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Кохання та біль

УКР

Шановні читачі та друзі! Маємо честь представити вам черговий номер нашого білорусько-українського альманаху «Справа». Тема цього номера — любов
та кохання. Якось вона органічно визначилася після того, як ми поїздили з презентаціями попереднього номера, темою якого був біль. Так, біль — це головна тема
всякої літератури, а як його позбавитися — це головне завдання всякого життя.
Болю багато, й тому ми присвятили йому той номер. Але саме любов та кохання —
це те, що зрівноважує біль. Те, що, по суті, тримає все в цьому світі. Любов та кохання — це вогнисько, що освітлює ніч, газ, що піднімає нас над землею, через що
ми бачимо все під незвиклим ракурсом — хоча й близько, й виразно, але якось не
так, як зазвичай. А може, саме цей ракурс — єдиний, що дозволяє бачити сутність
речей? Так чи так, саме любов та кохання тримають наш світ та не дають йому
впасти в прірву болю.
Нас часто запитують: Редакційна радо, як Ви формуєте зміст альманаху? Відповідаємо завжди: абсолютно містичним чином. Чи, краще сказати, взагалі його не
формуємо. Він, цей зміст, формується сам. Так було і з цим номером. Як тільки зі
спілкування з читачами виникла ідея наступного номера, тексти в нього посипалися, як з рукава.
Пані професорка Галина Яструбецька з Луцька пропонує цікавезний матеріал
про любов у житті Василя Стуса — поета, що визначав обличчя української літератури в 70-х роках, Героя України, дисидента, найвидатнішого стиліста, що був,
до слова, родом з Донецька.
Знайомство на Конгресі дослідників Білорусі з пані Алою Брадзіхіною обернулося статтею про театралізацію любові в сучасній білоруській літературі...
І хто напише так пронизливо про любов до своєї мови, як вчителька з с. Дивин Кобринського району Надія Момлик? Вірші пані Надії унікальні своєю документальністю — рідко коли поезія (та й взагалі література) настільки повно відкриває картину чужого життя. Але ми радіємо, що публікуємо авторів, які мають
рідкісний дар — те, про що вони пишуть, ну просто повстає перед очима! Тут
згадаємо і поезію Ірини Цілик: кожен її вірш — справжня історія, авторка, що за
фахомє режисером, з документальною докладністю поетизує реальність. В її вір
шах — історія сучасної української повсякденності. Цілик та інші сучасні укра
їнські поети публікуються в низці віршів, яку з теплотою склав наш друг з Києва,
літературознавець В’ячеслав Левицький.
В цьому номері ми відкриваємо білорусам Юлю Фінковську — надзвичайно
талановиту українку, просто-таки всю зіткану з любові, вона закохалася в білорусь
ку мову та стала писати нею вірші, повні барв, запахів та кольорів.
Згадуємо і класиків. Та як! Маємо в номері іскрометний діалог статей: Ігор
Ольшевський з України і Ганна Севяринець з Білорусі спробують розібратися в
чоловічій натурі Володимира Сосюри, який під час приїзду до Білорусі, здається,
«закахаўся ва ўсіх беларускіх дзяўчат, адразу і паасобку».
Ми завжди радіємо новим авторам і пишаємося новими знайомствами. В цьому номері публікуємо листи українських письменників до знаного білоруського
прозаїка Івана Шамякіна, підготовані його донькою пані Олесею. На жаль, чорновиків листів самого Івана Петровича в сімейному архіві не залишилося, до того ж,
про декого з адресантів є небагато інформації. Тож будемо дуже вдячні україн-
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ським літературознавцям та нащадкам згаданих осіб за інформацію та тексти листування Івана Шамякіна з українськими друзями.
В розділі «Літературознавство» також згадуємо незабуті імена. Зінаїда Дудзюк з Бреста публікує листи, які отримувала від письменниці з Каменця Світлани
Курильової. Світлану Курильову наша редакція згадує з вдячністю: пишучи коротенькі оповідання «з життя» провінції, публікуючись в провідних державних видавництвах ще за радянським часом, вона використовувала в художній прозі місцеву говірку. Від того, принаймні для брестських дітей, її оповідання ставали якісь
тепліші, рідніші.
Незмінним залишається наше почуття до Берестейщини, тож, як завжди, публікуємо важливі краєзнавчі матеріали від визнаних авторів. Тож, любов’ю до мови визначається стаття професора Григорія Аркушина, любов’ю до істини — текст
доцента Ігоря Кузнєцова. Його стаття розказує про те, як цинічно вирішувалася
доля берестейців — в’язнів НКВС, в решті решт розстріляних органами в Брестській фортеці перед втечею від німців влітку 1941. Парадокс ситуації в тому, що в
фортеці висить пам’ятна таблиця цьому відділку НКВС, але нема і знаку про нелюдські, безсудні розстріли, начебто їх і не було.
Берестейська фортеця — це не тільки історія героїзму чи, як бачимо, абсурду
і цинізму. Це також й інші історичні барви, про які треба згадувати в сучасному
світі. Фортеця — це, по-перше, старий Брест: саме тут існувало місто до приходу
російських військових інженерів в ХІХ столітті. Але, виявляється, фортеця — це
ще і перший український театр в Бересті! Про зародження театру — в матеріалі
Оксани Палій.
Минулий випуск був присвячений темі болю, ми взяли курс на обговорення
важких, болісних питань — і не прогадали. Нам приходили і все ще приходять відгуки про той номер «Справи». У цьому випуску ми публікуємо дві читацькі реакції
на наукову статтю Ярослава Антонюка з Луцька, присвячену бойовим діям УПА на
Берестейщині. Один текст — лист чоловіка, чия сім’я стала очевидцями тих подій.
Неймовірний випадок, коли мова архівних документів оживає в родинній історії.
Другий лист — читацьке роз’яснення до статті Антонюка, доповнене унікальними
документами з Пінського зонального архіву. З них можна дізнатися, як реагували
на УПА і ОУН місцеві та чому приєднувались. Ось історія такого собі Федора
Гречки з села Доброславка Пінського району: мав землю, млин, в 1939 році прийшли совєти, все забрали та вислали Федора на північ. В 1941 році він втік з висилки до рідних місць, створив з місцевих скривджених селян відділ УНР, який
мстився совєтам та не підкорявся німцям.
Тему діяльності УПА на Брестщині у цьому номері продовжує документальне оповідання В’ячеслава Панковця, краєзнавця з Пінську.
...А починають цей номер вельми ж теплі уривки спогадів культового білоруського письменника Володимира Короткевича (1930—1984). Короткевич закінчив Київський університет та кілька років по тому учителював в селі під Києвом.
На все життя в нього залишилася любов до України. «І як ёй аддзячыць? Хіба што
адказваючы любоўю на любоў. А большага яна і не патрабуе».
Тож приємного читання!
З любов’ю,
Наталка Бабіна,
голова Товариства української літератури при СБП, член Редакційної ради.

Уладзімір Караткевіч:

БЕЛ

Малюся за цябе, Украіна

Помнік Уладзіміру
Караткевічу ў Кіеве.
Фота: kiev-foto.info.

Перш за ўсё, вядома, я абавязаны жыццём і ісцінай свайму куту, свайму краю, сваёй Беларусі. Але як жа я абавязаны добрай цётцы маёй Украіне,
якая не шкадавала для мяне ні піражкоў, ні шлапакоў, ні ўшчування, ні добрай парады.
То ж я павінен быць удзячны не толькі маці, але і ёй. І як ёй аддзячыць?
Хіба што адказваючы любоўю на любоў. А большага яна і не патрабуе.

***

Украіна, Кіеў — гэта былі не толькі кнігі і архівы, не толькі лепшыя з
настаўнікаў, якія разам са мной узважвалі меру дабрыні і зла, гэта былі
археалагічныя раскопы, дзе я працаваў, музеі, опера і сімфанічныя канцэрты.
Тады з вясны да восені чалавек з малымі грашыма (а адкуль яны ў студэнта?)
мог праслухаць усю сімфанічную класіку бясплатна з эстрады ў парку над
Дняпром.

***

...А пасля было настаўніцтва ў глыбінным украінскім сяле (тады нават
без электрычнасці), у Лесавічах пад Тарашчай, дзе я зведаў, чым дыхае самая глыбінная частка гэтага народа. Жыў з сялянамі, смяяўся і перажываў з
імі, працаваў, святкаваў у гадавым кругазвароце ўсе вясковыя святы.

80 років Василю Стусу

***

7

***

...Душа мая, вершы мае, складзеныя там, словы мае да блізкіх блукаюць паркамі, бульварам Шаўчэнкі, начнымі вуліцамі, Пячэрскам, як каханне маё, незабытае і незабітае ні пуцявінамі, ні холадам год.
Але ўсё адно я стаю на беразе майго і твайго Дняпра і малюся не толькі за свой кут, але і за цябе. І жадаю табе таго, чаго пажадаў бы і свайму
народу: адсутнасці гардыні, фанабэрыі і зазнайства ў час трыумфу і неадольнай, мужнай і спакойнай стойкасці ў бедах.

***

Украіна ў зялёнай, залатой і сіняй сваёй красе... не так і адрозніваецца
ад маіх родных мясцін. Але менавіта на Украіне мне суджана было пазнаць
апошнюю любоў да самай жалю вартай былінкі на ўзбочыне самай
запыленай нашай дарогі.

***

Блукаючы па зямлі, мне даводзілася часам трапляць у месцы, якія міжвольна выклікаюць думкі аб вечнасці, аб зменлівасці лёсу, аб тым, што ўсё
мінае, аб тым, што ніколі не ведаеш, які каму суджаны лёс. Вось стаіш на
тэрыторыі кіеўскага гарадзішча (аднаго з чатырох самых старадаўніх
сярэдневяковых славянскіх гарадзішчаў) і пад табою Дняпро, мой Дняпро
магутны, а вакол свеціць агнямі двух з гакам мільённы горад, сталіца і «маці гарадоў».
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Артэрыя Дняпра з’яднала мяне калісь з тваім, Кабзар, радзінным месцам, з домам, які даўно ўжо стаў попелам.
Стаў попелам? Так. Але з попелу гэтага выкрасаўся агонь, які адзін
спаліў на нашай грэшнай зямлі больш нечысці, чым тысячы іншых вог
нішчаў. I таму я схіляю перад табой галаву, слава Украіны і ўсіх краін зямлі,
мой Бацька, багаборац з майго Дняпра.

***

Шаўчэнка надзіва па-юнацку страсны. Ён прымушае кожнае сэрца біцца ва ўнісон са сваім, магчыма, больш чым які другі паэт на зямлі. I таму ён
друг, таварыш дум, паплечнік усіх узростаў.

***

Маліцеся лёсу, паэты, каб ён даў вам у сэрцы вашага народа хоць сотую долю таго месца, якое займае ў сэрцы звычайнага ўкраінскага селяніна
Тарас. Гэтага хопіць. Старыя, амаль непісьменныя дзяды чыталі некаторыя
яго творы на памяць. I калі над белымі букетамі цвітучых садоў басілі
хрушчы — гэта было як Тарасаў «Садок вишневий». I, напэўна, мала хто ў
такія празрыстыя вечары не ўспамінаў аб ім.
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Василь Стус

УКР
Василь Семенович Стус (6 січня
1938, село Рахнівка, Гайсинський
район Вінницька область — 4 вересня 1985, табір ВС-389/36-1 біля села
Кучино, Пермський край, РРФСР) —
український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник. Один із найактивніших представників українського культурного
руху шістдесятників. Лауреат Державної премії ім. Т. Шевченка (1990),
Герой України (2005, посмертно).
За власні переконання щодо необхідності збереження й розвитку
української культури зазнав репресій з боку радянської влади, його
творчість була заборонена, а він сам
був засуджений до тривалого перебування в місцях позбавлення волі,
де й загинув.
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Любов як самозречення легка,
і самовтрата — це принада світу.
Чого ж тебе, чужу і гордовиту,
відчув я щедрим серцем кріпака.
Припав очима до твоїх очей,
устами — уст шукав — та задаремно!
О, як твоє обридження пече,
о, як гнітить, аж у зіницях темно.
А чи любив? Мабуть, любив, бо знав,
що в цілім світі — тільки Ти і Вічність.
Крутоберега в'юниться Борзна,
і образ твій лежить в її потіччі.
Він гордовитий і чужий. Він мій
(а я себе за тим видінням бачу).
Надії трачу, сподівання трачу,
вже обрій ледь тріпнувся голубий —
лечу за ним. Лечу за ним — твої
видіння, сни невиспані, розлука.
Розлучена ріка стріляє з лука,
бо серпня відридали солов'ї.

9

***

Ти прийшла ясновида.
Ти вся — і любов, і жага...
Я дивлюсь в твої очі
І повнюсь любов'ю.
Але в коси
Конвалію ти заплела.
Будь же чистою,
Квітко цнотлива!

***

Щоб я не знеміг од щастя.
В руйнівному ритмі,
Щоб радість мене виповнювала —
а не втоляла жагу,
скажи, що прологом ночі
буває вечір. І потім
ще ж день пригаса!..
Додам я:
— Хай буде це наша ніч.
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В понеділок зустрівся з дівчиною.
У вівторок — поцілував.
За першим разом — образилась.
За другим — мовчала.
В середу освідчувався в коханні.
Доводив довго-предовго,
коли четвер пропливав,
як козацький байрак — порогами.
В п'ятницю не прийшов на побачення.
У суботу згадав,
але
не прийшов і в неділю.

***
Гарноброва, пожежностанна,
снами вимріяна і трачена,
зголоднілим поглядом спалена,
непокірна, нічна і лячна.
Як твоє розпросторилось тіло!
Як прозріло мені в імлі!

Десь на всій на великій землі —
тільки й того: довічне диво
твого голосу, губ, очей,
губ твоїх голубливе гудиння.
В небі місяць стоїть, як шельвах,
стереже нам святешні будні.

Криво усмішка гасне десь,
сновигаючи, як сновида.
Вже заходить на ранок в день,
в заціловане підборіддя,
в хаос ліній твоїх німих,
ув осліплений сполох пальців.

Хлюпостаємося у щасті,
загубивши годинам лік.
П'єм як з корця. Ненатла ніч
проминає зачадним щемом,
лиш не щезни — благаю. Ще нам
сон-трава зацвіте в вікні.

***
Не любити тебе — не можна.
Володіти тобою — жаль.
І хвилина діяння кожна
Випромінює нам печаль.
Бути разом... в однім цілунку.
Злить уста і серця свої.
Тільки в хвилі нема порятунку...
Плачуть вночі лишень солов'ї...
Ти в хвилину чуттєвої бурі
Не віддайся мені, дивись,
Бачиш вечора крила похмурі?
То над нами вони зійшлись.
Хай нам кажуть: любити можна
Тільки раз. Того разу й жаль,

І щаслива хвилина кожна
Випромінює нам печаль.
Не ховайся в зволоженім зорі,
Бо розгойдані береги
Поглинаючих фантасмагорій
Будуть завжди нам дорогі.
Ні! Знайти і в чуттєвих бурях
Не перейдену нами грань,
Щоб не відати днів похмурих,
Щоб не знати про гнів прощань.
Не любити тебе — не можна,
та й любитись з тобою — жаль,
бо хвилина кохання кожна
випромінює нам печаль.

Вимріяна і близька донині,
Незнайома, але й знана теж,
Заховавшись в довгій самотині,
Вже мене не кличеш, не зовеш.
Спогадами не повернеш хвилі,
В сумі сновидіння не відкинь,
Не скорись непам'яті в знесиллі
І фантазувати не покинь.

Ти освідчувалась очима,
ти освідчувалась плечима,
ти освідчувалась устами
і мовчала.
Ти мовчала, як ніч зав'южна,
ти мовчала, як піч, натужно,
ти мовчала, як м'яч, безпам'ятне,
ти кричала,

Не зрони кохання в теплім гніві —
Ти мені дорогу перейшла,
Опустивши очі мовчазливі,
Лиш на серці легкий сплеск весла.
Може, ти нічого не забула,
Може, ти і досі зберегла
Серце, розтривожене і чуле, —
Тільки все припорошила мла.

***

ти кричала — і сосни сохли,
і зволожені горла грілись,
ти кричала — світи струміли
кучеряво-сполохано,
і гойдалося сонце в небі,
на землі дерева гойдались,
ти безстидницею услід мені
завстидалась.
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Гойдається вечора зламана віть,
Мов костур сліпого, що тичеться в простір
останньої невіді. Жалощів брості
коцюбляться в стінні. А дерево спить.
Гойдається вечора зламана віть,
туга ніби слива, рудою налита.
О ти всепрощильна, о несамовита!
Осмутами вмита твою неясить.
Поорана чорна дорога кипить Нема ні знаку од прадавнього шляху!
Тугий небокрай, погорбатілий з люті
гірких доторкань. О піддайся покуті
непевности. Господи, дай мені жить.
Удай, що обтято дорогу. Що спить
душа, розколисана в смернім аркані
високих наближень. На серця екрані
гойдається вечора зламана віть.
І стежку твою обдало кушпелою...
...Роздайся, роздайся в двобої з добою!
Прислухайся тільки, чи Всесвіт не спить.
Усесвіт не спить. Він вовтузиться, вовтузиться, тузаний хвацько під боки
мороками спогадів... Луняться кроки.
Це, Господи, сяєво! Це торжество
надій, проминань і наближень і навертань у свої, у забуте й дочасне...
Гойдається невіль. І сонце не гасне.
І грає в пожежах мосяжних сосна.
І сонце твоє простопадне кипить!
І як мені, Господи, як мені жить?!
Клясти і любити, клясти і любити,
канчук цілувати і плетену пліть,
і небо твоє під торосами неб...
...Залізний, із пластику, шкла і бетону,
надибую пісню. Лювлю їх до тону
шовкового голосу. Зацний погреб!
Поорана чорна дорога кипить нема ні знаку од прадавнього шляху...
...Сподоб мене, Отче, високого краху.
...Вельможно хитається зламана віть.

Галина Яструбецька

УКР

Поет, літературознавець, доктор філологічних наук, завідувач кафедри української літератури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк, Волинь).
Народилась 20 серпня 1959 року в с. Самійличі Шацького району на Волині.

«Любов ніколи не переминає. Пророцтва
зникнуть, мови замовкнуть, знання зникне…
Тепер же зостаються: віра, надія, любов —
цих троє; але найбільша з них — любов»
(Послання апостола Павла до коринтян; 13:8-13).

Любов як стан у так званої «людини звичайної» проявляється через
емоційне піднесення, яке призводить до зміни «забарвлення» світу — все
навколо того, хто любить (закоханий), позбувається негативу за всіма напрямками життєвих координат. Зазвичай інтенсивність, висота звучання
цієї прекрасної емоції під впливом обставин знижується, а то й зовсім нівелюється через випробування часом і труднощами.
Любов для людей творчих — той імпульс, що активізує мистецьку уяву і
спричиняє народження, як правило, лірики, котра має певні жанрові ознаки.
Набагато рідше любов може стати основоположною засадою, провідною етичною категорією, невичерпанним джерелом енергії для розбудови
особистості і виходу далеко за межі так званої інтимної сфери в творчості.
Якщо любовна лірика як жанр в літературі забезпечена і кількісно, і якісно високими показниками (в українській, зокрема, це П. Тичина, В. Сосюра,
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М. Рильський, М. Бажан, Є. Маланюк, О. Теліга, В. Бобинський, І. Драч,
Д.  Павличко, І. Жиленко, Л. Костенко, І. Калинець, М. Матіос і ін.), то тих, які
любов зробили базисним поняттям, фундаментом своєї творчості, масштабували її до першозначимості, не так і багато. Любов у такій інтерпретації виключає суєтність, лишає в тіні соціум і стає духовною вертикаллю, навколо
якої нарощуються змісти екзистенції.
Середньостатистичну людину здебільшого приваблює близький і зрозумілий їй образ любові — він укладається в душевно-чуттєві параметри і
огортається семантикою одного з найважливіших вітаїстичних інстинктів  — збереження і продовження роду. На вагах значимості пальма першості все ж віддається громадянській активності особи. Як предмет літературознавчого дослідження жанр любовної лірики має, на думку Галини Юзьків, також другорядні позиції, оскільки любов (у розумінні стосунків між
чоловіком і жінкою) сприймається, в основному, як додаток до соціальноісторичних характеристик людини, як те, що проявляється у приватній сфері. Олеся Мудрак докладно розглядає «семантику любовної, інтимної й еротичної лірики, що мають спільну основу — «філософію серця», але відрізняються вагомими смисловими нюансами, не підмінюючи одна одну» [6, 6].
Галина Юзьків умотивовує тезу про українську любовну лірику, «наділену
високою культурою сублімації та платонізму» [12, 15] із притаманною їй
стильовою константою петраркізму.
До тих, у кого любов стала синонімом існування, належить Василь
Стус (1938 — 1985) — людина рідкісно послідовна у досягненні поставленої мети — вирізьбити, викшталтувати себе як високодуховну особистість.
Все життя і «вся творчість Стуса є спробою виробити нові критерії і за
початкувати нове сумління, підтвердивши їхню спроможність власним
життям» [5, 139].
Сьогодні існує вже ціла дослідницька галузь — стусознавство. «Міра
присутності» (Є. Сверстюк) В. Стуса як особистості в духовно-культурному
українському (передовсім) просторі забезпечується різновекторними студіями. Стусознавчий дискурс виявляє цілу систему проблем, осмислення
яких наближає суспільство до розуміння феномену В. Стуса (Т. Гундорова,
І. Дзюба, М. Жулинський, Ніла Зборовська, В. Івашко, Є. Іщенко, М. Кодак,
М. Коцюбинська, В. Моренець, К. Москалець, Галина Колодкевич, М. Павлишин, Є. Сверстюк, О. Соловей, Д. Стус, Ю. Шевельов і ін.). Однак залишається актуальною проблема рецепції В. Стуса, бо не враховується задекларований самим В. Стусом принцип диференціації естетичного і політикогромадянського, продовжується перекриватися героїчною біографією дисидента В. Стуса його дивовижний шлях у глибини трансцендентного, представлений ним у поезіях, що є аналогами одкровень (збірки «Час творчості»і
«Палімпсести»). А тим часом митець, саморецензуючись, відповідаючи
Є. Адельгейму, який аналізував книгу «Зимові дерева» В. Стуса, зазначив:
«Мої оскарження глобальні, а не вузькочасові, режимні». Глобальним, а не
вузькочасовим, В. Стус був у всьому, і в любові також. Стусознавча пара-
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дигма включає в себе спостереження щодо почуття любові і його семантики, але, як правило, дослідники вписують його в контекст націогенезу або
подають як біографічний факт, котрий увиразнює якийсь із моментів життя
В. Стуса. Про стосунки з жінками, і особливо значення шлюбу з Валентиною Попелюх, пише Д. Стус, опираючись на широку фактологічну основу.
Специфіку взаємин В. Стуса з дружиною висвітлює у своїх спогадах Михайлина Коцюбинська, Р. Корогодський, Світлана Богдан у студіях на ґрунті епістолярію митця. Постає панорамне полотно історії любові, яка сягає
міфологічних горизонтів. Почуття того масштабу, який презентується у відносинах В. Стуса і В. Попелюх, можна означити як перебування у владі
позалюдської стихії (тобто незбагненної людським розумом). Так харак
теризував «композиційний центр поетичної світобудови Свідзінського»
В. Стус у розвідці «Зникоме розцвітання». Цю ж тезу цілком можна екстраполювати на самого В. Стуса. Виняткова чистота, абсолютизована відданість, вихід за межі фізичного у простір чистої любові — любові як первинної божественної світотворчої субстанції — характеризують ті відчуття,
стани, переживання, емоції, що вібрують і еманують потужним енергетичним свіченням у житті В. Стуса і Валентини Попелюх. Якщо шукати аналогів, то вони віднаходяться хіба у вершинних творах світового мистецтва,
наприклад, такий рівень почуття постає в драматичній поемі «Одержима»
Лесі Українки — творі, де драматург ввела тему «любові, що дорівнює
смерті» (Т. Гундорова). Це та любов, що дає знання і відкриває шлях до
божественного. Вона рівновелика осяянню, котре стає проломом у безмежність і оголює дно всесвіту. Синонімом до цього відчуття в Лесі Українки є
одержимість. Природу такої любові можна визначити як ґностичну.
Роман «Листя землі» В. Дрозда пропонує подібну модель любові — на
смерть і до смерті. Цей твір розпочато історією стосунків Нестора Семирозума та Уляни і продовжено в наступних драмах та трагедіях як їх сучасників, так і тих, хто передував їхньому існуванню в Краю, чи прийшов після них. Печать Любові, архетип Любові — одна з найприкметніших почут
тєво-структуруючих ознак «Листя землі» В. Дрозда. Це ще один з небагатьох монументальних творів у історії української літератури, де любов —
не просто одна з тем, а фундаментальна категорія художньої концепції.
Щодо В. Стуса — то це реальна історія любові і шлюбу, які набули ста
тусу сакральних. В. Стус зробив трансцендентне набутком історії (К. Москалець). Почуття любові це стосується насамперед, власне, саме активізація
резервів архетипу Любові і дала можливість В. Стусу вийти на таку духовну висоту. Шлях, пройдений В. Стусом (його «самособоюнаповнення»),
вербалізований у поезії «Гойдається вечора зламана віть».
Почуттєвий досвід В. Стуса свідчить про неймовірну душевну культуру і неможливість перебувати на виважених, поміркованих позиціях (вогнистий темперамент, імпульсивність, яскрава чуттєвість, «патологічна чесність», етичний ідеалізм).
На всю глибину надчуттєвої натури проявив себе В. Стус у ставленні
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до Валентини Попелюх. Згідно зі своїм розумінням ролі дружини, коханої
він умотивовував у розмові з Р. Корогодським свій подружній вибір: «Я маю
женитися і вона має бути моїм єством, мною» [7, 88]. Категоричність звучить і в словах В. Стуса про жертовність (яка, до речі, в нього виступає одним із синонімів любові): «Дарувати себе — так само небезпечно, як і бути
обдарованим» [9, 144—145]. Такі критерії властиві В. Стусу в оцінці як
власної особи, так і всіх, з ким його зводила доля.
Валентина Попелюх «гідно й віддано несла свій хрест. Можливо, без
усвідомлення Стусом цієї вірності його хрест був би набагато важчим» [3, 3].
В. Стус інтуїтивно відчув суголосні, хоч і полярні своїй натурі, ритми —
абсолютизовані смирення, покірність, вірність, відданість і жертовність.
Михайлина Коцюбинська писала, що В. Стус свою дружину «…домислювавши узагальнював і підносив на якийсь п’єдестал» [7, 61]. Зі спостереження дослідниці зрозуміло, що вона має на увазі певну невідповідність
між життєвим образом дружини В. Стуса і тим, який він витворював у своїй уяві. Однак В. Стус умів любити, а не домислювати на порожньому місці.
«Третім оком»він зумів продивитися те, чого інші, можливо, й не побачили б. Це була якась «любов Орфея до Еврідіки. Він її й страждання любив» [7, 61]. Вже стало майже хрестоматійним висловлювання В. Стуса про
те, що «Ми з Тобою … вже в історії, то ж будьмо гідні місії своєї» [8, 300].
Піднесено стосунки до рівня місії, переведено інтимно-чуттєве в площину
трансцендентного, інтенсифіковано, концентровано почуття до стану «кри
сталізації», змінено структуру почуття до семантики «над» (надчуттєвість,
надемоційність). Звідси — відповідний рівень узагальнення.

