали і наши бабе, й діде, і прадіди» [с. Великий 
Обзир К-К];

— «Ну, тіво, стареї люде, то воне, бильш-менш знали, по чомусь там 
придивлялися» [с. Річиця Ратн.].

Як бачимо, більшість «грибних прикмет» приурочені до двох перелом-
них періодів народного календаря: Різдвяно-новорічних свят, коли підводи-
лись підсумки старого господарського року і робились прогнози на наступ-
ний, та Масляниці й Стрітення, що є періодом переходу від зими до весни 
(літа).

Однак з року в рік все залишається все менше людей, які бережуть у 
своїй пам’яті вікові здобутки народної культури. Записати і зберегти їх для 
нащадків — обов’язок сучасників. І сьогодні надзвичайно актуальними є 
слова члена Товариства дослідників Волині І. Ковальова, написані ним 100 
років назад (1 червня 1915 року): «Заклинания, заговоры, молитовки и пред-
рассудки исчезают быстрее, чем записываются, это факт неоспоримый. 
Уже теперь многое утрачено навсегда; в книге древнего быта останутся 
пробелы, которых нельзя будет заполнить. Потеря невозградимая, кото-
рая вполне оценена будет тогда лишь, когда мы поймем, как первобытная 
история важна для разумения последующей и теперешней и как мы мало 
ее знаем» [Ковалев И. Живая летопись волынского пасечничества. — Жито-
мир, 1915. — С. 6.]

Записані і відомості про прогнозування урожаю грибів. 
У с. Ставок урожай грибів передбачають за погодою взимку, навесні і 

влітку: «Передбачить урожай грибів це багато. Як зимою іній, от, ну біль-
шість. А таке, зараз літом — дощ пошов, туман такий стоїть над лісом, 
то пару раз туман постоїть і будуть гриби. Ну, щоб за раз, то. Ну, й пора 
прийде, отаке. Зараз тепло, тепло. Це, щоб пішов добрий дощик, о, щоб 
промочив добре землю, а потім, після того, буває обично, що буває туман 
такий ранком, і тоді ростуть гриби, о».

Якщо влітку і восени проходять дощі і є туман — будуть рости гриби: 
«Я знаю, якщо є дощі регулярно, якщо є туман, то будуть гриби. Ми сьо-
годні їхали, такий туман був, шо їхать не можна було. Є гриби. Ото все 
прикмети». А ще урожай грибів віщує «цвітіння землі»: «Якшо цвите зем-
ля — будуть гриби […]. Цвіте по лісі, по бережках цвите. Може буть на 
подвор’ї».

У більшості сіл урожай грибів прогнозували по зорях. У с. Богуші на 
небо дивились на Коляду: «Каже, там якшо, каже, напримєр, там зірки 
світять крепко на те, наприклад, на Коляди там, то о-о, сьо каже, на гри-
би будуть».

У с. Князівка за зорями спостерігали на всі три Коляди: є зорі на першу 
Коляду (6.01) — будуть ранні гриби, на другу (13.01) — літні, на третю 
(18.01) — будуть пізні, осінні гриби. За зорями спостерігали і на Все-
ношну.

У с. Тишиця за небом на дві Коляди: на першу визначали як урожай 
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ягід, так і урожай грибів, а на другу — лише грибів: «Як темно, то значить-
ся будуть ягоди. Перша Коляда! Темна — будуть. А як зорко то гриби. А на 
Другу — то на Другу, день Коляди як уже тево, то будуть гриби рости».

У с. Бронне та Вітковичі про те, чи будуть влітку гриби, дізнавалися на 
Масляницю. Якщо на свято йде сніг — чекай грибів:

— «Як буде на Масляницю, чи то снєг падать, то дубуть гриби»;
— «Снєг на Масляну, ото як падає снєг. То кажуть. То то як гриби. То 

будуть гриби рости. А хто його знає, чи правда!»;
У с. Вітковичі вірять, що гриби «бояться грози»: якщо дощ без грому 

— на гриби, гримить — грибів не буде: «А як хотя дощ є, а гримить, то 
каже, не буде. Да. Якщо молнія б’є, то вже кажуть, гриби перестануть 
рости […]. Бояться грози. Якщо дощ іде да не гримить, вони ростуть, а 
єслі гримить — вони десь хаваються, чи шо».

Разом з тим респонденти відзначають, що сьогодні передбачити уро-
жай будь чого тяжко — все помінялось, «не сходиться».

Зібрана інформація і про «щастя на гриби». Отримані відповіді мож-
на поділити на три групи:

1) на гриби щастить тому, хто по них постійно ходить, добре знає ліс і 
грибні місця:

— «Бо вин знає добре місця. Вин часто в ліс ходить. Вин через тей 
знає»;

— «Я гриби збираю стільки років, скільки приїхала в Немовичі. Але 
пам’ятаю повністю, біля якого дерева грибниця. Я не хожу по всьому лісі 
від краю до краю. Я йду, на велосипеді приїхала, позбирала, де грибниці, 
поїхала  на другу грибницю шукати. Настільки знаю повністю грибницю в 
лісі »;

— «Кажуть, отой пойде, то набере, а той шось ходить-ходить, не 
набере. Ну, то сьо хто його знає од чого воно залежить? Воно залежить, 
воно треба примічать по грунту. Ось найшов є, мині достаточно найти 
одного гриба — я зразу оприділяю, чи сьо висока місцевість, чи низка. І от 
я вже так примєрно держуса, іду […]. А дехто, хто не понімає, іде як по-
пало»;

— «…я знаю, де місця, і де він рос і должен буть рости, то я піду, то 
я постоянно без грибив не прихожу. А як той іде навмання, то таке, як на-
трапить»;

— «Щастить як той, хто кажний день у лєси, да по гриби. Да знає, де 
вони мусять бути»;

— «Знай по лісі, і знай, де вони ростуть, то набере кажний».
2) із «щастям на гриби» народжуються:
— «Передається якось. Воно так із рождєнія передається»;
— «Правильно, правильно! Як у кого щастя»;
— «То природний, каже, талант. Як Божий талант. Вин способний 

раз на те»;
— «Шо вин, як уродився, в його в крові заложане те».
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3) і звичайно відома примовка, що на гриби щастить тому, хто в дитин-
стві г…о їв; при цьому одні в це вірять, а інші вважають жартом:

— «Балакали такє, балакали. Шо грибовник, то таке робив»;
— «То колись казали так»;
— «Ну такє я чула! Я від своїх батьків»;
— «То поговорка. То смих усе, смих»;
— «То ця ж пословіца пошла по целом свєту»;
— «Кажуть. Якщо дитина у-у, як була маленька і їла все підряд після 

себе, то це. Буде грибник, о. І воно таке повір’я збувалося»;
— «Ну, чули такоє. Так колись казала свекруха: «О-о! Вона г...а не їсть, 

вона грибов не буде збирати!». То як г...о їсть, то буде, то грибувник буде, 
чи грибовница, чи так. Так воно й правда тому, мабуть».

І ще одна точка зору на щастя на гриби: «В нас, хто перший встав, той 
грибов назбирав» — тобто на гриби, як і в будь-якій іншій справі, щастить 
трудолюбивому.

Ще одна проблема — ставлення до маленького гриба — беруть малого 
гриба чи не беруть? Тут також можна виділити кілька точок зору:

1) якщо побачив маленького гриба, то його потрібно забирати, так як 
після цього він більше не виросте, почервивіє, струхне. Тобто вірять, що 
гриби урочливі, бояться грибів:

— «Якшо його побачиш […] червивиє будуть […]. І кажуть, шо вон 
уже не росте, як побачиш»;

— «Ну, бєлиє гриби таки, то кажуть, хто побачить того гриба, 
струхлєє, то бильше рости не буде»;

— «Як очи побачать, якщо очима побачиш, вон трухне зразу»;
— «Нє-нє, берем. Зразу берем. Аякже. Буде хтось іти да й забере […]. 

Вон зов’яне, як його покинь. Да, да, побачив — треба забирать, аякже»;
— «Кажуть, що його треба забирать, бо не виросте. Вже рости не 

буде. Вже його, як побачив, то кажуть, не буде рости»;
— «Вин пропаде зразу […]. Да, я перевірив, то точно. Очами побачив 

його. А вже прийшов, то на другий день вун зов’яв — всьо нема»;
— «Взагалі то колись казали так люди, шо якшо побачиш грибочка 

маленького, вот, і оставиш його, то вон пропаде на ранок. Робитьця чер-
вивий»;

— «Як побачать, то червивий буде! Так кажуть»;
— «Кажуть, як побачиш гриба, значить вже вон не росте»;
— «Приходиш на другий день, — таке й мині було, — приходиш на дру-

гий день, вже зав’яв і так і не росте ничого»;
2) побачив — просто забирають:
— «Як попався, то й беруть»;
— «Звичайно не оставляю. Вин попався — треба брать»;
— «Ну, якшо ідеш по гриби, то треба брати»;
3) якщо знайшов маленького гриба, то на його шапочці слід написати 

хрестика чи перехрестити, тоді він виросте:
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— «Ніби, кажуть, на йому треба, на тому, на тий шапци, трошки 
шось написать, ну, черкнуть такий хрестик, то вин віросте. Але я, для 
переконання, це робив, то пока прейдеш, то його вже нема»;

— «… так кажуть, шо перехрестить, то на другий день виросте»;
4) білий гриб, якщо його побачив, більше не виросте, а красноголовець 

— росте далі:
— «Вин не виросте. Не росте. І греб зав’яне. Вже не виросте. А крас-

нюк, наоборот, росте».
Записані окремі звичаї та повір’я, пов’язані із збиранням грибів. Так 

по гриби намагаються йти поодинці, сім’ями, але не великими колектива-
ми. З дому виходять дуже рано. Респондент із с. Вітковичі пояснює це так: 
«А тому шо зранку все відно. Відно. І на очи видно, оддихнули за ноч. І 
здоров’є добре — мона походить. А вже вечором, топіру шо? — вже стом-
ляний. І на очи. Сонце як світить, то ничого не побачиш».

Зустрівши кота по дорозі до лісу, сплюнь три рази через ліве плече і 
йди далі. Респондент із с. Балашівка зауважив: «Я сам боюсь. Особенно 
чорного. Вертаюсь назад […]. Не перехожу, вертаюсь назад. Або стою, мо 
хто перший перейде. Сам із себе сміюся». Такої ж думки дотримуються й 
інші респонденти.

Якщо дорогу перейшла дівчина, тобто незаміжня, сміливо йди до лісу, 
а якщо старша жінка, то головне не думати про погане.

Окремі респонденти вірять, що є люди добрі і погані. Якщо погана 
людина перейшла дорогу — на невдачу. Але зауважують, що це зазвичай не 
залежить від людини, яка сама може бути нерадою своєму дарові. В окре-
мих селах вважають, щоб не «отримати даннє» від такої людини, потрібно 
тримати в кишені дулю або ж проказати «Сіль тобі в очі, сіль тобі в очі».

Подекуди вірять, що бувають люди, які побачать грибника в лісі і він 
більше грибів не назбирає. Інші говорять, що не можна показувати свій ко-
шик з грибами, тому що «Якшо покажеш, то ти, кажуть, мало набереш. 
Ну, бо є всяки очи, каже. Є добри очи, шо можеш набрать, а є таки очи шо 
ти й те погубиш».

В обстежених селах вірять, що є такі дні, коли не можна ходити до 
лісу. Практично в усіх селах відома заборона на похід до лісу на Воздви-
ження, так як цього дня злазяться вужі, готуються до зими:

— «Ну, кажуть, шо всі гади злазяться і все […]. Люди були, шо ка-
жуть, дійсно не можна пройти по лісі. І от уже в нас. Не то, шо там ко-
лись. А тепер стараються не йти, бо кажуть, як піди, то не можна про-
йти, кругом повно. Правда цьому, чи ні, я не знаю, я не була»;

— «Я вам, я то знаю, шо казали, шо на Чесного по гриби не мона йти. 
По гриби на Чесного. Бо тоді всі гадюки дись перебигають. Ну, одним сло-
вом, свято тих гадюк»;

— «Мині оде розказував, шо взяв, в лєси хотів осоки накосить. Заку-
рив, як побачив стильки вужей, то я не знаю, як тікав. Розказував, шоб 
николи не йшли. Тисячи, каже. А шо злазяться? Хто є знає»;



Пр
ав

да
 п
ро

ти
в 
пр

оп
аг
ан
ды

199

— «Вужє хаваютса вже, не бу-
дуть жить. Колись наша сусєдка, 
оця во […] Да казала, да каже, ледь 
утекли, самиє вужи лєзли. Вони вже 
хаваютса на зиму»;

— «Колісь одна, казалі, нєвєст-
ка, вона пошла замуж, да свєкор 
такий був поганий. Да каже, ото 
седиш, хай би йшла в лєс да якого 
гриби чи шо найшла. Вона так не 
хотіла. Ну, невєстка, мусила йти. 
Як вона пойшла, як вона ввойшла в 
лєс, то куда оглянеться, то вуж. Де 
ступить, то вуж. нема куди сту-
пить. І вона з поворотом додом. Да 
й каже, ну, не було куда ступить. Я 
мусіла йти. То шо, свєкор і каже, 
то ти не схотіла ходить».
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Почему российская пропаганда 
«вышибает мозги» 

у собственного народа?
«Нет большей ошибки для государственного ру-

ководителя, как поддерживать ложные надежды, 
которые вскоре будут развеяны…».

Уинстон Черчилль, «Вторая мировая война».

МЕТОДЫ «ЧЁРНОЙ» ПРОПАГАНДЫ
Сначала приведем некоторые сведения о недавних со бытиях. Восполь-

зовавшись неустойчивой политической ситуацией, эко но мической и воен-

Иван Данилов

Иван Петрович Данилов родился 27 
сентября 1924 года в деревне Лежитковичи 
Дрогичинского района Брестской области, 
ветеран Великой Отечественной войны, был 
партизанским связным, воевал на фронте, 
имеет тяжелые ранения. Награжден орденом 
Отечественной войны І степени, медалью за 
боевые заслуги. Доктор медицинских наук, 
профессор.

Работал директором Белорусского НИИ 
гематологии и переливания крови, главным 
гематологом Минздрава БССР, заведующим 
кафедрой пропедевтики внутренних болез-

ней Минского медицинского института, главным научным сотрудником гематологического 
отдела НИИ гематологии и переливания крови. Ныне — практикующий врач-гематолог, те-
рапевт.

Автор более 310 научных работ, а также книг публицистики «Записки западного бе-
лоруса», «Размышления западного белоруса», «Западная Беларусь. Пережитые режимы», 
«Недовоевавшие» и др.

ПРАВДА ПРОТИВ ПРОПАГАНДЫ

РУС
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ной слабостью Украины, Россия совершила по отношению к этой стране, 
которую она цинично называла до сих пор «братской», далеко не братский, 
а совсем даже недружественный (если не сказать враждебный) акт: оккупи-
ровала Крым, вторглась на территорию юго-востока Украины и объявила о 
создании т. н. «Новороссии». По замыслу Москвы, в состав этой самозван-
ной «Новороссии» предполагалось включить весь юг Украины, в том числе 
такие города, как Харьков и Одесса. Армады российских танковых колонн 
тут же двинулись к границам Украины, готовые к вторжению на ее террито-
рию. И все это сопровождалось потоками необузданной пропагандистской 
лжи и массовыми митингами обманутой российской толпы, выкрикиваю-
щей антиукраинские лозунги. Мировая общественность не ожидала такого 
поворота событий. Западным странам трудно было даже подумать, что но-
вая Россия станет повторять старые ошибки прежнего Советского Союза, 
который своими неразумными действиями в союзе с фашистской Германи-
ей ускорил в 1939 году развязывание Второй мировой войны. Вспомним 
пакт Молотова-Риббентропа от 23 августа 1939 г., который служил фиго-
вым листком для прикрытия секретного Протокола по разделу сфер влия-
ния. Нечто подобное происходит сейчас. (Кремлевские стратеги и теперь 
заявляют о том, что Украина входит в сферу их влияния). Известно, какой 
трагедией для народов Советского Союза обернулся тогда этот злополуч-
ный секретный Протокол по разделу сфер влияния, начавшийся с раздела 
Польши и захвата других соседних стран. И только маленькая Финляндия 
нанесла тогда по советскому агрессору удар такой силы, от которого он 
пришел в замешательство. Константин Симонов назвал войну с Финлянди-
ей в 1939—40 гг. «большим срамом». Наверное, таким же срамом выглядит 
и нынешняя гибридная война России против Украины. Печальные уроки 
истории Второй мировой войны не пошли для России впрок (точнее — ни-
чему ее не нау чили). Известный российский историк Василий Осипович 
Ключевский (1841—1911 гг.) в ответ на замечание о том, что «история ни-
чему не учит», произнес знаменитую фразу: «Но она (история) жестоко на-
казывает за невыученные уроки».

Чтобы оправдать свою агрессию против Украины, российская пропа-
ганда прибегает к массированной лжи, используя известные приемы было-
го советского агитпропа, дополненные более современными технологиями 
фейка. Об этих технологиях подробно рассказал на своем сайте в Интер-
нете Владимир Яковлев в статье под названием: «Как работает российская 
про  паганда».

Автор пишет: «Интересно, разглашаю ли я сейчас государственную тай-
ну? Я ведь хорошо помню этот учебник с синим смазанным штампом спец-
части и тетради для конспектов с пронумерованными страницами, для вер-
ности прошитые насквозь толстой вощеной нитью. Совершенно секретно.

Я учился на журфаке МГУ, у нас была военная кафедра. В обстановке 
секретности нас учили боевой спецпропаганде — искусству сеять раздор в 
рядах противника с помощью дезинформации и манипуляции сознанием. 
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Страшное, доложу вам, дело. Без шуток. Боевая, или «черная», пропаганда 
допускает любое искажение реальных фактов ради решения пропагандист-
ских задач. Это эффективное оружие, используемое с единственной целью 
вышибания мозгов противнику. Метод «гнилой селедки». Метод «перевер-
нутой пирамиды». Метод «большой лжи». Принцип «40 на 60». Метод «аб-
солютной очевидности».

Все эти методы и техники вы тоже знаете. Просто не осознаете этого. 
Как вам и полагается. Нас учили использовать техники боевой спец про па-
ганды против солдат армии противника. Сегодня они используются против 
мирного населения нашей собственной страны. Уже два года, читая россий-
ские газеты или просматривая телевизионные шоу, я с интересом отмечаю, 
что люди, координирующие в России вброс и интерпретацию новостей, яв-
но учились по тому же учебнику, у того же бодрого полковника или его 
коллег. Вот возьмем метод «гнилой селедки». Работает так. Подбирается 
ложное обвинение. Важно, чтобы оно было максимально грязным и скан-
дальным. Хорошо работает, например, мелкое воровство, или, скажем, раст-
ление детей, или убийство, желательно из жадности.

Цель «гнилой селедки» вовсе не в том, чтобы обвинение доказать. А в 
том, чтобы вызвать широкое, публичное обсуждение его… НЕсправедливо-
сти и НЕоправданности. Человеческая психика устроена так, что, как толь-
ко обвинение становится предметом публичного обсуждения, неизбежно 
возникают его «сторонники» и «противники», «знатоки» и «эксперты», 
оголтелые «обвинители» и ярые «защитники» обвиняемого. Но вне зависи-
мости от своих взглядов все участники дискуссии снова и снова произносят 
имя обвиняемого в связке с грязным и скандальным обвинением, втирая 
таким образом все больше «гнилой селедки» в его «одежду», пока наконец 
этот «запах» не начинает следовать за ним везде. А вопрос «убил-украл-
совратил или все-таки нет» становится главным при упоминании его име-
ни. Или, например, метод «40 на 60», придуманный еще Геббельсом. Он 
заключается в создании СМИ, которые 60 процентов своей информации да-
ют в интересах противника. Зато, заработав таким образом его доверие, 
оставшиеся 40 процентов используют для чрезвычайно эффективной, бла-
годаря этому доверию, дезинформации. Во время Второй мировой войны 
существовала радиостанция, которую слушал антифашистский мир. Счи-
талось, что она британская. И только после войны выяснилось, что на са-
мом деле это была радиостанция Геббельса, работавшая по разработанному 
им принципу «40 на 60».

Очень эффективен метод «большой лжи», который немного похож на 
«гнилую селедку», но на самом деле работает иначе. Его суть заключается 
в том, чтобы с максимальной степенью уверенности предложить аудитории 
настолько глобальную и ужасную ложь, что практически невозможно по-
верить, что можно врать о таком. Трюк здесь в том, что правильно скомпо-
нованная и хорошо придуманная «большая ложь» вызывает у слушателя 
или зрителя глубокую эмоциональную травму, которая затем надолго опре-
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деляет его взгляды вопреки любым доводам логики и рассудка. Особенно 
хорошо работают в этом смысле ложные описания жестоких издевательств 
над детьми или женщинами. Допустим, сообщение о распятом ребенке. За 
счет глубокой эмоциональной травмы, которую оно вызывает, это сообще-
ние надолго определит взгляды получившего эту информацию человека, 
сколько бы его потом ни пытались переубедить, используя обычные логи-
ческие доводы.

Но особенно почитал наш бодрый полковник метод «абсолютной оче-
видности», дающий хоть и не быстрый, но зато надежный результат. Вме-
сто того, чтобы что-то доказывать, вы подаете то, в чем хотите убедить ау-
диторию, как нечто очевидное, само собой разумеющееся и потому безу-
словно поддерживаемое преобладающим большинством населения. Не-
смотря на свою внешнюю простоту, этот метод невероятно эффективен, 
поскольку человеческая психика автоматически реагирует на мнение боль-
шинства, стремясь присоединиться к нему. Важно только помнить, что 
большинство обязательно должно быть преобладающим, а его поддержка 
абсолютной и безусловной — в ином случае эффекта присоединения не 
возникает. Однако если эти условия соблюдаются, то число сторонников 
«позиции большинства» начинает постепенно, но верно расти, а с течением 
времени увеличивается уже в геометрической прогрессии — в основном за 
счет представителей низких социальных слоев, которые наиболее подвер-
жены «эффекту присоединения». Одним из классических способов под-
держки метода «абсолютной очевидности» является, например, публикация 
результатов разного рода социологических опросов, демонстрирующих аб-
солютное общественное единство по тому или иному вопросу. Методики 
«черной» пропаганды, естественно, не требуют, чтобы эти отчеты имели 
хоть какое-то отношение к реальности.

Я могу продолжать. Учили нас вообще-то целый год, и список методов 
довольно велик. Важно, однако, не это. А вот что. Методы «черной» про-
паганды воздействуют на аудиторию на уровне глубоких психологических 
механизмов таким образом, что последствия этого воздействия невозможно 
снять обычными логическими доводами. «Большая ложь» достигает этого 
эффекта с помощью эмоциональной травмы. Метод очевидности — через 
«эффект присоединения». «Гнилая селедка» — за счет внедрения в созна-
ние аудитории прямой ассоциации между объектом атаки и грязным, скан-
дальным обвинением.

Проще говоря, боевая спецпропаганда превращает человека в зомби, 
который не только активно поддерживает внедренные в его сознание уста-
новки, но и агрессивно противостоит тем, кто придерживается иных взгля-
дов или пытается его переубедить, пользуясь логическими доводами. Ина-
че, собственно, и быть не может. Все методы боевой спецпропаганды объе-
диняет единая цель. Она заключается в том, чтобы ослабить армию против-
ника за счет внесения в ее ряды внутренней розни, взаимной ненависти и 
недоверия друг другу.
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Но сегодня эти методы применяются против нас самих. И результат, к 
которому они приводят, ровно тот, для достижения которого они и были 
созданы. Только взаимная ненависть и внутренняя рознь возникают не в 
армии противника, а в наших домах и семьях. Просто выйдите на улицу и 
посмотрите, как изменилась страна за последние три года. Мне кажется, 
против собственного населения боевая спецпропаганда работает даже эф-
фективнее, чем против солдат противника. Наверное, потому, что, в отли-
чие от солдат противника, мирное население не может себя защитить».

И результаты такой пропаганды налицо. По всей России весной 2014 г. 
прокатились шовинистические антиукраинские митинги, во время которых 
одураченная толпа под красными знаменами распевала советские довоен-
ные и военные песни, призывающие «разгромить врага». Но кто же враг? 
Тот же православный (в своем большинстве) украинский народ? К большо-
му нашему сожалению, Русская православная церковь (РПЦ) не осудила 
агрессию России против братского украинского народа, который вынужден 
был искать поддержки у стран Запада. Экономические санкции против Рос-
сии — слабое наказание за агрессию, которая в виде гибридной войны в 
Донецкой и Луганской областях Украины продолжается по сей день.

«ГРЯДУЩИЙ ХАМ»
Это выражение писателя Дмитрия Мережковского (1866—1941гг.). 

Огромная эрудиция автора в вопросах отечественной и мировой истории 
позволила ему выразить эту мысль в серии рассказов под общим названием 
«Больная Россия». Для начала приведем некоторые мысли, взятые им из 
«Дневника» другого российского критика и историка А. В. Никитенко 
(1804—1877 гг.): «О, рабыня Византия! Ты сообщила нам религию… Борь-
ба России с Европой, всемирно-исторического «зада» со всемирно-
историческим лицом есть возрождение Византии в ее главной религиозной 
сущности. Теперь в моде патриотизм, отвергающий все европейское и уве-
ряющий, что Россия проживет одним православием без науки и искусства. 
Они точно не знают, какою вонью пропахла Византия…». Мережковский 
свою книгу «Больная Россия» и приведенные выше цитаты из «Дневника» 
Никитенко написал в начале прошлого века. Но мысли, выраженные в ней, 
актуальны и сегодня. Разве современная Россия, наследница Византийской 
цивилизации и советского способа мышления, пренебрегая всеми нормами 
добрососедства и европейской культуры, не совершила враждебный акт по 
отношению к Украине? Акт непоправимый и весьма негативный для самой 
России, приведший к ее изоляции и противостоянию с Европой и Амери-
кой.

А кто возглавил Россию после октябрьского переворота? Разве не сбы-
лись предсказания Дмитрия Мережковского о грядущем хаме? Мой коллега 
по работе профессор В. В. Горбачев признается: «Долгое время, осуждая 
Сталина, я, как и многие другие, считал, что вина его в том, что он извратил 
ленинизм, что он нарушил ленинские заветы и т. д. Но по мере знакомства 
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с литературой, особенно с закрытыми, засекреченными до недавнего вре-
мени документами и первоисточниками, я понял, что истоки жестокости 
Сталина исходят именно от его учителя — Ленина». («Народная воля», № 
93, 2014 г.). И в самом деле, этот полностью аморальный человек, бесприн-
ципный политик, лозунгом действий которого было «цель оправдывает 
средства» и предавший Россию немецкому Генеральному штабу за большое 
вознаграждение, добился своей цели. Сколотив кучку таких же аморальных 
своих единомышленников, Ленин сумел развалить огромную империю и, 
потопив в крови гражданской война и красного террора миллионы русских 
и представителей других народов, воссоздать на ее обломках квази-народное 
государство. Это государство его наследники довели потом до нищеты и 
голодомора.

ПРЕСТУПНАЯ ПРОПАГАНДА 
И МОРАЛЬНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

Можно еще и еще раз задаваться вопросом, почему русские так легко 
впадают в крайности и подвержены наведенному партийному или религи-
озному психозу? Имеет ли значение в этой трагедии «русский националь-
ный тип»? Николай Бердяев в своей книге «Русская идея» объяснял это яв-
ление низкой культурой русского народа: «Русский народ не был народом 
культуры по преимуществу, как народы Западной Европы, он был народом 
откровений и вдохновений, он не знал меры и легко впадал в крайности». 
Иными словами, у русских никогда не было достаточной правовой культу-
ры и строго очерченных гражданских законов. И хамоватость — характер-
ная черта их поступков. В качестве примера приведем статью «Позорище!» 
(«НВ» от 26 мая 2015 г.). Ее автор Алесь Сивый пишет: «Прага. Финальная 
точка чемпионата мира по хоккею. Матч Канада-Россия. Уникальное пора-
жение россиян (1:6), где последним была отведена роль хоккейных дошко-
лят.

Но — проиграли и проиграли. Это всего лишь игра, всего лишь спорт. 
Ан нет! Российские хоккеисты решили показать всему миру, что это они 
— хозяева жизни. Сборная России ушла с площадки, не дождавшись канад-
ского гимна. Эдакий смачный плевок во все хоккейное сообщество. В ко-
манду победителя, в организаторов чемпионата.

«За 29 чемпионатов мира, на которых мне довелось присутствовать, 
это первый такой случай», — лишь грустно развел руками президент Меж-
дународной федерации хоккея Рене Фазель.

«Когда каждый день втирают по всем каналам, что мы богоизбранная, 
непобедимая нация, которая просто не может проиграть, культура и уваже-
ние к сопернику полностью аннигилируются. Рыба с головы гниет. Эти еще 
успели хоть как-то пожить в гражданском обществе и то ведут себя как 
быдло, а вот через 10 лет получим абсолютно конченное поколение крикли-
вых», — это резюмировали сами болельщики на одном из российских спор-
тивных сайтов.
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«То, что россияне поступили именно так, полностью соответствует по-
ведению России в последние несколько лет, — вторят болельщикам анали-
тики. — Целая страна ведет себя именно так. Более того — этим еще и 
гордится… Мы отжали Крым, мы наплевали на все международные обяза-
тельства. Мы можем делать все, что захотим и нам за это ничего не будет. 
Фашисты, бандеровцы, во всем виновата Америка… Все боятся великой 
России, а на остальных нам наплевать!».

Еще до начала чемпионата пресс-служба Федерации хоккея России 
опубликовала заявление от имени сборной, которое было выдержано в луч-
ших традициях российской пропаганды. Как будто команда готовилась не к 
хоккейным матчам, а к политическим баталиям: «Огромный интерес к 
сборной, еще на прошлогодней Олимпиаде переживавшей нелегкие време-
на, говорит о том, что отечественному хоккею во главе с новой националь-
ной командой удалось сделать большой шаг вперед. Уверены, этот шаг был 
бы невозможен без уважения к своей истории, без любви к, цитируем вели-
кого российского поэта, отеческим гробам. После золотого Минска-2014 
мы окончательно распрощались со смутным временем, когда большой хок-
кей великой страны уходил в маленькую ночную жизнь — в НХЛ и в Ин-
тернет. Когда горе-реформаторы предлагали проводить мировые первен-
ства раз в четыре года. Когда хоккейную Европу и прежде всего Россию 
фактически подводили к самоликвидации и спортивному «майдану»…».

Битва проиграна. Казалось бы, что может быть позорнее, чем неуваже-
ние к сопернику? Что может быть проще, чем сказать: «Извините, облажа-
лись»? Но «непобедимая нация» не может быть побежденной, а поэтому 
дальше начинается сплошное вранье. Именитый председатель Федерации 
хоккея России Владислав Третьяк через день попытался сделать хорошую 
мину при плохой игре, заявив, что «нет никакого неуважения, это просто 
технические ошибки». Пресс-атташе команды Игорь Ларин объяснил уход 
команды тем, что, мол, калитка была открыта, игроки туда и покатились. А 
генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов начал лепетать 
уже о «нашей накладке».

Профессиональные хоккеисты не знали, что после финального матча 
будет звучать гимн в честь победителя? Детский лепет! Я представляю, ка-
кой вой поднялся бы в российских СМИ, если бы выиграла сборная России, 
а канадцы проигнорировали и награждение, и гимн. Это же заговор против 
«русского мира»!

Вспоминается Квебек-2008, когда в финале чемпионата мира канадцы 
проиграли россиянам. Хозяева первенства не ушли с площадки. Слушали 
российский гимн и плакали. Они были и проигравшими, и победителями. 
Потому что достойного соперника принято уважать вне зависимости от то-
го, победил он сегодня или проиграл. Если, конечно, есть моральные нор-
мы, а не только «понятия».

Эта заметка Алеся Сивого напомнила мне довоенные эпизоды такого 
же нетактичного (если не сказать хамского) поведения гитлеровских фут-
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больных команд по отношению к своим соперникам. Об этом помнят люди 
старшего поколения. В те годы немцы на своих стадионах потерпели гран-
диозное поражение от американцев (1937 г.) и такое же разгромное пораже-
ние от подневольной футбольной команды Киевского Динамо (1942 г.). В 
первом случае немецкую публику и самого Гитлера возмутила блестящая 
игра американцев и тот факт, что большинство голов, забитых в немецкие 
ворота, провели афроамериканцы — «самая низшая раса», язвили польские 
газеты, которые мне доводилось тогда читать. А ведь до начала матча, писа-
ли эти газеты, самоуверенная экзальтированная немецкая публика, подба-
дривая свою команду, ревела: «Deutschland, Deutschland uber alles…» (Гер-
мания, Германия превыше всего).

«РУССКИЙ МИР» — ТОРЖЕСТВО МРАКОБЕСИЯ
Кремлевские руководители, присвоив себе термин «русский мир», 

фактически превратили его в политический лозунг. К русскому миру они 
относят этнических русских, русскоговорящих и тех, кто чувствует себя 
культурно связанным с Россией. Известный политолог, Александр Флинт, 
на своем сайте в Интернете пишет: «Русский мир — это не создание миро-
вого русского радио с популярными песнями. Это не перевод русской лите-
ратурной классики на разные языки мира и создание семинаров при уни-
верситетах для изучения русской литературы. Это не неделя русской кухни 
в самых крупных городах мира одновременно, где прохожих угощают ща-
ми и пельменями, блинами с икрой и пирогами с капустой. Русский мир 
— это насильственное и незаконное объединение русскоговорящих земель 
вне территории России в автономные анклавы, с целью создания напряжен-
ности и давления на те страны, из коих данные анклавы вырезаются. Фак-
тически на основе исторических или языковых данных Россия может само-
стоятельно объявить данную территорию зоной русского влияния и интере-
сов… Данная тактика использовалась в Китае для объединения в единую 
империю разных земель, где проживала основная китайская народность 
хань. В более современной истории это, конечно же, Гитлер с его собирани-
ем немецких земель, базируясь на языке или исторических границах, на-
чиная с феодальных времён».

А что мы наблюдаем в современной России? В результате массирован-
ной пропаганды, направленной на разжигание низменных чувств, 2014 год 
для одной части российского общества стал годом триумфа «пробудившей-
ся» и «восставшей против Запада» империи. Для другой части — годом 
великого позора государства, предательски напавшего на соседа, угрожаю-
щего миру ядерным оружием, фактически развязавшего гражданскую вой-
ну на чужой территории и «холодную войну» против инакомыслящих граж-
дан собственной страны. Вот почему в качестве главного девиза «крестово-
го похода» против самого близкого по крови соседа и поддержавшего этого 
соседа западного мира выбрана, извлеченная из исторического чулана, идея 
«русского мира».
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Но что собой представляет этот «русский мир»? Указанный выше ав-
тор отмечает, что это «смесь национализма, реваншизма и паранойи в одном 
понятии». Всем известно, что это понятие (теория) легло в основу идеоло-
гии нынешних кремлевских вождей (русские не мыслят жизни без вождей) 
по возрождению недавней советской, а если удастся провести Запад, то и 
былой российской империи в границах 1913 года. Известный артист Олег 
Басилашвили в своей статье «Люди как люди?» («НВ» от 9. 06. 2015 г.) пи-
шет: «…Но тем, кто в марте прошлого года рукоплескал в Кремле по пово-
ду «возвращения» Крыма, — им удары сапогом по почкам и ГУЛАГ явно не 
грозили. Как и остальным 86 процентам. Ну ладно, не пойдешь ты на ми-
тинг в поддержку «Крымнаш» — ну, выгонят с работы, это самое большее 
(но не расстреляют и на Колыму не ушлют). И, кстати, не всех же гоняют на 
эти митинги. Подавляющее большинство сидит себе дома и исповедует 
«Крымнаш» совершенно добровольно, наедине с собой и телевизором, в 
семейном кругу, по зову сердца, безо всякого давления и безо всякого сти-
мулирующего страха. Они, эти люди, не прошли через мясорубку террора. 
Они имеют опыт достаточно свободной постсоветской жизни, у них загран-
паспорта и выход в Интернет, но при этом они уже готовы нести по улицам 
лозунги: «Слава великому Путину!» и «Смерть пятой колонне!». У них, в 
принципе, в 90-е был шанс стать нормальными людьми, войти в круг нор-
мальных народов. Но нет, они по доброй воле выбрали сталинизм-2 и бред-
ни о новом имперском величии — вот в чем коренное отличие наших со-
временников от людей 30-х годов. 

Зная ВСЕ о сталинском терроре, наши современники, по данным 
«Левада-центра», его оправдывают, очевидно, надеясь, что новый террор 
лично их не затронет».