16

…ми разом поєднаємось серцями,
відступляться обожнення і гнів перед
Тобою, Матере і Діво, перед Тобою,
Діво і Жоно [11, 84].
«Краса чистоти непорочної» дружини відбивається в дзеркалах поетової сутності і спричиняє появу цілого ряду творів, де центральний образ  —
коханої — рівновеликий образу первозданної Жінки. Ідея жіночності втілилась у особі Валентини Попелюх. Культ Дами серця постає як культ Дами
Серця, що є результатом найвищого ступеня сублімації, свідченням пла
тонічних переживань експресіоністичної сили. «Сублімований платонізм»
(О. Мудрак) — одна з ланок у довготривалому ініціаційному процесі, яким
є, по суті, життєтворчість В. Стуса.
Цей пласт поезії, якщо сприймати його як естетичне єдине, крім того,
в масштабі концептуальності, являє факт «ейдологічної редукції» (Е. Гуссерль) аж до редукції трансцендентної, тобто до чистого, неопосередкованого еґо. Проступає «контур всепочуття» (В. Стус) при збереженні відчуття
реальних стосунків і фізичного образу жінки, на яку це почуття спрямо
ване.
У любовній ліриці В. Стуса існує, як і загалом у його поезії, два види
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текстів: один цілком сприйнятний для пересічного читача, бо оперує образами, ситуаціями, добре знайомими, знаними і доступними.
Вбери пречисту сукню,
розпукни в сто люстерок,
аби я розгубився
між сміхом і плачем.
Осліплий і отерплий,
лечу на твій сліпучий
всеочисний вогонь [10, 151].
Як зізнається В. Стус, єдине опертя для нього в світі — дружина і її
любов.
…У біді
вже напівмертвий, я в тобі єдиній
собі вертаю певність, що живий,
і жив, і житиму…
…Неначе стовп огненний,
мене ти з себе викликаєш, надиш —
забутим, згубленим, далеким, карим
і золотим.
……………………………………….
і золоті, брунатні, карі очі
йдуть зовсібіч на мене. І беруть
у свій полон [10, 52—53].
Михайлина Коцюбинська зауважила, що в ранніх поетичних спробах
В. Стус «увесь віддавався на волю емоцій, згодом прийшло більше відсторонення, розумові конструкції, предметність, образна кристалізація. Звичайно, «поезія жару» не зникла. Та від традиційних «зовнішніх» словесних
проявів пішла вглиб, у внутрішню форму слова…» [4, 173].
Михайлина Коцюбинська, по-перше, розмежовує поезію В. Стуса на
два види залежно від характеру вияву почуттів, а по-друге, вказує на процес
трансформації слова душевно-чуттєвого в духовно-надчуттєве, що особливо виразно проявляється в любовній герметиці («Місячне сяйво ллє…»,
«З  зазубреними берегами озеро…», «Горить сосна — од низу до гори…»,
«Ти підійшла — а я тебе не ждав…», «Ти десь живеш на призабутім бе
резі…», «Ти тут. Ти тут. Вся біла, як свіча…»).
Ніжність, витонченість почуття, вміння побачити найменший порух
уст, відтінки усмішки, відокремити кожну сльозу і визначити її форму, зауважити мікротінь у очах коханої, відчувати її серце і думки на відстані —
вся ця палітра, занурена в універсальну сутність архетипу Любові, набуває
неймовірної сили та інтенсивності.
«Модерн — свято для ока… Завдання художника — потрапити через
око в душу…» — писав В.Зарецький [2, 16]. Завдання людини з психотипом
експресіоніста, яким був В. Стус, — сягнути глибин суті через «видноту
самовиявлення», через наломи серця вернути утрачену душу в прапервні.
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Я буду тільки тінню тіні тіні,
спаду з лиця, із досвіду, із літ,
єдиним серця жилавим листочком
котитимусь під вітром власних бур.
… Померти на дорозі повертання —
Занадто солодко, аби Господь
Нам не поклав у долі узголів’я [10, 90-91].
В. Стус належав до тих, чия творчість періоду «Палімпсестів» ґрунтувалась «на думці про певну первородну субстанцію, закладену в глибинах
людського духу, незалежну від людини, від її свідомої діяльності, вільної
від деформуючого впливу зовнішнього світу, від несправжнього соціальноісторичного буття», — так характеризував Л. Андреєв «первородний» експресіонізм [1, 11]. Це ж стосується і уявлення про надра жіночої сутності.
«Ідеалізація жінки в поетичній метафорі, зумовлена платонічними переживаннями, сублімованими еротичними спалахами, призвела до її сакралізації, перетворила на об’єкт поклоніння, ставши константою стильової тенденції петраркізму», — пише Г. Юзьків [12, 7]. У вимірі В. Стуса петраркізм, занурений у архетип «я» поета, збагачується орфічним досвідом, і
осяяні світлом ідеальної любові константи петраркізму (очі, руки, волосся,
серце) в почуттєвій парадигмі поета насичуються енергією живого болю,
узгоджуючись із притаманною В. Стусові ідеєю «трагічного стоїцизму»:
«як серця гуділи в трубежі і уста затамували муку» [10, 190]; «бо серце стало на порі, бо шалом пойнялось» [10, 188]; «тобі оббухли слізьми губи білі»
[10, 37].
Зажди! Нехай паде над нами дощ
спогадувань святошинських, пречиста.
О залишись! Не смій іти до міста
занудливих майданів, вулиць, площ.
Ти ж вирвалася, рушила — гірський
повільний поповз, опуст, розпадання
материка, раптовий зсув і дляння,
і трепет рук, і тремт повік німий [10, 37].
Любов, залишаючись незмінною в плані світотворчої сили, одного з
основних рушіїв духовного вдосконалення, має свій естетичний образ залежно від координат, в які її вписують. У вимірі В. Стуса градація любові сягає
тих меж, за якими починається містичний досвід осяяння і провидіння.
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Галина Яструбецька
За читанням Василя Стуса: цикл
***

вином любові.
Готові випити любов до дна?

*

Що́
нам
розп’яттям Сина показали?
що ми невільні вибирати шлях?
і птах
судьби
припнутий до кілочка
і кожному відміряно?
і крам
що для одного буде завалящим
а другий не складе йому ціни?
— Розпни! —
гримить реве понад віками
руками
не прикритись від каміння
небесного
і
вéсни
й
зими
йдуть і йдуть і йдуть
несуть
невідворотності поклажу
аж тоскно часом жили загудуть
від пожадання
кров навспак погнати
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а
що було б, якби
замість «розпни!»
той натовп прокричав
«Помилувати!»,
як
пішла б історія?
Маяк
у світовому океані
так спалахнув би, що
на всі віки
минущі
і
прийдешні
дорога світла зринула б,
і
йшла б,
і
йшла б
від неба до землі,
і
всі малі
зробились би великі,
дволикі Януси
запалися б у смерть,
ущерть
би
виповнилася Ґрааля чаша
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Не, знати,
що
сказати нам хотіли.
Що тіло —
то всього лиш добрий глек
з вузесенькою шийкою?
По краплі цідиться життя,
а як загусне, ствердне —
каяття
тонісінькою цівкою сочиться.
Навчиться (врешті)
хоч би хтось
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***

читати й між рядків
посланія Господні?
На споді
істина —
не на вершечках.
На сонячних вервечках
зависнув час
і косить, косить…
Лиш той, хто добре плаває,
із дна
предивні перли істини виносить.
17.05.12р.

***

В.Стусу
Немовби кущ троянд
пребілих —
цей чоловік.
Не вік,
не два
пішло,
аби потік
думок незвичних
і
любові світло
знайшли свій вияв
та
ім’я —
Василь
із роду Стусів.

то він і не зажмуривсь.
Дубалá
лиш ніч знялась,
а
«золоті ножі»
спливли сльозою.
а
чи
то
роса Господня?

*

Зі споду
тисяч літ
підноситься золотоглавий міт.

*

Яка ж то сила світ цей повела
все косо-криво, манівцями, вирвами,
що,
як в троянди світло з серця вирвали,

*

Під Василя
мав вимінитись
світ.
9.02.12

Пам’яті В.Стуса

І.

*

Очі болять дивитись,
мов гори горнуть,
а
не
кадри.
Квадри
Стусового Храму Болю.

*

«Просвітлої дороги
свічка чорна».

По полю,
ой та по запустілому полю
вітер тернину жене.
Хто що сіє,
то те і жне.
Тільки сходить не зразу
те,

що
сіється.
І жати приходиться іншим,
якщо
знайдеться
серп.

*

Стерпла
земля
розпрощує жменю збілілу.
О, як боліло!

Як
ця
білота болила!
Зімліле
небо
всею вагою впало
на груди своїй дитині.
Навіки вічні.
Во ім’я Отця
і
сина.

ІІ. В. Попелюх — дружині В. Стуса.

Один
на цілу осінь
квітує терен.
Не боязко.
Але й не пишно.
У тиші
золотого мерехтіння
кожніська квітка
відкидає тінь.
Видзвонюють краплини
дощу осіннього,
ачи роси,
чи сліз.
Узвіз
Чумацький

***

і
мука?

*

Стукає
під віком
його жива пам’ять
і,
мов руки жінки,
тріпоче.

*

Бог
не
витримує —
відводить Очі.
20.11.11.
зорями всенощними
обсіює гілля квітуче.
Учта
осіння
і
білюній цвіт.
Це — виклик світові?
Та чи ж то він почує?
Чи зможе чути?
Хіба що промінь,
в колючки узутий,
десь там,
поміж пелюсток,
заночує.
6.02.12, м. Луцьк

80 років Василю Стусу

Про що
ця жінка
слухала,
руками впавши
на труни віко?
Про те,
що вона —
Евридіка
і
навіки
буде немилосердно жаданою?
Про те,
що ждати —
її приділ,
і
смисл,
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Алена Брава

БЕЛ

Нарадзілася ў Барысаве. У 1989 скон
чыла факультэт журналістыкі Бел
дзяржунівэрсітэта, пасля чаго з’ехала
з мужам-кубінцам і дачкой на Кубу.
Уражанні ад жыцця на сацыялістычнай
Кубе Фідэля Кастра ляглі ў аснову дэбютнай кнігі прозы — «Каменданцкі час
для ластавак», якая была ўганаравана
прэміяй «Гліняны Вялес». Аўтарка
апавяданняў, аповесцяў, рамана «Менада і яе сатыры», якія друкаваліся ў
часопісах Беларусі і Даніі, выходзілі
ў многіх анталогіях. Аўтарка кніг прозы «Каменданцкі час для ластавак»
(2004), «Рай даўно перанаселены»
(2012), «Дараванне / Прощение / Verge
bung» (2013 — з перакладам на рускую і нямецкую мовы). За кнігі «Каханне ў ценю казарм Манкада», «Спектакль у чорным тэатры», «Менада і яе сатыры», якія
выйшлі ў выдавецтве «Franc-Tireur USA» (ЗША), узнагароджана літаратурнай
прэміяй «Silver Bullet» («Сярэбраная куля») выдавецтва «Franc-Tireur USA».

Ясным ранкам у Абэль Сантамарыя
Проза
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«Хадзі сюды, putica1», — гаворыць Рафаэліта, прачнуўшыся. Грубы
сэнс на чужой мове прабуксоўвае, як легкавушка ў рэдкай гразі, яна
ўспрымае толькі інтанацыю — узбуджана-патрабавальную. Затое Вівіян,
жонка зводнага брата Рафаэліта, якая ўжо не спіць і ўсё чуе (замест сцен
паміж пакойчыкамі — трысняговыя перагародкі), будзе потым усплёскваць
рукамі ў танных бранзалетах-змейках і паўтараць глыбокім кантральта:
«Мі ма-адрэ!»2 Інтанацыя ў тутэйшых набірае разгон напрыканцы фразы.
Голас узмывае ўверх, як лятак (які год таму мог бы ўпасці з ёю на борце ў
Атлантычны акіян, але ж вось не ўпаў, даляцеў). А мармытанне крыві
манатоннае: раўнамерныя штуршкі ў скронях, грудзях, улонні. Калі чалавеку
1
2

Шлюшка (ісп.).
Мамачка! (ісп. — ¡Mi madre!).
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пераліць кроў чужой групы, ён памрэ. Нават боль, калі доўга-доўга насіць
яго ў сабе, становіцца манатонным, як шоргат за драўлянымі дошчачкамі
жалюзі ў сезон дажджоў, як акіян, што амывае гэты чужы для яе востраў.
«Чаму ты дазваляеш яму так сябе называць?!» — пытаецца Вівіян.
Вівіян не разумее: жонцы Рафаэліта ўсё роўна, як менавіта называе яе муж
у час непазбежнай ранішняй amor. У гэты момант яна пачынае ўспамінаць
вершы, бо даўно заўважыла: калі канцэнтравацца выключна на рытме верша, гэта дапамагае трываць. Аказваецца, яе памяць захавала ўсе-ўсе вершы,
якія завучвала калісьці дзяўчынка з даўгой тонкай коскай («мышыным
хвосцікам»), пры гэтым яна мела звычку пакусваць яе заслінены кончык.
«Князь ў тым хораме жыў, слаўны свету ўсяму...» — «Што? Што ты там
шэпчаш?» — пытаецца Рафаэліта. Гусляра ўжо закопваюць у магілу жыў
цом, калі Рафаэліта нарэшце канчае. «Ты — павахаваная жыўцом наложніца мёртвага фараона», — напісала ёй нядаўна ў лісце з дому сяброўка. Цяпер, з бронзавага адцення скурай, увільготненай потам, нібыта каштоўнымі
мазямі, нерухомы Рафаэліта сапраўды нагадвае мёртвага фараона.
Зрэшты, часам узгадваць вершы няма патрэбы: іх з Рафаэліта сын, Ігнат (тут яго клічуць Ігнасіа) раптам пачынае гучна размаўляць у сне. Тое
адбываецца з-за парушэння коркавага рытму аднаго з паўшар’яў мозга.
Дыягназ афіцыйна пацверджаны мясцовымі медыкамі, і таму яна мае
поўнае права ў гэты момант паставіцца зняважліва да «абавязкаў сеньёры».
Яна адкідвае з калыскі супрацьмаскітную сетку. Хлопчык увесь узмакрэў
ад поту (хоць вентылятар і гудзе кругласутачна), валасы раскудлаціліся і
прыліплі да лба. У Ігната даўгія валасы, гэта яе «дзівацтва»усе тут асуджаюць, таму што хлопчык павінен вырасці сапраўдным «мача», то бо лаціна
амерыканскім быком, а не якім-небудзь «пахарыта», як зняважліва назы
ваюць тут геяў. Аднак яна не дазваляе стрыгчы сыну валасы, бо, засынаючы,
ён мае звычку прыкрываць пасмачкамі павекі, як быццам бы навакольная
рэчаіснасць выклікае ў яго агіду. Але тое, чаго ён не жадае бачыць, прасочваецца ў сны, і мозг, працуючы ў няправільным рытме, не паспявае справіцца з нашэсцем пачвар.
Шкада, што ў яе няма хаця б «мышынага хвосціка», каб падтрымаць
тую дзіцячую гульню ў хованкі. Затое яна можа — вершы навучылі яе
выпадаць з рэальнасці — згуляць у іншую гульню: трэба толькі заплюшчыць
вочы, калі Рафаэліта яе абдыме, і тады на ўнутранай паверхні павекаў, як на
экране, можна будзе ўбачыць твар таго мужчыны... Ад пяшчоты адразу ж
перахоплівае дыханне. Слёзы пяшчоты казычуць скуру на шыі — там, дзе
сонная артэрыя (той мужчына паказваў ёй сонную артэрыю). Яна выцірае
слёзы далонню, цяпер у яе вільготнае запясце. Там відаць блакітныя галінкі
венаў. Калі іх перарэзаць нажом ці брытвай, можна памерці. Той мужчына
расказваў ёй пра такія выпадкі. Навошта расказваў? Ведаў, як невыносна
будзе ёй тут без яго? Але ж цяпер — яна, здаецца, усур’ёз загулялася ў тую
гульню, — цяпер ён тут... Вядома, немагчыма не адчуць, як самі сабой расслабляюцца скамянелыя цягліцы. Як манатонны шоргат яе крыві раптам
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супадае з вогненнай пульсацыяй крыві чужой. І не тое каб яна не ведае, што
адбудзецца потым: акіянская хваля накрые іх абодвух адразу, і вынырнуць,
не паддацца той неадольнай сіле яна ўжо не зможа. Востры пах чужой
скуры, да якога яна так і не прывыкла за час замужжа, — пах гэты прымушае
яе ўспомніць... і міжволі ўпіцца пазногцямі ў спіну Рафаэліта. Цяпер яна
яшчэ больш ненавідзіць яго і сябе.
Рафаэліта задаволены. Гэтыя драпіны на бронзавай скуры фараона ён
будзе дэманстраваць Хасэ і Амадзіта, калі тыя прыйдуць увечары паслухаць кружэлкі. «Mi mujercita loca»1, — будзе казаць ён, паціскаючы плячыма
і наморшчыўшы твар, нібыта ад болю. Сябры будуць з захапленнем цмокаць
языкамі, паўтараючы «¡Coño!»2, а ў момант рытуальнага пацалунка на
вуліцы або ў краме — тут прынята пры сустрэчы цалавацца — будуць
імкнуцца цясней прыціснуцца да яе.
Сонца ўжо пранікла ў паціа, расцяклося па кафлянай падлозе яйкавым
жаўтком. Яшчэ адзін ясны ранак у Абэль-Сантамарыя. Зрэшты, пахмурных
тут і не бывае. Паўгода таму яна гвалтам вырвала сябе з кранаючага душу,
як усмешка няўпэўненага ў сабе чалавека, пейзажу беларускага лета і апы
нулася ў самым пекле лета аргіястычна-фантастычнага, сярод неймавернай
прыгажосці дрэў і кветак, што нахабна штурмуюць органы пачуццяў
буянствам фарбаў і дурманлівых пахаў. У гэты час алея старога парку, дзе
яны сустракаліся з тым мужчынам, стаіць у прасветленай галізне, —
цішыню, здаецца, можа парушыць нават нясмелы дотык сняжынкі. Снег...
Яна забыла ўжо смак ільдзінкі, што растае на языку. Для яе час спыніўся
паўгода таму, у ліпені. Вечнае лета...
Неахвотна яна ўстае з ложка і валачэцца на кухню. Рэбека сядзіць у
сваім плеценым крэсле-качалцы з маленькім, як напарстак, кубачкам кавы.
Яна таксама налівае сабе кавы, адчуваючы спінаю нядобразычлівы позірк
свякрухі.
— Ты ніколі не зможаш прыстасавацца да жыцця на Кубе, — кажа
Рэбека. — Не, не зможаш...
Яна хоча запярэчыць, як звычайна, але слёзы раптам падступаюць да
горла. Рэбека глядзіць на яе (уважліва? асуджальна?), схіліўшы набок сухую
галоўку, твар колеру падгарэлага чурра, што смажаць на вялізных патэльнях
у Parguе de Diverciones3.
Таму што не кахаеш Рафаэліта.
Што ж, старая можа пахваліцца назіральнасцю. А, ліха з ёю, з
Рэбекай… Яна ідзе ў каморку ля кухні, дзе са столі звешваецца металічнае чэрава танкера — рэзервуара для вады, якая паступае раз у тры дні.
Мыюць бялізну толькі ў «дзень вады», калі замест зрасходаванай набягае
новая. На вяроўцы боўтаецца майка Ігнасіа, якую яна ўчора памыла рэшт
камі вады (у хлопчыка пайшла з носа кроў), за што атрымала вымову ад
Мая вар'ятка-жоначка (ісп.).
Д'ябал! (ісп.).
3
Парк забаў (ісп.).
1
2