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ
Мне и людям старшего возраста помнятся такие же шовинистические 

лозунги творцов «немецкого мира» и идеология нацистского реванша по 
захвату соседних стран, где проживали немецкоговорящие. Шумные ми-
тинги под красными знаменами со свастикой и факельные шествия на пло-
щадях немецких городов накануне аннексии Австрии и вторжения в Чехос-
ловакию под предлогом воссоединения судетских немцев с «матерью-
родиной» были весьма схожи с тем, что происходило в городах России во 
время аннексии Крыма и вторжения российской армии в юго-восточные 
области Украины.

Для немцев 1938 год был таким же годом триумфа и возрождения им-
перии, как для русских (наиболее отсталой части) стал 2014 год. В тридца-
тые годы прошлого столетия до начала указанных событий нацистская про-
паганда призывала своих граждан к возрождению былого немецкого духа, 
и экзальтированные толпы немцев ревели: «Германия, проснись! Германия, 
проснись!». А после аннексии Австрии, захвата Чехословакии и литовской 
Клайпеды эти же толпы в 1938 г. дружно распевали воинственный гимн:
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«Heute gehört uns Deutschland
Und Morgen die ganze Welt…»
(Сегодня принадлежит нам Германия, а завтра — весь мир).
И на Красной площади в Москве в 2014 г. такая же толпа оболванен-

ных русских распевала похожий воинственный гимн: «Если завтра война, 
если завтра в поход, мы сегодня к походу готовы…» И под звуки этих при-
зывов к войне колонны российских танков двинулись к восточным грани-
цам Украины, готовые к вторжению на ее территорию.

Кто мог подумать несколько лет тому назад, что Россия обнажит меч 
против Украины? «А меч, однажды напившись крови, — пишет известный 
британский историк Арнольд Тойнби, — уже больше не может удержаться 
от того, чтобы не пролить ее снова, подобно тому как тигр, изведавший че-
ловеческого мяса, не может с тех пор не стать людоедом…»

Правда о «бандеровцах»
…Немецкие оккупационные власти еще летом 1941 года включили г. 

Брест и южные районы Брестской области в состав Райхскомиссариата 
«Украина» и сразу приступили к формированию местной власти и полиции. 
Существовало два вида полиции: «чёрная», которая входила в состав мест-
ных органов (выполняла сугубо полицейские функции), и «зелёная», кото-
рая находилась на казарменном положении и подчинялась только немецко-
му военному командованию. Свое название «чёрная» полиция получила у 
местного населения из-за ее чёрных мундиров. Вот как об этом говорит 
герой книги Людмилы Улицкой «Даниель Штайн, переводчик»: «Я начал 
исполнять обязанности переводчика между немецкой жандармерией, бело-
русской полицией и местным населением… Теперь я надел чёрный поли-
цейский мундир с серыми манжетами и воротником, галифе, сапоги и чёр-
ную фуражку, но без изображения черепа. Мне даже выдали оружие. Чёр-
ная форма была у частей СС, наша отличалась только серыми манжетами и 
воротником». Эта интересная книга — художественное описание казусов 
войны. А я был непосредственным свидетелем того, как все происходило 
тогда, о чем и написал в книге «Размышления западного белоруса».

Если «чёрная» полиция формировалась на добровольной основе, то зе-
лёная — путём мобилизационного предписания. Это были своего рода вну-
тренние войска, которых немецкое командование намеревалось использо-
вать для каких-то крупных военных операций. Подпольное руководство 
УПА не запрещало украинской молодежи вступать в «зелёную» полицию и 
в свою очередь поддерживало с ней (с ее командованием) тесную агентур-
ную связь. Я эти подробности знаю от своего школьного товарища Антона, 
с которым мы вместе учились в дрогичинской школе и жили на одной квар-
тире. Его биография отражает судьбу многострадальной Украины. Поляки 
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исключили его из гимназии за участие в патриотической молодежной орга-
низации. При советах он бежал из Львова в Дрогичин, спасаясь от ареста. 
Органы НКВД захватили в 1939 году во Львове и в других городах Запад-
ной Украины документы польской дефензивы и по её спискам начали аре-
стовывать членов Организации украинских националистов (ОУН) и других 
организаций. Эта неумная советская политика породила тогда много про-
тивников. Неудивительно, что после прихода немцев Антон поступил в по-
лицию. При встрече со мной в октябре 1941 года, когда я выразил свое не-
гативное удивление его поступком, он дал мне следующее пояснение: «Я 
вступил в «чёрную» полицию, т. к. она формировалась первой. Но уже по-
дал документы в офицерскую школу и перехожу в «зелёную» полицию. Её 
полки ещё пригодятся Украине, и дай нам Бог ещё встретиться на ее сво-
бодной земле. Хорошо, что два хищных зверя сцепились в смертельной 
схватке на востоке и изматывают друг друга. Мы же будем надеяться на 
Англию». Так несколько наивно рассуждал тогда мой товарищ, который 
был старше меня на 3 или 4 года, но из-за разных жизненных перипетий 
учился переростком в 1940 году только в 8-м классе. Он люто ненавидел 
«советы», но не собирался защищать и Германию. У руководства Украин-
ской повстанческой армии (УПА) были свои стратегические и тактические 
планы. Сразу после ареста в июле 1941 года по приказу Гитлера руководи-
теля ОУН Степана Бандеры стало ясно, что немцы не намерены предоста-
вить Украине независимость.

Украинская «зелёная» полиция ждала своего часа в надежде, что вер-
махт потерпит окончательное поражение. Немцы боялись использовать её 
воинские части в Украине и передислоцировали их на территорию Белару-
си и в другие районы. В апреле 1943 года командиры полков и батальонов 
получили приказ из политического центра ОУН порвать с немцами, перей-
ти на нелегальное положение и пробираться к границам Украины. Не все 
формирования «зелёной» полиции смогли быстро пробиться в Украину и 
влиться в УПА, особенно дислоцированные на севере Беларуси или Рос-
сии. Мне известно, что довольно крупный отряд «зелёной» полиции (она 
уже называла себя УПА) весной 1944 года, когда фронт успел передвинуть-
ся далеко на запад, вступил в соседнюю деревню Христиново. Её окружили 
и выставили посты. После войны мне рассказывали жители этой деревни, 
что один наш бывший партизан так испугался, что поспешил спрятать свои 
партизанские документы: за сараем в дворовом туалете заткнул их за балку. 
Стоявшему на посту за соседним сараем бойцу УПА такое торопливое по-
сещение туалета показалось подозрительным, и он следом зашел туда и 
легко обнаружил спрятанные документы. Состоялся «показательный» суд. 
Собрали несколько мужиков и объявили, что советские партизаны пресле-
довали и нападали на отряд по пути следования на родину, поэтому они 
вынуждены поступить сурово и расстрелять советского партизана.

…Любое партизанское движение всегда ложится тяжелым бременем 
на плечи мирных жителей сел. Советские партизаны не исключение. Ранее 



Пр
ав

да
 п
ро

ти
в 
пр

оп
аг
ан
ды

211

мною были описаны случаи зверского обращения советских партизан с 
местным населением. Так, в январе 1944 года они сожгли белорусскую де-
ревню Конюхи на территории Литвы, убили 36 и ранили 14 её жителей 
якобы за то, что эти жители помогали польским партизанам Армии Краё-
вой. Особый партизанский отряд НКВД нашей бригады им. Молотова рас-
стрелял жителя деревни Язвины Саливончика, его жену и двоих детей за 
то, что он работал агрономом в имении Винче.

А как вели себя партизаны УПА? Я уверен, что и они по какому-нибудь 
ложному доносу допускали жестокость по отношению к мирным жителям. 
Но если преступления советских партизан официальные СМИ замалчива-
ют или опровергают, то об ОУН-УПА, наоборот, эти средства, особенно 
российские, пишут всякую нелепость. О том, например, что отряды укра-
инских националистов вместе с немцами участвовали в карательных опера-
циях против мирного населения. Это самая излюбленная ложь российских 
газет и телевидения. И, замороченный пропагандой, русский человек верит 
этой фальсифицированной информации. И эту устоявшуюся ложь трудно в 
нём поколебать. Ему невдомёк, что в таких операциях участвовали обыч-
ные органы полиции, созданные немцами на всех оккупированных терри-
ториях. И национальный состав этой полиции был самый разный, включая 
и самих русских людей, которые по различным причинам (например, из-за 
обиды на прежнюю власть за ее репрессивные действия и др.) стали слу-
жить оккупантам. Да, отряды ОУН и УПА боролись с «советами» (не по 
этой ли причине российские СМИ так очерняют украинское национально-
освободительное движение), но они с не меньшим упорством воевали и с 
немцами. И это не голословное утверждение. Наша партизанская бригада 
им. Молотова Пинского соединения длительное время «соседствовала» с 
партизанскими отрядами ОУН и УПА, и мы были хорошо осведомлены об 
их действиях. Да, партизанский отряд ОУН буквально на наших глазах вес-
ной 1944 года в районе Любешова у села Миляты обстрелял машину и 
смертельно ранил командующего 1-м Украинским фронтом генерала армии 
Н. Ф. Ватутина. В течение 19 лет в СССР скрывали сам факт гибели генера-
ла от рук украинских повстанцев, и только в 1963 году об этом написали в 
одном из томов энциклопедии «Великая Отечественная война». Такой же 
партизанский отряд ОУН «Месть Полесья» уничтожил в районе Ковеля не-
мецкого генерала Виктора Лютце, ближайшего сподвижника Гитлера. Со-
ветские и постсоветские историки помалкивают об этом. Они умалчивают 
и о том, что по приказу Сталина советские командующие фронтами на 
Украине отказались от мирных переговоров с командованием УПА, объя-
вив их формирования бандитскими.

Особенно охотно российские СМИ используют старую советскую 
ложь о сотрудничестве УПА с нацистами при проведении карательных опе-
раций против евреев. О боевых действиях УПА против немецких оккупан-
тов — ни слова. Но мне-то, бывшему советскому партизану-разведчику, из-
вестно, какую огромную территорию Полесья и Волыни УПА очистила от 
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немецких оккупантов задолго до прихода туда частей Красной Армии. Мне 
также известно, что на этой территории были освобождены из гетто многие 
евреи, и некоторые из них вступали в ряды УПА.

Отдельно стоит рассмотреть вопрос о взаимоотношениях УПА с поль-
ской Армией Крайовой, которая по указанию из Лондона (по недомыслию 
польского эмигрантского правительства) продолжала считать Западную 
Украину и Западную Беларусь составной частью будущего польского госу-
дарства и вела борьбу против национально-освободительного движения в 
этих республиках. АК погубила многих известных деятелей белорусской 
культуры (об этом я писал ранее). Но на Украине она встретила мощный 
отпор со стороны УПА. В этой борьбе, к сожалению, пострадало много 
простых поляков. Некоторые из них, в том числе два ксендза, нашли приют 
в нашей партизанской бригаде им. Молотова.

Есть афоризм, что история не признает сослагательного наклонения, 
но без этого невозможен правильный анализ ряда исторических событий. 
Что мешало, к примеру, полякам после разгрома большевистских орд под 
Варшавой в 1920 году создать автономные республики в Украине и Белару-
си со столицами во Львове и в Вильно, которые уже тогда сформировались 
как духовные и культурные центры этих народов? А ведь такие намерения 
у Ю. Пилсудского были, и он их публично высказывал при встрече, напри-
мер, с белорусской общественностью, когда его войска в 1919 году заняли 
Минск. Что помешало (или какие политические силы помешали) ему осу-
ществить эти намерения? Неужели политическая близорукость верхов 
польского руководства, которую в довоенные годы У. Черчилль назвал без-
рассудной? Это он, великий британец, отметил тот факт, «что народ, спо-
собный на любой героизм, отдельные представители которого талантливы, 
доблестны, обаятельны, постоянно проявляет такие огромные недостатки 
почти во всех аспектах своей государственной жизни». Разумные слова!

Много братской славянской крови было пролито в той войне и много 
жизней погублено по причине неразумной политики Сталина. Но мы долж-
ны отмести прежнюю пропагандистскую советскую ложь и сказать правду 
о деятельности УПА. Наиболее объективно и правдиво эта деятельность 
освещена, на мой взгляд, в книге Сергея Ткаченко «Повстанческая армия: 
тактика борьбы». И как участник прошедшей войны и партизанского дви-
жения, близко соприкасавшийся с УПА, хочу отметить, что если бы не бы-
ло сталинского террора и голодомора, то украинскому народу незачем было 
бы создавать свою Повстанческую армию. Как жаль, что эту историческую 
истину не хотят признать и правильно оценить современные российские 
политики и историки. А подстрекаемые ими представители прессы и теле-
видения продолжают распространять различные инсинуации вокруг дея-
тельности УПА…
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Лишь отражение мы видим
Редкая птица долетит до середины Днепра, — но я, извиняюсь, бяк-

бяк, попробую. 
Не стану вас томить, о други, сразу признаюсь, что табуированную ба-

тюшками «Розу мира» гениального духовидца Даниила Андреева читал и 
перечитывал. В свое оправдание могу сказать лишь то, что от увлечения 
эзотерикой давно отрекся и неплохо, в довес, освоил Писание, — мне даже 
доверили преподавание в Воскресной школе. В настоящее время редакти-
рую готовящийся к изданию учебник для школы юных пасторов. Короче, не 
шаман я. Может быть, просто излишне информирован. Любопытный пото-
му что.

Но лучше совать нос, куда не нужно, нежели быть зомбером, объ-
ясняющем войну в Украине реинкарнацией на берегах Днепра фюрера, ни-
чуть не краснея пред лежащими у ящиков на диванах алкоголиками, вести 
«репортаж» с факельных шествий по Крещатику и «мест расстрела» 
тотемных «ветеранов ВОВ» мифическими бандеровцами. Я — БУДУ — 
ОБЪЯСНЯТЬ — ИНАЧЕ.

Условно говоря, мир делится на цивилизационные зоны: исламскую, 
индуистскую и так далее. Самая мощная, что бы  там ни говорили, конечно 
же, христианская. В свою очередь христианская цивилизация подразделя-
ется  на два вида — римскую и византийскую. 

Римская цивилизация выросла из института папства. Так как папе нуж-
но было дееспособное, боеспособное, искреннее монашество, -- иначе ев-
ропейские короли вмиг «приватизировали» бы папский престол со всеми 
его ядами, «племянниками» (внебрачными детьми пап) и картинными гале-

РУСИгорь Тумаш

Родился в 1958 году в городе Борисове. Выпускник 
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ской церкви «Новая Жизнь».
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реями, то католицизм развивался более-менее в духе учения, которое про-
поведовал Сам Иисус, — ответом на искажения буквы оригинального уче-
ния стало появление на религиозной сцене Лютера, который также не явил-
ся истиной в последней инстанции, но это уже другая история.  

Я не сужу Рим по церемониалам, сужу по очевидным христианским 
добрым делам. Что за источник у западного гуманизма? Да это следствие 
влияния Орденов, которые специализировались на помощи обездоленным. 
Кто образовывал западное общество? Да Ордена опять же. И по сей день 
они патронируют тысячи школ по всему миру и десятки университетов. 
Кто лечил западное общество? Госпитальеры и им подобные, можете не 
проверять. Это ли не достаточные основания для того, чтобы считать рим-
скую цивилизацию христианской.  

Совсем иное дело цивилизация византийская. Императоры по милой 
языческой традиции мнили себя богами. По этой причине превратили цер-
ковь Христа в подпорку своей тиранической власти. Ничего святого, даже 
доброго. Ритуал, ритуал, ритуал. Ереси, ереси, ереси, самая страшная из 
которых — царебожие, то есть практическое выдвижение царя земного на 
то место в людских душах, которое должно принадлежать Богу. Безуслов-
но, что эту цивилизацию ни в коем случае нельзя назвать христианской. Ее 
покровитель  некто другой.

Очень просто проверяется, — ГУЛАГом и войнами. Если это не про-
клятия, не наказание за отступничество — тогда что, происки Госдепа? 
Нет-нет, партия большевиков — все та же византийская церковь, но только 
последней итоговой модернизации. ВКП(б) вполне религиозная демони-
ческая организация, роды которой состоялись не в домике на берегу Свис-
лочи, а в Константинополе… Что зовется ныне Стамбулом.

Православный читатель, не обижайтесь, пожалуйста. В моем пред-
ставлении существуют две совершенно разные православные церкви. Пер-
вая – православная церковь народного поклонения Богу (другой наш народ 
элементарно не знал). Эта церковь свята и я за нее горой. Вторая – импер-
ская, возрожденная наркомом Берией. Вот по ней долблю.  Но теперь самое 
вкусненькое – десертная часть.

Конфликт между старой Россией и новой Украиной — это в первую 
очередь конфликт между двумя цивилизациями – христианской и имитиру-
ющей христианство высочайшей пробы, на деле же, языческой, зависшей в 
рабовладельческом строе, царебожеской, следовательно, демонической. Ра-
зумеется, война идет на Небе, на земле мы видим физическое отражение 
этой войны.

Позвольте, возмутитесь вы, ведь Украина страна православной 
культуры. Нет, отвечу, потому что византийская монополия сначала была 
нарушена униатством, затем, еще через 200 лет, баптизмом. И вот как это 
происходило. 

Первые и самые многочисленные евангельско-баптистские общины в 
Российской империи возникли на юге Украины в 1866—1886 гг. Украин-
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ский путь к баптизму шел через штундизм (от нем. Stunde — час). Происхо-
дило это так. Немецкие колонисты после работы собирались для рассужде-
ния над Словом и приглашали украинских работников. Батраки, вернув-
шись в свои деревни, организовывали там штунды, которые со временем 
становились баптистскими общинами. Между обращением первого укра-
инца в баптизм — а это был крестьянин деревни Основа Одесского уезда 
Онищенко, — и Майданом киевского пастора Турчинова – 130 лет. За эти 
годы Украина небесная полностью перешла под небесную юрисдикцию 
римской цивилизации.

Теперь следим за доказательствами.
К 1882 году в Украине, главным образом в Херсонской, Екатеринос-

лавской и Киевской губерниях, насчитывалось около 1000 членов баптист-
ских общин. В Украине независимой — больше миллиона.

Всех протестантов называют в Украине баптистами. Между тем, это 
очень разные деноминации: англикане, лютеране, пресвитериане и 
реформаты, методисты и церкви движения святости, баптисты и меннониты, 
церкви Христа, пятидесятники и харизматы.