1

Мядовы месяц (ісп.).
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Рэбекі. Яна выцірае майкай слёзы, узгадваючы аповед класіка пра жанчыну,
якая выйшла замуж без кахання: нават рыпенне маснічын пад нагамі нелюба было для яе невыносным. Тут, прынамсі, падлога не рыпіць — кафляная,
як у прыёмным пакоі бальніцы. Бальніцы, куды хацеў адвезці яе той муж
чына цёплым чэрвеньскім вечарам за месяц да таго, як яна апынулася ў
Шарамецева з чужаземнай візай на ПМЖ...
...Яшчэ днём Ігнат засяроджана спрабаваў разабраць на часткі цэлулоід
нага пупса, а надвячоркам серабрысты слупок тэрмометра ўзляцеў у завоблачную вышыню трызнення. Прыціскаючы да грудзей палаючае дзіця, яна
кідалася з пакоя ў пакой пустой кватэры: бацьку і маці першыя ж цёплыя
дзянькі зманілі на лецішча, а малады муж (яны з Рафаэліта толькі тыдзень
як схадзілі ў Палац шлюбаў, менавіта — схадзілі, як у краму альбо кінатэатр)
праводзіў luna de miel� недзе ў інтэрнаце, з сябрамі па зямляцтве. Жаўтаваты
тэлефонны дыск апісаў кола і маленькую дугу: поўня, ушчэрбны Месяц.
Іх было двое: медсястра, стомленая жанчына сталага веку, і ўрач гадоў
трыццаці, хударлявы, рукавы халата закатаны да локцяў, з кішэні — чорная
трубка фанендаскопа. Схіліўся над дзіцём, штосьці сказаў медсястры глу
хаватым голасам. Бразнула аб сподачак пустая ампула... Яна стаяла — ашаломленая, узрушаная. Неспасцігальны цуд аказаўся захутаны, як у мантыю,
у паўсядзённасць. Шпрыц, ампула, карта выкліку... «Можам адвезці вас у
дзіцячае аддзяленне», — ён упершыню зірнуў на яе ўважліва (потым ён
казаў, што позірк у яе тады быў такі ж нетутэйшы, як у дванаццацігадовай
дзяўчынкі, ахвяры дарожнага здарэння, якую ён не паспеў давезці да
бальніцы паўгода таму). Вочы ў яго былі шэра-блакітныя, з прыпухлымі,
запалёнымі павекамі, як быццам бы ён доўга-доўга плакаў і толькі нядаўна
супакоіўся.
«Хлопчык мой родны», — сказаў голас унутры яе.
Ёй здалося: ён таксама яе пазнаў. Але малы ўжо спіць у калысцы, лобік
у яго прахалодны і вільготны, і час ісці — урача «хуткай»чакаюць у іншым
месцы. І няма магчымасці затрымаць яго тут, хоць у гэтай сустрэчы — яна
тое ўмомант зразумела — і быў сэнс яе нараджэння на свет у маленькім
беларускім гарадку, што патанае ў пыльнай зеляніне клёнаў, з якога яшчэ
паўгадзіны назад яна рвалася з’ехаць назаўжды на невядомы востраў...
Ля дзвярэй ён затрымаўся, прапусціўшы ўперад медсястру, яшчэ раз
уважліва на яе зірнуў. «Я зайду паглядзець дзіця... пасля дзяжурства...»Калі
дзверы за ім зачыніліся, яна апусцілася на зэдлік у вітальні, з цяжкасцю
стрымліваючы жаданне бегчы за ім, за белым яго халатам, куды б ён ні
адправіўся: да пракажоных са званочкамі на шыі, да ахвяр тэракту пад
абломкамі будынка. І нічагусенькі ж яна пра яго не ведала, акрамя галоўнага:
родны, родны, родны...
Ён прыйшоў раніцай, з пацеркамі дажджу ў цёмна-русых валасах. Яна
ўскочыла з зэдліка ля дзвярэй, дзе так і прачакала яго ўсю ноч, калоцячыся
ад дзіўных дрыжыкаў; толькі аднойчы, адправіўшыся зірнуць на сына, ме-
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ханічна сунула сабе пад паху тэрмометр — аказалася трыццаць сем і восем.
«Нічога, — сказаў ён, дакрануўшыся тыльным бокам далоні да яе сухіх
гарачых вуснаў. — Хутка пройдзе...»
...Тады, пры першай сустрэчы, яна памылілася: яго вочы пачырванелі
не ад слёз, а ад празмернай колькасці сутачных дзяжурстваў, бо ў дзевяці
павярхоўцы на ўскраіне горада ўжо будавалася кватэра, якая з’ядала ўвесь
сямейны бюджэт. Ён неяк паказаў ёй драўляную бацькоўскую хату, дзе жыў
пакуль што, — з весела расфарбаванымі аканіцамі, з ганкам, увітым дзікім
вінаградам, і яе сэрца зайшлося ад пяшчоты і замілавання. Непадалёку ад
будынка станцыі «хуткай дапамогі»быў стары заглухлы парк; ён паказаў ёй
зарослыя лопухам ды цыкорыем лаўкі летняга тэатра, дзе калісьці пазна
ёміўся з той, што забяспечыла неабходны састаў сям’і для атрымання
законных квадратных метраў. Калі ў яго выпадала вольная ад дзяжурстваў
гадзіна, яны ішлі за горад, да ракі, дзе раслі велічэзныя старыя вербы. Ён
цалаваў яе закрытыя вочы, абмацваў, нібы сляпы, яе твар, а яна моршчылася,
як ад болю. «Што з табой? Табе балюча?»— «Не... так добра, што цяжка
стрываць». — «У шчасці і ў пакуце — адна сіла». — «Адкуль гэта?»—
«Сатпрэм. Чалавек, якому пасля канцлагера любыя сцены здаваліся турмой». — «І што з ім стала?»— «Ён шмат падарожнічаў, нідзе не затрым
ліваючыся надоўга. Аднойчы ў Індыі сустрэў жанчыну, якую ўсе называлі
Маці. Ён застаўся там і правёў побач з ёю дваццаць гадоў». — «А потым?»—
«Потым яна памерла». — «Ты шмат чытаў...»— «Так, вольнага часу калісьці было забагата...»Пра яе хуткі ад’езд яны наўмысна не гаварылі.
Уночы, калі ўсе ў доме засыналі, яна кралася да тэлефона, перацягвала
апарат з вітальні ў свой пакой, клалася на падлогу, круціла месяцовы дыск.
Ён даў ёй нейкі нумар станцыі «хуткай», які адказваў глухаватым яго голасам. Толькі яму, а не мужу, магла яна расказаць пра дзіцячыя свае крыўды,
пра любімыя кнігі і фільмы, пра школьныя паездкі. А потым недзе аддалена
неслася: «Трэцяя, на выклік! Трэцяя...»— ён паспешліва развітваўся, а яна
пакорліва чакала, схаваўшы твар у далонях і лежачы на падлозе сярод
квадратаў святла і ценю, нібыта пераможаная шахматная каралева. Чакала
гадзіну, паўтары — пакуль нумар зноў не адкажа. Часам ён набіраў яе нумар сам, загадзя агаворваючы дакладны час, і калі званок затрымліваўся на
некалькі хвілін, яна закрывала далонню вочы і скурчвалася на падлозе ў
чаканні смерці, бо ведала: калі тэлефон не ажыве — у яе арганізме адбудзецца непапраўная катастрофа, таямнічая цэнтраімклівая сіла, што ўтрым
лівае разам яго клеткі, імгненна аслабне і наступіць хаос, як да пачатку
зямных часоў.
«Ты выглядаеш самотным, як дзіця, што згубілася ў натоўпе». —
«Кожны мужчына ў нейкім сэнсе як згубленае дзіця». — «Або як той вязень
канцлагера, што пазбягаў чалавечага жытла, пакуль не сустрэў Маці, так? Я
хацела б быць тваёю Маці: ты мне родны, нібыта я сама цябе вынасіла і нарадзіла...»— «Не трэба... так казаць». — «Усё роўна буду гаварыць: я кахаю
цябе...»
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...У дзверы гучна стукаюць, яна ўздрыгвае і паспешліва выцірае слёзы.
Гэта Данаіс, сваячка Рафаэліта. Вялізная галава на танюткай шыйцы. Галава астрыжана нагала з-за вошай і падобна да гіганцкіх памераў какосавага
арэха. Данаіс шаснаццаць гадоў, але ў яе ёсць двухгадовы сын Раберта,
гнуткі, як яшчарка, нібыта зусім без костак, і, здаецца, ужо алкаголік: усюды
носіць з сабою піва ў бутэлечцы, на якую нацягнута брудная пракушаная
соска. Развінчаны хлопчык кідаецца да стала, прагна хапае прыгатаваны
для Ігната сняданак. Больш хлеба ў доме няма, але Рафаэліта і брывом не
вядзе. Наадварот, пасадзіў дурніцу ў крэсла-качалку, частуе кавай: а як жа,
гэта ж — сям’я, la familia. Са сваякамі тут прынята дзяліцца апошнім.
Нядаўна Рафаэліта пазычыў стрыечнаму брату, паліцыянту Хорхе, свой
шэры касцюм, які купілі яму на вяселле яе бацькі: у Хорхе, якому карцела
ажаніцца, не аказалася цывільнай вопраткі. Ад Хорхе «шлюбная ўніформа»
перайшла да наступнага сваяка: як высветлілася, ніводны мужчына з гэтага
шматлюднага клану не мае касцюма. Але на тое і кубінская сям’я, каб ува
ўсіх усё было агульнае: вопратка, ежа, жонкі... Калі свёкар упершыню
паспрабаваў прылашчыцца да яе ў адсутнасць Рафаэліта, завішчэла так,
што ў вокны пачалі зазіраць цікаўныя, і стары адкаціўся, мармычучы ней
кую незразумелую лаянку.
Неўзабаве высвятляецца, навошта завітала Данаіс: сеньярыне ГалаваКакосавы-Арэх уздумалася адправіцца з дарагім сыночкам на прагулку ў
Parguе de Diverciones, а каб той не сумаваў, яна пажадала прыхапіць Ігнасіа.
— Але Ігнасіа яшчэ не снедаў, — спрабуе пярэчыць яна.
— Дык што з таго? У парку купяць марозіва і чурра, —Рафаэліта ўжо
сыпле ў брудную працягнутую далонь манеткі па 10 і 20 сентава.
— Чурра — дзіцяці?! Гэтую гідоту, якую смажаць з ранку да вечара на
адной і той жа порцыі тлучшу?
— Зараз якраз раніца, так што тлушч свежы! — Рафаэліта рагоча,
задаволены сваёй дасціпнасцю.
— Але я планавала накіравацца з хлопчыкам да сямейнага ўрача, —
робіць яна апошнюю спробу.
— Мой сын пойдзе, куды захачу я! — павышае голас — не, ужо не
Рафаэліта, а Рафаэль Альберта Артэга Фернандэс, за яго спінай імгненна
вырастае ягоная сям’я, лес продкаў, усіх гэтых Артэга і Фернандэсаў,
барадатых канкістадораў і афрыканскіх нявольнікаў, якіх перамяшала ў
адным тыглі варварская зямля, у якой плавяцца нават косткі. Яна разумее,
што супраць гэтых мускулістых самцоў, аднолькава чорнакучаравых і
белазубых, ёй не зрабіць анічога. Яе дзіця выводзяць. Яна спрабуе не думаць пра тое, што можа здарыцца, калі... калі дурніца пасадзіць малых на
«чортава кола»альбо згубіць сярод чарнаскурых падлеткаў, што ўвесь час
таўкуцца ў заапарку. Дарэчы, там, у заапарку, яна неяк убачыла сярэдне
еўрапейскую лісіцу, роднага звярка: некалі рыжая яе поўсць ад трапічнай
спякоты збілася ў каўтуны і выліняла, няшчасная спрабавала схавацца ад
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сваіх мучыцеляў, якія кідалі ў яе мандарынавыя скуркі, паперкі ад «Ameri
cana». Але куды схаваешся ў клетцы? Пэўна, толькі гэтая гаротніца з аблез
лым хвастом і была тут яе сям’ёй...
А як жа чалавек, што прывёз яе сюды? Хіба Рафаэліта — не яе муж,
дадзены ёй hasta la muerte1? Яна ідзе да сябе ў апартамента — закут без
дзвярэй, — дастае стос лістоў. «Putica, я не знаю если у тебя было такое
чувство как у меня но для меня эти выходные были самые красивые и
хорошие дней из нашего отношения я ни когда до этого чувствовал так
хорошо с тобой. Ты была более красивая, добрая и хорошая, чем раньше, ты
впервые прямо-прямо показывала что любишь меня. До этих выходных мы
жили плохие моменты, но я люблю тебя из самого первого момента в
котором мы встретились и большее буду любить, когда ты будешь рождать».
Гэтае напаўпісьменнае трызненне (а чатыры ж гады праходзіў узмоцненны
курс рускай мовы, лайдак!) Рафаэліта пісаў ёй у адну клініку, дзе яна ляжала
на захаванні, а ў інтэрнат прыходзіла толькі ў выхадныя. І чым жа, цікава,
была яна такая «добрая и хорошая»тады? Хіба тым, што, уладкаваўшы на
падушцы досыць вялікі жывот, складала «прошение» на імя Фідэля Кастра,
каб той дазволіў ёй пабрацца шлюбам з кубінскім студэнтам-трэцякурснікам
(выхадцам з «вострава Свабоды» іхнія ўлады дазвалялі браць шлюб з беларускамі толькі на пятым курсе). Не, зусім не таму, што так ужо моцна кахала Рафаэліта, пісала яна легендарнаму «барбуда»: проста ведала, што яе
ўласны бацька не пусціць яе на парог з дзіцём і без мужа. Рафаэліта адпраў
ляць «прошение» не дазволіў, сказаў, што Камандантэ заняты Рэвалюцыяй
і яго нельга турбаваць па дробязях: усяго толькі і спраў — нейкая «пута»
заляцела! Менавіта — «заляцела», якраз паспела, пакуль на інтэрнацкай
кухні падскокваў і пляваўся тлушчам на патэльні Рафаэлітаў біфштэкс: кубінскія «мучачас»аддавалі перавагу мясным стравам (гэта ўжо на востраве
яна зразумела, чаму: тут дык па картцы выдаецца адзін біфштэкс у тыдзень).
Юнацкі нігілізм, прага жыцця — вось што тое было, а не каханне.
...У час шпацыраў па горадзе, у якім яны абое нарадзіліся і выраслі
(амаль на суседніх вуліцах!), доктар «хуткай» расказаў ёй пра сябе. У
старэйшых класах з ім адбыўся няшчасны выпадак. Расколіна ў галоўцы
сцегнавой косці прыкавала яго да ложка на тры гады. Тры гады нерухомасці — эксперыментальная методыка вядомага прафесара: косць павінна была
зрасціся сама, з цягам часу. За тры гады ён навучыўся гуляць у шахматы
(стаў чэмпіёнам горада) і прачытаў шмат кніг, у тым ліку па філасофіі, псіхалогіі, гісторыі рэлігіі — усё, што можна было знайсці ў бібліятэцы пад
вокладкамі тыпу «Навуковы атэізм»ды «Крытыка буржуазнай філасофіі». З
прачытанага ён вынес перакананне: чалавецтва падобнае на вялікі карабель, які плыве па акіянскіх водах у невядомым для пасажыраў і каманды
накірунку. На караблі адны спяць, другія моляцца, трэція кахаюцца — усё
гэта выпадковыя дзеянні, якія не маюць нічога агульнага з мэтай падарожжа. Каб не адчуваць страху перад невядомым, пасажыры займаюцца дробя1
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зямі, а потым самі ж і пачынаюць верыць, што тыя нікчэмныя рэчы і ёсць
мэтай. Усе аўтары — ад Платона да Хайдэгера — спрабавалі ў меру сіл
вызначыць напрамак шляху, але, мяркуючы па ўсім, думаў ён, гэта было
марным заняткам, бо з самага пачатку пад компас быў кімсьці падкладзены
магніт. Вось толькі — кім? Найпрасцейшы адказ прапаноўвала хрысціян
ства, але самая прастата прымушала сумнявацца. У рэшце рэшт ён стаміўся
ад бясконцых разваг, ды і над Вавілонскай вежаю кніг, напісаных шукальнікамі ісціны, узвышаўся, як скала, адзін аўтар, які на пачатку часоў прадказаў
безвыніковасць любога пошуку: «Усё мітусня і знямога духу...»
Косць зраслася выдатна, ён нават не кульгаў. Палюбіўшы за гады
хваробы адзіноту, мог загразнуць у багне незлічоных інтэрпрэтацый, калі б
не армія. Так, яго чамусьці заграблі ў армію. Там, акрамя вымушанай блізкасці да людзей абмежаваных, яму давялося паспытаць мноства зусім не
экзістэнцыяльных, а самых што ні ёсць грубых і прымітыўных пакут. Ён
імкнуўся дагнаць аднагодкаў ва ўсіх страявых і марш-кідках: з яго поўнай
фізічнай непадрыхтаванасцю гэта было цяжка. Пухіры на руках і нагах ператвараліся ў незагойныя язвы. У летнюю спякоту цела пад потнай гімна
сцёркай пакрывалася нарывамі («на памыўку» іх вадзілі раз у тыдзень, як
быццам бы абаронца Радзімы менш любіў бы яе, прымаючы душ штодня).
У санчасці гнайнікі ўскрывалі, байца адразу ж адпраўлялі на наступны
марш-кідок. Старшына, прыходзячы ў казарму, выкідваў у смецце ампулы,
якія маці прывозіла яму для апрацоўкі ран. Але ўсё тое было нішто ў
параўнанні з так званым трэцім законам дэсантніка: адзін за ўсіх, усе за
аднаго. Гэта значыла, што, калі ён не ўкладваўся ў нарматыў, адпрацоўваць
прымушалі ўсё падраздзяленне. Яму пашанцавала: разлютаваныя хлопцы
яго не білі. Але ад гэтага было не лягчэй...
«І тады я навучыўся ні аб чым не думаць. Я пабудаваў унутры сябе
двайную ахоўную сцяну: супраць уласных думак і пачуццяў і супраць так
званай рэчаіснасці...»
Пасля арміі ён выбраў медыцыну як процівагу адцягненым каштоўна
сцям экзістэнцыялізму і юнгіянства. Скончыўшы інстытут, застаўся на станцыі
«хуткай», дзе падзарабляў пасля трэцяга курса. Ажаніўся... мімаходам — так
ён казаў. З’явілася дачка. Зрэшты, жыць не думаючы, — дэвіз, які ён абраў у
арміі, — не атрымлівалася. Акіян пакут, відавочна бессэнсоўных, плёскаўся
вакол урача «хуткай». «Чалавек, які ведае, навошта, можа вытрываць любое
як, — успамінаў ён словы Ніцшэ, вяртаючыся з чарговага выкліку. Дык навошта? Дакладней — за што? А тут яшчэ падаспела вясёлая часіна, калі з людзей як быццам бы вынялі стрыжань, і ўсё, што раней было цяжка нават уявіць,
стала магчымым. Атрымлівалася: чалавеку, прынамсі, гома постсавецікусу, не
патрэбная была свабода — каштоўнасць, якую абвяшчалі найвышэйшай ку
міры яго юнацтва Франкл ды Фром. А яшчэ часта гінулі бязвінныя, напрыклад,
дзеці... І тут таксама падпільноўвала небяспека: залішняе спачуванне для
ўрача — шлях да самаразбурэння. Ён зразумеў гэта, калі не паспеў давезці да
бальніцы дзяўчынку, якую запозна выцягнулі з палаючага «пежо»...
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А потым быў той выклік да дзіцяці з тэмпературай. Ён вярнуўся ў ма
шыну з дзіўным адчуваннем. Калісьці, лежачы нерухома ў сваім ложку і
перачытваючы «Жыццё Рамакрышны», ён праводзіў пакутлівыя гадзіны,
спрабуючы дасягнуць «маўчання розуму». У той вечар упершыню за шмат
гадоў яму раптам стала незвычайна лёгка, усе пытанні самі сабой разышліся
кругамі па вадзе. Думак не было — навокал плёскаўся чысты акіян асалоды.
Як быццам бы ён вярнуўся дамоў...
«Калі ты затуліла сабе далонню рот... я пазнаў гэты жэст: так аберагаюць сябе ад граху выпадковага слова... Дзе, калі я гэта бачыў?»— «І я адчула, што ведаю цябе ўсё жыццё...» — «У тую ноч... твой сын яшчэ штосьці
гаварыў у сне... гэта я таксама памятаю...» — «Як дзіўна... Мы настолькі
блізкія адно аднаму, што проста мусім быць разам...» — «Гэта было б
выклікам сусветнаму парадку, пабудаванаму на бяссэнсавых пакутах. Нас
проста расплюшчыць, як два аўто ў час дарожнай аварыі. А ты б хацела
разам?» — «Хіба ты пытаешся ў безнадзейна хворых — тых, да каго
прыязджаеш толькі абязболіць, — ці хацелася б ім жыць?» — «Прабач...»
Не, тое быў не Эрас, з банальнымі стрэламі хітраваты грэк, і не Кама
старажытных індусаў, што падарожнічае на папугаі. Гэта было штосьці
іншае. Было незнаёмае адчуванне: праз яе трапяткое цела, перарывістае
дыханне, слёзы ён нечакана прарваўся да таго чароўнага стану, прайшоў
самым кароткім шляхам да той таямніцы, над разгадкай якой біліся на працягу стагоддзяў містыкі Усходу і аскеты хрысціянства. Ён дасягнуў...
«А потым ты азірнуўся на сцяну, якую так доўга, цагліна за цаглінай,
узводзіў паміж сабою і светам, — яна ляжала ў руінах. І тады ты пасапраўднаму спалохаўся...» — «Адкуль ты ведаеш?» — «Я адчуваю ўсё,
што з табой адбываецца. Не бойся. Я хутка з’еду адсюль. Назаўсёды. Ты
будзеш мне пісаць? Будзеш? Будзеш?» — «Кожны дзень...»
Яна разгладжвае далонню яго ліст — танюткі канверт з просценькім
малюнкам. «Дзяўчынка мая! Вось ужо месяц усюды нашу з сабою, як талісман, экзатычны канверт з выявай аргенцінскага майго калегі Чэ. А яшчэ
засталася звычка, калі дзяжуру ўночы, акурат а палове дванаццатай чакаць
тэлефоннага званка...» Яе зноў калоцяць дрыжыкі. Нервы нікуды не вартыя.
Гэта ўсё з-за сноў. У рамане аднаго з былых лагернікаў (яна тут шмат
чытае  — як той мужчына ў час вымушанай сваёй нерухомасці) «ворагі»
едуць-едуць-едуць па этапе, і самае дарагое можа ім толькі прысніцца, і
сніцца, і вымотвае душу горш, чым выхадкі канвою ды фінкі блатных. Верагодна, ад сноў пра роднае якраз і вар’яцеюць... На фестывалі лацінааме
рыканскага кіно нядаўна паказалі фільм пра мясцовыя псіхушкі. Велічэзны
барак, накшталт салдацкай казармы, дзе ходзяць, сядзяць, качаюцца па падлозе няшчасныя. Калі яна трапіць туды, што стане з Ігнатам? Не, трэба
ўзяць сябе ў рукі...
У дзверы зноў бесцырымонна стукаюць. На гэты раз прыйшла суседка
з цяжарнай сваячкай. Лісліва ўсміхаючыся, пытаецца, ці няма ў сеньёры
чаго-небудзь на продаж: стужачак, карункаў, нітак для шыцця — яны
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гатовыя купіць усё, таму што тут, кампаньера ўжо ведае гэта, нічога няма,
ну зусім нічога. Каб адвязацца, яна моўчкі выкладвае на плеценую канапу
сякія-такія з дому прывезеныя рэчы. Вочы ў жанчын запальваюцца хцівым
бляскам. Суседка, прыціскаючы да грудзей флакон таннай парфумы, працягвае грошы. Цяжарная — зусім яшчэ маладзенькая, гадоў пятнаццаці —
пытаецца, ці няма ў сеньёры лішняй пары zapatos. Яна адмоўна хітае гала
вой. Усе просяць абутак, бо ў краме толькі «інвалідныя»чаравікі, і тыя па
картцы. Сярод рэчаў выпадкова знаходзіцца пара белых дзіцячых шкар
пэтак. Маладзіца шчаслівая, кідаецца яе цалаваць — яна ледзь паспявае
адсланіцца. Што ж, пятнаццаць песа... заўтра, прынамсі, можна будзе купіць
Ігнату садавіны ў сялян-гуахірас, што на восліках прывозяць свой ураджай
з навакольных вёсак.
Яна вяртаецца да ліста, які, зрэшты, ведае на памяць. «Нядаўна вы
клікалі на машынабудаўнічы завод (вытворчая траўма). Ідучы па цэнт
ральным праходзе заводскага корпуса і ўзгадваючы твой ліст пра патанаючы
ў зеляніне востраў, убачыў за крацістай брамкаю цэха даволі гожы пейзаж
(у клетачку): пясок, трава і сіняе неба — такое ж, пэўна, як над тваёй
Атлантыкай. Уяўляю, як цудоўна выглядаеш ты на фоне гэтых пальмаў,
блакітнага мора і асляпляльнага неба...»Ды ўжо ж, цудоўна. Хіба яна магла
напісаць яму праўду? Што яе «вытанчаны профіль» завастрыўся ад неда
ядання. «Скажы дзякуй Рэбеке, што ясі хаця б раз у дзень!» — кажа Рафа
эліта, і яна ведае: ён мае рацыю. Што «блакітнае мора»яна бачыла толькі
аднойчы: у краіне энергетычны крызіс, транспарт не ходзіць, а бліжэйшы
пляж няблізка. Што часовая яе праца — перакладчыцай на металургічным
камбінаце — сама сабой разладзілася з ад’ездам з Кубы савецкіх спецыя
лістаў, якіх мясцовыя функцыянеры, і ў першую чаргу сам Камандантэ
Фідэль, абвінавацілі ў ідэалагічных дыверсіях супраць сацыялізму. Што
камбінат з іх ад’ездам стаў калом: свае ж рабочыя, а не якія-небудзь
«дыверсанты», раскралі ўсё. Нават зламаную мясарубку нідзе не адраман
туеш — няма запасных частак, адсюль пастаянныя аварыі на вытворчасці
ды на транспарце. Хіба яна магла напісаць яму пра брудную, недагледжаную
Гавану, неверагодныя трушчобы на ўскраінах — кардоннае жытло, абы-як
пазбіваныя «шпакоўні», вырытыя ў зямлі ямы, дзе дагэтуль жывуць людзі,
якія не ўмеюць напісаць сваё імя і дзеляць убогую ежу з пацукамі і прусакамі,
як тое было да іх слыннай Рэвалюцыі? Напісаць пра суседскае трынац
цацігадовае дзяўчо, што наўмысна зацяжарала, каб атрымліваць, акрамя
агульнай для ўсіх карткавай нормы прадуктаў, дадатковы паёк para embarа
zadаs1 — чвэрць курыцы штомесяц, а пасля нараджэння дзіцяці — літр
малака штодня? Пра велічэзны лозунг на будынку Poder Popular2: «З РЭ
ВАЛЮЦЫЯЙ МЫ ЎСЁ, БЕЗ РЭВАЛЮЦЫІ МЫ БЫЛІ Б НІШТО»?..
Не. Не магла. Ёй было... сорамна.
Але чаму не сорамна — ім?! Не сорамна мянціць па тэлевізары пра
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грандыёзныя поспехі сацыялістычнага будаўніцтва на Кубе. Чаму Рафаэ
літа, Рэбецы, Вівіян не сорамна слухаць тую хлусню? Рафаэліта ўсім зада
волены. Ён кажа, што калі ўвесь час толькі вырашаць праблемы, як прывыклі
мы, савецікас, жыць будзе сумна. Яму жыць не сумна: штовечар Хасэ і
Амадзіта прыносяць новыя кружэлкі, піва і даміно. Не, Рэбека мае рацыю:
яна тут чужая і ніколі не прывыкне...
Зрэшты, хіба не ведала, не здагадвалася пра тое яшчэ дома? Хіба не
чакала ад таго мужчыны аднаго толькі слова — «застанься»?
«Выбар зроблены. Я не хачу, каб ты стала няшчаснай з-за мяне». Мана
ў прыгожай фразе — як гніючыя рэшткі малюска ў маціцовай ракавіне, што
Ігнат знайшоў на пляжы. Ракавіна-труна, умяшчальня смярдзючай плоці.
«Я не хачу, каб цудоўнае ператваралася ў звычайнае...» Ізноў мана. Калі б
яна кахала Рафаэліта, маленькія смарагдавыя яшчаркі, што мудрагелістымі
зігзагамі месцяцца на столі яе пакойчыка пасля дажджу, здаваліся б ёй,
пэўна, цудоўнымі. І фэсты на дашчаных памостах з гітарамі і маракас, і
карнавальныя шэсці, і рэвалюцыйнае свята Барагуа, якое адзначаецца пятнаццатага сакавіка, і pequeño reunión1, у якім ёй міжволі давялося ўдзель
нічаць учора ў паліклініцы («Калі ў вас ёсць дзеці, пры нападзе янкі не
трэба кідацца за імі — Рэвалюцыя пра іх паклапоціцца, эвакуіруйце тых,
хто будзе побач з вамі»), — нават гэтае трызненне для яе сталася б цудоўным!
Бо каханне ператварае звычайнае ў цудоўнае, а не наадварот.
…За тыдзень да яе ад’езду бацькі вярнуліся з лецішча, і закаханым засталося толькі беспрытульна хадзіць па старым парку, знемагаючы, як падлеткі, ад невыноснага тамлення. У адзін з такіх вечароў ён загадкава сказаў:
«Зараз мы пойдзем у адно месца». Ён прывёў яе ў майстэрню мастака, у
сыры падвал, дзе на трубах ацяплення месціліся дзіўнаватыя карціны: пустая шклатара, падрыхтаваная для здачы... запацелы ад холаду гранёнчык...
газавая лямпа з папяровай іконкай над ёю... Звычайныя рэчы, перанесеныя
на палатно, набылі новы статус, застаючыся ўсё ж самімі сабою, нібыта
святыя, узятыя ў зямным абліччы на нябёсы. Ва ўбогай з выгляду натуры
жыла разгадка, паўсядзённасць на вачах ператваралася ў прытчу, як у той
кнізе, што ён падарыў ёй перад ад’ездам, — з закладкай на пропаведзі Экле
зіяста. Але яна любіла іншыя старонкі: дзе Вечнае Царства параўноўваецца
то з закваскаю, то з вінаграднікам, то з дзесяццю дзевамі, якія выйшлі са
свяцільнямі насустрач жаніху. З рэчамі звычайнымі і цудоўнымі.
Развітанне з ім яна змагла перажыць толькі таму, што ў яе ўжо некалькі дзён моцна балеў ніз жывата; цалкам упэўненая ў тым, што гэта пазаматачная цяжарнасць — пакаранне за здраду мужу, ціха радавалася, што,
пэўна, памрэ ад унутранага крывацёку якраз над Атлантыкай: не стане ж
лятак садзіцца дзеля яе. І ўжо ў аэрапорце з агідай упэўнілася, што памы
лілася.
Яна задуменна разгладжвае далонню лісток — першае і апошняе яго
пісьмо. Больш не пісаў... Чаму? Адбудаваў сваю Вялікую Кітайскую сцяну
1

Маленькі сход (ісп.).