К протестантам ментально примыкают католики. Их общее число в 
Украине около 5 миллионов, то есть около 7% от населения страны. Из 5 
— 1 миллион униатов, то есть православных по обрядности, но с подчине-
нием Ватикану. Хотелось бы напомнить, что Степан Бандера был сыном 
униатского священника. 

Но остальные-то украинцы православные, возразите вы. Однако укра-
инское православие не есть некий монолит, управляемый Лубянкой и обо-
жествляющий московского царя-батюшку. Да хотя бы потому, что право-
славие в Украине разделено на несколько церквей: 1. Украинская право-
славная церковь Московского патриархата; 2. Украинская православная 
церковь Киевского патриархата; 3. Украинская автокефальная православ-
ная церковь; 4. Украинская автономная каноническая церковь; 5. Украин-
ская автокефальная церковь (обновленная). 

Список можно продолжить, но смысла нет, потому что все эти 
православные церкви поддерживают киевскую власть. То есть, по меньшей 
мере, не принимают участия в небесной войне на византийской стороне. 
Это утверждение касается и УПЦ МП. О чем свидетельствует высказывание 
ее пресс-секретаря, протоиерея Георгия  Коваленко, что Крым является 
неотъемлемой частью Украины.

Таким образом, можно заключить, что византийская цивилизация рас-
теряла в небе над Украиной всю свою армию до последнего солдата, что 
война там закончилась полной победой цивилизации христианской, что 
окончательная победа ее на земле предрешена.

И кто бы мог подумать об этом в день открытия провозгласившего 
Унию в 1596 году Брестского собора? И мог ли замахнуться в своих мечта-
ниях на такой глобальный результат тот самый Онищенко?
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СПОГАДИ

Іван Гнойовий
У мінулым нумары «Справа» дру-

кавала геніяльны аповед Алексы Старажэнкі 
«Вусы». Быў змешчаны і фотаздымак 
магілы пісьменніка на Трышынскіх могілках 
Брэста. У гэтым нумары друкуем успамін 
пра рэстаўрацыю надгробка, які быў і за-
стаецца адным з нешматлікіх месцаў памя-
ці ўкраінцаў у Брэсце.

Аўтар успамінаў Іван Гнаявы (1889—
1974) нарадзіўся на хутары на Палтаўшчыне. 
У 1908 годзе вывучыўся на настаўніка на-
роднага вучылішча, пасля чаго паступіў у 
настаўніцкі інстытут, з якога ў 1915 годзе 
быў мабілізаваны ў расійскую армію. У 
рангу прапаршчыка скончыў кіеўскую вай-
сковую школу. У 1917 годзе ўдзельнічаў ва 
ўкраінізацыі на фронце. Пасля рэвалюцыі 
Гнаявы паспеў толькі скончыць настаўніцкі 
інстытут, як зноў быў мабілізаваны — так-
сама чужой насельніцтву арміяй — «белай» 
Дабравольніцкай. Год цяжкага супраць-
стаяння з бальшавіцкімі часткамі, адыход 
у Польшчу, вызваленне там ад улады 
«белых» і арганізацыя вайсковых частак 
Украінскай Народнай Рэспублікі... Калі іс-
наванне незалежнай украінскай дзяржавы 
стала немагчымае, украінскія вайсковыя 
сілы адступілі за польскую мяжу. У 1922 
годзе Гнаявы выехаў у Чэха-Славакію, дзе 
вывучыўся на інжынера. Ён вярнуўся на 
тэрыторыю Польскай дзяржавы і працаваў 
інжынерам-гідратэхнікам у Брэсце, у Бюро 
праекту меліярацыі Палесся. Быў членам 
украінскіх культурных аб’яднанняў, ОУН, 
зазнаўшы пераслед польскіх уладаў, у 
1935 годзе пераехаў у Лодзь . Адмаўляўся 
прымаць польскае грамадзянства. З насту-
пленнем вайны вярнуўся ў Берасце, адкрыў 

Тэхнічную ды Рамесную (жаночую ды 
мужчынскую) школы , стаў іх дырэктарам1. 
У 1943-м быў арыштаваны гестапа, не-
калькі месяцаў правёў у вязніцы, ацалеў, 
і ў канцы вайны праз Польшчу і Германію 
выехаў у ЗША. На эміграцыі Іван Гнаявы 
пісаў успаміны пра ўкраінскі рух ва Украіне і 
на Берасцейшчыне.

Частка архіва Гнаявога пасля яго 
смерці была дасланая ў львоўскую 
бібліятэку імя Стэфаныка. Некаторыя 
дакументы захоўваюцца ў сям’і сябра Іва-
на Гнаявога — брэсцкага доктара Васіля 
Дмітрыюка. Яго сын, Уладзімір Дмытріюк, 
даслаў нам некалькі дакументаў з архіва 
Гнаявога, у тым ліку і гэты тэкст. Лексічныя і 
арфаграфічныя асаблівасці захаваныя.

УКРБЕЛ

1 Школы знаходзіліся ў памяшканнях былой Szkoły Średniej Technicznej Kolejowej im. Marszałka 
Piłsudskiego w Brzesciu nad Bugiem. Цяпер гэта тэрыторыя Брэсцкага дзяржаўнага каледжу 
чыгуначнага транспарту і Брэсцкага дзяржаўнага прафесійнага ліцэя чыгуначнага транспарту. У 
гады вайны канцылярыя абедзвюх школ месцілася на сучаснай вул. Пушкінскай – Фрідгофштрасэ, 
6. (Каментар В.Місіюка.)
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Могила Олекса Стороженка в Берестю
Майже каждого українця, що приїздив у перший раз до Берестя, місце-

ве українське громадянство знайомило, що у них, у місті, чи його околицях 
знаходиться цікавого й вартого уваги чи то з боку історичного чи націо-
нального.

Дійсно Бересть у той час посідав дуже цікаві й цінні для нас річі.
Так, на передмістю Київка була українська народня школа ім. Ол. Сто-

роженка, могила якого знаходиться на православному цвинтарі. На полі 
межи фортецею й Волинкою можна було бачити маленьку капличку, де, по 
згадках, був замордований поляками святий Афанасій Берестейській. У се-
редині фортеці стояв Білий Палац, у якому 8 лютого 1918 р. був підписаний 
Україною мир із Осередніми Державами. Крім української школи культурно-
освітню працю в Бересті й на Берестейщині проводила «Просвіта», яка, 
крім власної бібліотеки, переховувала в себе ще й бібліотеку Скорописа-
Йолтуховського.

Цікаво, що берестейські українці не забули й матерїяльної сторони. 
Так у Берестю був Український банк, а також кооператива «Село», де про-
давали для селян навіть с. г. машини.

Перший раз до Берестя я приїхав десь у кінці літа 1928 р. й то дуже на 
короткий час, щоб лише зорієнтуватися, чи я зможу перейти сюди на працю 
до Бюра Проекту Меліорації Полісся.

Припадково тоді я зострів тут дуже поважне товариство, на чолі з по-
кійним уже тепер п. Президентом Андрієм Лівицким, яке влаштувало пев-
ну прогулянку автоми до Білого Палацу, а потім і дальше на оглянення око-
лиць самого Берестя.

У Білому Палаці ми були в салі, де відбувалися колись у 1918 р. мирові 
наради. Пильно оглядали обписані стіни салі, але крилатої фрази Л. Троць-
кого — «Ни мира — ни войны», — ми вже там не знайшли.

Із фортеці наша екскурсія скерувалася в бік села Волинки, недоїзжаю-
чи якої ми бачили маленьку кам’яну капличку, де, як говорять, було замуче-
но поляками святителя Афанасія Берестейського.

Остаточно на працю до Берестя я переїхав у кінці травня 1929 р. Тоді 
то перед виїздом на працю в поле мене намовили піти на місцевий право-
славний цвинтар, щоб оглянути могилу Олекси Стороженка, імени котрого 
тут же в Берестю була й українська народня школа, учителем якої у той час 
був бл. п. Артемюк, пізніше єп. Платон УАПЦ. Пригадуючи ті часи, можна 
лише сказати, що треба було бути дуже твердою й переконаною у свою пра-
воту людиною, щоб провадити й утримувати на певній висоті тоді в Берес-
тю українську школу, не дивлячись на нужденні учительські зарібки при-
ватної школи й шикапи поляків, яким ця школа була більмом у оці1.

1 В 1922–23 рр. на Поліссі було 22 українські народні школи, які згодом були закриті. В 1923 р. 
розпочався активний український рух: було створено поліське відділення «Просвіти», в селах 
створювалися бібліотеки-читальні, українські кооперативи, в містах – українські банки. У Бе ресті 
відкрилася приватна школа ім. Олекси Стороженка. (Заув. ред.)
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Тепер я вже не пригадую, з ким я 
тоді ходив на цвинтар, але з певнісю 
можу сказати, що це був або Микола 
Климович Кримапівський, або ж Ви-
ктор Сильвестрович Соловій, або мо-
же були вони й обидва разом.

Православний цвинтар знаходив-
ся по Кобринському шосе за залізни-
цею Брест — Ковель. Перейшовши 
мостом цю залізницю, треба було ще 
йти з пів кілометра, а може й більше, 
до входу на цвинтар.

Недалеко від входу на цвинтар (з 
лівого боку, коли входити) знаходиться 
цвинтарна церква, яка за часів німець-
кої окупації була приписана до кафе-
дральної церкви св. Семеона в Берес-
тю. Обидві ці церкви тоді належали до 
юрисдикції УПАЦ.

Могила Олекси Стороженка зна-
ходиться з лівого боку від доріжки, що від входу на цвинтар йде просто на 
південь. Могила знаходиться в старій частині цвинтаря ближче до його пів-
денного краю.

І. Тешенко у своїй праці «Олекса П. Стороженко» (Зап. Наук. Т-ва ім. 
Т.Г. Шевченка) говорить, що могила О. Стороженка знаходиться «на мій-
ському гробовищу, коло самої церкви». Тепер цієї церкви вже немає, стоїть 
лише колонка з хрестом і відповідним написом (місце престолу) — вказу-
ють, що вона дійсно знаходилася недалеко від могили О. Стороженка на 
південь від неї. Теперішня церква знаходиться близько шляху Бересть-
Кобринь та й сам цвинтар, мені здається, був значно поширеним вже пізні-
ше, по смерти письменника.

У дивному оточенню спочиває покійний наш письменник. Довкола 
пишні надгробники ріжних високих достойників московської арміі, части-
ни якої тоді перебували в залозі берест. фортеці, що лише в 1872 р. частично 
була закінчена її будова.

Полковники… Генерали… Командіри бригад і начальники дивізії… 
Прізвища цих достойників переважно німецькі чи французькі, і тепер не 
пригадую, щоб серед них знаходилося якесь московське прізвище — все 
чужинці, що колись будували московську потугу так само, як і тепер біль-
шовики створили — «єдину, неподільну…» головним чином за допомогою 
теж чужинецьких багнетів. Хто з нас, ще живих, не пригадує лютих біль-
шовицьких загонів, що складалися з латишів, мад’ярів чи китайців?

Надгробник над могилою Олекси Стороженка дуже простенький і май-
же не личить, так би сказати, «предводителеві дварянства». Отже, це проста 

Могила О. Стороженка на кладовищі 
в Бресті.
Фото Григорія Гапонюка.
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чавунна плита, що спочиває на цегляній підмурівці й огорожена залізними 
штахетниками. Плита положена трохи похило. На плиті знаходиться над-
пис, у якому перечислені всі титули покійного, лише одного не сказано, як 
говорить Ф.Дудко, «що він був українським письменником» (Див. «Свобо-
да» — нед. вид. ч. 36, 2.ХІ.52 р. «На могилі Олекси Стороженка»).

У той час (червень 1929 р.) могила була ще в доброму стані, лише на 
підмурівці тинк обсипався та залізна огорожа на вуглах почала розвалюва-
тися.

Розглядаючи могилу й її оточення, мій супутник говорив мені, що міс-
цеве українське громадянство має замір могилу Олекси Стороженка в ско-
рому часі направити, але для цього бракує матер’яльних засобів і тому тре-
ба буде їх якось ще знайти.

* * *
Якось воно так склалося, що всі наші панахиди на цвинтарі за душі по-

кійних, напр., на проводи, чи панахида по св. п. С.В. Петлюрі чи взагалі за 
всіх поляглих у боротьбі за волю України, відбувалися на могилі Олекси 
Стороженка.

Час ішов. Природа робила своє, й могила Ол. Стороженка все більше й 
більше руйнувалася. На початку розпалася залізна огорожа, й її решетки 
валялися в траві біля могили, але нарешті так сильно облупився тинк на 
підмурівці під плитою, що відкрилася й вся цегла. Не треба було довго че-

Схема кладовища в Бресті з рукопису інженера Івана Гнойового.
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кати, щоб провалилося й саме склепіння над могилою. Десь на весну 1932 
р. у цю диру можна вже було бачити й саму трумну покійника. Трумна була, 
як тепер пригадую, темно-бурого кольору, видно, від часу й того пороху, що 
на ній осів.

Справа направи могили стала наглою. Тим більше, що була обава, щоб 
хтось не скористався цією дирою в могилі й не профанував тлінні останки 
покійника, а самої трумни не обікрав. Отож після певних нарад у Від. УЦК 
в Берестю1 вирішено було звернутися до місцевої «Просвіти» з пропозиці-
єю, щоб спільними силами цей ремонт зробити й то як найшвидше.

На спільній нараді з «просвітянцями» було вирішено, що гроші на ре-
монт могили серед місцевого українського громадянства збере «Просвіта», 
тоді як Від. УЦК взяв на себе обов’язок перепровадити самі роботи власни-
ми силами безплатно. Отже, грошей треба було лише на закуп матер’ялу 
для будови та для оплати фахівця-бетоняра.

Ще раніше було складено проект направи могили й приблизний кошто-
рис, що виносив без праці десь коло 70 зол. пол.

Почалася збірка грошей, а з нею й проволочка. «Нема грошей, або ду-
же мало зібрано… Треба ще трохи почекати,» — говорять «Просвіта». Але 
час не чекае. Відд. УЦК натискає, й врешті «Просвіта» починає збирати 
гроші більш енергійно.

Не чекаючи на остаточний вислід збірки, Від. УЦК власними коштами 
й силами розпочинає направи могили Олекси Стороженка. Якщо не поми-
ляюся, то це було на весну 1932 р., час може найсильнішого матер’яльного 
кризису в Польші.

Десь підчас уже робіт над могилою нас було поінформовано, що гро-
шей зібрано всього коло 70 зол. пол. Отже, в цій сумі й треба було уклада-
тися з ремонтом.

Ремонт могили було перепроваджено в той спосіб, що поверхня скле-
піння над домовиною була очищена від землі й ріжного румовища. Так само 
було зчищено й тинк на підмурівці, на котрій лежала плита. Дира в склепін-
ню над трумною була замурована, а потім вся ця поверхня забетонована.

Для залізної огорожі побудовано підмурівок у вигляді рямців, причому 
роги цих рямців були поширені, щоб дати певнішу опору для вузлів стику 
залізної огорожі. Тому що старі штахети були цілі, їх і було поставлено на 
своє місце, лише очищено їх від іржі й болота. Потім штахети й чавунну 
плиту було помальовано чорною металевою фарбою.

У нас на початку була думка плиту розмалювати блакитною фарбою, а 
надпис на плиті — золотою, щоб таким чином додати на могилу національ-
ні барви. Це збільшило б наші видатки, чого ми ніяк не могли собі позволи-
ти й тому було обрано одну чорну фарбу думаючи, що при ліпших обстави-
нах ми могилу Ол. Стороженка влаштуємо краще.

Межі підмурівкою для штахетів і підмурівкою, що була під плитою, ми 
1 Український Центальний Комітет «Відділ у Бересті» — організація української політехнічної 

еміграції з армії УНР, що на той час перебувала в м. Берестю чи на близьких околицях. (Заув. авт.)
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залишили вузенький рівчачок, який потім було засипано землею, а наше 
жіноцтво пізніше засадило його квітами.

Підрахунок видатків по закінченню праці над могилою виносив понад 
80 зол. пол. Бракувало щось понад десять зол., які прийшлося покрити з 
власних уже коштів. Фізичну працю виконали члени Від. УЦК в Берестю 
безплатно (на той час зареєстрованих членів відділу було коло 30 чол.). Се-
ред них особливо потрудився покійний вже сот. Микола В'юн, тодішній се-
кретар Відділу.

Могила Олекси Стороженка спільними силами «Просвіти» й Від. УЦК 
в Берестю була приведена до певного порядку, але не так, як би нам того 
хотілося. Треба було б перебудувати ще й підмурівку під плитою, але брак 
коштів не дозволив нам тоді цього зробити. Цю справу було вже залишено 
на час пізніший.

Політичні обставини так для мене склалися, що я в 1937 р. змушений 
був покинути Бересть й повернувся до нього лише в кінці серпня 1941 р. 
Правда, й тут треба було хитрувати, бо нові господарі-німці на терен Укра-
їни старих українських емігрантів не пускали.

Десь в осени цього ж року я відвідав могилу Олекси Стороженка. Мо-
гила виглядала добре, лише там, де я й раніше припускав, що мусять насту-
пити зміни, не все було гаразд. Так, тинк на підмурку знову обсипався й 
знову показалася цегла з виразними слідами її руйнації. Треба було б її на-
правити. Але як і де взяти грошей на це?

Та чи й можна було щось робити подібне до ремонту в той час, коли на 
мурах міста вивішувалися накази й оголошення аж у п’яти мовах?! Й мову 
господарів цієї землі ставилося аж на останньому місці! [Німецька, поль-
ська, російська, білоруська й українська]. Довкола шалів терор і руїна.

Треба було щось інше робити, а не направляти надгробники хоч би й 
дорогих нам покійників!

* * *
Минуло пару тяжких і непевних років німецької окупації. Арешти й 

розстріли українців німцями сильно прорідили наші ряди. УДК1 і наші укра-
їнські школи в Берестю були зліквідовані німцями десь на весну 1943 р.

У червні місяці 1943 р. я вийшов із німецької в’язниці. Куди було йти й 
що робити? От питання, що тяжким каменем лягали на стомлену голову й 
душу. Були довкола люде, але ж від усього віяло страшною пусткою й руї-
ною. Припадково зустрінутий українець, що якимсь чудом залишився на во-
лі, оббігав тебе десятою вулицею, щоб борони Боже з тобою не спіткатися.