нанова? Не хацеў, каб цудоўнае ператваралася ў звычайнае? Забыўся на яе?
Не, не можа быць! «Пішу і не магу адвязацца ад думкі, што ты паставіла на
мне крыж. Перачытваю твой апошні ліст і адчуваю, як паскараецца сэрца
біццё... не, не магу, не хачу, не ўмею казаць пра тое на паперы. Прашу толькі: ні аб чым не шкадуй...»Аб чым ён прасіў яе не шкадаваць? Аб тым, што,
нарадзіўшыся ледзь не на суседніх вуліцах, сустрэліся запозна? Аб тым,
што ўсё-ткі сустрэліся? Пра гэта яна, пэўна, ніколі ўжо не даведаецца...
Яна выходзіць у паціа. Крэсла Рэбекі пустое: свякроўка адправілася да
суседкі з атрыманай па тархеце1 лібрай рысу — перабіраць рыс і перамываць
костачкі маладым жанчынам квартала. На падлозе, ля дзвярэй, нешта бялее: ліст! Паштальён, як звычайна, укінуў яго ў шчыліну паміж дошчачкамі
жалюзі. Яна паспешліва разрывае канверт — ад маці! «Добра табе — у вас
лета, а ў нас жудасны галалёд, немагчыма выйсці з дому, — яе позірк ляціць
па размашыстых радках. — Улады зрабіліся зусім нахабныя, дарогі ніхто не
пасыпае. Уяві, нядаўна на скрыжаванні «ЗІЛ» сутыкнуўся з «хуткай дапамогай», якая спяшалася на выклік. Абодва кіроўцы ў бальніцы, урач «хуткай» загінуў. Шкада, кажуць, малады быў, толькі што кватэру атрымаў,
дачка-школьніца засталася...»
Бразгаюць дзверы. Напяваючы румбу і падтанцоўваючы ў такт, Рафаэ
літа ўцягвае скрыню піва, кідае на стол сетку, з якой вытыркаюцца рыбіны
хвасты.
— Putica, пачынай чысціць рыбу, у нас сёння будуць госці! Маленькая
вечарынка з танцамі — зусім нядрэнна, га?
Картка (ісп. — tarjeta).
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Олесь Поплавський
Народився в 1958 році в селі Мазури Кобринського
району. Закінчив Полоцький лесотехнікум і Білоруський технологічний інститут. Працював в лісгоспах
Гродненщини і Брестчини. Автор трьох поетичних збірок білоруською мовою: «Спынены лістапад» (1997),
«Незваротнасць» (2001 г.) і «Скрыжалі душы» (2013),
а також книг прози «Тэрыторыя скразнякоў» (2004)
і «Пастка для рэха» (2009). Поетичні та прозові твори поміщали журнали «Дзеяслоў», «Маладосць»,
«Тэрмапілы». Один із засновників білоруськомовної
бард-студії «Вежа». Пише пісні на свої вірші і вірші
білоруських поетів.
Живе і працює в Бресті.
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Час не належить мені*
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Разом з роками росли і мої амбіції. 1973-й став переломним у моєму
житті. Як я вже згадував, вісім класів я закінчив майже з одними тройками,
але це мене мало бентежило. Бути поетом на той час я вже перехотів. Гра в
римованку була не для мене. Мені здавалося вже, що я виріс з коротких
штанців, щоб займатися дитячими іграшками, і всякі різні «тралі-валі», як
називав мої поетичні практики дід Павлюк, залишилися в далекому минулому. Не дуже мені також хотілося бути і моряком. Матроський кітель і
безкозирка, які подарував мені колись сусід Микола, кілька років вже припадали пилом в шафі, і треба зізнатися, не на самому почесному і видному
місці. Начитавшись пригодницьких життєписів про зодчого Барму, того, що
побудував колись храм Василя Блаженного в Москві за часів Івана Грозного, я раптом захотів бути архітектором. Але будівельний технікум так і зали
шився для мене недосяжною юнацькою мрією. На першому іспиті я отримав двійку. Вагітна сестра покірно чекала мене в скверику на лавці, а я, ніби
той невіруючий Фома, раз п'ять повертався у навчальний корпус, де були
вивішені результати іспитів, сумніваючись, що правильно розглянув оцінку. Я все ще на щось сподівався, аж поки не провів пальцем уздовж свого
прізвища і не переконався на всі сто, що дорога до цього навчального закладу мені закрита. Батько до мого провального вояжу в обласне місто поставився досить стримано. Але батька якраз я чомусь найменше і соромився. Увечері, коли з роботи повернулася мама, для порядку, так би мовити, я
поплакав кілька хвилин і пообіцяв їй, що в найближчі два роки виправлю
всі свої трійки. Порадившись, батьки вирішили не віддавати мене в учили*
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ще і дозволили відвезти документи в Шеметівську середню школу. Школа
знаходилася в шести кілометрах від нашого села і добиратися до неї було не
зовсім зручно, особливо взимку. Але я був згоден терпіти будь-які труднощі, тільки б не йти в училище. Амбіції не дозволяли мені навіть думати про
це. Хочеться вірити, що ця моя примха не була марнославством. І все ж,
якщо чесно, мені дуже хотілося бути особою. яка могла б чимось зацікавити
світ. Я не збирався загублятися в натовпі і дати втягнути себе в чужу гру.
До початку навчального року була ще купа часу, і батько прилаштував
мене підсобним робітником в будівельну бригаду, де працював сам. Разом
зі мною на роботу влаштувався і Льонька, друг дитинства, його батько теж
був робочим цієї бригади. Як з'ясувалося, ця бригада була задіяна на будівництві якогось підсобного господарського приміщення. Будівельники і самі
не знали, що вони будують. Спочатку начальство їм говорило, що це буде
корівник, потім всі стали повторювати, що будують зерносховище. Мама
називала це будівництво «мурами», а дід Павлюк — «мурою». Мені здається, що він був найближче до істини. За часів всім відомої «перебудови», ці
стіни безслідно випарувалися. У кого я не питав, ніхто не може сказати виразно, куди поділася ця будівля, чи вона сама розвалилася, чи її розтягнули
по цеглинці люди з сусідніх сіл. Якщо чесно, мені було все одно, що ми
будуємо. Льоньку, думаю, теж. Моєї метою було заробити грошей на радіоприймач, а ще якомога ближче долучитися до дорослого життя.
Колектив, в якім ми почали працювати, був не багатолюдний — п'ять
дорослих і ми з Льоньком. Напевно про кожного з тих людей можна було б
написати щось особливе, бо кожен був дійсно цікавою людиною, можливо
я те і зроблю згодом, але спочатку я б хотів розповісти про долю родини
дядька Петра. Вдивляючись в той час з висоти прожитих років, все події і
вчинки людей бачиш зовсім в іншому ракурсі. А тому і оцінки зовсім інші,
відсторонені, без ніякого засудження.
Будь-яка розповідь, будь-яка дія починається з якоїсь початкової відправної точки. З характерної деталі, яка найбільш запам'яталася, запала в
душу. Один образ нашаровувається на другий, ліпиться цілий світ. Для мене такою відправною точкою в оповіданні є образ хутора, де народився цей
герой, про якого я хочу розповісти. Для початку, я назву його абстрактно,
скажімо, Вощев. Прізвище це відоме тим, хто читав платонівський «Котлован», хоча сільське прізвисько Петра було також яскраве і більше підходило
до його войовничого характеру. Однак мені здається, що тільки ця людина
з усіх моїх односельчан мала повне право сказати, як казав платонівський
Вощев: «Хлопці, це тепер я буду за вас всіх сумувати!»
До хутора вела розбита возами і тракторами польова дорога. Вона огинала чорну кромку стиглого ялинового лісу, єдиного в цих місцях, і губилася в рівнинної болотистої невідомості. Величезний, гектарів з двадцять,
шматок поля з дикою, засохлою яблуньою в центрі нього з одного боку, і
мертвим, висохлим озерцем з іншого боку, відокремлювали хутір від піщаної, горбистої гряди і села. Це і були колишні володіння глухого Гната. Осо-
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бливо красивим і містичним виглядало це місце взимку. Волохаті, засніжені
шапки столітніх ялин і житлові споруди, що потопали в снігові по самі дахи, здавалися казковими, намальованими пензлем невідомого геніального
художника. Ми приходили в цей ліс під Новий рік за ялинками, а старшокласниками пропадали тут цілими днями під час канікул, катаючись на лижах. На одному з цих крутих піщаних пагорбів я зламав свої справжні, куплені батьком в магазині, а не зроблені самостійно з гнутої берези, лижи, в
той же самій день, в який він їх придбав мені.
Говорили, що цей Гнат був людиною заможною і що багатство своє він
нажив не зовсім чесним шляхом. Але людям вірити — себе не поважати.
Немає нічого дурнішого на світі, ніж доводити комусь свою правоту. І таємниця залишалася таємницею. Свою глухоту Гнат нажив в п'яній бійці. Його
часто бачили в місцевій корчмі, за грою в карти.
В тридцять дев'ятому з приходом російських окупантів життя місцевого населення набуло зовсім інший статус. Землю у заможних хуторян відібрали і під різними приводами, а найчастіше за допомогою сили, стали зганяти родини з насиджених місць в села. Так зник хутір мого діда Докима,
маминого батька, його вночі підпалили. Нічого іншого, окрім як будувати
новий будинок в селі, не осталося. Гнат на обіцянки новій владі не купився,
так і залишився доживати свій вік у самоті на обікраденому більшовиками
і місцевою владою старому хуторі. Сини, а їх у глухого Гната було двоє,
приєдналися до мовчазної покірної більшості, оженилися, вступили в колгосп і осіли жити в селах. Садиби, як у одного, так і іншого брата зухвало
виділялися серед інших. Будинки були складені з добротних, смоляних колод, господарські споруди теж.
Дядько Петро жив у нашому селі, а його рідний брат в сусіднім. З його
середньою дочкою Тетяною я вчився в одному класі. Тетяна часто хворіла і
без кінця пропускала заняття. В кінці восьмого класу вона завагітніла, кинула школу і з тих пір більш наші шляхи не перетиналися. Більша частина
життя дядька Петра пройшла у мене на очах. Жив він з тіткою Манею, мав
трьох дітей, і це була не найкраща сім'я в селі. Хоча і не сказати, що повністю морально занепала. Садиба вирізнялася з-поміж других високою пофарбованою огорожею, дворик був доглянутий. Коротше кажучи, зовні все було як у людей. В селі дядька Петра називали Колчком, мабуть за його незвичайний жорсткий, тиранічний характер. Це його прізвисько стало ім'ям
прозивним в селі. Люди глумливо тикали пальцем в бік його будинку і таємно насміхалися.
Мені завжди була незрозуміла ця людська жорстокість. Але з роками я
зрозумів, що кожна людина в цьому житті заслуговує те, чого заслуговує, і
що каса, в якій ми розплачуємося за свої вчинки, постійно рухається попереду нас. А ще також ми, напевно, не випадково стаємо свідками чужої
людської трагедії. Це не тільки наш досвід. Це наше життя. Тому що людина високоморальна не може байдуже споглядати на чужий біль. Свідомо чи
несвідомо ми також відчуваємо і свою провину за те, що відбувається з ін-