У цьому скрутному становищі якось виникла в мене думка звернутися 
за працею до інж. Юрка Самусенка, який мав тоді в Берестю будівельне під-
приємство й теж закоштував німецької в’язниці.

1 Український Допомоговий Комітет, організація що не була пов’язана з другими подібними 
установами навіть на Берестейщині, а тим більше не було мови про їхнє пов’язання на цілій Укра-
їні. Цього не бажали собі німці. (Заув. авт.)
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Дуже легко ми з ним порозумілися й я зробився працівником його фір-
ми. Правда, працював я в нього не довго.

Одного разу, десь у листопаді місяці, до бюра фірми прийшов бетоняр-
мастер і давав інж. Ю.Самусенкові звіт про якусь бетонову працю, що десь 
проводилася ним на православному цвинтарі.

Слухаючи їхню розмову, в мене зародилася думка — чи фірма інж. Са-
мусенка не змогла б, часом, зробити ремонту на могилі Олекси Сторожен-
ка? — Жили ми в жахливу добу, людське життя нічого не було варте, а тим 
більше матер’яльні ціннощі втратили свою первісну вартість. Так, гроші 
були потрібні, але лише для того, щоб якось животіти, а не жити. Отже, 
маючи це на увазі я без попередніх приготувань звернувся до інж. Самусен-
ка з запитом, чи не міг би він за кошти своєї фірми зробити добре діло, а 
саме — дещо поправити могилу нашого письменника Олекси Стороженка? 
Він майже без надуми відповів: «А чому ні? Можна буде, лише треба по-
глянути, що там необхідно зробити. Але треба поспішати з цим, бо скоро 
вже прийдуть морози й можемо не скінчити праці».

Чуть не в той же день ми обидва побували на могилі Олекси Сторожен-
ка й на місцю вирішили, що треба буде зробити. Було дане відповідне роз-
порядження бетоняру-майстру, й він негайно приступив до праці.

Я час від часу забігав на цвинтар, щоб поглянути як посувається спра-
ва. Дійсно бетоновий підмурівок під плиту було зроблено, але треба було 
ще його вигладити й допасувати до чавунної плити, як також її до нього 
прикріпити. Але… Але мусила наступити перерва в праці, бо як раз при-
йшли морози й бетонярські праці вже не можна було провадити. Отже, ви-
кінчення відкладалося до наступної весни. Правда, чавунну плиту було по-
кладено назад на підмурівок, але тому, що він був у суровому, тобто неви-
кінченому стані, плита трохи хиталася, але назагал лежала на підмурівку 
досить добре.

У такому стані було залишено могилу Олекси Стороженка у грудні мі-
сяці 1943 р., а в січні 1944 р. я залишив Бересть, щоб потім пізніше опини-
тися аж в Америці.

15.ХІ.1954
Філяд[ельфія]. Падрыхтавала да друку Паўліна Скурко.

Клопат Івана Гнаявога жыве: штогод неабыякавыя берасцейцы ходзяць прыбіраць магі-
лу класіка, а таксама магілы байцоў УПА. Вось запіс з Фэйсбуку, са старонкі адкрытай суполкі 
«Голос Берестейщини».

«Перед Великоднем треба прибрати могили, щоб Діди мали 
незасмічені очі. Тому щорічна волонтерська акція прибирання мо-
лоддю з УНПС «Берегиня» могил вояків УНР на Тришинських мо-
гилках (м.Бересть) має назву «Ясні очі». Перше прибирання зразу 
кількох могил видатних національних діячів, уенерівців відбулося 
стихійно 7 листопада 2008 року як продовження праць на могилі 



Сп
ог
ад

и

223

письменника Олекси Стороженка з нагоди річниці його дня наро-
дження. Зрештою, час для прибирання не дуже вдалий, бо лист ще 
не увесь осипається, а неприкритий листом бетон чи камінь на 
пам’ятниках від замерзлої води псується ще більше. Отже для цьо-
го пасувала б рання весна. Досвід підказував, що волонтерська ак-
ція має шанси стати традиційною тільки коли буде проводитись у 
відповідний, зручний, значний час. Традиція підказала, що це вар-
то робити напередодні найбільшого з традиційних свят — Велико-
дня.

Ввечері в Чистий четвер ми, учасники акції, традиційно при-
водимо до ладу одинадцять уенерівських могил. Крім того приби-
раємо дві родинні квартири старих просвітян. Виносимо старе 
листя з могили Стороженко. По можливості провідуємо ще до сіми 
могил видатних національних діячів. Цього разу ми побували на 
могилі Костянтина Зноско і Осипа Голода. Могилу останнього по-
правляв його онук з правнуком з якими в нас була приємна недовга 
розмова про старі часи. По дорозі вперше спільно провідали моги-
лу протоієрея Жуковського, особа якого в нашій історії неодноз-
начна.

Чим ще був особливий 2015 рік? Традиційно працюємо желіз-
ником, шухлею, шпателем, щіткою. В цьому році вперше з’явилось 
відро з водою, спеціальна м’яка металева щіточка. Другий рік са-
димо на квітниках барвинок. Цього року він приїхав з малої бать-
ківщини двох учасників акції. Сміття складаємо в пакети і виноси-
мо в баки. Практика свідчить про те, що активно засмічуються ті ж 
самі могили: ті за якими крім нас ніхто не доглядає і які до того ж 
знаходяться поблизу місць куди люди звалюють сміття, бо ліну-
ються виносити до баків. Приємно, що до цьогорічної акції при-
єдналося два випускники Білоруського державного університету. 
Сподіваємось коло учасників і його географія будуть постійно по-
ширюватися. Працювали справно. З кожним роком це все більш 
помітно. Час праці при кожному пам’ятнику розподіляється все 
докладніше. Вийшовши за браму, почуваєшся фізично і духовно 
очищеним».
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СВІТЛА ПАМ'ЯТЬ

Антон Цвыд

Где на Полесье растет цвыдина,
или Поэт, сумевший понять тишину

Светлой памяти Антона Цвыда (20.06.1939—12.11.2004)
Держу в руках тоненькую книжечку в мягкой обложке, на титульном, 

нежно-зеленого цвета заглавном листе которой значится фамилия автора — 
Антон Цвыд и название — «Подивинки Полісся». Составитель сборника — 
жена поэта Алла Цвыд — в кратком предисловии предельно ясно и образно 
определила литературный формат прозаических миниатюр, включенных в 
книгу. Это мини-новеллы, экспрессивные зарисовки, отклики-размышления, 
образки, подивинки — от слова «диво», что и по-русски, и по-украински, и 
по-белорусски звучит примерно одинаково.

УКРРУС
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Читаю, восхищаюсь, удивляюсь…
Я никогда не относил себя к числу близких друзей Антона, однако, 

живя по соседству, частенько с ним встречался, в том числе и по журна-
листской работе, накоротке общался. Знали мы друг друга больше десятка 
лет. Антон производил впечатление человека замкнутого, в чем-то неуклю-
жего, стеснительного, из тех, кто в присутствии посторонних чувствует се-
бя неловко, боясь досадить громким голосом, бестактным вопросом, всем 
своим видом как бы извиняясь за то, что в данную минуту подвернулся под 
руку. И только после его смерти, прочитав его книги, я понял: непрост, ох, 
непрост этот Антошка-картошка! И не задним умом силен, как некоторые 
рифмоплеты, не потаенной коварной мыслишкой — все привычное и усто-
явшееся подвергнуть сомнению, переосмыслить и переиначить, — а инте-
ресен своей сокровенной мечтою, которую нес по жизни, словно дорожную 
торбу, собирая подаяния от добрых людей с надеждой ничего важного и 
значимого в пути не пропустить — и вот присел отдохнуть у лесного пень-
ка, разложил собранное на материнском рушнике, взятом в дорогу, и рад 
поделиться находками со всяким, кто окажется поблизости. А скатерть-то 
— настоящая самобранка: разные слова-самородки на ней разложены, 
образы, навеянные пройденным шляхом, мысли, подслушанные у трав и 
деревьев, отгаданные загадки и приметы. И с каждым случайным прохо-
жим готов счастливчик поделиться. И всякий встречный, соприкоснувшись 
с неожиданным богатством, удивится всему тому, что раньше и вовсе не 
замечал, проходя равнодушно ми-
мо. А увидел и внял — прослезился 
от счастья…

Полюбуйтесь и вы:

«Первыми заложницами осени 
стали березы. Уже сейчас, в начале 
сентября, они пробуют как-то отку-
питься от разошедшейся 
разбойницы и начинают несмело 
кидать ей под ноги горсти медяков. 
Но та не подбирает, а лишь злорад-
но ухмыляется, раздувая холодную 
поземку. Знает, видать, хорошо: де-
ревьям так просто не откупиться. 
Придется им все золото отдать и 
остаться на зиму без сорочек» («На-
чался грабеж»).

«Читаю Галицко-Волынскую 
летопись. Летопись старательно 
фиксирует бурные события начала 
ХIII столетия — военные походы, 
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заговоры, нападения чужеземцев, почести победителям, стенания по 
убиенным… Года идут за годами… Но вдруг — год 1214-й. А в нем запись 
одной строкой: «Была тишина». Через год — примерно тоже: «Не было ни-
чего», два года спустя — «Тишина была»…

Пробую представить, что за этой строкой. Очевидно, это были золотые 
годы наших предков. В княжестве царил, хоть хрупкий, но мир и согласие. 
Это были короткие передышки после кровавых стычек. Хлеборобы припа-
дали сердцем и руками к кормилице-земле, благодарили Бога за спокой-
ствие. Князья отдыхали душой и телом, обдумывая былое, строили планы. 
А боярин Филя, «надеясь обнять Землю и вычерпать море», готовился к 
битве с князем Данилой Романовичем.

Однако мир на земле, будни смердов, подданных феодалов, мало инте-
ресовали летописца. Поэтому и заслоняла картину мира на Красной Руси 
одна-единственная строчка — «Была тишина»… («Была тишина»)

«Читая документальную повесть Василия Литвинчука «Там, за Днепро-
Бугом», наткнулся на такое название островка (горки среди болот) — 
Цвыдово. Поинтересовался у автора, и тот, сам полешук, уверенно и с воо-
душевлением заверил, что название — от растения цвыдина, каким зарос 
тот островок.

…Веточка моего дерева (ботаническое название свидина, по латыни 
cоrnus sanquineа) стоит у меня дома в вазе. Оказывается, из него полешуки 
делают веретена для домашних ткацких станков.

Теперь мой сын знает, что к чему: маленькое знамя нашего рода — 
вишнево-зеленое, цвета надежды» («Маленькое знамя рода»)

Данные отрывки переведены мной с украинского, на котором Антон в 
основном писал. Язык малой родины, Полесья, — это именно та стихия, в 
которой, появившись на свет божий, поэт только и мог комфортно суще-
ствовать и созидать. А поэтому настойчиво отыскивал живительные струи 
украинской поэтики в окружающей действительности. Его муза — украин-
ское Полесье, родная деревушка Свитязь на берегу одноименного озера на 
Волыни, Берестейский край, где пришлось жить и работать. Отыскать 
забытые украинские истоки, определить берега, преодолеть пороги — та-
кие эстетические задачи украинскоязычного литератора-просветителя, ока-
завшегося волею судьбы на отторгнутой, как он искренне считал, от 
Украины земле своих предков, поставил перед собой А. Цвыд.

Подтверждение своих взглядов Антон Цвыд настойчиво искал в слож-
ной истории Полесья, Малороссии, Берестейщины, оказавшихся в водово-
роте исторических переделов, войн и экспансий, в трудах и произведениях 
известных украинских, польских, белорусских мыслителей, писателей и 
поэтов, просветителей и краеведов, в местных топонимах, говорах, фоль-
клоре, выстраивая собственную концепцию вариантов национальной асси-
миляции и притеснения народов.

Его наблюдения посвящены истории и культуре Берестейского края, 
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песенному народному творчеству, выдающимся представителям украин-
ского и белорусского народа — уроженцам Полесья. Поэт-просветитель на-
стойчиво отыскивал на белорусском Полесье, в нынешних его 
административных границах родники украинской культуры, государствен-
ности, истоки народного языка и традиций, болезненно и остро переживая 
всякое умаление и угнетение национальных особенностей полешуков.

Удалось ли автору убедить окружающих, общество в своей правоте — 
судить читателям его произведений.

Поэт, филолог и публицист Антон Цвыд оставил после себя небогатое, 
но ёмкое литературное наследие. Это сборник стихов и поэтических пере-
водов «Сторінки хвиль» (1999г., Брест, областное общественное объединение 
«Просвіта Берестейщини»), поэтическую подборку в коллективном сбор-
нике украинскоязычных литераторов Брестчины «До тебе, світе…» (2003 г., 
Киев, Украинский центр духовной культуры), сборник поэзии «На вітрилах 
розлуки», а также публикации в местной газетной периодике и материалы, 
прозвучавшие в передачах Брестского областного телевидения, где в по-
следние годы А. Цвыд работал редактором.

Творческий след, оставленный безвременно ушедшим из жизни про-
светителем (по его же классификации), весьма заметный и, что особенно 
важно, — яркий и искренний.

Александр ВОЛКОВИЧ, 
редактор Брестского районного 
краеведческого альманаха 
«Астрамечаўскі рукапіс».
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Голос горлиці
Світлій пам’яті Майї Львович 

(23.04.1933—13.07.2015)
Кажуть, що під дощ горлиці віщують людські долі. А ще кажуть, що 

під шемріт дощу легше прокладаються стежки поміж світами, видимими і 
невидимими, цими і тими…

Я стою під Жихарськими соснами край Жихарського лісу, а думаю про 
інший ліс — Кароліщевицький, той, що в далекій Білорусі.

Каролищевицький ліс
Першим променем проріс.
На Лосинім серед лоз виріс лось.
Світлом сонячним проріс
Каролищевицький ліс.
Проснувсь.
І Алесь на ліс увесь:
— Добрай раніцы! — А десь —
Озивається здаля: — Хрусь-хрусь! —
Відгукається: — Шелесь! —

Майя Львович УКР
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Добрай раніцы, Алесь!
Добрай раніцы, зямля Бєларусь!

Так писала Майя Львович про любі її серцю білоруські краєвиди, про 
місця, де вона проводила в молоді роки багато часу разом із своїми дороги-
ми друзями — білоруськими поетами, котрих перекладала, творчість яких 
добре знала і цінувала. Перераховувати їх — то вийде довгий список, куди 
ввійдуть ледь не всі білоруські поети, давні і сучасні.

Я думаю про чисту людську душу, котра щойно покинула цей світ. 
Мить прощання. З ким ми прощаємося в цю останню мить? Де вона тепер, 
душа поета на ім’я Майя Львович? Де вона в цю мить, коли земний шлях 
скінчився? Душа, котра невтомно прагнула вищих інтересів, котра жила 
цінностями трьох культур — української, білоруської, гебрейської? Душа, 
котра не шкодувала ні сил, ні часу для того, щоб ці цінності примножувати? 
Яким був земний шлях цієї душі?

Ось лише окремі уривки з біографії поетеси:
Батьки її походять із Білорусі. Єврейська родина, раніше ідишмовна, 

згодом російськомовна, але водночас із невтраченим білоруським корінням. 
Про білоруських євреїв відомий мовознавець Я.Станкевич писав, що емі-
грувавши до Великого князівства Литовського зі сходу, вони засвоїли старо-
білоруську мову як свою мову культури, побуту і навіть релігії, від них ли-
шилися старі переклади священних книг. У сім’ї М. Львович білоруською 
мовою як мовою побуту не користувались, але:

Мая маці слова «теперь»
з мяккім т, з цвёрдым р
вымаўляе, хоць даўно ж
каля ног хлюпацеў Сож,
хоць плыве тут рака іншая,
хоць у маці дачка — украінская.

Десь по забутій стежині в багатій уяві авторки незмінно їде її єврей-
ський предок — «балагола»:

Балагола, пане возу.
Ты бааль, калі папросту,
Пан — бааль, а воз — агола,
Пане возу, балагола.
Едзеш позна, едзеш рана,
Едзеш лукамі й барамі,
Каля поля, каля лесу,
І спяваеш па-габрэйску,
Па-ўкраінску й беларуску.
На тры мовы азавуцца,
Адгукнуцца на тры песні
Тут, удома, на Палессі.
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Сама Майя Львович народилася в сонячній веселій Одесі. Отже, з міс-
цем народження їй пощастило. Не пощастило з датою: страшна весна 33-го. 
А далі строкатий алфавіт географічних назв, котрі в тій чи іншій мірі 
пов’язані з біографією поетеси:

Одеса, Харків, Казахстан, Бєларусь... З цього непростого килиму долі 
можна вичитати багато: білорусько-гебрейське коріння, досвід дитини, що 
пережила важкі роки евакуації в далекому Казахстані, де втратила молодшу 
сестру. У нашій історії все непросто:

Іду я на прощу,
Простити прошу я
За те, що народилася
Тридцять третього року,
За те, що принесла радість
Моїй мамі і тату.
Не знаю, що помирають
У селах малята.
Іду я на прощу,
Іду до вкраїнського я
Народу.
26.11.12

Навернення до української мови. Обрання фаху як переплетіння вну-
трішньої та зовнішньої біографій. Для Майї Львович змагання за фах стало 
викликом її долі. Ось як про це розповідає сама авторка:

«По закінченні середньої школи подала заяву на філфак університету. 
Це був 1951 рік. Мене не прийняли, і причиною була національність. При-
йняли на німецьке відділення факультету іноземних мов ХДУ. Я навчалася 
там. Але до Сталіна пішов мій лист. І наприкінці 1952 року я дістала з Мо-
скви копію вказівки ЦК: «При наличии вак. мест принять». За півроку моя 
мати домоглася того, що вакантне місце знайшлося».

Боротьба за право усе своє життя займатися українською мовою ко-
штувало нашій авторці здоров’я. Так уже влаштовано цей світ, що є мови 
затишні і престижні, а є незатишні і непрестижні. Кожен обирає те, до чого 
лежить його душа. Кожен платить за свою любов, як може. Для Майї Льво-
вич це три любові: українська, гебрейська, білоруська:

Душа — гебрейська, бєларуська
І українська. І людська.
Ви не діліть її.

Свій творчий шлях Майя Львович починала як перекладачка. Підтрим-
ка Г.Кочура багато важила для неї в моральному плані, але не в реальному 
житті, і аж ніяк — у пошуках роботи в харківських видавництвах. Її мови-
джерела це німецька, чеська, польська, сербська, російська, бєларуська, 
ідиш. Найбільше все ж перекладала бєларуських авторів: прозу Я.Бриля, 



Св
ітл

а 
па
м'
ят
ь

231

У.Колесника, А.Адамовича, переклала ледь не всю бєларуську поезію, по-
чинаючи від Янки Купали та Максима Богдановича до своїх наймолодших 
сучасників.

А я це я, це я, не інший.
Свій шлях, свій лет.
Я бєлоруський і вкраїнський
Поет.
І Бєларусь, і Україна
Мої.
І тут, і там дочка я рідна,
Я у сім’ї.
Як двох дітей матуся має,
Так має це дитя дві мами.
22.07.08

Відомий білоруський поет Максим Танк благословив її саме як біло-
руського поета. Як білоруського поета Майю Львович прийняли до біло-
руської СП. Отже, Майя Львович одночасно була і лишається членом укра-
їнської і білоруської СП. І більшість її книг з’являлися і, безумовно, будуть 
з’являтися друком відразу двома мовами: українською і білоруською.

У кімнаті, де жила поетеса, полиці вгинаються від книг. Здебільшого 
це книги білоруською мовою. Хто їх читатиме в Харкові? Такі читачі, 
безумов но, є, вони повинні відгукнутися. А ще поетеса працювала над 
словниками, лишилися великі набутки. А ще лишився великий багатий ар-
хів. А ще рукописи нових книг…

Для Харкова Майя Львович — знакова постать. У час, коли слава і не-
слава уже мало чим відрізняється одна від одної, коли для багатьох авторів 
головне — піар, а мораль, репутація — то вже якісь рудименти чогось від-
житого та забутого, у такий хисткий та непевний час тихий совісний, само-
заглиблений голос українсько-білоруськомовної харків’янки набуває осо-
бливого звучання:

Вісім, вісім десятків.
А квітне душа все.
Осінь, а не згасає
Мелодія щастя.

Так писала Майя Львович у своїй останній книзі, котра вийшла друком 
цього року, і котру авторка ще встигла потримати в руках і прочитати, доки 
важка хвороба не забрала останні сили. Її голос, як голос віщої горлиці, 
звучать у наших серцях, даруючи нам чисті, тихі мелодії.

Олександра КОВАЛЬОВА, 
поетеса, м. Харків
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ЗАСПІВАЙМО

Ноктюрн Полісся

Сл. Т. Сергійчука, А. Тетерука, муз. А. Тетерука

Про авторів. Арсень Тетерук — поет, композитор. 
Автор чисельних пісень. Народився в с. Повить Ко-
бринського району Брестської області. Живе в Бресті. 
Тарас Сергійчук — український поет.

Двічі Двічі

Місяць з-над хмари
Дзвінко сміється:
Діють так чари
На моє серце.
Тільки захочуть —
Землю накриють,
Музика ночі
Тишу розмиє.

Приспів.

На небосхилі
Місяць маестро,
Навколо грають
Цілі оркестри.
Звуки зростають,
Все облітають…
Зірки чарівні
Нічку вітають.
Десь спалахнуло,
В небі черкнуло,
В річку упало —
Гладь розплескало.

Лагідну тишу
Легіт колише.
В дивному гаю
Музика грає.
Лиш на одинці
Річка в долинці
Легко дзюркоче.
Музика ночі…
Приспів:
Сонні припливи,
Сонні відпливи…
Тиша дрімає —
Музика грає,
Музика ночі грає.
Та напливає,
Та наростає,
Над усім краєм,
З краю до краю
Музика ночі грає.

УКР
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ЛІСТ У РЭДАКЦЫЮ

Добры дзень, 
паважаная рэдакцыя.

Пазнаёмілася з першым нума-
рам альманаха «Справа». Было ціка-
ва. Праўда, чытаю на ўкраінскай мове 
не так бегла, як на беларускай, але 
практыкуюся. Цікаўлюся беларускай і 
ўкраінскай літаратурай. Кнігі шмат якіх 
сучасных беларускіх аўтараў папоўнілі 
маю бібліятэку, украінскіх — пакуль 
толькі Сяргея Жадана і Сашко Ушкала-
ва. Ушкалава прачытала ў арыгінале 
па-ўкраінску. Сама я таксама пішу апа-
вяданні і вершы.

Дасылаю Вам свае замалёўкі з 
фальклорнага фэсту на беларуска-
ўкраінскую тэматыку. Магчыма, мае 
запісы прыдадуцца да друку ў альма-
наху.

Зоя Доля
Фальклорны фэст «Камяніца» і ўкраінцы

Сонца асляпляльна свяціла з неба, сагравала халодную вераснёўскую 
зямлю. Пажухлую траву на ўзбочыне прысыпала першае апаўшае восень-
скае лісце. Было досыць цёпла. Народ у лёгкім адзенні, вясёлы і бесклапотны, 
купкамі шыбаваў па дарозе да фальклорнай вёскі ў мястэчку Азярцо. Тут, 
на ўскрайку Мінска, удалечыні ад тлуму гарадскога, у полі на ўзгорку, 
абкружаны зялёнымі пералескамі, ціха і непрыкметна прытуліўся музей бе-
ларускага драўлянага дойлідства. Драўляныя хаты з надворнымі пабудова-
мі, прывезеныя з розных куткоў Беларусі, прылады працы і незнаёмыя, 
дзіўныя для сучаснага гараджаніна старадаўнія прадметы нацыянальнага 

БЕЛ
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побыту захоўвалі ў сабе памяць продкаў. Фальклорная вёска хавалася за 
дрэвамі, якія, навяваючы спакой, шамацелі пад подыхам гуллівага, лагодна-
га ветрыку цьмяным, падсохлім, стомленым за лета лісцем.

Пры дарозе са стала, пастаўленага на стаптанай траве, маладая дзяў-
чына, вялаватая, па-сучаснаму скупая на эмоцыі, і больш сталая ўвішная, з 
аганьком у вачах кабета гандлявалі ўваходнымі квіткамі на канцэрт фальк-
лорных гуртоў. Народ няспынна падыходзіў за квіткамі: парамі, сем’ямі з 
дзецьмі, сяброўскім гуртам. Мы з мужам заплацілі за дваіх дарослых, хвілі-
ну паразмаўлялі з біліцёркамі. Аматары фальклору, набыўшы квіткі, 
ўразвалачку цягнуліся да прапускнога пункта. Мы няспешна папляліся сле-
дам. Пасярод дарогі рух спыніла міліцыя, зладзіўшы нешта накшталт імп-
равізаванага ўваходу ў чыстае поле. Мая міліцыя мяне беражэ. Ад каго?... 
Ніяк не магу прызвычаіцца да працэдуры дагляду, калі нехта корпаецца ў 
маёй сумцы ў пошуках забароненых рэчаў. Жанчына-міліцыянерка з 
каменным бледнаскурым тварам над шэрым форменным адзеннем, рукамі 
ў гумавых с празрыстай беллю медычных пальчатках, абмацала маю сумку 
і моўчкі загадным жэстам матнула гумавай далонню, падзываючы да сябе 
наступную аматарку фэстаў. Я засунула абшуканую сумачку пад паху, сас-
тупіла з дарогі і чакала пакуль скончыцца дагляд мужа. Яму прыйшлося 
даўжэй патаптацца ў мужчынскай чарзе. Рослы, ладна скроены міліцыянер 
мацаў яго з ўсёй шчырасцю, зверху ўніз з вобшукам праходзіў па сарочцы і 
штанах. Муж няёмка прыўзнімаў рукі. «Хандэ хох!»  — ледзь не сарвалася 
з майго языка. Да міліцыянера выстраілася доўгая раскіданая, нязграбная 
чарга. Ну і праца, у столькіх мужыкоў праверыць талію… Над галавой ша-
мацелі дрэвы, маўклівыя сведкі працэдуры ўваходу людзей у поле. За дзе-
сяткі гадоў, што яны тут шумелі пад вятрамі, ламіліся голлем пад віхурамі і 
зімовымі сцюжамі, лашчыліся цёплай парой пад сонцам, такога цырку яны 
яшчэ не бачылі. Даследаваныя і абмацаныя, без прыкмет парушэння, рушылі 
мы да фальклорнай вёскі.

Паблізу дарогі стаяла хата. Вокнамі, аздобленымі белымі карункавымі 
аканіцамі, з вясковай сціпласцю глядзела яна на мінакоў. Ад старой драў-
лянай хаты сыходзіла штосьці надзіва прыцягальнае. Пацямнелае ад ста-
расці бярвенне сцен, цёплае ўтульнае дрэва, роднае, сваё, складзенае вянца-
мі — нібыта спіраль нацыянальнага народнага коду. А над вокнамі навісае 
страха. Прадзедаўская хата. Радзіма. Код продкаў. Спакой і адухоўленасць. 
Вяртанне да вытокаў, дзе ўсе цябе любяць, бо як не любіць, ты ж — нашча-
дак, будучыня. Так і ішлі наперад, падмацоўваючыся духам продкаў.

Паабапал разгарнуўся бойкі гандаль. Майстры, мастакі адыходзячых 
народных промыслаў выстаўлялі вырабы на продаж. Сонечнымі залаціста-
жоўтымі букетамі разлагодзіліся ў вазах плеценыя з саломы, ажурныя, па-
ветрана лёгкія кветкі, побач — вышытыя ручнікі, гладышы і міскі з абпале-
най карычневай гліны, і мыла… Мыла! О! Я некалі чытала пра мыла ручно-
га вырабу, натуральнае без дадаткаў, прыроднае, зробленая з раслінных  
алеяў вышэйшай якасці.
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Прывабная прадавачка ў народным строі, маладзіца з аксамітным гола-
сам шчабятала па-беларуску, рэкламавала мыльны тавар.

— Цудоўнае мыла ручнога вырабу, набывайце, калі ласка! Купіце два, 
трэцяе — у падарунак! — мілагучна ліліся словы.

Кожны кавалак мыла, далікатна ўпакаваны, ляжаў у асобнай фірмовай 
карабачцы. Уверсе красаваўся надпіс «KARALI» і ніжэй, драбнейшым 
шрыфтам: «Віленскае барока, шляхетнае мыла ручнога вырабу»

— Каралі́, ці кара́лі, — круцячы пекную, з залацістай акантоўкай па 
краю карабочку ў руках, спытала я прадавачку.

— Кара́лі, — прамурлыкала ўладальніца мыла, націснуўшы на літару 
«а» ў другім складзе.

— Перакладаецца на расейскую мову як «бусы».
— Так і ёсць.
Муж занюхаў па карабочках і зрабіў канкрэтную карысную прапанову 

з медычным ухілам:
— Бяры зялёнае, пахне лекавай травой.
Я пахваліла мужа за добры густ… і ўзяла белае, што пахла жаночай 

пар фумай. Каля маёй рукі крутнулася вёрткае дзяўчо, школьніца-пачаткоўка, 
міль  ганула белай хусткай. На худых вуглаватых дзіцячых плячах тапырылася 
крыху велікаватая вышыванка, багата расшытая на рукавах чырвоным 
крыжыкам. Цікаўнае дзяўчо пакруцілася ля сувеніраў і шмыгнула на другі 
бок дарогі да музыкаў, што ў засені дрэў наярвалі на народных інструмен-
тах. Навокал шпацыравалі мінакі ў нацыянальным адзенні. Адчуванне, 
быццам апынуліся ў мінулым.

Прасёлачная дарога прывяла на вялікае поле, дзе гучаў музычны фэст. 
Поле, абкружанае дрэвамі, плаўна з узгорка сцякала ўніз. Крыху вышэй, у 
аддаленні, цямнелі бярвеннем драўляныя хаты і царква. Паўсюль былі лю-
дзі. Яны сядзелі на посцілках, кінутых на траву, стаялі, некаторыя нават 
ля жалі. Слухаць канцэрт лежачы — верх дэмакратыі. Малады хлопец у вы-
шыванцы разлёгся на посцілцы і паклаў галаву на калені любай. Што зна-
чыць усё для народа! Любая, — малая пігаліца ў нацыянальным касцюме: 
кідкая клятчастую спадніца, вышыты хвартух, намітка на галаве і модныя 
сучасныя акуляры для зроку на дробным тварыку. Запусціўшы пяцярню ў 
хлапечую капу валасоў, яна пяшчотна віхурыла іх пальцамі. Воддаль тапта-
лася гарадская мажорка, з ліку тых, што млеюць па галівудскіх зорках і да-
сягаюць бронзавага загару на ўзбярэжжы турэцкай Анталіі. Лялечны твар, 
распушчаныя доўгія валасы, маечка са стразікамі. Немаведама якім ветрам 
яе сюды занесла. З капрызлівай цікавасцю яна коса кідала пагляды на мо-
ладзь у вышыванках.

Перад гледачамі ўзвышаліся дзве сцэны: вялікая і малая. Вядоўца, Алег 
Хаменка, вусаты і вясёлы, удала спалучаючы ў сабе рысы сур’ёзнага ўнівер-
сі тэцкага выкладчыка і доўгавалосага, з хвастом на патыліцы, рокера-
нефармала, грымеў са сцэны:

— Сябры! Нас — ужо пяць тысяч! — паведамляў пра колькасць навед-
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вальнікаў фэсту. — Канцэрт працягваецца… А зараз выступяць нашы госці 
з Беластока!

За спінай вядоўцы перасоўвалі апаратуру, цягалі шнуры па сцэне. Да 
мікрафона падышла салістка і панеслася… Фальклорная музыка паляцела 
над полем да драўляных хат і далей у пералескі, і ў бяздоннае блакітнае не-
ба. Мы сядзелі на траве, па-турэцку падкруціўшы ногі, і пляскалі ў далоні. 
Воддаль ля малой сцэны на зямлі, нібы на кавалачку жытняга поля, узвы-
шаліся копы залацістай саломы. Дурэлі дзеці. Некалькі саламяных жоўтых 
грудоў растрыбушыліся пад націскам малых свавольнікаў. Жвавае хлапча-
ня з наскоку зарылася ў капу, паставіла яе на дыбкі. З выглядам ваяўнічай 
чарапашкі-ніндзя малы ліха ўскочыў на ногі ў баявую позу, запусціўшы ў 
наваколле пераможны вокліч, ускінуў рукі ўгару. З ускудлачаных валасоў 
тырчала салома. Да яго крадком наблізілася дзяўчынка, як лялька Барбі 
прыбраная бацькамі ў святочную сукенку. Яна падкралася з ахапкам саломы 
ў руках, злаўчылася, сыпанула кавалеру на галаву прыхопленай саломай і, 
візкатнуўшы, дала драпака. Ля разбэрсаных коп стаяў вэрхал. Салома віху-
рай лётала ў паветры. Фігуркі дзяцей мільгалі, круціліся прапелерамі. Хто 
б казаў, што сучасныя дзеці млявыя і любяць толькі камп’ютары, дайце ім 
кропку апоры ці хаця б капу з саломай і яны перавернуць гэты свет!

На сцэне змяняліся выступоўцы. Вялаватыя напачатку гледачы пакрысе 
раз варушыліся і пачалі прытанцоўваць. У чарговы раз перад публікай 
з’явіў ся нястомны Хаменка.

— А зараз перад вамі выступіць гурт з Украіны. Вітаем нашых гасцей! 
— абвясціў ён.

Да гледачоў выйшаў малады выканаўца і, прыхінуўшыся да мікрафо-
на, з болем у голасе прамовіў.

— Сябры мае, вы ведаеце, што цяпер адбываецца на маёй радзіме.
Поле шчымліва заціхла. Мы ўсе ведалі: на Украіне — вайна.
— Я хацеў бы сваёй песняй выказаць падзяку тым, хто на маёй роднай 

Украіне змагаецца за яе еднасць, хто не шкадуе свайго жыцця, патрыётам 
Украіны, — прамаўляў ён па-ўкраінску, і ўсе яго разумелі.

Загучала песня. Пранізлівая, развярэдзіла душу. Гледачы паўставалі, 
зру шыліся з месцаў і пачалі падыходзіць бліжэй да сцэны. Паўсюль 
адчуваўся эмацыйны ўздым і дух падтрымкі. Людзі віталі саліста ўзнятымі 
ўгару рукамі, падпявалі. Сумныя хвіліны.

Але ўкраінцы на тое і ўкраінцы, каб умець не толькі сумаваць, але і 
весяліцца. У самыя цяжкія часы яны не губляюць аптымізму. І хутка са 
сцэны ірванула іншая песня:

— Маруся раз, два, тры, калына. Чорнявая дівчіна в саду ягаду рвала. 
Эх! Маруся раз, два, тры калына… В саду ягаду рвала!..

— Хачу танцаваць!
Муж сарваўся з месца і панёсся да сцэны. Забурліла ў ім кроў украін-

скіх продкаў. Засвідраваў паміж заўзятарамі танцпола, пачаў выбіваць на-
гамі ліхую чачотку.
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— Распрагайце хлопцы коней ды лягайце спачываць. А я выйду ў гай 
зялёны… пагуляць! Эх! Маруся раз, два, тры калына!..

Натоўп «неіставствавал». «Брава», «біс» — галёкалі з ўсіх бакоў пад 
моц ны зладжаны пляскат у далоні. «Бі-і-с!» — пісклява прасіў тонкі дзявочы 
га ласок. «Бра-а-ва! Бра-а-ва! — гарланіў хрыпаты бас. Ядраны, заліхвацкі 
свіст праз пальцы рассякаў паветра. Мажорка, забыўшыся што ёй трэба 
трымаць гарадскі клубны фасон, узрушана глядзела на сцэну і віхляла пад 
му зыку клубамі, настолькі захапілі яе хлопцы, што распрагаюць коней. 
«Эх! Маруся раз, два, тры калына!»

Украінскіх музыкаў не адпускалі са сцэны, патрабуючы працягу. І яны 
на біс падарылі яшчэ адну песню пра чарку, скварку і гулянку ў карчме. На 
беларускай мове. Эх! І ліхія ж хлопцы! Дарэчы, там з імі на сцэне весяліла-
ся і дзяўчына. У газетным рэпартажы павінна быць пра іх напісана: «Гурт 
меў шалёны поспех!» А можна і так: «Яны ўзарвалі эфір і ледзь не парвалі 
струны!»