Проза

шими. У будь якому разі ми відчуваємо якусь незручність, стикаючись з
чужим горем, стаємо його співучасниками. Я був свідком загибелі цілого
роду людей, декількох поколінь, і відчував невимовне здивування: за що?
Незбагненні глибини душі нашої. Нібито і не ображав ти нікого, і не повинен ти нікому нічого, ні на яву, ні в помислах, а зустрічаючись очі в очі з
чужою людиною, чомусь відводиш погляд, відчуваєш якусь провину свою
перед ним. Уникаєш зустрічей, визнаючи тим самим свою непоясниму провину. І кровоточать глибині підсвідомості. О нікчемність і тлінність буття!
Мабуть, кимось вирішено мені бути без вини винуватим, нести завжди цю
непосильну ношу, цей хрест, на якому життя одного разу розіпне мене. Немає судді страшніше, ніж наша совість. І немає страшніше покарання, ніж
покарання безпорадністю…
В п'яному чаді дядько Петро ганяв з сокирою в руках по селу перелякану до смерті тітку Маню, але ніхто і ніколи з односельчан не втручався в
цю кіношну, садистську сцену. Люди з дивовижною байдужістю спостерігали ці середньовічні звичаї і в кращому випадку дозволяли бідній жінці
сховатися де-небудь в сараї, щоб показати цим, в разі чого, свою непричетність. Пам'ятаю, я був ще зовсім дитиною, коли тітка Маня ховалася в нашому будинку, а жили ми зовсім в протилежному боці, майже на іншому
кінці села. Це була молода, до тридцяти років, жінка. Такого сімейного життя я не побажав би нікому.
Як би там не було, дядько Петро нажив з тіткою Манею троє дітей.
Старший син Міша був ровесником моєї сестри. Середньою була дочка Алла, сільська красуня. А найменшим і самим розумним, як його всі вважали
в селі, був Василь. Одного часу ми навіть товаришували з ним, хоч і був він
молодший за мене на кілька років. Після навчання в інституті Василь якось
швидко женився на одній з місцевих красунь і поїхав жити до Берестя. Першою з дітей померла красуня Алла, їй було всього дев’ятнадцять років, коли вона захворіла на білокрів'я. Рак з'їдав її молодість і красу поступово, на
очах у очманілих батьків. Її смерть стала справжнім шоком для односельців
і для мене особисто. Я був молодший за неї на якихось чотири роки. Можливо, після її смерті, втративши остаточно сенси життя, і почав запивати
дядько Петро.
Хоча люди говорили, що причини для цього були й інші. В минулу війну дядько Петро партизанив в цих місцях і, за розповідями односельців,
багато які «подвиги» лісових братів не завжди були пов'язані тільки з боротьбою проти фашистів, але частіше з місцевим населенням. Мати, згадуючи ті страшні часи, не схвально відгукувалася про цих місцевих «захисників». Заявлялися вони в село зазвичай вночі і забирали все під чисту. Командиром загону був якийсь час троюрідний брат батька, тому до нас партизани
майже не навідувалися. Звідти, з війни, і тягнулася за дядьком Петром погана слава.
Найстарший син Михайло був ровесником моєї сестри і в свій час навіть намагався залицятися до неї. Батьки були категорично проти цієї друж-
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би, та й і сама сестра не дуже-то хотіла цього. Вона вчилася тоді в Городці
в десятому класі і в гості до неї часто приїжджав її однокласник Анатолій.
У його був гарний голос, а ще він класно грав на гітарі. Анатолій і мене навчив цьому ремеслу. А Михайло пив, брав участь у п'яних бійках і одного
разу з ревнощів штрикнув ножем в живіт свого сусіда і однокласника. У
селі говорили, що його не посадили до в'язниці тільки через те, що батьки
потерпілого не захотіли псувати сусідських відносин. А я думаю, що правильніше було б сказати, не захотіли взагалі зв'язуватися з цією сімейкою.
Згорів він досить швидко і непомітно. Років п’ять тинявся по сусідських
селах в пошуках товаришів по чарці. Його часто бачили в місцевих питних
закладах. І ось одного разу він і зовсім не повернувся додому. У селі говорили, що отруївся якоюсь спиртової рідиною, прийнявши її за горілку.
Найменший і найбільш розумний Василь пішов з життя з ревнощів.
Знайшли його мертвим в замкнутому зсередини гаражі. Хутчій за все, Василь завів машину і задихнувся в ній від чадного газу. «Легка смерть!»—
говорили в селі. У записці, яку знайшли поруч з ним на панелі, рідні прочитали пояснення цієї безглуздої смерті.
Після всіх цих трагічних подій у дядька Петра помітно поменшало
буйства, він якось раптово постарів і розгубив останні фарби життя. Правда, він все ще продовжував хорохоритися, але життя в ньому майже не було.
Тітка Маня пережила їх усіх. Довгий час жила одна, потім доглядала свою
молодшу і хвору сестру. Сестра під старість збожеволіла, як і їх сама молодша Тетянка. Мабуть, це було у них родове. Я був маленьким ще, але пам'ятаю
цю дивну жінку, яку ми, діти, дражнили і одночасно боялися, хоча вона і не
проявляла явного буйства. Але всі ці події відбувалися пізніше. Дядько Петро хоч і пив після смерті дочки, але все ж тримався ще впевнено. У всякому разі, п'яницею його назвати тоді було важко.
Якщо і приписувати йому щось негативне, то це зіпсованість часом. І
цей порок дядько Петро тягнув за собою ще з війни. Його совість була уже
давно не та. Воно і зрозуміло, бути справжньою людиною дано не кожному.
Спробувавши одного разу смак влади над людьми, від нього вже не позбудешся ніколи. Я часто думаю ось про що: якщо все визначено давно і не
нами, якщо життя прописано десь на небесах, який тоді сенс в тій нашій
марності? А може все-таки, можливість якогось сенсу містить в собі навіть
страждання? Напевно, все це залежить від кожного з нас, від того, під яким
кутом зору ми дивимося на свої проблеми, як оцінюємо ту чи іншу ситуацію, в якій перебуваємо. Є речі, сенс яких краще не намагатися осягнути.
Нерозумно шукати рішення там, де їх немає. Спостерігаючи чуже життя, я
чітко бачу, як проходить теж і моє. Чи живу я? Думка втілюється в слова.
Правильно підібрані і розставлені в потрібному порядку, слова матеріалізують речі, створюють реальність. А все створене не належить нам. Воно живе своїм життям, незалежним від творця. Вселенська ріка життя тече крізь
мене, і я усвідомлюю свій зв'язок з вищими творчими силами. Я щасливий.
Бо я знаю щось те, чого не знають інші. Не завжди обов'язково мовчати,
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щоб бути мудрим. Язик для того нам і даний, щоб говорити. Правда завжди
важка.
Кожен день ми йшли будувати якесь порожнє приміщення. Яким змістом його повинні були наповняти місцеві господарі, відомо було тільки їм
одним і Богу. Але в Бога тоді мало хто вірив, про нього згадували два рази
на рік: на Великдень і на Різдво. Якось одного разу під кінець робочого
тижня мужики вирішили влаштувати собі свято, а привід завжди можна
знайти в такому випадку. А щоб веселіше все це було, вирішили прикрасити
вечір музикою. На гармошці грали дядько Петро і батько. Проблема була
тільки в тому, як непомітно пронести її на будівництво. Порадившись, вирішили, що за нею підемо ми з Льоньком. Нам дали величезний мішок, в
якому ми повинні були сховати гармонь від людських очей і потім непомітно принести її на будівництво. Так ми і зробили. Мати моя навіть не помітила, проблеми нам були не потрібні. Наближався вечір. День був уже помітно коротким. Сірі тіні метушливо тремтіли на стінах. Через щілини сочився разом з світлом тягучий пил. Дядько Петро грав якусь сумну мелодію.
Я вдивлявся в його безбарвні, порожні очі і не бачив в них блиску життя.
Опухлі пальці судорожно тремтіли на білих кнопках, а беззубий рот ритмічно відкривався, вириваючи звідкись з глибині тіла слова. То була дуже
тужлива, колимська пісня, і мені не хотілося чути її. Я молив бога, щоб все
швидше закінчилося. Якщо б я міг, якби у мене вистачило сили зробити це,
я б стиснув ці хутра силою і тримав би їх, аж поки йому не перехотілося б
співати. В очах інших я теж бачив тую ж тужливу байдужість. Але він доспівав все-таки свою пісню. Зняв з плеча ремінь і поставив гармонік у своїх
ніг. Це була убога і сумна істота, абсолютно безпорадна, яка зазнала втрати
будь-якого сенсу життя.
— Всім нам належить щастя, — видихнув він втомлено і потягнувся
всім тілом до пляшки.
Ночувати в той день він залишився на будівництві. Ніхто не наважився
будити його, тим більше тягнути додому на собі п'яного через усе село.
Його залишили одного в цих, невідомо для чого побудованих, мурах. Дорослі вкрили його старою тілогрійкою і на носилках, пристосованих під
стіл, покинули недопиту пляшку горілки, щоб він зміг вранці похмелитися.
«Навряд чи могла ця людина вигадати щось кшталту щастя, — подумав я
тоді. — Вона згубила себе і їй був вже не потрібен сенс життя. Все одно
вона була забута усіма, і тому нікому не потрібна. Вона жила без будь-якої
надії, а життя без надії вбиває в людині людину…»
4
Наприкінці серпня по Першому каналі загальносоюзного телебачення
показали фільм Тетяни Ліознової «Сімнадцять миттєвостей весни», знятий
за однойменним романом невідомого мені тоді Юліана Семенова. Фільм
транслювали в зручний для телеглядачів час, перед інформаційною програмою «Время», і два тижні, день у день, країна намертво була прикута до
екранів телевізорів. Фільм від першої серії полюбився нам: і підліткам, і
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дорослим. Батьки намагалися раніше привести в порядок господарські
справи і зручніше влаштовувалися біля телевізорів, щоб дивитися «Шкірлиця». Так називав легендарного героя дід Павлюк. Я все ще працював на
будівництві, і ми теж з батьком, як і всі в селі, поспішали встигнути до початку показу серіалу. Дядько Петро після тієї «таємної вечері», яку затіяли
перед вихідними наші дорослі колеги, на роботі більше не з'явився. В селі
говорили, що начебто він після тієї гулянки потрапив до лікарні. Нас всіх на
другий же день хтось з потрухами здав начальству, і наслідки тих дій були
не зовсім приємними. Батьків у понеділок викликали на правління колгоспу
і влаштували доброго прочухана. Нас з Льоніком залишили в спокої.
Якось одного вечора, після перегляду черговий серії про легендарного
радянського розвідника, батько несподівано розговорився і повідав мені
свої військові, не зовсім романтичні, пригоди, які зберігав від нас, дітей, до
цього часу в таємниці. Мабуть, для нього ця сповідь була тільки черговою
зустріччю з собою, для мене — справжнім сюрпризом, таємницею, що зберігається за сімома печатками, як батьками, так і державою. Почуте от батька змушувало задуматися і переосмислити заново деякі постулати тієї радянської дійсності. Як виявилося, не все так однозначно було з наслідками
тієї минулої війни, як те намагалися вбити в наші голови партійні функціонери і пропагандисти. Ми, підлітки, не знали і не могли знати істинної
правди, а дорослі з якихось відомих їм одним причин, замовчували її. Нам
твердили про безсмертний подвиг народу, нас вчили піднесеному і незбагненному, нам нагадували про якийсь борг і прищеплювали любов до великої батьківщини, до партії і її вождів, але не один з цих лжевчителів не
сказав нам ніколи: «Любіть себе! Ви і є вище благо! Бо, що може бути цінніше, ніж ви самі? Нема вас — і немає нічого...»
Одні люди прагнуть залишити після себе образи свого тіла, інші — образи свого духу. І перші ніколи не зрозуміють других. І не треба: не всі ж в
цьому світі поети. Бути мудрим — доля сильних людей, жалюгідним —
слабких. Хоча, тих і других б'ють однаково. Різниця тільки в тому, що перші
від цього стають ще сильніше і мудріше, а другі — впадають в зневіру. Приниження робить одних особами, а слабких — вбиває зовсім. Я не знаю, з
яких джерел черпали житейську мудрість мої батьки, звідки брали ці сили і
терпіння для того, щоб вижити в тих нелюдських умовах, які створила система, звідки набиралися вони хитрості і спритності, щоб не канути безслідно в тієї пропагандистській гнилі. Я знімаю перед ними шапку і стаю на
коліно в знак подяки. Їх мудрість передалася і мені. Тому що все, що ми
створюємо, тільки лише розвиток вже закладеного в нас, і ми не можемо
дозволити собі відчай. Відчай — недозволена розкіш для нас.
Ти живеш, любиш, будуєш плани на майбутнє. Але хтось чужий, чужий тобі в усьому, уже нахабно тупцює біля твоїх дверей і безпардонно
стукає в твоє серце. Ти впускаєш його, тому що не можеш інакше, і тоді він
нахабно, безжально трощить створене тобою таким трудом, топче все твоє
життя, прикриваючись благими намірами і милуючись власною добротою.
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Наше село в сорок четвертому спалили партизани. Звичайно, з благородними цілями. Бо будь-яке благо повинно бути наочним. А під час війни
всі мети наочні і благородні. Все заради перемоги. Перемоги будь-якою ціною. Наступ радянських військ на цьому напрямку був стрімким. Місцеві
жителі ледь встигли сховатися в житі за стругою. Більше не було де. Німецькі танки проривались в бік Кобриня через Кам'яницю, таку назву мало
урочище біля села, а тому, побоювання партизан, що хати послужить німцям оборонними укріпленнями, не виправдалося. Батько розповідав, що
фашистській танк промчав десь в п'яти метрах від того місця, де ховався він
з мамою і маленькою сестричкою Женею. Батьки бачили навіть обличчя
військових, але німці їх не зачепили. Під вечір, коли ця канонада стихла, і
вони повернулися додому, дома як такого не було вже. Жити часове напросилися до тітки Параски. Будинок її дивом уцілів від пожежі, але у неї була
своя немала сім'я, і жити там протяглий час не випадало.
— Я чула, що Бог кликав вас! Повертайтеся додому, — сказала тітка
Параска одного разу, натякаючи батькові, що вони лишні в цьому будинку.
— Так, звичайно, ми теж чули, — пожартував батько.
— У вас відмінний слух, — посміхнулася тітка Параска.
Це була епоха Великої німоти. Самий її розквіт, апогей. Три дні батько
рив землянку на старому попелищі. На четвертий день в село прибув з Кобриня уповноважений. Мужиків, що підлягпли мобілізації, зібрали на плацу біля спаленої партизанами школи. Військовий, який прибув разом з уповноваженим, був суворий і лаконічний.
— Час захищати батьківщину! Час боротися з ворогом, а не прохолоджуватися! — кинув він у натовп, ніби кістку, свої вагомі аргументи і оголосив прізвища щасливчиків. Батько був в числі їх..
Сталін недолюблював «західників», звинувачував їх, що вони відсиділися в тилу, в той час, коли за них воювали інші, і не зважав на життя цих
людей. Батько, як і багато інших земляків, розділив сувору участь малого
народу, затиснутого в лещата двох держав-окупантів. З цією війни додому
повернулися одиниці. Мамі тоді було якихось двадцять три з гаком, але на
її долю і на долю її ровесниць випало страждати і не скаржитися. Я також
пам'ятаю тих сільських вдів і молодих дівчат, що постаріли в самоті, тому
що вийти заміж не було за кого. Але сльози людські, що дощ, кожен день
десь ллються. Вважаю, що прийде час і історики розкажуть світу справжню
правду про ті трагічні часи. В першому бою зелених і ненавчених призовників німці розбили в пух і прах. Інакше, як гарматним м'ясом, це ненавчене «військо» важко було назвати. Ті, що осталися в живих, розбіглися
хто куди. Деякі дезертирували і подалися в ліси. Після війни їх виловили, і
життя вони закінчили в радянських таборах, чи, в кращому випадку, в донбаських шахтах.
Багато було також і «щасливчиків», таких, як наш дядько Виктось. Йому в бою знесло пів черепа, але він вижив і повернувся додому на радість
родичам. Потім все життя своє дядько Виктось мучився від головного бо-
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лю. Пам'ятаю, його не раз забирала швидка. У лікарні тоді довго не тримали, а тому через декілька днів він знов повертався додому. І все починалося
спочатку: горілка, цигарки, пігулки і знову лікарня. Але іншим такого щастя
не випало. Батько ж в біга не пустився, а прибився до чужої тилової частині
і якийсь час жив в безпеці. Але на батьківщині його вже шукали як дезертира. Життя в тиловій частині скінчилася в той самий день, коли в роті стали
видавати зимове обмундирування. У списках особового складу він не значився, і його після нетривалих розборок відправили шукати свою частину.
Скільки часу він блукав по лісі у пошуках цієї частини і чи шукав він її насправді, чи ні, мо навмисне затягував час, щоб таким чином зберегти своє
життя — про це тепер знає вже тільки один Бог. Зброї він не кинув, погонів
з військової форми також не зривав, а тому коли бійці СМЕРШу заарештували його, пришити йому дезертирство вони не могли.
Підвела його мова. А розмовляв він, ясна річ, на місцевому українському діалекті. Його звинуватили в зраді і у співпраці з антирадянською партизанською армією «Поліська Січ», командиром якої був відомий Тарас
Бульба-Боровець. Бійців цієї армії в народі називали «бульбашами». Насправді, як я потім з'ясовував, невеликий загін їх діяв тієї осені на території
Кобринського та Малоритського районів, але, на мій погляд, навряд чи міг
батько прибитися до нього. Заарештували батька недалеко від Гайнівки. Російський майор, з яким батько сидів у польовий в'язниці, без прикрас намалював картину його майбутнього.
— Що ти їм хочеш довести?.. Заощаджуй слова. Тобі треба пожити ще.
Хоча б з тиждень.
— Пожити? Хіба це життя?
— Великі ідеї — для великих, — посміхнувся він. — Нерозумно шукати сенс там, де його бути не може. Але це якщо мислити глобально. Для
тебе ж сенс в даній нісенітниці один — вижити. Не кожному дано в житті
порушувати існуючий порядок речей і виходити при цьому сухим з води.
Дрейф між айсбергами завжди небезпечний, але це єдиний шанс, щоб виплисти. Можна ще, звичайно, сподіватися на Бога. Але це тобі вибирати.
Підпишеш ти цей папір чи не підпишеш, ролі цей факт великої в твоїй долі
не зіграє. Не підпишеш — розстріляють згідно з законом військового часу.
Підпишеш — тебе чекає штрафбат, а звідти рідко хто живим повертався.
Хоча шанс у тебе все ж є, — обнадіяв майор. — Розстріляти можуть завтра,
а в штрафбаті поживеш кілька днів. Твоя фатальна помилка в тому, що ти не
вмієш розмовляти мовою часу.
Це і були ті слова, що виганяють страх, слова зцілення. У штрафбаті
батько пробув двадцять одну добу. Поранили його чотирнадцятого січня на
старий Новий рік на річці Нарів. Зі ста двадцяти чоловік в живих залишилися тільки четверо. Куля пройшла крізь ліву лопатку, недалеко від серця. З
поля бою його витягли санітари. Аналізуючи ці події, пропускаючи крізь
своє серце біль і жах, який довелося пережити батькові, я часто ловлю себе
на жахливої думці: ця війна живе також і в мені. Вона тече крізь мене в жи-
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лах разом з батькової кров'ю, і я чітко відчуваю цю кричущу несправедливість, той трагізм, випробуваний моїми земляками, заради задоволення амбіцій двох людожерів-варварів.
Батько казав, а я мовчки слухав його, онімівши від несподіванки. З одного боку, мені було дуже приємно, що зі мною говорять як з дорослим, а з
іншого — у мене виникло багато питань, які я соромився задати, щоб не
образити батька недовірою. Я мовчав і сподівався, що ще буде на це час. Я
не знав ще, що немає нічого дурнішого, ніж сподіватися на щось. Тим
більшена час. Час невловимий, як вітер. Саме за цю мою юначу «невловимість» друзі мене називали Вітром, не підозрюючи, що я прагнув завжди
стати ураганом. Юність — всьому виклик. Але час вбиває інтерес до милосердя. Розмови про біль набили оскому у людей. Людям хотілося радості.
Люди нудьгували за нормальним людським життям, незрозуміло на що сподіваючись. Метушлива дійсність занурила і мене з головою в цей вихор,
приборкала на певний час мій сакральний, поетичний смуток. Пройде час,
і я повернуся ще до тих незаданих батькові питань, але це буде занадто пізно, коли батька не буде в живих. Я буду шукати хоч яку-небудь зачіпку або
деталь, які б розповіли мені його таємницю таємниць. Але про це я розповім трохи пізніше.
За кілька днів до початку занять мені раптом перехотілося йти до
школи.
— Мамо, може, мені одружитися? — запитав я цілком серйозно у матері. В кімнаті стало тихо. Чути було, як цокають десь на стіні в кухні старовинні, бабусині ходики. Хоча це міг тахкати і не годинник зовсім, а моє
серце. Я подивився на своє відображення в дзеркалі, а відображення подивилося на мене. Мамині очі округлилися і засльозились від подиву. Мабуть,
я пожартував не зовсім вдало. Побачивши її здивоване обличчя в дзеркалі
поруч зі своїм, я злякався ще більше, ніж вона.
— Ти з глузду з'їхав чи знущаєшся?
Ні те і ні інше. Звичайно ж, я був уже таємно закоханий в свою однокласницю Надю, але про одруження не могло бути й мови. Ми і не мріяли з
нею ніколи про це. Тим більше, що вона в тому році поступила в своє медучилище і поїхала вчитися в Брест. Не знаю, що мені тоді вдарило в голову,
що я сказанув таке? Справжньою причиною мого небажання вчитися в школі був панічний страх, який опанував мою свідомість ще в дитинстві. Я не
любив це село, через яке повинен тепер був щодня проходити, щоб потрапити в школу. Я боявся своїх забіякуватих ровесників. Не хотів зустрічатися
з дивними, як саме сіло, його жителями. Це було дуже суперечливе і містичне місце, зі своїм прихованим порядком життя. Я намагався якомога рідше
бувати тут. Довга, кілометри зо три, вулиця завжди була чомусь безлюдною.
Але це враження було чисто зовнішнім. На ній завжди був хтось присутній.
Незримий і самотній, він існував на забутій лавці біля перекошеного від
старості тину, споглядаючи світ здалеку, розмовляючи в думках з Богом або
з самим собою. Або той же хтось, теж небачний, стежив крізь прозорий
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проріз хвіртки за тим, як нечутно ковзає кудись в небуття час. І видно було
чітко тім, хто має зір, як тягнуться десь з глибини напівздичелого двора до
вулиці довгі вечірні тіні. І коли я йшов цією довгою, безлюдною вулицею в
магазин, завжди відчував на собі чийся одинокий, втомлений погляд. Було
дивне відчуття порожнечі і простору, заповненого чиїмось сумними думками. Але ж думки і створюють цей світ. П'яні бійки, розбійні вояжі і крадіжки завжди асоціювалися з цим селом і його жителями.
— Мамо, що ж мені робити тепер? Як ходити мені через це село?
— Як і всі люди, — посміхнулася одними губами мама.
— Я боюся їхньої непередбачуваності.
— Кого?
— Ти знаєш кого.
— І коли ти вже станеш дорослим? — зітхнула важко мама. 
— Але ж я кажу правду. Я дійсно боюся їх.
— Вчися жити серед різних людей, — сказала мати і попередила: —
Будеш тріпати мені нерви, розповім все батькові.
Батькові мама все одно ввечері наскаржилась на мене.
— Ти що, флюгер? — запитав він суворо. — Ти ж запевняв нас усіх, що
хочеш вчитися.
— Ні, я не флюгер, — сказав я. І після короткої паузи уточнив: — Я —
вітер. І я дійсно хочу вчитися...
5
У вересні розпочався навчальний рік, і всі мої помисли, всі мої думки
потекли зовсім в іншому напрямку. Для мене цей час став знаменною і тривожною подією. Я завжди якось ревниво, якщо так можна сказати, переносив будь який адаптаційний період. У моє життя входили нові люди. Вони
несли нову інформацію, змушували йти на компроміси з уже сформованими засадами. Я повинен був щось прийняти, від чогось дистанціюватися. А
це завжди важко. Село Шеметовка, де знаходилася десятирічка, розташовувалося в шести кілометрах від нашого. Автобус ходив тільки два рази в
день, але його розклад не збігався з моїми бажаннями, і мені доводилося
добиратися до школи на велосипеді, а взимку і зовсім пішки. Можна було
також при бажанні прилаштуватися жити в інтернаті, але про це навіть розмови не було. Дома завжди краще, тому інтернат цей зазвичай пустував.
Поруч зі школою розташувався величезний запущений панський сад —
місце, де ми прогулювали заняття. Я теж «партизанив», але рідко, я мав
ясну мету: виправити, по можливості, всі свої трійки — і твердо дотримувався цієї обіцянки. Сад цей колись був розташований біля села Іловськ і
належав старовинному роду Шемітів. Кажуть, рід цей ведеться от шляхетського згуртування «Лебідь» і згадувався ще в XIII столітті. Як мені здається, цей рід — звідкись зросійщений. Дехто з краєзнавців стверджує, що це
хрещені євреї. На місці школи колись стояла православна церква. За Польщею її перебудували в костел, а з приходом більшовиків — в школу. Мене
визначили в 9-й «Б» клас и нашим класним керівником стала молода, що-
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йно після інституту, викладачка математики Антоніна Петрівна. До неї чомусь відразу ж пригорнулося прозвісько «Пстричка». Мабуть тому, що була
Антоніна Петрівна людиною надто правильною, як квадрат, і бажала, щоб
ми теж були такими ж, якщо і не квадратами, то хоча б маленькими ромбиками. Напевно, цифри людей зобов'язують. Але ми не хотіли ходити в «піфагорових штанах», ми приміряли собі вже «водолазки» і кльоші. Нам хотілося бути неправильними и забутими в натовпі. Пізніше, в десятому класі
я напишу на цю тему ось який вірш:
Живу, как тать среди невежд
В тени злокачественной неги.
Ращу на дереве надежд
Любви зелёные побеги.
Мир вдохновляет суета…
Резвятся дни за чёрной дверью,
И незаметно у меня
Крадут меня… И я им верю.
Ищу свой путь, где нет пути,
Во мгле лжеправильности этой.
Стремлюсь в себе перерасти
Полуюнца, полупоэта…
Думка і її вираження — дві речі, які найбільше цікавили мене в цьому
житті. Можна породити думку і своєю байдужістю вбити її в зародку. А
можна хоча б озвучити її, тим самим дати їй шанс на життя. Думка завжди
повинна бути вільною. Вона не тотожна з нами. Я завжди знав щось інше,
чого не знали мої однолітки. Але знання не несе радості. Напевно тому,
жилося мені завжди важче. Хоча хто знає?
— Навіщо ти йдеш проти життя? — запитала якось одного разу мене
мати.
— Проти життя мовчать або стоять на місці, — відповів за мене дід
Павлюк, хитро посміхаючись. — А в життя завжди йдуть …
«Всі ми всередині цієї історії, різні і незрозумілі один одному, і хто
знає, що правильно, а що ні?» — суперечливо подумав я, не погоджуючись
ні з собою, ні з дідом Павлюком.
В середині вересня світ сколихнули трагічні події в Чилі. Відлуння їх
докотилося і до нашого села. Незважаючи на те, що перевороти в ті часи
були дуже часті в постколоніальних країнах, все одно ми якось болісно
сприйняли ці трагічні звістки. Чилі, в нашому розумінні, була чимось
кшталту другої «континентальної Куби», плацдармом соціалізму в Латинській Америці, а тому криваві події на стадіоні в Сантьяго стали особистим
горем всій радянської молоді, а убитий поет і музикант Віктор Хара з відрубаними перед смертю пальцями — героєм і кумиром. «Люди повстають з
піснею проти гноблення», — цитували чилійського поета радянські журналісти. «Це правда, — погоджувався з почутим батько. — Людина завжди
співала — і коли їй було погано, і коли вона була щасливою. «Пізніше, на-
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писана Ігорем Лученком і проспівана «Піснярами» пісня «Пам'яті Віктора
Хари», або «Розстріляна пісня», стала справжнім хітом і довгий час не сходила з екранів телевізорів. Співав її під гітару і я. Згадуючи ті часи, хотілося б також розповісти і ще й один курйозний випадок, хоч і не пов'язаний
безпосередньо з подіями в Чилі, але все ж. Сталася ця пригода тієї самої
осені і її потім обов'язково згадували, коли вся сім'я збиралася разом. Історія ця стала сімейним анекдотом, головним героєм якого був батько.
Була пізня осінь. Дні стояли помітно короткі і нудні. Йшли затяжні, докучливі, як зубний біль, дощі. Сонця вже майже не було видно в тій пелені
томного, свинцевого марева. А без сонця я не уявляв собі радості і тому
ніколи не любив цю тужливу пору року з її темними і тягучими, як смола,
одноманітними вечорами, з її вимушеним неробством і язичницької загадковістю. Мені здавалося завжди в ці вечори, що навіть лампочка в звичайні
сто ват випромінює неприродне і тьмяне світло. Спасенням був тільки телевізор і галасливі посидінки, на яких збиралися у нас вдома сусіди. Батько
зазвичай клеїв валянки або грав на гармошці. Мені подобалося, коли старші
розмовляли, вели довгі розмови. Будь про що. Але таке траплялося не так
часто. Зазвичай вечорі ці я коротав з книжкою в руках біля грубки. Сухі соснові полінця таємниче потріскували в топці, випромінюючи містичні сполохи світла, заповнюючи простір навколо мене сонмом метушливих тіней.
Тоді я кидав читати і задивлявся годинами на ці розвішані хаотично на стінах талановиті полотна невідомого мені художника. Я любив ці ігри тіней і
тепер з тугою згадую ті часи.
Худобу поки ще тримали в полі, на пасовищі, хоча батько вже підкидав
на ніч в ясла на всякий випадок пук свіжого сіна. З ясел ностальгічно пахло
минулим літом, і я з насолодою вдихав в себе цей аромат тепла і пахучості
різноманітних трав, коли забігав в сарай, щоб випити кухоль теплого, тільки що з-під корови молока. Мати, поспішаючи, робила свою справу, а я покірно чекав, слухаючи завчену на зубок мелодію, що виходила звідкись із
самих сакральних глибин оцинкованого відра, яке вона майстерно утримувала своїми литками.
Разом з коровами в поле паслися і вівці. У нас їх було чотири, і тримали
їх батьки не стільки заради м'яса, скільки заради вовни. Вовну чесали в
Антополі на чесальній фабриці, і потім з неї батько клеїв нам ладні валянки.
Їх ще називали чесанки. Валянки були не рівня промисловим: легкі, теплі і
акуратні. Мама фарбувала їх у чорний колір і возила в Кобринь на базар.
Але найчастіше батько робив їх під замовлення. Він був на це великий майстер, існувала навіть черга на їх виготовлення. Об'ємні пакети з чесаної
вовною акуратно були складені на запічку і служили мені м'якою постіллю.
Іноді під настрій мама ганяла мене з цієї лежанки, і тоді я, образившись,
брав в руки книжку і йшов до грубки, сідав біля топки, що дихала жаром, і
слухав тужливі пісні палаючих поліняк.
Вівці, судячи з розмов батьків, приносили більше клопоту, ніж користі.
Пам'ятаю, пастухи не раз жалілися батькові на круті, садистські замашки
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нашого овечого ватажка, якого за цю його схильність пробувати на міцність
лоби собі подібних ми прозвали Піночетом. Взагалі доля Піночета була вже
давно вирішена. Погана слава і зіпсована частими бійками репутація зробили свою справу. Смертний вирок на сімейній раді був йому вже винесений,
і його тільки залишилося привести у виконання. Це була справа часу. Батько
чекав, коли настануть стійкі холоди, і скотина повернеться в хліви. Так все,
напевно, і сталося б, але Піночет, відчувши, мабуть, що на його готується
замах, одного разу накивав п'ятами. Його таємна і несподівана для всіх еміграція в місця безпечні сильно розлютила батька і схвилювала маму. Голосила вона по Піночету, як по покійнику, і щоранку бігала дивитися, чи не
повернувся він назад. «Ось же, вовче м'ясо!» — скоромовкою, ніби священну мантру, повторював батько, дивлячись на засмучену мати. Пройшло
кілька діб після нахабної втечі Піночета, але його нове місце розташування
так і не виявилося. По всій видимості, повертатися добровільно додому він
не збирався. Не з'явився Піночет і за тиждень. І батьки почали потихеньку
звикатися з думками, що Піночет прийняв смерть, не витримавши братніх
обіймів якогось вошивого приблуди-собаки. І ось саме тоді і прийшло обнадійливе повідомлення про те, що Піночет живий. Новину цю в сім'ю приніс
листоноша дядько Сань, по вуличному — Капшук. Він повідомив батькові,
що бунтівний тезка не менше бунтівного полковника живий і здоровий і
уже кілька днів як, не знаючи печалі, живе у нових господарів в тихому
містечку Зьолово, розташованому десь у лісі, приблизно в десяти кілометрах від нашого села. Скільки днів він блукав у пошуках житла, як зміг вижити і врятуватися від бродячих собак і вовків — таємниця ця була відома
тільки йому одному.
На землю вже впав перший сніг, але зима ще не вступила в свої права
остаточно. Вона тільки тестувала свій крутий норов, днем впадала в хворобливу, сопливу відлигу, гріючись на сонці похмурими, черепичними дахами, вночі ж від безнадії жалила вікна незвичними заморозками. Не відкладаючи на потім, відразу ж на наступний день, батько запріг у санки колгоспного мерина, мати зібрала в дорогу сумку з провіантом в знак подяки за
милосердя і забезпечення комфортних умов нашому втікачеві, загорнула,
крім того, подарунок з декількох пляшок чистого, як сльоза, «перваку» і
благословила батька в дорогу. Що ж сталося далі, в якому напрямку розвивалися події і які думи думалися батькові тоді, тепер можна тільки здогадуватися. Розповідати цю історію в подробицях він ніколи не поспішав, у відповідь тільки хитро посміхався і переводив розмову на іншу тему. Зі школи
в той день я повернувся додому під вечір, встиг навіть приготувати уроки
на завтра, але батько додому все ще так і не повернувся. Мати хвилювалася
і часто бігала дивитися на дорогу, але дорога була пустельною, похмурою і
втомленою від свого нескінченного очікування подорожніх. Сутеніло. Небо
кровоточило тягучою, безбарвною памороззю, і ця вечірня туга, ця погодна
мінливість тільки посилювали нашу нудьгу. Вечір пройшов в нервової напрузі. Спати лягли, так і не дочекавшись батька.
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Вночі я прокинувся від незрозумілої, гучної метушні і, не одягаючись,
вийшов на кухню. Посеред кімнати в світлі тьмяної лампочки в напівсонний
простір тяглися чиїсь руки. Я протер злиплі очі і обвів ще раз поглядом монументальну ходу батька. Без шапки, з гнівно здибленим жмутом сивого волосся, дивом уцілілого на лисій голові і покинутого йому життям в подарунок за тяжкі випробування, силует цей у плоті мені нагадав чимось злого
демона. Саме час був хреститься, але я посміхався невидимою посмішкою.
Незагоріла батькова лисина блищала при світлі засидженої мухами лампочки, і мені було зовсім незрозуміло, що більше в цей момент випромінює
світла — вона чи лампочка. Жива тінь без втоми твердила, що хтось розбійний напав на неї в лісі, забрав і повів в невідомість колгоспного мерина, а
разом з ним і полоненого, бунтівного Піночета. А ще також цей хтось зняв з
голови батька нову, вперше сьогодні одягнену хутряну шапку. Мати витирала моєю майкою сльози і тихо голосила. Я підійшов до неї і безпардонно
вирвав майку з рук. Мати заголосила сильніше. Я прокинувся остаточно і
розгледів в силуеті батька ознаки хмелю. Мабуть, хміль вже пішов з нього,
хоча він все ще твердив неправдоподібні речи. Час застиг в нервовому заціпенінні. І я також мовчки спостерігав за тим, що відбувалося. Коли градус
напруження помітно знизився, батько насунув на лисину літний козир, бо
запасної зимової шапки не було, і знов ступив у мокру снігову імлу, може на
пошуки колгоспного мерина, а може — вчорашнього дня. Безумовно, колгоспний мерин був все ж важливіше, ніж все інше, він оцінювався для сім'ї
в цілий статок і в будь-якому випадку його треба було повернути колгоспу.
Як тільки зачинилися за батьком двері і мама витерла очі, я пішов спати.
Проснувся вже тільки вранці. В печі звично потріскували соснові полінця, і від вогню пахло затишком. Готувався сніданок, а на плиті в чані
кипіла вода. Мама розказала мені, що кінь вранці повернувся на колгоспний двір разом з намертво прив'язаним мотузком до драбини Піночетом.
Колгоспний сторож дядько Володя закрив їх в стайні і повідомив про це
батькові. Я одягнувся і вийшов у двір. По дорозі натрапив на батька, і щоб
не розсміятися йому прямо в обличчя, глянув кудись крізь нього. Руки батька були в крові, а літній козир явно не вписувався в той образ, який він на
себе приміряв. Посмішка була недоречна. На збитому з дощок настилі лежав обезголовлений Піночет, і біля його токував набагато за мене старший
двоюрідний брат Павло. Дія чимось нагадувала якесь священне, язичницьке жертвоприношення. Батько нашіптував братові щось на вухо, і я бачив,
як таємниче ворушаться його губи. Мені здавалося, що це він промовляє
магічні мантри. Звуки вібрували і неслися кудись вгору, в рвану свинцеву
невідомість. Обличчя брата було нерухоме, зосереджене на чомусь важливому. Він хаотично рухався навколо «жертовника» широкими круговими
рухами. Під ногами жерців по-зрадницьку поскрипував сніг, покритий за
ніч хрусткою скоринкою, де відверто червоніли плями свіжої крові. Я глянув скоса на дощатий настил, і мені стало шкода Піночета. Постоявши ще
кілька хвилин я повернувся в тепло і затишок будинку.
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Крапку в цій темній історії поставили місцеві мисливці. Батько продовжував відмовчуватися. А сталося ось що. Добре пообідавши, гостинні господарі посадили задоволеного життям батька в санки, пов'язали поруч полоненого Піночета і вивели на пряму дорогу. Коник повинен був сам їх привести додому. Все б так, напевно, і було, якби не вітри і мокрий сніг, від
тяжкості якого над дорогою повисла ця злощасна соснова гілка. Вона і стягнула п'яного батька з санок, і поки він приходив в себе і додивлювався щасливі кольорові сни, кінь пішов далеко вперед. Хутряна шапка так і залишилася висіти на гілці і стала останнім очевидцем і свідком цієї історії.
6
Є люди, які схильні винаходити таємниці і плести навколо своєї особистості ареоли таємничості, висмоктуючи звідкись з пальця свою значимість, розчулюючись від самозамилування і роблячи вигляд, ніби їм відомо
щось сакральне. Хоча таємниці ці ніякі не таємниці і цікаві вони тільки самим авторам. Але пускати мильні бульбашки в порожнечу — частина їх
життя. Нічого іншого крім цього, вони не вміють. Такою і була, на мій погляд, наша класна. З часом я все ж пообвикнув в новій школі і не відчував
себе вже чужим серед дійсно чужих мені однокласників. Моїм новим сусідом по парті став веселий і чимось близький за духом хлопець з Луки —
Коля Натяженко. Звали його все Натею. Сиділи ми з ним на останній парті,
і тому нашій класній здавалося завжди, що ми люди, у яких немає ніякого
світлого майбутнього. Ще одним моїм шкільним товаришем став наш фотограф Вася Жаворонок. Завдяки йому і залишилися деякі фотографії з того
часу. У мене був тоді теж фотоапарат, але до такого авторитету, який мав
Вася Бусень, так його звали ми, я не доріс. Я тільки вчився ще спостерігати
світ через об'єктив фотоапарата.
Одним з моїх найулюбленіших шкільних предметів була література.
Викладав її такий Михайло Михайлович. Людина ця була не місцева. Приїжджав Михайло Михайлович з Кобриня, і тому якісь біографічні подробиці пройшли повз мене, хоча я про це щиро шкодую зараз. Так зазвичай і
буває в житті, ми цікавимося близькими нам за духом людьми вже тоді, коли це робити з різних причин пізно. Це був учитель від бога, але мало хто з
нас тоді розумів це. Без перебільшення, його лекції по російській літературі
могли б стати справжніми шедеврами, якби хтось із нас надумався конспектувати їх. Коли він входив в пік щирості і любові до того, про що розповідав, ми для нього переставали існувати зовсім. Часто він не чув навіть
дзвінка, і його доводилося повертати в реальність нашою невихованістю.
Однокласники користувалися цієї його «слабкістю» і займалися на уроках
тим, чим хотілося. Слухали його зазвичай тільки я і ще одна дівчина, в яку
я був таємно закоханий. Це він допоміг мені зрозуміти і полюбити твори
Достоєвського.
Якось відразу після нового року в сусіднє село з в'язниці повернувся
єдиний син старої Гандзі, такий Сергій Чечко. Справжнього прізвища його
ніхто не знав. В окрузі говорили, що Гандзя нагуляла його в молодості від
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полоненого німця. Так це чи ні, ніхто зараз не скаже вже. Стара Гандзя давно померла, а Сергій як з'явився, так і зник таємниче. Вів він аморальний
спосіб життя і з тюрми не вилазив. Треба зізнатися, з його поверненням
життя в навколишніх селах помітно оживилося. З’явилися причини для пересудів і розмов, і головною дійовою особою був саме він, Сергій Чечко.
Перше, на що він спокусився відразу, це завів собі молоду любовницю. Вся
округа засичала від обурення. Його обраницею стала тридцятирічна замужня красуня Олька. Ходили чутки, що це він сам особисто вставив їй золоті
зуби. І дійсно, замість чорної горобини, на обличчі красуні з недавнього
часу засяяла, як травневий день, красива посмішка.
Першою жертвою цього міфу став всезнаючий дід Павлюк. Пізніше
він сам і розкрив односельчанам ті сакральні таємниці новоспеченого місцевого ескулапа. Купився дід Павлюк на халяву. Чечко, всього за літр перваку, пообіцяв йому залатати в роті всі існуючі діри. Розповідаючи потім цю
історію, насичуючи її кожен раз новими подробицями, дід Павлюк завжди
починав її незмінно з опису рук, тих, яким бездумно і необачно ледве не
довірив свій рот для ремонту. Слухаючи його сповідь, я постійно ловив себе на думці, що підбираючи для свого опису самі образливі епітети і метафори, смакуючи плотські вади і пороки Сергія, дід Павлюк тим самим тихо
мстить своєму кривднику. Якось раз мені самому довелося бачити ці руки,
понівечені і спотворені поліартритом і з'їдені до м’яса екземою.
Ми з Чечком не були в близькому знайомстві і знали один одного з чуток, і коли зовсім випадково зіткнулися в магазині, він все ж, мабуть за
звичкою, простягнув мені руку. Цього я боявся найбільше. Я затримав на
мить свою руку, як би роздумуючи, подавати її незнайомій людині чи ні.
Мусить, пауза затяглася, і я добре пам'ятаю, як спотворилося німою ненавистю його червоне, в прищах, обличчя. «І що вона в ньому знайшла, та Олька?» — подумав я тоді.
Відірвавшись по повній на анатомічних подробицях людського каліцтва, дід Павлюк переходив до опису самого процесу виготовлення зубів.
Слухачі падали зо сміху. У цьому місці його обов'язково переривали і кепкували:
— Даремно ти, дід, уперся, треба було терпіти, дивишся, зараз посміхався б бабі своїй на всі тридцять два і сухарі гриз би біля печі.
— Щоб його екзема згризла, пранця, — злився ображений дід Павлюк
і продовжував розповідь: — Терпіння моє лопнуло, коли він до мене в рот з
рашпілем поліз.
— І що, пиляв, діду?
— Ага!
— Ну, дід, і дав ти маху! — жартували з його мужики.
— Я відразу в ньому якось засумнівався, — виправдовувався дід Павлюк. — А коли побачив в руках його молоток і обценьки, то й зовсім подумав: це не з моїми нервами...
— А як же первак? — цікавилися найцікавніші.
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— Одну пляшку вижлуктив, другу я не показав йому. Каже, руки тремтять, поки не вип'ю. Думаю, пий!.. Щоб він смоли напився!
І все ж знаходилися очевидці, які стверджували з усією відповідальністю, що бачили на свої очі результати його майстерності. Казали, що ремеслу цьому він навчився в тюрмі, і що навіть його собака тепер лякає перехожих своїм неприродним золотим оскалом. Але ніхто цей факт не спромігся
перевірити.
Після смерті старой Гандзі Чечко несподівано зник з села разом з собакою. Спочатку згорів Гандзін старий будинок, говорили, що начебто замкнула проводка. Дід Павлюк висував іншу версію. Він стверджував, що
причиною пожежі стала кривава помста за якісь темні справи і що його
спалили нібито разом з будинком його ж тюремні дружки. Мабуть, все так і
було, як стверджував дід Павлюк. У всякому разі, я схилявся більше до цієї
версії.
Цієї зими мама кілька разів їздила до Кобриня на ринок торгувати валянками. Сімейний бюджет був як завжди порожній, і батьки як могли намагалися латати цю фінансову діру. Я чекав її повернення з цих, так званих
комерційних відряджень завжди з цікавістю. У таких випадках мама рідко
коли поверталася додому з порожніми руками і зазвичай привозила з міста
всяку смакоту, на зразок хрустких, з запеченою скоринкою, пончиків з
яблучним джемом, що пахли олією, і купу ще яких дрібних дрібничок. Мені подобалося розбирати її торби і особисто чіпати руками кожну з цих
дрібничок, будь це предмет недорогий біжутерії або якісь швейні приналежності, типу голок в красивих картонних упаковках або кольорових ниток, як для вишивання, так і для шиття, які мама фанатично набувала цілими коробками, незважаючи на те, що на рахунку була кожна копійка.
Вона з юності захоплювалася шиттям і навіть закінчила свого часу спеціальні курси, але справжньою швачкою, якою, скажімо, була наша сусідка
тітка Поля, вона так і не стала. І хоч шила вона багато, але переважно це
були нескладні речі, більше пошиті для себе і для сім'ї. Її ручна швейна машинка не була оснащена всім тим необхідним обладнанням, щоб проводити
складні технологічні операції, але я думаю, що якби мама захотіла, вона
легко вирішила б ці несуттєві складності, але мама чомусь навмисне ховала
свій талант, закопуючи його в нетрях щоденного неробства, займаючись зовсім іншими справами і ніколи не афішуючи своїх здібностей. Замовлень вона не брала ніколи, хоча якісь дрібні речі в ремонт їй все ж здавали сусіди.
Якось одного разу вона привезла з Кобриня великий відріз джинсової
тканини. Я давно вже канючив у неї гроші на джинси і навіть знав канали
та потрібних людей, за допомогою яких міг дістати собі цю рідкісну на ті
часи річ, що стала одночасно і мірилом іміджу, і предметом розкоші, але
справжня американська «джинса» коштувала не менше сотні, і таких грошей, звичайно, ніхто мені дати не міг. Тому мрія моя так і залишалася мрією, і привезена мамою з міста дешева «ганчірка» з радянською етикеткою
«тканина джинсова» тим більше не сприяла цьому. Але все ж і на цю ткани-
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ну я мав свої види, а тому відразу ж почав шукати причини, щоб відмовити
маму від безперспективної затії шити штани. По-перше, пошити їх по всіх
необхідних правилах і нормах, що пред'являються культовій речі, вона все
одно не змогла б, а звичайні штани, які вона збиралася зшити, мене не влаштовували. Подумки я вже малював модель модної джинсової куртки, приталеної, з поясом і накладними нагрудними кишенями. Я знав навіть, хто її
мені зшиє. Але спочатку треба було з дешевої радянської ганчірки зробити
тканину, хоча б зовні відповідну справжньому американському джинсу. Не
присвячуючи в свої таємні плани батьків, я змотався на ровері у вихідний
день в Антопіль і купив там для початку кілька пачок синього барвника, а
ще десять блискучих металевих ґудзиків.
Коли всі потрібні атрибути для втілення ідеї в життя були зібрані, а
уявні лекала, за якими тітка Поля повинна була пошити мені потрібну річ,
сотні разів вивірені і перенесені на папір, я приступив до реалізації найважчого пункту в моєму плані — до психологічній обробкі батьків. Треба було
терміново знайти доступні для розуміння слова, які змогли б переконати
маму, що перефарбувати фабричну річ в інший колір не означає зіпсувати її.
Після довгих і виснажливих умовлянь і слізних обіцянок, мама врешті здалася і наостанок втомлено сказала: «Роби, як знаєш, але гроші на обновки
собі більше не вимагай...»
Будинок, в якому жила тітка Поля, був по сусідству з нашим. У порівнянні з нашою тіснотою і недобудовою, це були княжі хороми з високими
стелями, з дубовими дверима і з великими фінськими вікнами. Я часто бував у цих дівочих світлицях і добре пам'ятаю ще з дитинства ту обитель,
просочену якимось дивом до останньої кольоровий ниточки — з таємничими шерехами завжди накрохмалених фіранок, які прагнуть розповісти те,
що не можна висловити словами, з запахами «Червоної Москви» і стерильною, лікарняною чистотою. Я так ніколи і не зміг до кінця розгадати ці
символічні таємниці вишитих хрестиком візерункових доріжок, розвішаних поверх рожевих шпалер, тієї в'язі тонкої, ручної роботи гобеленів, самотньо нудьгуючих на круглому столі і приліжкових тумбочках. Розкішний
двоспальний ліжок з металевими фігурними спинками, з пірамідами здиблених білих подушок завжди мені нагадував якесь священне, язичницьке
капище, все ще незаймане і не осквернене варваром-часом, і фарфорові статуетки, розписані тонкою, золотою в'яззю, різні за сюжетом і формою, що
тривожно слідили за мною крізь товсте скло серванта, тільки посилювали
ці сакральні почуття. Тут завжди пахло жінками. Тут завжди було багато
квітів. І я розрізняв ці покої від інших по запаху герані. Особливо вона впадала в очі взимку на тлі засніжених, ніби утеплених природою лебединим
пухом, фінських вікон. Криваво-червоні бутони з жадібністю тягнулися до
денного світла і яскраво-червоніли від дівочої скромності, а може і від сорому за цю свою жадібність до життя.
В кутку на тумбочці стояла величезна лампова радіола, завжди з відкритою кришкою і з поставленою на диск платівкою, готова в будь-який