Пасля напаміну пра чарку і карчму захацелася есці. Мы і не заўважылі, 
як прабавілі час. Абед даўно мінуў, дзень хіліўся далёка за поўдзень. Трэба 
было падмацавацца. З поля фальклорных цудаў мы пашыбавалі ў пошуках 
перакусу. Па знаёмай дарозе вярнуліся да кірмашу народных промыслаў. 
Там, як і раней, звінела, разносілася па полі музыка. Музыкі давалі жару. 
Ня стомны гарманіст ліха ірваў мяхі гармоніка. Наўздагон, задзірыста пе-
расыпаючы дзесяткамі круглых манет-бразготак, звінеў бубен. Стаптаную 
нагамі прасёлачную дарогу захапілі танцоры. Пад народную музыку парач-
кі ішлі ў скокі, куралесілі ў «Лявонісе»: «Ой, Лявоніху Лявон палюбіў, ча-
равічкі ён Лявонісе купіў! А Лявоніха, душа ласкавая, чаравічкамі паляскі-
вала!» Дзяўчо ў белай хустцы па-ранейшаму круцілася ля музыкаў. Малая 
смела спрабавала сябе ў танцы, разгойдвала рукамі доўгую да пят спадніцу, 
збіваючыся з такта, вырабляла нагамі прыскокі. Непаслухмяныя пасмы ва-
ласоў выбіліся з-пад хусткі на дзіцячы расчырванелы твар.

Сярод танцораў, у самай сярэдзіне віхурыстага кола, заўзята таньчыла 
кабета з кароткай хлапечай стрыжкай, няўрымслівая весялуха. У сорак пяць 
гадоў баба ягадка ізноў. У вочы кінулася яскравая касынка, павязаная ў яе 
на шыі піянерскім гальштукам. Касынка зіхацела жоўта-блакітным колерам 
украінскага сцяга.

Мы абмінулі па ўзбочыне імправізаваную танцпляцоўку і пакрочылі да 
карчмы, па нізкім драўляным ганку зайшлі ўсярэдзіну. У карчме было не-
шматлюдна. Маладзенькія афіцыянткі з мілавіднымі тварамі хутка і рупліва 
абслугоўвалі наведвальнікаў. Нацыянальнае адзенне спрытна сядзела на 
зграбных красунях і дадавала карчме каларыту. І мроілася мне паесці са-
праўдных народных прысмакаў з глінянага вабячага водгукам даўніны по-
суду. Зрабілі замову: верашчака і глінтвейн. Я нецярпліва чакала, няймелася 
паспытаць верашчакі. Рэцэпт я вычытала ў інтэрнэце. «Беларуская нацыя-
нальная страва гатуецца з пальцам пханай хатняй кілбасы і сала, парэзанага 
на кавалачкі, дадаюцца пасечаныя свіныя рабрынкі, падсмажваецца ўсё ра-
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зам з дробна нарэзанай цыбуляй, перакладаецца у чыгунок, заліваецца 
хлебным квасам, тушыцца на агні»… Смаката.

Амаль імгненна афіцыянтка прынесла страву пад назвай «верашчака» 
і з чароўнай усмешкай падала яе нам. На дне прамавугольнай аднаразовай 
формы, зробленай з бліскучай фольгі, размазана чырванела фасоля і дроб-
нымі колцамі крышаныя сасіскі, шчодра палітыя таматным соусам. Гэта 
верашчака?! Уяўляю, як у нашых прапрадзедаў дзе-небудзь у глухой палес-
кай вёсцы, у каморы стаялі кадзі з таматным соусам, а на шастах віселі 
гронкі сасісак у цэлафане. А бабулі, растапіўшы на золку ў сенцах печ, 
соўгалі к агню чыгуны з сасіскамі… У беларускай мове мацерных слоў ня-
ма, але ж як бы нашы продкі без іх абышліся, убачыўшы, што сучасныя 
кемлівыя рэстаратары за верашчаку выдаюць?.. Сервіроўку да стравы 
дапаўнялі пластмасавыя відэльцы з лыжкамі. У пластыкавым крохкім ку-
бачку плюхаўся напой: глінтвейн на зёлках. Каб не сцены з бярвення і не 
дашчаныя сталы на вуліцы, я б вырашыла, што знаходжуся ў кулінарыі га-
странома.

З глінтвейнам на зёлках і размазанай па фользе «верашчакай» у руках 
мы выйшлі ў двор карчмы і прыселі да струганага драўлянага стала на 
цвёрдую лаўку. Стравы паставілі на стол. Над шэрымі дошкамі заблішчэла 
па камечаная фольга. Я пацягнула цёплага глінтвейну, рот напоўніў са ла-
джавы смак.

Воддаль, метраў за дваццаць ад нашага стала, на агароджы, што абкру-
жала двор карчмы, вісеў перакінуты па два бакі вялікі ўкраінскі сцяг. Па-
ўкраінску — прапар. Каля сцяга згуртаваліся чалавек дзесяць-дванаццаць 
украінцаў.

Яны стаялі маналітнай суполкай, маўклівыя і, мне падалося, на пру жа-
ныя, трывожныя. Я зірнула на іх, на украінскі прапар колеру сонца і неба, і 
ў нейкі момант асабліва пранізліва адчула, як ім баліць за сваю Радзіму… 
Незагойная рана. Глінтвейн заказытаў у горле. Я адставіла ўбок пластыкавы 
кубачак з чырвоным віном.

За суседні столік прысела сямейная пара. Жанчына села да мяне спі-
ной, але ж хусцінка…, я пазнала яе па хусцінцы жоўта-блакітнага колеру. 
Гэта яна таньчыла пад беларускія народныя песні. Муж кабеты пацягваў 
піва.

Я паднялася з лаўкі і падышла да іх.
— Скажыце, вы — з Украіны?
— А што? — насцярожана спытаў мужчына.
Я разгледзела яго бліжэй. Звычайны рабацяга: загарэлы, абветраны 

твар, заскарузлыя, прасечаныя чорнымі трэшчынамі пальцы рук. Звернуты 
на бок нос сведчыў аб нястрыманым характары.

— Ды так… нічога, — паціснула я плячыма. — Проста ў майго мужа 
сваякі ў Вазнясенску. Я падумала, можа вы з тых мясцін?

— А можа мы — беларусы, — ухіліста крутнуў мужчына, прыжмурыў 
адно вока і вывучальна паглядзеў на мяне.
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— А мне здалося, што ўкраінцы, — я паказала позіркам на жоўта-
блакітную касынку на шыі яго жонкі.

— Вазнясенск ад нас далёка… Мы — з Адэсы, — цягнуў ён словы, не 
губляючы насцярожанасці.

— О, цудоўна! З Адэсы! У вас жа — мора. Я люблю мора, — старалася 
я не заўважаць яго натапыранасці.

— Дык вы ж, напэўна, у Крым цяпер паедзеце, бо на Украіну — страш-
на. Украінцы ж ядуць дзяцей, — з чорным гумарам, жорстка, секануў у ад-
каз мужчына.

Чаго ён так яршыцца?... Хаця здзіўляцца не прыходзіцца. Абарончая 
рэакцыя. Выстаўляе шыпы, хаваецца за панцырам. З-за вайны з сепаратыстамі 
ў Данбасе і Луганску расійскія тэлевізійныя каналы бясконца сыплюць не-
патрэбшчыну на ўкраінцаў. Я не гляджу тыя каналы па рэкамендацыі пра-
фесара Прэабражэнскага: «Голубчик, не читайте перед обедом советских 
газет. — Помилуйте, так других ведь нет! — Вот никаких и не читайте!» 
Але ж часам далятаюць урыўкі з істэрычных эфіраў з жорсткай брутальнай 
мужчынскай лексікай у бок украінцаў: фашысты, бандэраўцы, нацыкі!.. Да 
мужчынскага злоснага хору далучаюцца жаночыя галасы. Чаго варты опус, 
злеплены дзвюма трапяткімі жанчынамі: карэспандэнтка расейскай газеты 
трагічным голасам пытае быццам бы відавочцу падзей ва Украіне: «Рас-
кажыце, як усё было?» А ў адказ надломлена-хлуслівы аповед «відавочцы»: 
«Украінскія салдаты зайшлі ў сяло. Насустрач ім выбег хлопчык, зусім ма-
ленькі, годзікі тры. А вайскоўцы схапілі дзіця і распялі на крыжы…» Як 
такое ў здаровым розуме можна сплесці і пусціць у эфір?! У галаве не 
ўкладваецца. А потым яшчэ задавацца наіўным пытаннем: «Чаму ўкраінцы 
не любяць рускіх?»

— Ды не, у Крым я дакладна не паеду. А наконт таго, што ўкраінцы 
ядуць дзяцей, то я так не думаю... А ў Адэсе я была. Гадоў дзесяць таму. Мне 
вельмі спадабалася. Мы там сям’ёй адпачывалі, — спакойна прамовіла я.

— О, дык Вы ведаеце нашу Адэсу! — падхапіў мужчына і палагаднеў, 
аднак праўдаруб з яго працягваў няспынна вылузвацца, і ён мне дакладаў:

— Апошнім часам Адэса крыху пагоршала. Ні чорта гарадскія кіраўнікі 
рабіць не хочуць, — тут ён неразборліва, крывячы вусны, зжаваў некалькі 
слоў пра чыноўнікаў, магчыма бярог мае вушы, і дадаў, — Але ж нічога… 
куды яны дзенуцца, рамантуюць патроху… Прыязджайце да нас яшчэ!

— Канечне, прыедзем. Але хачу сказаць,… між іншым, што беларусы 
да вас часцей прыязджаюць, а вось вы, украінцы, у нас рэдка бываеце.

— Яно так… сапраўды… бываем рэдка, — пачаў апраўдвацца адэсіт-
праўдаруб, ён адчуваў няёмкасць перада мной за былую яршыстасць і не 
быў бы ён адэсітам, каб з гонарам не ўспомніў мора. — Гэта таму што у нас 
ёсць мора, вы ж на мора прыязджаеце. А мы вось цяпер… ну,.. гэта…, ты-
дзень таму з жонкай прыехалі… да сваякоў у госці, у Беларусь прыехалі.

— Мора у нас насамрэч няма, — пагадзілася я (пра Мінскае мора, што 
зацягваецца бурай цінай, як «гладь старинного пруда», вырашыла далікатна 
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прамаўчаць). — Але і без мора ёсць на што паглядзець. Праўда, на прыродзе 
ве чарам камары куслівыя. Вы не баіцеся камароў? — пастрашыла я 
праўдаруба камарамі.

— Не, не баюся, — запэўніў мяне адэсіт і, канчаткова памякчэўшы, 
ўсміхнуўся.

— То прыязджайце да нас часцей. Будзем рады, — запрасіла я.
Мы развіталіся. Жонка адэсіта так і прасядзела спінай да мяне, толькі 

жаночыя невялікія вушы, як лакатары, лавілі кожнае прамоўленае слова. 
Адэсіт-праўдаруб застаўся за столікам і, ўзняўшы моцнай працоўнай рукой 
пла стыкавы кубачак з півам, са смакам пацягнуў напой. Шырокае палот-
нішча жоўта-блакітнага ўкраінскага сцяга за метраў дваццаць ад нас свяці-
ла сонцам і небам Украіны…

Фальклорны фэст прамільгнуў над Беларуссю сімвалам яднання і міру, 
сабраў гасцей з розных краін: Польшчы, Расіі, Чэхіі, Украіны. Яны нічога 
не дзялілі, а проста спявалі песні. Вітаючы зоркі ў бяздонным сусвеце, пад 
вячэрнім небам выступіў украінскі гурт «Воплі Відаплясава». Я вельмі лю-
блю іх песню «Вясна». «Вясна, вясна… прыйдзе…» — пранікнёна спявае 
Алег Скрыпка. І на Украіну прыйдзе вясна, абавязкова. Інакш і быць не 
можа.

Верасень 2014 г.
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ФОТА З ВОКЛАДКІ

Алесь Паплаўскі
Час нэ налэжыть 
мэні…

Народывся я на Трійцю в 1958-м році. Містэчко Антополь, чы, як його 
ще назвалы місцэві людэ, Антопілле, куды прывызлы народжуваты мою 
вагітну маму, знаходылося нэ так далёко от нашого сэла. На тій час воно 
мало статус раённого цэнтру, там була своя цэрква, больніца, базар і вэлыка 
кількісць магазінов. Для людэй з навоколышніх сіл Антопілле було най-
пірш місцэм культурным. Туды людэ навідвалыся нэ тількы за покупкамы, 
алэ й і до цэрквы. Автобусы тогді майжэ нэ ходылы, тому добыралыся 
звычайно пішкы чы на ровырах, у кого воны булы. До войны більша частына 
насэлыння в місці була евреі. Правда, в часы акупаціі майжэ всі воны булы 
рострэляны німцямі. Дорэчы, в Антополі колысь народывся відомый в Із-
раілі публіцыст і пісьменнік Мойша Ста́вській. Існуе навыть прыпущэнне, 
що він був чоловіком відомыйі поэтэсы Ганны Марголін. Мое ж рідне село 
Мазуры тэж было жывым, людным містом, і колы б партізаны нэ спалылы 
в войну добротну школу, воно могло б запросто статы цэнтром колхоза. Алэ 
всё склалося так, як склалося. Дэтэй в селі було досыть мныго, тому школу 
довылося владі одбудоваты, алэ, на жаль, нэ восьмірічну, як тое було до 
войны, а всёго тількы на чытыры класы. Я, можна сказаты, і був серэд тых 
пэршых йійі школярів. До гэтого часу мои рідні сэстры вучылыся в 
дэрэвляній сільскій хатцы. Час тогді був тяжкый. І цікавы, в лапках. Світ 
стояв на мыжі ядерной катастрофы. Алэ в селі про цэ, звычайно, ныхто нэ 
відав, як нэ відалы, напэвно, і про Тайваньську крызу, а пізнішэ — про Ка-
рібську. Едынэ, про що моглы чуты людэ, цэ про рэволюцыю на Кубі. Кого-
кого, а аргетынського борця за права прыніжаных відалы навыть діты. У тій 
час батькам моім жылося вэльмы тяжко. Працёвалы звычайно за трудодні, 

Бр.г.
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можна сказаты, задарма. В конці року батько міг прынэсты зароблянэ на 
плэчах, всёго дэкількі пудів зерна. Йіжа нэ відрізнялася вэлыкым різнома-
ніттям — зранку затірка, в обід затірка і вэчором тэж затірка. А тім часом 
Хрушчов выно шував своі наполеоновські стратэгічны планы, мэтой якых 
було догнаты і пэрэ гнаты Амэрыку. Чы нэ тому мій стравнык став охвярою 
тых його амбіт ных фантазій і до цэі поры пам'ятае смак кукурузного хліба? 
Коштовав він тогді 13 копіёк. І колы закінчувався напэчаный мамою жытній, 
нас годовалы куку рузным. Ногы моі таксамо зводыть досіль от холоду 
глыняного току на кухні. В спальні, дякуй Богу, була вжэ послана дэрэв'яна 
подлога. Дытяча пам'ять нагадуе мні таксамо і тэ морщыністэ ліце старця, 
у якого, як заріз бачу, трасуцця от голоду вуха, колы він сёрбае на кухні тую 
саму затірку, про яку я вжэ згадував, бо неку іншу йіжу запропоноваты йо-
му батькы нэ моглы. Пам'ятаю таксамо і патрыотычны пысні, що чув кожон 
дэнь з радіо точкы, бо як жэ без патрыотызму. «Куба — любов моя!» — 
спывала вся краіна. Правда, крыху пізніше, колы вжэ вучывся в школі, мні 
довылося чуты й зовсі іншы текст цэі пісні: «Куба, верни наш хлеб! Куба, 
возьми свой сахар!.. Куба, Хрущова нет!..» Тількы наврад чы я або моі 
друзі-одноліткы розумілы справжні сэнс почутого. У сімьях поводінку вла-
дів пры дітюх нэ обсуждалы, і мы познавалы гэтый світ самы. Дякуй Богу, 
нэ Догнатамы, нэ Перегнатамы нашы блызькы своіх дэтэй нэ додумалыся 
назваты, а ось Кукуцап в сусіднім селі був. Пам'ятаю мы, тодішні підліткы, 
повадылыся красты колхозный горох. Поплавнычый був наділяный особою 
владою, і нам здавалося, що ця людына була вэльмы злою. Вона ходыла 
завжды зо стрэльбою на плэчах. Алэ цэ мало кого лякало, тым більш нэ 
могло статы для нас пэрэшкодою. Дразнылы поплавнычого Кукуцапом. 
Прізвысько цэ була скорочаным варыянтом відомого гасла «Кукуруза — ца-
рица полей». Якся Кукуцап гэтый выловыв нас на гороховому полю, завів 
потім в кантору і довго чытав мораль. Назавтра «на правління» колхоза 
запросылы нашых батьків і оштрафовалы. Мій батько мэнэ тогді нэ набыв, 
хотя і трэба було. Насамріч, я розумів, у що обыйшовся для сімейного 
бюджэту цэй мій «горо ховый» проступок. Спэрэчатыся з колхозным на-
чальством ныхто навыть і нэ думав. Трэба було жыты. Вірнішэ, выжываты. 
Людэ щэ пам'яталы Сталіна і готувалы сэбэ до думкы, що ця влада назавжды. 
Алэ до нас, подлітків, вжэ доходылы отголоскы людского нэзадоволыння як 
політікою дэржавы, так і повэдінкою місцэвых бонз. Мы слухалы по радіо-
лі «Голос Амерыкы», «Радіо Свободу», а таксамо пісні «бітлів» і, звычайно 
ж, джаз. «Сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину продашь». Батьківщыну 
продаваты мы нэ збыралыся, алэ мы всэ ж рослы вжэ зовсім іншымы 
людьмы, нэ такымы, як нашы батькы. Эпоха сталінізму нэзворотно мынала. 
На зміну йій прыходыла інша эпохо — эпоха застою. Мое поколінне і було 
тым поколеннем, якое розвалыло Радяньскій Союз.