Проза

момент розродитися хриплуватим голосом легендарного Петра Лещенка.
За швейною машинкою у вікна сиділа кульгава тітка Поля. Машинка невгамовно скрекотала, ніби це прокинувся ранковий коник. З-під пальців вискакував рівний в дві нитки стежок. Я дивився з якою спритністю ця молода
жінка натискає здоровою ногою на педаль, приводячи в рух весь Всесвіт, і
милувався нею. Говорили, що тітка Поля в дитинстві потрапила в епіцентр
якогось вихору, урагану, який і пошкодив їй колінну чашечку. Нога з тих пір
так і не згиналася в коліні, і коли тітка Поля йшла по вулиці, складалося
враження, що жінка тягне за собою якийсь вантаж, чийсь чужий, і тому от
цієї непосильної, неземної тяжкості не по роках горбиться.
У кутку біля грубки незмінно спала стара Текля. Очі її були постійно
відкриті, і мені було незрозуміло, спить вона чи ні. Стара жінка важко дихала і здавалося, що це саме від її дихання таємниче шарудять накрохмалені
фіранки. З глибоких зморшок на обличчі в такт диханню на вершині рожевих горбків виповзали погрітися, ніби змії на купини в сонячну пору, сірі
тіні. Все обличчя виражало здивування. Бабка Текля все ще дивувалася з
життя, навіть в цих бездонних глибинах своїх мрій. Колись до війни, ця
сім'я жила на старому хуторі, біля болота, мала землю і велике господарство. Дід Артем загинув на війні, залишивши вдовою молоду дружину і сіротами четирьох дочок-красунь. Найстаріша з сестер була тітка Поля, потім
була тітка Марія, за нею тітка Аня і наймолодшою тай найкрасивішою з
всіх їх була тітка Ліда. Двом середнім сестрам пощастило вийти заміж, а
тітка Поля з тіткою Лідою так і постаріли незаміжніми дівками. Хлопців їм
в селі не вистачило. Іх хлопці не повернулися з фронту. Після війни стара
Текля з дочками перебралися жити в село. Будинок цей їм побудували зяті.
Повертаючись подумки в той час, згадуючи цю жіночу обитель, я завжди
чомусь думаю про вселенську несправедливість. Ці красиві люди могли б
прожити красиве життя. Хто знає, може їх чекало і не дочекалося щастя.
Хто ж тоді його привласнив? Навряд чи знайдеться та людина, яка візьме на
себе провину за видимість життя, яка випала не тільки цим людям, а й багатьом іншим, схожим і несхожим. Жили і жили, радіючи втраченій радості,
задовольняючись малим, а іноді і зовсім нічим. Мабуть, є люди, народжені
тільки для того, щоб своєю присутністю на цій землі показувати людині
людину. І зовні, і внутрішньо. Буваючи в рідному селі, яке вже практично не
існує, проходячи повз місце, де колись стояв будинок старої Теклі, вслухаючись в нескінченний, німий смуток сільської тиші, як і багато років тому,
я чітко чую, як скрекоче десь в небачному будинку стара швейна машинка.
Я знаю, це тітка Поля все ще шиє для мене модну джинсову куртку. Так
мені завжди здається…
7
Влітку, після довгої відсутності, в село нарешті повернувся мій двоюрідний брат Костик. Ні на канікули, а назавжди. Навчався він у Городці в
інтернаті для малозабезпечених сімей і жив всі ці роки на повному державному забезпеченні. Іноді він приїжджав на канікули, і тоді ми могли з ним
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бачиться. Тільки траплялося це дуже рідко. Костик був на рік старішим за
мене і на цілу голову вищим. За ці роки він значно змінився, змужнів і став
гарним хлопцем. Я його спочатку навіть не впізнав. Це була цілком сформована, самодостатня людина. Через колір волосся до нього відразу ж приліпилося прізвисько Блондин. Збиралися ми тоді вечорами всі разом в парку.
Так хтось із шкільних друзів жартома назвав занедбану садибу в центрі села
з трьома напівдикими старими грушками. Назва ця сподобалося всім нам,
прижилася і довгий час служила потрібним орієнтиром місця, де ми бавили
вільній час.
Колись тут стояв невеликий будинок, складений з добротних тесаних
колод і розташовувався він на невеликій горбистій височини в дуже зручному і красивому місці. Господарі його при загадкових обставинах загинули
під час війни, а осиротілих трьох дітей забрали до себе жити родичі. Говорили, що трагедія розігралася власне в цьому будинку. Правда, всі чомусь в
розмовах на цю тему обходили стороною деякі подробиці того, що насправді сталося, і відхилялися від прямих відповідей на незручні питання. І коли
мова заходила, хто саме і за які гріхи вбив цих людей, оповідачі дипломатично відмовчувалися. Діти не бажали жити в цій проклятій хаті, і довгий
час вона пустувала. Наглядав за нею дід Костюк, рідний брат діда Павлюка
і якийсь далекий родич загиблих господарів. Він і продав хату моєму батькові за порівняно невелику ціну. Дивно, але всередині цього будинку я був
всього одного разу, босоногим п'ятирічним пацаном, коли його розбирали
на колоди, готуючи до перевезення і, здавалося б, не міг пам'ятати в якихось
подробицях інтер'єр цього дивного приміщення, але все ж я пам'ятаю все.
Воно повертається до мене звідкись з глибин підсвідомості, уві сні. І в який
вже раз я чітко бачу одне і те ж видіння, навіть зараз, коли з тієї пори минуло вже понад півстоліття — чорна, ніби обгоріла стіна, півзатемнене, з розбитими шибками вікно все в павутині і величезний павук в центрі цієї ловчої мережі. Я хапаю з підлоги перший предмет, що втрапив мені під руку, і
що є сили кидаю його в це вісьмілапе чудовисько. Натягнута, шовкова нитка пружинить і повертає предмет назад. Я починаю кричати і прокидаюся.
Пізніше з цих колод батько склав невелику прибудову до нашого будинку і, мабуть, цей страж чужого дому нахабно переселився до нас, не забувши прихопити з собою істинний дух і нерозкриті таємниці свого колишнього притулку.
Костик жив поруч з парком. Його мати (і мамина рідна сестра), працювала в той час на колгоспній фермі дояркою. А батько, дядько Сергій, був
хронічним безробітним. У нього були якісь проблеми з ногою, з-за чого він
помітно кульгав. Після війни таких кривих, а то і зовсім безногих чоловіків
було багато, але все вони, не дивлячись на свою інвалідність, прагнули зайняти себе якоюсь справою. Батько Костика обрав більш легкий варіант
свого існування. Скільки пам'ятаю себе, він завжди або сидів, або лежав за
грубкою на ліжку. Іноді, правда, від неробства він міг майструвати щось.
Добре пам'ятаю його оригінальні, розписні скриньки, зроблені з поштових
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листівок, з трояндочками і гвоздиками, а також сплетені з кольорових тонесеньких дротиків різної форми брелоки. А ще він «клепав» по ночах дітей,
яких виховувала тітка Зіна, моя мама і мій батько. Крім Костика в родині
було три сестрички.
Дядько Сергій для мене здавався завжди такою дорослою дитиною,
примхливою не по роках і смішною від ненормальності і дивацтва своїх
далеко не дитячих бажань. Взимку він бавив багато часу в різних санаторіях. Насправді за маскою дитячої невинності переховувалася хитра і деспотична людина. Зазвичай фізично ущербні люди злі на весь світ і вважають,
що він їм щось зобов'язаний.
Будинок, в якому жила їхня сім'я, був збудований ще дідом Докімом, пізніше батько перебудував його. Ні бабусі, ні тим більше діда Докіма я в живих
не застав, але незримий їх дух витав тут всюди, а тому цей будинок був і для
мене також рідним і при бажанні міг розповісти сотні різних сакральних історій, пов'язаних спільними героями і сюжетом. Він об'єднував нас всіх, і дорослих, і дітей. Так мені тоді здавалося. Я пропадав тут цілодобово, розважаючись і набираючись розуму в компанії своїх братів і сестер. Багато в чому я
помилявся тоді, але не замислювався, і зараз не шкодую про це.
У дядька Сергія була дивна манера спілкування з людьми. До нас, дітей, він завжди звертався, спотворюючи наші імена і незмінно у множині:
Танікі, Леникі, Сашикі, Томикі. Що цим він хотів підкреслити, відомо тільки йому одному. Особисто мене таке звернення завжди коробило. Чути це
було неприємно. Життєва філософія дядька Сергія зводилася до одного
вузького за змістом морального правила: «Правий тільки той, хто прагне
бути правим.» Я б погодився з ним, якби не одне але. Ця людина була занадто далекою від тієї найвищої мудрості, яку проповідувала. Я чомусь був
впевнений, що навряд чи він зміг би розрізнити добро і зло. Він не мав таланту усуватися від примх свого особистого Я. Дядько Сергій був егоїстом
і судив про життя з висоти своїх корисливих амбіцій. Це завдяки особисто
йому я вперше ще в юному віці зіткнувся з людською непорядністю і несправедливістю. Ні, я не вимірюю людей категоріями «свої» і «чужі» і не
збираюся цього робити ніколи, але якщо вірити теорії, що наші душі прагнуть до єдиної вселенської душі, то дядько Сергій, як раз ніс в цю скарбничку якийсь свій духовний потенціал, хороший чи поганий, не мені про це
судити. Він народився для того, щоб бути таким, яким є, подобається це
комусь чи ні. У всякому разі, для мого життєвого становлення і вдосконалення особистого досвіду він зробив дуже багато. Навіть занадто багато. З
його подачі мене звинувачували у всіх смертних гріхах, навіть в тих, до
яких я був непричетний. Я був таким собі цапом-відбувайлом. Мабуть, таким чином мене хотіли вижити з цього будинку. Не знаю, але як тоді можна
ще тлумачити все ті лжесвідчення? Для мене так все ще і залишається загадкою, як і те, чому саме я ставав жертвою дивних філософських підходів
дядька Сергія. Чим керувався він, призначаючи мене злодієм? Чому саме
мене з усіх дітей вважав здатним на цей брудний вчинок. Чому цією жерт-
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вою не ставав, скажімо, той же Костик? І цих «чому» занадто багато. Що
там дядько Сергій, але як цієї брехні міг вірити батько?
Якось одного разу мене звинуватили в крадіжці складаного ножика.
Ножик і правда був хороший і гідний того, щоб його вкрасти. Я віддав би за
нього багато чого. І при бажанні міг би його купити або обміняти на будьяку найдорожчу мені штуковину, але тільки не вкрасти. Дядько Сергій з
ним практично ніколи не розлучався і постійно щось стругав або просто
грався, перекидаючи з долоні на долоню, ніби дражнив нас навмисне.
Темно-коричневі обкладання, кілька лез різного розміру, свердло і шило —
це тільки зовнішні гідності, які розбурхували нашу запалену уяву, привертаючи увагу до цієї дорослої штучки. І ось одного разу ця дрібниця безслідно пропала. Вірніше, як запевняв усіх дядько Сергій, її викрали, і поцупив
її не хто-небудь, а я. Звинувачення було серйозне. Я марно відмовлявся і
плакав, ніхто мені не вірив. У перший же день батько жорстоко покарав
мене і ще тижнів зо два нервово розпитував. Але я не міг зізнатися в тому,
чого не робив. В кінці чергового тижня тітка Зіна, змінюючи постільну білизну, витрусила з неї пропажу. Всі полегшено зітхнули і щасливо посміхалися. Тільки мені було не до посмішок. Тепер я чітко знав, що однією з таємниць людської непорядності є обмова. І навіть необов'язково робити
якийсь аморальний вчинок, досить тільки бути десь неподалік, а далі, як то
кажуть, справа вже техніки — тебе звинувачують, і це вже твоя проблема,
як ти будеш виправдуватися і виплутуватися. Але ще страшніше було те, що
навіть якщо ти і доведеш свою непричетність або невинність, ти все одно
вже забруднений. І чим частіше тебе стануть потім бруднити, тим складніше тобі буде жити. Тому що завжди знайдуться люди, які скажуть: «Диму
без вогню не буває». Я став цуратися цієї сім'ї. Піти вчасно теж потрібно
вміти. Після цього випадку я став рідше бувати у них вдома.
Костик за якийсь час поїхав вчитися в Городець, і мої часті візити і зовсім втратили будь-який сенс. Я вважав себе досить дорослою людиною,
щоб дружити з молодшими за себе сестрами. У мене з'явилися нові друзі і
нові проблеми. З Костиком я намагався не зустрічатися навіть під час канікул. Він не міг бути моїм другом, бо жив на «ворожої» території.
До цього часу село наше було поділено нами на сфери впливу і ми, підлітки, вели між собою міжусобні війни. Мене і всіх моїх друзів називали
«конецькі», а наших опонентів — «кутоцькі». Ось тоді і торкнулася мене
каїнова печатка. Стільки років пройшло, давно немає в живих брата, а я все
ще тягну на собі цю непосильну ношу дитячої пустощі. І немає, мабуть,
мені вибачення, бо все має ціну. Не знаю, що ми тоді ділили, може, свою
дурість? Мабуть, кожен з нас прагнув здаватися дорослим. Нам здавалося,
що авторитет наш залежить від того, наскільки нас бояться. А якщо бояться, значить поважають. Вони виловлювали поодинці нас, ми — їх. Я б не
став драматизувати події і стверджувати, що це були криваві бійки, ні, це
були образливі знущання, які ми завдавали один одному, частіше навіть не
фізичні, а моральні, і все ж ніхто не хотів стати їх жертвами. Я привів його,
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усмішливого, до засідки, де чекали нас вже мої друзі. Він нічого не підозрював і щось жваво розповідав мені. Його вдарили кілька разів солдатсь
ким паском, але він не заплакав. На обличчі з'явилося лише тільки здивування. Потім воно змінилося байдужістю. Він розвернувся і мовчки пішов,
залишивши нас самих зі своєю ейфорією. Коли я розповідав кому-небудь
цю історію, всі в один голос заспокоювали мене: «Це ж була гра, дитяча
дурість...» Так, можливо, але в ній я грав роль зрадника. Я чекав, що він
розповість про все матері, а та моєї, але й цього не відбулося. Ніколи, не
єдиного разу за своє життя він так і не згадав мені про той випадок. І не дорікнув...
Незважаючи на свою жіночу незалежність і самодостатність, мама чомусь, на шкоду сім'ї, йшла часто на поводі у тітки Зіни. Мабуть, та мала на
неї якісь таємні, відомі тільки їм одним, важелі впливу. Це відбивалося не
стільки на самій мамі, скільки на доброму і безвідмовному батькові. Чужі
проблеми поступово ставали нашими і лягали на плечі батька. Йому доводилося вести два господарства: і своє, і тітки Зіни. Одного разу нашу сім'ю
наздогнала трагедія, від якої ми довго потім ще не могли оговтатися. А почалося все з нашої улюблениці Крапуші. Вірніше, з її надмірної, панічної
боязні. Сахалася вона від усього живого, ніби стара кляча. Її лякали звуки
машин, шелест клаптика паперу на вітрі. Мабуть, цей панічний страх був
природженим, і боротися з цими слабостями не мало сенсу, і все ж батьки
мали через це багато проблем. Всі здогадувалися, що це все може скінчитися погано, але думати про погане не сміли.
Майже навпроти нашого городу на струзі ціле літо паслося на прив'язі
сусідське однорічне телятко. Корова у дядька Льоні була старенькою, і телицю він ростив, щоб замінити годувальницю. Скільки її пам'ятаю, вона
була однією і тією ж непоказною і дрібною. Такою вона, до речі, залишилася навіть тоді, коли паслася в стаді. Мабуть, така була її порода. Повертаючись додому з пасовища, Крапуха зазвичай не поспішала повертатися в сарай. Вона затримувалася на якийсь час на межі, поки її не забирав батько.
Батьки знали цю її звичку і давали їй можливість користуватися нею. Так
було і того разу. Нічого не віщувало біди. І коли ця однорічня нетяма кинулася до неї боротися, Крапуха навіть не стала з нею змагатися. На великій
швидкості вона пронеслася в бік обмілілої від спеки річки і побіжно цепанула нестяму рогом, залишивши на боці жирну червону лінію. Взяти з розгону перешкоду шириною в два метри Крапуха не змогла. Задні ноги зісковзнули з крутого обриву, і вона безпорадно розтяглася черевом на вологій
траві. Які інстинкти спонукали її ретируватися в протилежний дому бік, залишається загадкою. Встати на ноги Крапуха так більше і не змогла. В ту
рокову ніч вона ночувала разом з убитим горем батьком на річці. А вранці
мужики притягли її волоком до нас у двір. Хтось із сусідів спорудив у вигляді санок спеціальну волокушу, на яку якимось чином перемістили безпорадне тіло Крапуші. Тягнули конем. Це було те ще видовище. Все село зібралася поспівчувати. Прибулий з колгоспу ветеринарний лікар після не-
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тривалого огляду, не церемонячись і не запобігаючи, виніс смертний приговор. У Крапухі в двох місцях був зламаний хребет і навряд чи вона змогла
б стати на ноги. Але батьки з висновками не поспішали. Вони як могли доглядали за нею і сподівалися на диво. А в цей час Крапуха з кожним днем
по трошки відходила від нас.
Як відомо, біда не ходить у самоті. Не оминула вона боком і нашу сім'ю.
Чергову страшну новину принесла нам тітка Федора, мамина старша сест
ра. Вона й розповіла про ту криваву драму, що розігралася напередодні в
дідовій хаті. Дядько Сергій і раніше, наскільки я чув від батьків, ревнував
тітку Зіну, але ніхто навіть припустити не міг, що справа візьме такий оборот. Хоча справжня сутність людини завжди розкривається в поміжному
стані. Напівживу, з ножовими ранами, тітку Зіну забрали в лікарню, і шансів вижити у неї не осталося ніяких. На маму страшно було дивитися. Одного вечора, повернувшись додому зі школи, я не застав її вдома. Я добре
знав, де вона є, і впевнено попрямував до сараїв. Майже весь свій вільний
час мати проводила там, доглядаючи за Крапухою. Те, що я побачив, вразило мене до глибини душі і надовго залишилося в пам'яті. Мама не бачила
мене і поводилася природно. Вона стояла на колінах, обнявши Крапуху за
шию, і ледь чутно, майже беззвучно, плакала.
— Тобі ж все одно кінець, — шепотіла вона кудись в порожнечу. — Ти
все одно не виживеш. Так забери її смерть з собою. Благаю тебе, чуєш?.. 
Дивитися на це без сліз було неможливо. Я не бачив маминих очей,
вона була повернута до мене спиною, але я бачив очі Крапухи. І цього було
достатньо. Тітка Зіна вижила. Крапуху через кілька днів здали на бійню.
Дядько Сергій, відсидівши свій термін у в'язниці, повернувся додому, і, як
ні в чому не бувало, зайняв своє звичне почесне місце на ліжку за грубкою.
Життя тривало далі.
8
Якось на початку червня, перед самими виборами, в село приїхав сам
голова колгоспу. Селян зібрали, як зазвичай, біля магазину, і він звернувся
до них з промовою. Виступ був присвячений поточному політичному моменту. Слухали його мовчки.
— Чого ніс повісив, дід? — звернувся він весело до діда Павлюка, який
слухав промову, опустивши голову.
— А чому радіти? — кинув байдуже дід Павлюк. — Старий я вже,
Маркович, а тому і особливих причин для веселості немає.
— Невже? — здивувався голова. — Ну тоді пишайся чим-небудь.
— Кинь, Маркович. Чим мені пишатися? — відмахнувся дід Павлюк.
— Хіба що собою. Але хто я такий, щоб пишатися собою?
— Пишайся країною своєї, дід, її міццю і ситістю. Бачив, як нас буржуї
бояться? — сказав голова.
— Ні, Маркович, не бачив.
— А чому? — знову здивувався голова.
— Мабуть, тому, що країна моя маленька, а у маленьких країн зір під
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іншим кутом, у маленьких країн немає історії, а значить і нема чим пишатися, — відповів якось вигадливо, непросто дід Павлюк.
— Не неси нісенітницю, дід. Країна наша величезна, Радянський Союз, — заперечив голова.
— Кинь, Маркович, ми завжди тут були «місцевими». Пишатися —
справа молодих, а я вже думками там, — махнув він в бік сільського цвинтаря і пошкандибав додому.
Всі мовчки подивилися йому вслід. Говорили, що його під час війни
поранили в п'яту. І він цього сильно соромився, і ніколи нікому про своє поранення не розповідав.
— Діду, а чому малі народи не мають своєї історії? — допитувався я
пізніше у діда Павлюка.
— А тому, синок, що її привласнюють собі ті, хто сильніший і багатший, — посміхнувся ледве помітною посмішкою дід Павлюк. — Але, може,
це і добре. Може, в цьому і є наше щастя. Інакше ми б взагалі не вижили…
Того літа знову заговорили про БАМ. Будівництво це було оголошено
Всесоюзним, і тепер про нього кричали майже не кожен день. «Сегодня не
личное главное, а сводки робочего дня!..» — запевняли нас до хрипоти динаміки, але це вже була напівправда. Звичайно, молодь була різною, і все ж
мало хто хотів вже пертися кудись до біса тільки заради «туману». Вечорами в парку ми співали під гітару зовсім інші пісні: «А я еду, а я еду за деньгами, за туманом едут только дураки!» Не скажу, що ми геть були позбавлені того романтичного почуття, яке нам прищеплювали засоби масової інформації, але все ж «особисте» вже поступово виходило на перший план. І
всі ці «головні» будівництва, а їх в той час було багато, були перш за все
місцем, де можна було заробити. Все інше було як додаток.
Якось в десятому класі в мене раптом закохалася якась дівчина з нашої
школи. Я почав знаходити в кишенях своєї куртки романтичні посланія від
неї і не знав, як мені бути. Імені вона свого не називала. Але я відчував, що
чиїсь очі таємно стежать за мною. Я шукав їх серед своїх однокласниць і не
міг знайти. Я гадав, хто це? Мені подобалися ці гри в таємничість, і в той же
час мене дошкуляла цікавість. Я прагнув зустрічі з незнайомкою, але вона
не проявляла себе. Швидше за все, дівчина ховала свої романтичні послання в кишені моєї куртки під час уроків, і я не міг того бачити. Це були ліричні вірші незнайомих мені авторів. Можливо, Едуарда Асадова чи Степана
Щипачова. Хоча яка різниця, я відчував невимовне задоволення від читання
їх. Ці романтичні записки я отримував не так вже і часто, а тому чекав їх з
нетерпінням і кожен раз шукав зачіпки або натяку, щоб дознатися, хто їх
пише. Але через якийсь час все раптово припинилося, також, як і почалося.
Я перестав отримувати послання і дуже засумував.
Почав сам писати вірші. Мо тому, що одним з моїх постійних натхненників був завжди смуток. Але я ніколи не вважав і не вважаю зараз, що мій
смуток є той же самий, що відчуває неосвічена більшість людей, якого вона
боїться і який називає зневірою. Тим більше, це не пригнічене почуття, не
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розчарування в житті, а перш за все — співчуття. Я намагаюся, щоб в цьому
почутті був присутній всесвіт. Я переконаний, що є речі, які живуть тільки
в мовчанні, і мені хочеться поділитися віршем, який я написав тоді, присвятивши його таємничій незнайомці. Правда, з часом я його трохи підправив,
але все одно вірш не опублікували. З товстого столичного журналу, в який
я посилав в кінці вісімдесятих свою добірку віршів, прийшла відповідь, в
якій мене звинуватили в песимізмі. В комунізм люди повинні були йти з посмішкою на обличчі і бадьорим кроком, а я, мабуть, порушував цей заданий
авангардом ритм. І мені здалося, що це серйозне звинувачення. Шкода, але
я не знайшов в своєму архіві ту відповідь, щоб процитувати її цілком,
пам'ятаю тільки, що вона надовго відбила мені охоту писати. Так влаштована людина. Нам завжди чогось не вистачає. І що б з нами не сталося, ми
завжди будемо про щось шкодувати, нам завжди буде докучати незадоволеність, мабуть тому, що природа речей нам непідвладна. Але я тоді був ще
духовно слабкий. Я шукав підтримки і не знаходив її ні в особах близьких
мені людей, ні в особах журналістів. В юності ця підтримка дуже важлива.
Мене не друкували, і я вірив тим, здавалося б, незаперечним аргументам. Товсті журнали, зазвичай, не повертали рукописів, але я наполіг і мені
повернули. Я спалив цю добірку в розпачі. Вціліли тільки два вірші, вони
були записані в блокноті, про який я тоді забув. Вірші датовані 1975 роком.
Після цього я років з десять взагалі нічого не писав. Брешу, трохи писав в
армії в свій дембельський альбом, але це інша історія. Я подарував цей альбом з віршами випадковій дівчині, якій вони сподобалися, коли повертався
додому з Москви. Молодість дурна і наївна. Ти вважаєш, що попереду ще
багато часу, але його якраз в обріз. Віршів російською мовою у мене не так
багато, тому як пам'ять вони мені дуже дорогі. У кожного вірша своя історія, навіть у самих ранніх про природу. Серйозно займатися літературою я
почав пізно, коли мені було вже під тридцять. І все ж, деякі мої вірші російською мовою друкувалися в місцевих газетах. Ось той вірш, один з уцілілих, присвячений тій дивній незнайомці, яка писала мені романтичні за
писки:
Чёрная ссохлась тень
и чтоб не уйти немым,
чтоб не войти глухим
в скупость чужого дня…
Ты и твои стихи,
пусть берегут меня…
Читаючи ці рядки, написані багато років тому, я ловлю себе на думці,
як взагалі могло мені прийти таке в юну голову? «Треба шукати слова…»,  —
сказав я собі тоді, можливо, тільки заради рими. У всякому разі, навряд чи
я так глибоко вникав в справжній сенс сказаного. Хіба міг я тоді здогадуватися, що так воно все і буде, що в сказаному таїться щось вельми пророче,
що сила слів діє тільки в тому випадку, коли слова приховують в собі щось
більше, ніж висловлюють. Аналізуючи свою поведінку і свої емоції з висо-
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ти прожитих років, я схиляюся до вражаючого висновку, що впродовж
майжевсього життя залишався в тіні себе, ніколи і нічим особливим не ви
діляючись серед друзів. Тому, мабуть, і не робили на мене якихось ставок
вчителі і ті люди, від яких якось залежало моє життя. Я завжди шукав «притулку» в собі. Мо тому, що по зодіаку я був Близнюком, і мені самим небом
було дано жити два життя: одне явне, а значить, бути таким як всі, і інше
— таємне, у якім я годував, виховував і гартував свій дух, ростив свою душу, розуміючи навіть підлітком ще, що натовп не дозволить мені піднятися
над його невіглаством і примітивністю. Я привчав себе сподіватися тільки
на свої сили і здатності і прагнув подружитися з самим собою, а це, ой яка
не проста річ. Я не знаю до сих пір, як уживалися в мені такі протілеглі
якості як, скажімо, амбітність і невпевненість або веселість і смуток. Мені
завжди хотілося говорити, хоча мати з дитинства привчала мене до мов
чання.
— Але ж я не німий? — заперечував я, дійсно не розуміючи, в чому
суть того блага, яке вона намагалася мені нав'язати. — Я вважав, що язик
даний нам для того, щоб говорити. Мовчать тільки ті, кому немає чого сказати або ж — боязливі.
— Ні, мій хороший, язик даний нам для того, щоб мовчати, — посміхнулася мати.
Напевно, нам ліпше було б народитися німими! Хоча німими людей
робила також система. Хто з нас, підлітків, не знав в селі старого дідуся
Карпа? Пам'ятаю, як потайки сміялися з його дивної звички тримати постійно палець біля губ і тихенько шепотіти з нагоди і без. «Цс-с! — звертався не раз він кудись в порожнечу і попереджав: — Краще мовчи!.. Краще
мовчи!» Казали, що сім’ю його розкуркулили радянські «визволителі», а
його самого відправили кудись в табір в Сибір. Звідти він і привіз цю дивну
звичку озиратися по сторонам і говорити пошепки. В селі дідуся звали
Карпократом, але мало хто замислювався, мабуть, звідки у його це
прізвисько. Я і сам не так давно дізнався, що Гарпократ — це єгипетський
бог Гарпехруті, якого греки через непорозуміння називали богом мовчання.
Може, звідсіль? Просто хтось з односельців для зручності вимовляння
замінив літеру Г на К. Я не хотів бути дідом Карпом і не хотів його німого
щастя.
Але всі ми були представниками однієї з найбільш мовчазних націй в
світі, хоча це мовчання більшості не було мудрістю. Я зрозумів цю підміну
понять. Ця красивість була розрахована на те, що люди абсолютно не
мислять. Люди вірять наївно іншим, але не собі. Пізніше, вивчаючи релігії
інших народів, а також їх звичаї і звички, я зрозумів, що думка про мудрість
мовчання нахабно вирвана з контексту незнайомій більшості і чужої з
багатьох причин культури. Думка трактується на свій лад, як це кому
вигідно. Люди люблять приватизувати чужі сенси. А ще, — «обрубувати»
історію. Проблема людей, мабуть, в їх самості, вірніше в тому, що суспільство
не хоче визнавати цю самість і прагне зрівнювати усе і всіх, підміняючи
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природні якості штучними, такими, як влада і багатство. Але це — ненадійні
зручності. Недосконалість цього світу в тому, що в його авангарді завжди
були люди з «хваткою», але без совісті, що, треба сказати, вітається су
спільством. А це значить, що люди високоморальні в силу свого виховання
не можуть протистояти злу, діючи такими ж методами, а тому змушені
миритися з тим, що є, і йти в глибоке підпілля, точніше в свою самотність.
Навряд чи невіглас визнає, що він невіглас. А тому він всіма силами буде
намагатися, не дати людям розумним піднятися над його сірістю. Значить,
мама була права. Мені ще належало багато що сказати, а тому треба було
вчитися мовчанню…
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Нарадзіўся 23.07.1988 у Менску. У 2012 годзе скончыў Беларускі дзяржаўны
медыцынскі ўніверсітэт. Працую ўрачом-ангіяхірургам. Жанаты. Жонка Яўгенія,
украінка, у свой час пазнаёміла з светам украінскай літаратуры, і ад таго часу
пайшло захапленне ўкраінскім мастацтвам. Праз знаёмства з блізкай культурай
лепш усвядоміў уласную нацыянальную ідэнтычнасць. Бацька Віктар Крэс
(1962—2017), генеолаг, даследнік радаводу Панятоўскіх-Крэпышоў і Скіндэраў
гербу «Шранява» — натхняльнік, цэнзар і галоўны крыктык большасці празаічных
твораў. Акрамя прозы, цікаўлюся паэзіяй. З найбольш упадабаных кірункаў —
духоўная паэзія, цікавяць узаемадачыненні паганскай і хрысціянскай культур у
беларускай ментальнасці.