Займатыся моім выхованнем у батьків нэ було часу, тому выховувала 
мэнэ вулыця, хотя буты справжнёю людыною, навучыла мэнэ, безумовно, 
двоюрідна сэстра Ліда і йійі чоловік Коля. Воны булы вчітелямы, тому в 
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школу я прыйшов добрэ підготовленым, міг і пысаты, і чытаты. У своі шість 
років я чытав дорослы кныжкы. Колы зусім вжэ нэ було з кым залышыты, 
тогді маты брала мэнэ з собою в полэ. Я годовався в полі на дялках і дужэ 
добрэ пам'ятаю пах льняного поля. А щэ — пысні, якыя спывалы жінкы. У 
мамы був своерідній, бархатыстый голос. Йійі партіі в жіночіх богатоголас-
сях булы завжды выйгрышнымі і заважнымы. Дэколы мні здавалося навыть, 
що йійі голос пэрыходыть в плач, тогді я сам почынав плакаты. Чомусь бо-
явся цього голосу. Нэ відаю, що кіровало мною в ці хвылыны. Маты відма-
хувалася от мэнэ і бурчала: «Гляньтэ, нэ дасць-такы поспываты…» Батько 
мій тэж був музыкантом, ходыв по высыллях. Батькы пояснювалы, що цэ 
був додатковый заробіток, хоть і нэвылычкый, алэ в калхозі і зовсім грошэй 
нэ платылы. А сімью якось годоваты трэба було. Старшій сэстрі тогді спов-
нылося вжэ шэснаццать, мамі — сорок, і сэстра потім мні прызнавалася, що 
йій було соромно, що в такых літах мама забеременіла. Вона категорічно нэ 
хотіла, шоб я народжався. Дякуй Богу, дозволу в йіі ныхто нэ спытав (жар-
тую), і я народывся жывым і здоровым, а сэстры, іх у мэнэ двое, со мною 
подружылыся і богато чому мэнэ потім навучылы.

Музыка і пісні, якыі я чув от мамы і от батька, думаю, булы тэж потріб-
нымы цэглочкамы в підмурку мойого жыття. Граты на гармоніку батько 
навучыв мэнэ пізніше, колы я вучывся в шостім класе. На гітары граты я 
вучывся сам. Безумовно, вэлыкый вплыв на мэнэ оказав Высоцькый, за піс-
ні якого пізніше я поплатывся. В десятому класі мэнэ нэ прыйнялы в комсо-
мол. Прызнатыся, мне було нэ стількы важно, стану я комсомольцом чы ні, 
як важно було отрыматы значок. У мынэ вжэ на той час була моднячо по-
шыта з радянского джынсу куртка, і цій значок міг вэльмы пасоваты до йіі. 
Алэ в комсомол мэнэ нэ прыйнялы. «Шо з його можно взяты? — спытала в 
прэзыдіі моя класна. — Він жэ слухае «Бітлз» і Высоцького…» Колы казаты 
вжэ про музыку, то трэба прызнатыся таксамо, що самэ вона займае в моім 
жытті особлывэ місцэ. Самэ йій я надавав і надаю набагато більш увагы, 
чым іншым своім заняткам, скажым, тій жэ літературі. Не пэрыбільшую, 
алэ музыкою просякнута вся моя творчісць, усэ мое жыття. У дэякых тво-
рах, вона навыть выступае в якісті головной лініі. Любов до музыкы, напэв-
но, генетычна. Думаю, колы б батькы моглы даты мні в свій час музычну 
освіту, жыття мое склалося б зовсім по-іншому. Я щэ з дытынства марыв 
статы професійным музыкантом. Напэно, я б ім і став, і, напэвно, складав 
бы навыть музыку. На жаль, займатыся ею професійно мні нэ выпало. До 
Кобрыня, у якым можна булу навчатыся музычній грамоті, було далэко, і 
батькы нэ моглы собі дозволыты таку роскіш, тому вучывся музыці само-
стійно. Батько купыв мні гармонік. Дорэчі, выбырав я його сам. Пам'ятаю, 
такы зэлёнаго колеру, красывый і акуратный з пэрламутровымы гузікамы. 
Довго чомусь нэ міг звэсты голосы з басамы. Нэ отрымлівалося і всэ. 
Нэвдачі гэты брав блызько до сэрця. Одного разу мні навыть прыснылося, 
будто граю. Наранці взяв у рукы гармонік і дійсно заграв. Потім була гітара. 
І тогді я почав подумоваты про своі пісні. Пізнішэ мэні подарылы діск з 
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класічною музыкою, і я познаёмывся з творчістю Арво Пярта. Прызнатыся, 
його музыка вэльмы духовна. Я заслуховувався його «Tedeumоm». Потім — 
іншымы музычнымы творамы. Одного разу почув його «Lamentate». Гэтый 
твор Арво Пярт напысав під уражыннем інсталяцыі Аніша Капура «Мар-
сій», яку музыкант побачыв у лондо́нській галерэі «TATE MODERN». 
Вылы ка скульптура Марсія сімволізовала долю антычного флейтыста, і во-
на настількы вразыла композітора, що він раптім відчув свою неготовність 
помэрты. Тогді він запытав в сэбэ: «Що могу я зробыты тогді, покіль жы-
вый?» Так народывся новый музычный твір «Lamentate» — плач по собі. 
Гэта чудова музыка сподвігла мэнэ таксамо на напісанне цэлого цыклу ві-
ршів. Наша схожість з Пяртом у тім, що більшість моіх віршів — тэж плач 
по собі. Музыка Арво Пярта йе прысутьнёю і в моіх прозаічных творах. 
Напрыклад, повість «Размовы са стодзівамі», можна сказаты, наскрізь про-
нык нута цею музыкою. Самэ під йійі вплывом і мэняеться мій герой. Нэваж-
но, у якый бік. Мы ж нэ Богы, щоб вызначаты, позытывна цэя людына чы 
ні. Мы нэ маемо ныякого права робыты гэтого...

Про дытынство свое згадую тількы з любовью. Край, дэ я годувався, 
дійсно був чудовы. Мні пофартыло застаты його нэ зворушаным гусеныцямы 
меліоратывной тэхнікы. Село нашэ тыгнулося вздовж нэвэлычкоі, вузэнкоі 
річычкы, яка нэ мала назвы. Алэ цэ був зовсім нэ выкопаный рівчак, а справ-
жня річка. Вона сполучала два вэлыкых болота, і навэсні, колы розлывалася, 
вода доходыла майжэ до городів. На тому лужку жінкы выбільвалы льняні 
полотна. Стэжкы ці булы бескрайнімы. Нэ відаю, з якою мэтою, алэ нам, 
дітям, дозволялося бігаты по іх босоніж. Вода на лужку тім була вжэ добрэ 
прогріта вэсняным сонцем, навкругы цвів жовты лотэць, а высоко у нэбі 
ен чылы настырні кныгавкы. Тэплый, лагідный вітэрэць бавывся дэсь у 
цнот лывому лысті плэскатых вэрб, боронячы нас своім шапотіннем от 
хворобы душі. Я пізнавав світ. Бог расповядав мні своі таемнычі історыі, і 
я навучався любыты свою батьківщыну. Напэвно тоді вжэ у моій дытячій 
свідомості відклалося розумінне монументальності красы цього світу. Що 
почынаецця вона самэ з цього нэхытрого, нэпомітного пастэльного мазання 
сіроі хмаркы на нэбі. Я насолоджувався побачэным без якой-нэбудь пры-
чыны, тому, що всэ воно просто красівэ. Самэ тоді я і почав рыфмоваты. І 
поводом для цього захоплэння, напэвно, став наказ тіткы Параскымні, 
сусід кы, у якоі мэнэ маленького залэшала часто маты. «Упускаты щось — 
вэлыкій гріх, — попэрэджала вона мэнэ. — Назырай, дывыся, і краса сама 
будэ слідуваты за тобою, як тінь…» Нэ відаю, у якых кныжка вычытала 
тітка цю філософію. А мо цэ була просто жыттева мудрість? Хоча, яка різ-
ныця. Слова ці запалы в сэрцэ на всэ жыття. Тітка Параскымня за мною 
особлыво нэ наглядала, і колы выпадала вільна хвылына, займалася своімы 
справамы, а то і зовсі спала на запычку. Напэвно вона навмысно робыла цэ, 
залышаючы мэнэ одного, коб я поступово звыкав до самотності. Я слухав 
тышу. Від йійі, памятаю, звыніло в вухах, така вона була далекатною. І я 
закохувався в цю космічну бэзмовність.
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З північного боку сэла тягнулася піщана гряда, яка поступово пэрэ хо-
дыла в нэвэлычкі пагорбі. На найвыщому з іх стояв маяк. Пагорбі булы об-
ліпляны нызкымы потворнымы сосонкамы і яловцэм. Гэто було нэ зусім 
звычанэ місцэ. Дэся там, у пісках, за яловцэм ховалыся скотячы моглыці. 
Гряду цю чомусь в селі называлы Юхані. Біля подніжжа высочыны, на якый 
стояв маяк, колысь було нэвэлычка озерцэ. З тягом часу воно высохло і по-
ступово пэрэтворылося в вэрховэ болото. Місцэвы людэ тут добувалы торф. 

Чорні ямы от копанок схожі булы з выскалэннімы пащамы якыхось не-
зэмных чудовыск. Воны блыщалы здалэка на сонці чорною водою, лякаючы 
нас, дітэй, своею нэпэрэдбачуваністю. Мы обыходылы цэ місцэ здалэка. З 
іншого боку болотыща розміщувався покынутый після пэрэсэлэння Ано-
нюв хутір з дэкількамы яблунямы на зарослым бур’яном подвір’і. Переваж-
но цэ булы зымовы сорты яблук, алэ доспіты йім мы не давалы. Нэдавня 
хрущовська рэформа, яка була цілком спрямована на зныщэння усього пры-
ватного і яка майжэ нэ довэла краіну до голоду, всэ щэ давала про сэбэ 
знаты.

Хата наша стояла майжэ на околыці сіла, про що свідчыв і дубовый 
крыж. Після войны сіло завважно вытягнулося вздовж дорогы і за нашым 
будынком выросла майжэ ціла вулыця. Мое дытынство прошло біля зломку 
цього крыжа. Казалы, що його бэзбожныкы зломылы вночі гусэнічным 
трак тором і таемно вывэзлы на Юхані. Людэ в сілі зналы, хто цэ зробыв, і 
пэрэказувалы одын одному ці прізвыська. Я тэж відав, хто ці людэ. Дорэчі, 
всі воны кінчылы погано.

Напроты нашого будынку тягнувся вэлыкый пустыр. Він доходыв по-
чті аж колхозноі кузні. Казалы, що колысь тут навыть сіялы жыто і воно 
добрэ родыло, у що повірыты було нэмогчымо. Мэні здавалося, що на цій 
пыщузі мы моглы тількы гонялы мьяча. Пізнішэ під дычкою, що росла по-
сэ рэдыны цього пустыра, влаштоввалы танці. Дычка ця заховалася і тэпэр. 
Вона свідок шмат якых подій. Алэ самэ трагічнэ, що вона пэрэжыла свое 
сэло і його жытэлів. Вона всэ така, як була. Здаеться, час тут супынывся у 
очікованні цього, що будэ дальшый.

Кожон этап мого жыття мае свій запах і своі асоцыяцыіі. У сім років 
мні набулы першый у жытті костюм, жовті сандалі і запах вітры з льняного 
поля змынывся раптом на запах свіжопофарбованых парт школы. Моею 
пэршою вчітэлькою була Варвара Сергейівна, молодый фахівэць, тількы що 
після інстытуту. Кватэровалася вона в мого шкільного друга, батько якого 
тэж був вчітэлэм. Я бував у іх дома майжэ кожон дэнь і тому бачывся з йею 
нашмат часцій, чым остатні школяры. Вона чытала нам вголос дытячы 
кныж кы. Повість «Побратымы» пысьмэнныка Юрыя Богушэвіча про друж-
бу білоруського хлопчыка з корэйськым, з якою вона нас тоді познайомыла, 
я потім пэрэчытував щэ нэ одын раз. Працювала Варвара Сергійівна в на-
шій школі нэдовго. Змыныла йійі Людмыла Антонівна, дружына дільнычного 
мастра нафтопровода «Дружба», гілка якого тягнулася за сусіднім селом. 
Вона потім вучыла нас білоруской мове в восьмырічной школі.
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Пэршы мій выхід в люды, бэзумовно, звязаны з Кобрынём. Міста про-
вокують в нашій свідомості ілюзію, шо нібыто мы йіх обэраемо. Насправді 
ж воны, як і жінкы, обэрають нас. Географія мого дытячого спрыйняття 
гэтого міста обмежувалася чотырма цэнтральнымы вулыцямы. Цэй 
нэправільнойі формы прямокутнык і був для мэнэ тіею фортэцэю, яку нэ 
здають бэз бою. Цэ місто я пізнаю не по ході, а по архітэктурі. Звычайно ж, 
воно швыдко мэняе своі одягы, алэ всэ щэ застаецця тым радя́нськім, якым 
я пам’ятаю його з дытынства. Воно більшае, разростаеться, робыцця більшэ 
доглянутым, навыть гламурным, алэ, нэ дывлячысь ні на що, цэ мое місто. 
Я бачу його в снах, воно почынаецця для мэнэ завжды з Невского собору і з 
моста чэрез Мухавэць. Самэ з цьімы місцямы пов’язаны моі пэрші спогады 
про його. А дытячэ спрыйняття найточнішэ і запам'ятовуецця на всэ жыття. 
Час стэр дэ-якы подробыці і дэталі того пэршого нашого знаёмства, алэ 
вражання і почуття залышылыся. Міст тоді вразыв мэнэ своею масштабніс-
тю і грандіозністю. Таку вэлэчэзну і потужну споруду я бачыв упэршэ в 
своему жытті. Нэ пам’ятаю вжэ, хто тоді був з дорослых, бачу тількы сэбэ і 
молодшу на рік двоюрідню сэстрычку. Вона вэльмы тоді голосно плакала і 
вэрэдувала, мусыть, боялася высоты і тому навідріз відмовлялася йты чэрэз 
міст. Дорослы вэлы йійі потім під рукы, і очі йійі булы заплющэні. Тоді 
впэршэ я і звэрнув увагу на Невськый собор. Вірнішэ на тэ, що од нього 
залышылося. Він був обэзголовленый, спотворэный і спаплюжэный. Такым 
я його і запам’ятав. 

Повэртаючыся в свойіх спогадах в ці рокы, не раз собі думаю, чому 
самэ собор запам'ятався мэні, а нэ пам’ятнык з гарматамы? За логікою, 
мэнэ, хлопчыка, повынні булы залучыты ці старовынні знаряддя і ядра до 
ных. Можлыво, діты е нэтэрпымі до потворності, як ныхто іншый. У той 
час у цьій убогій будівлі розміщувався архів. Цэй Собор і тэпэр всэ щэ за-
ліковуе раны. Нэ так давно я бачыв його всэ щэ «забінтованым».

Другый мій спогад про Кобрынь пов’язаны із залізныцэю. Вірнішэ, із 
залізнычным вокзалом. Самэ там я впэршэ побачыв пойізд. Сам тэпловоз 
чомусь нэ запам’ятався. Пам’ять збэрэгла лышэ фрагменты пасажырського 
вагона. А щэ всмішлывэ ліцэ підлітка в запыленым, квадратнім віконці. То-
ді мэні вэльмы хотілося опынытыся на місцы цього хлопчыка, мого одно-
літка. Дэ він тэпэр? Що з ным? Як склалося його жыття? Чы запам’яталася 
йому ця дывна наша зустріч? Мы дывылыся одын на одного лышэ кілька 
хвылын. Потім поізд рушыв, і хлопчык помахав на прощання мэні ру-
кою…

Свій пэршый вірш напысав дэсь у сёмым, а то і в восьмым класе. Серь-
йозності цьому захоплэнню я тоді щэ нэ надавав. Богато чытав, богато слу-
хав музыкы, а щэ любыв вэльмы фотографоваты. На той час я вжэ мав дві 
дорогі для мэнэ рэчі, які я купыв на зароблэні мною грошы. Цэ найпэрш 
радіопрыймач «Альпініст» і фотоапарат «Смена-8». Його я заховваю дорэчі 
до цього часу. Захоплэння фотографіей навчыло мэнэ спостэрыгаты за сві-
том, як цэ наказала мені колысь тётка Параскымня. Крім того навучыло 
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мыслыты і бачыты світ фрагментально. Бо краса вся в дрібныцях. Трэба 
тылькі навчытыся йійі бачыты і наповнюваты пабачэнэ сэнсом.

Вісім класів я закінчыв з трійкамы. Нэ дывлячісь на цэ, вырішыв 
поступаты в будівэльный тэхнікум, алэ провалывся на пэршому ж іспыті. 
Батькы выправлялы мэнэ в учыліщэ, алэ я вырішыв йты в дев'ятый клас. За 
два рокы навчання выправыв всі трійкы на чэтвіркы і поступыв навчатыся 
в Полоцькый лісовый тэхнікум.

Свою пэршу поэтычну збірку выдав, колы мні було вжэ під сорок. На 
тей час я встыг панавчатыся щэ в Білоруському тэхнологічному інстытуті, а 
також попрацюваты в лісгопах Гроднэншчыны і Берестэйшчыны. Пысав я 
до цього звычайно на рускій мові, пэрэспивував Есеніна, Блока і іншых 
росийськых класікув. Сер’ёзно займатыся літаратурою почав після  трыд-
цяты років. Пэрша моя поэтычна кніжка мала назву «Спынены лістапад», 
друга — «Незваротнасць». Пізніше я захопывся щэ й прозою і выдав «Паст-
ку для рэха».

Творчість для мэне, і я постійно про цэ кажу, е боротьба зі злом, алэ нэ 
з тым, що у суспильтві, а з тым внутрышнім, якэ сыдыть у кожного з нас 
дэсь дужэ глыбоко і схованэ нэ тількы від іншых, а навыть від самых сэбе. 
Я ныколы нэ помыкався рятуваты світ, мэні б хоча врятоваты самого сэбэ. 
Тому література для мэнэ нэ стылькі голэ опысальніцтво подій, кількы шось 
більшэ, цэ, найпэрш, спостэрэжэння за внутрішній світом осіб, за іх экзі-
стэнцыйным выходом з тэйі чы іншой жыттёвой сітуацыі. Пысаты я навчав-
ся у зарубіжных пісьменнікув. Я захоплявся і захоплююся амерыканською 
літературою. Найперш, Фолкнером, Хэмінгуэем, з тэпэрышніх — Пылыпом 
Ротом, Кормаком Макарті. З эвропейськых пісменніків мэні подобаються 
Роберт Музіль, Іэн Бэнкс, Гюнтэр Грас, Мішэль Уэльбек. Богато повплывала 
на мэнэ в свій час творчісць Салмана Рушді. Колы ж казаты про поэзію, то 
в моім розумінні, поэзія — цэ натяк на тое, чого нэ можна выказаты словамы. 
Цэ схованый між радків, у паузах сэнс. Цэ думка, цэ рытміка, цэ музычність 
радка, цэ чудо... Цэ медітацыя, вывернута навідворіт душа…

...Напысав своею говіркою — як чув і зміг...