Прысвячаецца майму бацьку Віктару Крэсу

I
Пасля страшэннай ліпеньскай спёкі заўчасна, у жніўні, настала восень.
І хоць прамяні сонца яшчэ абпякалі апоўдні, увечары нагрэтае паветра развейвалася ветрам. Усё большымі шэрагамі ўранку выганяў Менгарвыканкам
здзіўленыя камунальныя службы зграбаць пажоўклае лісце.
Блакітны цягнік з белай стужкай на вагонах, празрысты ў сонечных
променях, выцягнуўся ўздоўж перону і патыхаў нагрэтым жалезам з
прысмакам крэазоту. На пероне было нешматлюдна. Ля ўвахода ў вагон насупраць правадніц у блакітных камізэльках выстрайваліся чэргі па некалькі
чалавек, падзеленыя роўна, як дошкі ў плоце, вялікімі дарожнымі валізкамі.
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Мерна, як рух хвіліннай стрэлкі, гэтыя чэргі раз-пораз пагойдваліся, уваход
паглынаў новую порцыю валізак з пасажырамі, і чарга пасоўвалася наперад. Цягнік быў пададзены некалькі хвілін таму, да адыходу заставалася
трохі болей за паўгадзіны — яшчэ досыць, каб не спяшацца. Я знайшоў
свой вагон, стаў наводдаль, каб не замінаць іншым і, разняволены, аддаўся
назіранню за людзьмі, якія прыбывалі на пэрон. Па выглядзе некаторых з іх
можна было здагадацца аб мэтах іхнай вандроўкі. Вось, напрыклад, тая немаладая пара — стаяць асобна ад астатніх, але бліжэй за ўсіх да правадніцы
— ці не едуць на пахаванне свайго напаўзабытага, пакінутага за мяжою
сваяка? Заклапочаныя і сумныя твары, ужо ў дарогу апрануліся ў чорнае.
Адразу відаць, што яны нячаста куды-небудзь выбіраюцца, і новая
абстаноўка для іх нязвыклая, выразна бянтэжыць іх. А вось гаманлівая суполка маладзёнаў — аматары актыўнага адпачынку, заплечнікі складзеныя
дакупы; шмат паляць і бурна рагочуць. А гэты чалавек, што ходзіць, як
вар’ят, прыклаўшы руку да вуха і тлумачачы штосьці зямлі — бізнэсовец,
дамаўляецца аб сустрэчы з партнёрамі, выпраўляецца на важную здзелку. А
вось той, што пераходзіць ад аднаго да другога, з падазроным выглядам —
чаўночнік, спрабуе дамовіцца, каб хто-небудзь з пасажыраў узяў частку яго
багажу з таварам. У асноўным яму адмаўляюць, але заўжды знойдзецца
такі, хто пагодзіцца дапамагчы яго нялёгкай справе.
Нагледзеўшыся ўдосталь на ўсіх гэтых падарожнікаў, я перавёў позірк
назад, за будынак вакзалу, дзе на фоне пунцовага неба цьмяна ружавела
«брама Менску». З адлегласці вежы падаваліся вялікімі кубамі, па тарцах
якіх былі расстаўленыя маленькія, нібы жывыя постаці вартаўнікоў былой
эпохі. Круглы гадзіннік на левай вежы чарнеў цыферблатам, як старая зацяганая манета, і толькі па бронзавым водбліску стрэлак можна было
прыкінуць час, які той паказваў. Палова на дзясятую. Зграя галубоў знялася
з правай вежы і схавалася недзе ўнізе на прывакзальнай плошчы. Уключылі
ілюмінацыю. На будынку вакзалу засвяцілася «МІНСК». Неба яшчэ
выйгравала канкурэнцыю: ліхтары толькі блякла адкідвалі ўбок цені.
Я вярнуўся вачыма да цягніка. На пероне было амаль пуста. Правадніца самотна стаяла ля ўвахода і пазірала на мяне. Я наблізіўся да яе і працягнуў
квіток.
— Дзень добры, лекару, — на схіленым да квітка твары я нечакана
пабачыў ледзь заўважную ўсмешку.
Я пільна ўгледзеўся ў ейны твар. Не адрываючыся ад квітка, але
разумеючы, што я прыглядаюся да яе, праваднічка спытала:
— Не памятаеце? — і пасля майго згоднага маўчання дадала: — Вы
мяне неяк лячылі. — Дваццаць сёмае месца, — зірнула мне проста ў вочы.
Падумалася: калі б бачыў пасляаперацыйны рубец, магчыма, узгадаў
бы; па тварах я не надта арыентаваўся.
Я забраў квіток і ўзняўся па прыступках. Тамбур. Вузкі калідор. Я
пераклаў багаж у правую руку, якую трымаў наперадзе, і бокам прасоўваўся
далей. Купэ-келья правадніцы. Дзверы адчынены: зусім мала месца, паліца
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замест ложка, на якой немагчыма выпрастацца, і столік ушчыльную да
ўзгалоўя. На століку кніга. Вокладка падалася знаёмай, назву не разгледзеў.
Далей калідор трохі шырэйшы і светлы. Дзверы пасажырскіх купэ.
Буйнагабарытны мужчына ўладкоўвае багаж пад ніжнюю паліцу,
вытыркаючыся ў калідор азадкам. Штаны на клубах нацягнутыя, як скура
на бубнах.
— Дазвольце…
Азадак трохі пасунуўся. Мужчына глядзіць на мяне не разгінаючыся.
Пасля вагання я рушыў наперад, непрыемна даторкваючыся да чужога цела. Імгненне няёмкасці. Мужчына напружыўся, спрабуючы ўсунуць сябе
ўглыб купэ.
Трынаццаць-чатырнаццаць… Дзевятнаццаць. Дзяўчына, адна ў купэ,
спрабуе закінуць завялікую для яе валізку на верхнюю паліцу.
— Калі ласка, дапамажыце…
Я паклаў свой багаж і ўзяў ейны. Ох, якая цяжкая! З высілкам штурхануў
наверх — закінуў. Удзячная. Няма за што. Бяру сваё і прастую далей.
Дваццаць пяць… Мае наступныя дзверы. Адамкнёныя? Імгненна
ўзнялася і ў той жа момант апала хваля расчаравання. Увесь гэты калідор
ува мне цеплілася надзея аб вольных месцах майго купэ — праз адчыненыя
ж дзверы я ўжо бачыў чыёсьці плячо.
Уладальнік пляча, чалавек сярэдняга ўзросту, гадоў каля сарака, быў
адзін у купэ. Ён займаў правую ніжнюю паліцу і меў надзвычай паважны,
шляхетны выгляд. Апрануты ў твідавы пінжак мадэрнага крою, паўнатвары,
з капной густых цёмных валасоў, у тонкіх акулярах і з акуратна
падстрыжанымі вусамі, надзвычай элегантнымі, каб быць проста нюансам
дагледжанасці, ён усім сваім выглядам выдаваў замежніка, чалавека іншага
гатунку: еўрапейскага, як той жа пінжак, і адначасна больш зразумелага і
звыклага нам, тутэйшым, як, напрыклад, мазурка, калі б такое недарэчнае
параўнанне можна было ўвогуле аднесці да чалавека.
Ён сустрэў мяне ўважлівым позіркам, настолькі адкрыта скіраваным
да мяне, быццам меўся штосьці сказаць і дзеля таго чакаў чалавека, які
сюды завітае. Мяне ж такі позірк нямала збянтэжыў, і я спешна адвёў вочы
і нават не павітаўся з незнаёмцам, што, на маю думку, выглядала зусім нягегла. Яшчэ болей збянтэжаны, я адразу па ўваходзе арганізаваў бурлівую
дзейнасць па ўпарадкаванні свайго невялікага багажу. Спінай я раз-пораз
адчуваў цікаўны позірк майго суседа, які разглядаў мяне спакваля, калі я
адварочваўся ад яго, і позірк гэты выклікаў ува мне сустрэчную цікаўнасць.
Што ж гэта за франт такі і як доўга мне з ім ехаць? Нарэшце я ўклаў свае
рэчы, апусціў паліцу і ўсеўся, кінуўшы апошні погляд на свайго спадарожніка. Той ужо сядзеў, склаўшы рукі на каленах і глядзеў у акно, непранікальны,
нібы не маючы дачынення да таго, што адбывалася побач. Маўчанне. Каб
не прыцягнуць да сябе ўвагі (чамусьці я саромеўся яго ўвагі), я таксама
перавёў позірк на вуліцу.
Дзіўная рэч: сядаючы ў вагон і гледзячы на тое ж самае, але ўжо праз
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шкло, яшчэ не пачаўшы рухацца, — апынаесся ў дарозе. Вакзал перада
мной раптам стаў не месцам, дзе я знаходзіўся, а чарговым прыпынкам;
тым, што міне, — не! што ўжо мінуў. Я быў тут — і не мог у гэта паверыць,
як неверагодна было і тое, што я працягваў тут быць. Мана, непадуладная
рэчаіснасці, выклікала ўва мне падвоенасць: тое, што я бачыў, было не тым,
што я адчуваў. Мяне паглынула гэтая думка, і мае вочы, кантраляваныя
больш падсвядомасцю, чым уласна мной, бяз мэты блукалі па дэталях аконнага пейзажу. Няўцямныя вобразы перацякалі з аднаго ў іншы, зліваючыся,
цямянеючы, знікаючы й зноў аднаўляючыся.
Гэткім чынам я натрапіў на шыльду, што вісела проста насупраць акна,
і якую дагэтуль абміналі мае думкі: «Minsk pasažyrski». Надпіс мімаходзь
усё болей паглыбляўся ў мяне. Які слушны ён у гэтым месцы...
Па шкле прабегла муха і застыла на сярэдзіне шыльды чорнай мутнай
кропкай. Вандроўніца. Што для яе гэтае месца? Інстынкты засяроджваюць
яе толькі на тым, што сапраўды мае сэнс.
Муха? Муха?!
Мяне тады паклікалі на перавязку, сястра склала латок. Трэба было
дапетрыць, што там няладна? Вялізная яміна — скразная язва — прасякала
яго нагу да падэшвы. З падрытых ускрайкаў яе проста на прасціну сыпаліся
мярзотна белыя жвавыя апарышы. Я здрыгануўся ад нечаканасці, але ўзяў
сябе ў рукі: не хацелася, каб сястра пабачыла маю збянтэжанасць. Перад
хворым не было так прыкра — бо той не зважаў ні на што іншае, акрамя
сваёй нагі. А сястра ж, як я і падазраваў, адразу кінула позірк на мяне —
якім чынам я зрэагую. Відавочным было яе расчараванне: мае вочы па-над
маскай былі засяроджана-глухія, а рукі ўжо далікатна здымалі пінцэтам жамяру. Сястра была дасведчаная, больш вопытная за мяне, але фармальна я
быў ейны начальнік. Нагу таму бедаку потым ампутавалі. Ён акрыяў,
перастаўшы бачыць на ўласныя вочы, як павольна паўзла па ім смерць.
Муха… Мухам абыякавая бясконцасць.
Цягнік крануўся. Штуршок гэты быў лёгкі і плаўны. Увесь свет раптам
стаў набіраць хуткасць, павольна, незваротна і з кожным праваротам колаў
усё імклівей і імклівей. Няясна-шэрыя гмахі будынкаў спрабавалі ўлезці ў
замалое для іх акно купэ, але зрываліся ў нарастаючай хуткасці цягніка. Ад
узрушэння хацелася крычаць, як немаўляці. Хіба гэта проста дарога? Адкуль гэты ўзнёслы, узбуджаны настрой? Я глыбока ўдыхнуў і паспрабаваў
сцішыць сваё раптоўнае хваляванне.
У калідоры пачуліся крокі і мернае рассоўванне дзвярэй: гэта праваднічка збірала квіткі. Я намацаў свой у кішэні і загнуў ягоны куточак пальцам. Якасная папера ў беларускіх квіткох: збалансавана шчыльная, рыплівая;
нагадвае даляр. Нідзе гэтак хораша яе не вырабляюць, як тут.
Ад’ехалі дзверы, і яна зайшла да нас.
— Спадарства, калі ласка, вашыя квіткі, — з прыязнай усмешкай звярнулася больш да майго спадарожніка, чым да мяне.
Так жа сама прыязна пасміхаючыся, мужчына працягнуў ёй паперу.
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— Proszę pani.
— Dlaczego pan nie mówi po białorusku? Ma piękny powód do tego.
— Калі пані таго жадае, — з мяккай гугнявасцю на слове «жадае»
адказаў мужчына.
Бровы мае, відаць, не адолелі спакусы здзіўлення. Выглядала, што яны
ведалі адно аднаго і сустрэліся невыпадкова.
Ён паляк? А яна — правадніца з неблагім веданнем польскай?.. Знаёмая,
акрамя таго, і са мной? Навіна...
— Можна ваш пашпарт?
Паляк працягнуў ёй дакумент. Праваднічка села на ўскраек паліцы побач з ім і перапісала дадзеныя ў нататнік. Пакуль яна перапісвала, я паспеў
мімаходзь зазірнуць за вокладку. Грамадзянін Рэчы Паспалітай. З вялікай
цяжкасцю, улічваючы кепскі зрок і нязручную пазыцыю, удалося, аднак,
разгледзець імя спадарожніка: Marcin Poniatowski. Але тут ён перахапіў
мой позірк, і я засаромлена падаўся вачыма да акна. Аднак доўга так хавацца не атрымалася: праверыўшы паляка, правадніца звярнулася да мяне.
— Лекару, калі ласка, вашыя дакументы…
Ад такога звароту мне стала няёмка. Замежнік на гэтых словах з
надзвычайнай цікавасцю зноў утаропіўся на мяне, быццам я набыў у яго
вачах нейкую новую вартасць. Бракавала мне ягонай увагі... Я працягнуў
правадніцы пашпарт і складзены ўдвая квіток.
— Pan lekarz ma słynne niemieckie nazwisko, — упаўголаса прамовіў
паляк, гледзячы, праўда, на правадніцу.
— Не, спадар доктар з тутэйшых, — адказала яна, вяртаючы мне
дакументы.
Склаўшы паперы ў тэчку, правадніца сышла, ледзь прычыніўшы за сабой дзверы. Вярнуўшыся поглядам да мяне, паляк спытаў:
— Чы правы я быў, пане, наконт немцув?
Мне было цяжка ўнікнуць адчування неўласцівасці сваёй мовы яго
востра-шыпячай артыкуляцыі. Тым не менш было дужа цікава бачыць
спалучэнне дзвюх такіх роднасных, але ўсё ж такі розных светаў у адным
чалавеку. Мне карцела даведацца, адкуль гэты шляхціч знае мужыцкую гаворку.
— Мае продкі лавілі печкуроў на берагох цюрынгскай Роды.
Па нерухомасці ягонага твару цяжка было адгадаць, ці зразумеў ён
гэты жарт, і я вырашыў патлумачыць:
— Насамрэч, не маю падставы ганарыцца якім іншым паходжаннем.
Беларус як ёсць, тутэйшы ад самога Адама.
— То ж ґдзе ест Эдэм вашых пшодкув?
— Пліса. Пад Смалявічамі. Ці недзе там… Але гэта мейсца наўрад ці
можна назваць Эдэмам.
— І пан там уродзіўсе?
— Не, не я. Я ўжо менскі. Мянчук у трэцім пакаленні.
Апошнія словы я сказаў з наўмысна прыхаваным нудою гонарам. Але
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падалося, што прадмет майго гонару не надта ўразіў паляка: нейкі момант
ён сядзеў задуменны, а потым твар яго праясніўся.
— Тэраз зрозумяў! Вашы пшодкі з Крэсув Всходніх. Але длячэго пан
ест «Крэссом»? — ён смешна працягнуў доўгае «сс».
— Гэтак пайшло яшчэ ад майго прапрадзеда. Іллём Максімавічам звалі. Ён быў чыгуначнік на Смалявіцкай станцыі падчас Першай сусветнай.
Калі германскія войскі занялі Меншчыну, ён як дзяржслужбовец атрымаў
дакумэнты ад новай улады: яны та й зрабілі яго «немцам», запісаўшы прозвішча згодна з іхнымі правіламі.
— То я быў правы наконт немцув, — з усмешкай пастанавіў мой спадарожнік.
— Хіба што й так, у некаторым сэнсе.
Размова наша на гэтым узяла перапынак. Ён думаў пра нешта сваё, а я
разглядаў калені і пазногці, узважваючы адказы на ягоныя пытанні. Было
няёмка казаць залішняе незнаёмцу і дакучаць непатрэбнай грунтоўнасцю,
але ён выклікаў ува мне нейкую асаблівую словаахвотлівасць: ён падаваўся
мне блізкім, такім, быццам было паміж намі штосьці агульнае.
За акном з вострым шолахам ветру ў колах імчаліся кадры жытнёвых
палёў у бясконцым дарожным фільме У яго манатонных пярэрвах аднолькава хутка праносіліся хваёвыя пералескі й мурашкавыя вёскі. З нізін
напаўзаў змрок, і толькі неба яшчэ заставалася цёплым і светлым, з
дрыготкімі кропкамі цнатлівых зорак. Я пазяхнуў. Гэта заўважыў мой сусед
і ветліва пранаваў мне сцяліцца. Але бялізны ў купэ не аказалася. Тактоўна
ўзяўшы клопат на сябе, паляк выйшаў у калідор, каб узяць яе ў правадніцы
і нечакана сутыкнуўся з высокім чарнявым мужчынам.
— Маўрыцый, ты? Няўжо, брат, з Кіева з’ехаў? — усклікнуў чарнявы і
зычліва тузануў суразмоўцу за плячо. Той жа стаяў разгублены; пасля некаторай затрымкі ён прамовіў з прыглушаным абурэннем:
— Пан абазнаўся. Естэм Марцінэм з Понят.
— Ды што ты, дружа, Мішку Голасава не пазнаў?
Марцін з Панят пільней угледзеўся ў мужчынаў твар, а разам з ім і я.
Незнаёмец быў, верагодна, цыган: бронзавая скура, вялікія міндальныя
вочы, чорныя курчавыя валасы падаваліся яшчэ цямнейшымі у кантрасце з
белымі моцнымі зубамі. Ён быў высокі і ладны, і ўражанне ствараў зусім не
прайдзісвета, а чалавека з гонарам — гэткага цыганскага барона.
Няёмкае маўчанне ўсё цягнулася, і Мішка, відаць, уцяміў, што насамрэч
абазнаўся. Усмешка вокамгненна знікла з ягонага твару, позірк засяродзіўся
на нечым далёкім, і, адсунуўшы паляка ўбок, ён так жа сама раптоўна
рэціраваўся. Якраз у гэты час падаспела правадніца і выдала нам два
камплекты бялізны ў цэляфане, то ж і мой сусед вярнуўся ў купэ.
Перахапіўшы яго позірк, я заўважыў няёмкасць і раздражнёнасць і вырашыў
хуценька сцяліцца. Бакавым зрокам заўважыў, што правадніца яшчэ не
сышла і шукае нагоды нешта паведаміць мне.
— Штось маеце да мяне?
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— Так, лекару, — пачала ажыўлена тлумачыць яна. — Тут ёсць пасажыр,
купэ побач… Ён мае прапанову для вас. Прасіў вас на слоўца.
— Мяне?..
Вандроўка пачала поўніцца дзівосамі. Я выйшаў за ёй у калідор. Мы
зайшлі ў купэ, асветленае толькі адной цьмянай лямпай для чытання. Ад
пераходу з яркага калідора ў цемру я не адразу пабачыў людзей, якіх было
двое: мужчына немаладога веку і малая, гадоў шасці, дзяўчынка, якая
сядзела ў куточку. Мужчына быў дзіваватага выгляду: амаль лысы, з купкамі
рэдкіх бялёсых, але не сівых яшчэ валасоў, сутулы, у старой нібыта ваеннай
вопратцы, якая вісела на ім, кашчавым, як ануча. Глыбокія вочы зыркалі
з-пад пакатага лоба засяроджана, трывожна. Было відаць, што чалавек гэты
чакаў чагосьці кепскага ад наваколля і ўстурбаваўся нашым візітам, хоць
сам яго, як вынікала са слоў правадніцы, арганізаваў. Некаторы час ён
пільна аглядаў мяне. Асвоілася першай дзяўчынка, яна выйшла з кута нам
насустрач. Механічна, як быццам даганяючы яе дзею сваімі словамі,
мужчына сказаў па-расейску:
— Не бойся, Алёна.
Гледзячы на правадніцу і нібыта выхваляючыся перад ёй, Алена
адказала:
— А я не боюсь. У меня дед офицер. А ещё второй дед — партизан,
— і стала прыхарошваць ляльку, якую трымала ў руках.
— Простите… Алёна, иди к Мише. Он будет волноваться.
Дзяўчынка паслухмяна выйшла з купэ, перад дзвярыма зірнуўшы спакваля ў мой бок і мацней прытуліўшы ляльку. Мужчына звярнуўся да мяне:
— Скажите, не едете ли вы до станции, — ён назваў станцыю, на якой
адбывалася начная затрымка цягніка з высадкай пасажыраў. — Дело в том,
что там меня ждёт человек, которому мне необходимо кое-что передать, я
же выхожу раньше…
— Наўрад ці мне гэта будзе зручна, бо я маю намер адаспацца: мая
дарога доўгая.
— В таком случае прошу извинить меня за беспокойство, — з разуменнем майго становішча адказаў ён, нізка нацягнуўшы картуз на лысую галаву і прыклаўшы да брыля два пальцы, як гэта рабілі афіцэры царскай арміі.
На гэтым мы развіталіся, і я пакінуў іх, пачуўшы яшчэ, як у сцішанай
размове правадніца называе мужчыну Хведарам.
З водгаласам гэтага імя ў думках я падышоў да вакна ў калідоры і пачаў
узірацца ў вонкавую цемру. Дрымота знікла. Галава поўнілася думкамі, занадта яснымі для свайго часу, і гэтая яснасць пужала прызвычаеную да распарадку свядомасць.
Зрэдьчас са змроку выскоквалі бурштынавыя агні станцый і з свісцячым
шолахам імгненна праносіліся міма, хаваючыся, нібы ў глыбіні начнога возера. Потым толькі святло з вокнаў выхоплівала вузкую палоску зямлі
ўздоўж рэек.
Дзіўная а дзіўная дарога… Аднекуль распачаўшысь, ужо не мае канца;
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віецца ўдаль, нават калі не стае моцы ісці па ёй, і няма такіх ботаў, якія б
выкрочылі яе ўсю. Кожны раз яе бясконцасць абмінае нашы надзеі сваёй
незалежнасцю: дарогі не залежаць ад нашых жаданняў. Прыдумляючы іх
нанова, мы надаем ім мэтазгоднасці, каб хоць неяк патлумачыць сабе наш
рух па іх, але кожны раз сваёй абыякавасцю яны абвяргаюць гэтую ману, і
мы, зніштожаныя ўласнай мізэрнасцю перад сапраўднай веліччу іх касмічнага наканавання, цешымся мітам-самападманам, што той, хто разумее іх,
зважацьме й на нас. Ды й што ёсць усе дарогі ў параўнанні з вечным? Хіба
што пыл, пыл бясконцасці, па драбінах якога шчодры сейбіт адлічвае
тысячагоддзі. А нашы высілкі разабрацца ў іх… Мільёны гадоў святло
зораў пракладае свой шлях у бязмежжы. Незлічоная колькасць пакаленняў
нараджаецца і памірае, пакуль жар з гэтых промняў ападае ў першароднай
цемры сусвету, не паспеўшы адарвацца ад пякучае паверхні маці-ядра. Хіба
калі здолею я ахапіць сваёй думкай такія маштабы, калі не хапае мне сілы
провіду на дзень адзіны, каб падлічыць у ім колькасць імгненняў і ўразумець
сэнс паслядоўнасці іх? Дудкі! Слабы чалавек.
Ад думак мяне абудзіў нейкі рух справа ад мяне. Павярнуўшы галаву,
я ўбачыў правадніцу, якая несла дьзве кубкі шклянкі гарбаты. Я аўтаматычна
падаўся за ёй, але на ўваходзе зразумеў, што памыліўся. У купэ сядзела двое
мужчын у чорных строях, каротка, шапкай, абстрыжаныя і з аскетычна
выцягнутымі тварамі. Адзін з іх быў значна старэйшы, гадоў сямідзесяці.
Другі малады, гадоў за трыццаць, трымаўся сціпла-пачціва. Абодва ахайна
паголеныя, з акуратнымі белымі каўнерыкамі стойкай. Пабачыўшы мяне за
спінай правадніцы, малады лагодна прамовіў:
— Proszę pana, przyłącz się do naszej rozmowy.
Я паслухаўся і нерашуча прысеў на бліжэйшы да мяне ўскраек паліцы,
дзе сядзеў малады мужчына. Ён прадставіўся:
— Jestem Tadeusz Skinder, ksiądz klasztoru Błońskiego, a to jest mój
mentor Józef Baka, — пажылы ледзь заўважна нахіліў галаву.
— Зміцер Крэс. Лекар, — у тон маім суразмоўцам адказаў я.
Пачуўшы маё прозвішча, абодва ажывіліся.
— Sam Pan Bóg tem wypadkem mówi nam prawdę, — прамовіў Юзаф,
шматзначна ўзняўшы дагары палец. — Wszyscy jesteśmy kresy, bo wierzymy
w Pana i boi się kary Jego. Już dawno należy nam odrzucić jakiekolwiek terytorialności, kulturalnej czy politycznej.
— Ale co z miłością do Ojczyzny? Czy Pan przyjmuje to?
— Ojczyzno!.. Pan dał nam tej miłości, jako przykazanie, żeby człowiek nie
zapomniał Edemu. Ale każdy kraj jest zatruty przez pogardy i zapomnienia dzieci grzeszników, którzy stracili jego pierwszy. Urodziliśmy się w obcym kraju.
Тадэвуш пахіліў галаву.
— Ojczyzna jak Babilon. Ślepy nie zobaczą bramy Jego, widzący nie słyszę
swój głos. Jak się nazywasz, młody człowieku?
Я здрыгануўся. Прамармытаў квола: «Прашу мяне выбачыць,» — і
выскачыў у калідор.
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Начныя ліхтары даўгімі жоўтымі палосамі расплыталіся па сценах і
паліцах. Стаянка. Ціша і нерухомасць.
Я не спаў. Я думаў.
Хто ж я? Алеф? Існуючае, але няўлоўнае; і бачнае, і неназоўнае, і боскае. Гранічнае, знікаючае, марнеючае й змарнелае, апошняе, перадсмяротнае, перад-нішто… крэс; і нованароджанае, жывое, старое, нязгубнае і вечнае. Крѣсъ. Іскра ў віхуры Сонца, агонь ачышчэння, зварот і навяртанне.
Белая пляма — кола — пухір… сляпіць, грукае ў шкло, гукае…
Мяне?
Кут вакна з майго боку гарэў яркім полымем ліхтара. За шчыльнай сцяною святла я не адразу здолей разгледзець руку, якая трымала ліхтар і
ўскрайкам яго грукала ў маё вакно. Прасачыўшы за лініяй рукі далей у асветленую цемрадзь, я ўбачыў невысокую постаць чалавека, мужчыны сталага веку, з прыжмуранымі ад святла вачыма. Па дрыжэнні яго вусаў я
зразумеў, што ён штосьці казаў мне, і ўслухаўся ў вонкавы шум.
— Братику, куди цей потяг їде?
— Га?.. Далей едзе… — не выходзячы з стану агаломшанасці, хіба што
і здолеў адказаць я.
— А щоб тобі тестя професора, такому розумному!
Мужчына гняўліва зплюнуў на зямлю, і ліхтар пачаў аддаляцца ўздоўж
цягніка ў невядомым кірунку. Праз імгненне я пачуў на адлегласці сцішаны
голас жанчыны:
— Грицьку, не наш!
А затым дзве цьмяныя постаці скіраваліся праз пусты перон да іншых
пуцей, дзе драмалі доўгія абрысы нерухомых цягнікоў.
У купэ было пуста. Невядома куды знік мой спадарожнік, пакінуўшы
пасля сябе толькі некранутую гарбату на стале. Ці захоўваюць рэчы памяць
пра людзей, якія на кароткі прамежак часу валодалі імі? Ці то спроба нашай
уласнай памяці захаваць іх, дабудоўваючы іх прысутнасць тутака, у
матэрыяльным свеце, праз іх рэчы? Памяць — кульгавая старая, адвечна
шукае, на што б абаперціся. Мабыць, гэта ягоная станцыя і ён сышоў?
Напэўна, так; тады гарбата мая. Але піць не хочацца…Просьбіт той, Хведар, імаверна пра гэтую станцыю казаў. Сорамна? Не выканаў просьбу… І
не спіш. Выглядае, што схлусіў.
Ціша раптам стала невыноснай. Захацелася развеяцца, змяніць надакучлівую аднастайнасць абстаноўкі і абрыдлую ўсялякаму вандроўніку
застыласць аконнага выгляду. Я ўзняўся і размяў знямелыя суглобы па
вольнымі крокамі, адсунуў дзверы купэ. Першае, што адразу кінулася ў
вочы — агромністая поўня, што вісела проста ў супрацьлеглым акне калідора. Жоўтая, у васковых зморшчынах, як твар нябожчыка, ірэальная, як
напамін з іншага свету, адкуль яна зазірала з хцівай цікаўнасцю зрэдчаснага
госця; такая бывае хіба што ў натомленую спёкаю летнюю задушную ноч.
Ейным голасам было святло: яно выразна прамаўляла да мяне незразуме-
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лаю мовай, і адзіным даступным мне зместам яе была вечнасць — бязмежная неруш, чыстая й абыякавая нашаму гаротнаму, кароткаму жыццю. Я
адчуў сябе трусом пад гіпнатычным позіркам змяі, зніякавеў. Уласны мой
сэнс падаўся мне настолькі малым, нязначным, што пагарды былі вартыя
ўсе магчымыя намаганні, усе патугі майго распаленага розуму. Майго
жыцця не хапіла б і на адсотак таго шляху, што злучае міжсобку светы
дзвюх зорак, і гэтае «сырнае» касмічнае люстра між імі бесстаронне назірала за пакутамі маёй нікчэмнасці, як назірала дагэтуль за тысячамі мяне —
нябачна мітуслівых, аднолькавых, што спатварылі нарэшце й гэтую роспачную — маю — душу.
Штосьці бліснула пад поўняй халодным металічным ззяннем, і я
ўбачыў абрысы места. Дужа цікавае места, нібыта знаёмае, але ўваччу
дагэтуль мне дакладна не вядомае. Вось старое замчышча пры забалочанай
рацэ, і руіны на ім, аброслыя лабірынтамі плоту, і сялянскія драўляныя
хаты. Ніводнага месціча не відаць, ні агеньчыка ў хаце, бо ж глыбокая ноч,
і ўсё нібыта застыгла ў ёй, як лялечны пэйзаж у шкляным шары. Праз павольную раку, на другім беразе, хаты прадмесця; сям-там трапляюцца муры.
Ад замчышча направа, наводдалі, манастыр з шырокай мураванай царквой
пасярэдзіне, на якой поўня бледым цветам высвечвала высокія крыжы
дзвюх буйных чацверыковых вежаў. Тут жа побач, амаль што за агарожай
манастыра, каржакаваты, як грыб, і асадзісты будынак сінагогі з таўшчэзнымі
мурамі й важкімі, нізкімі скляпеннямі; халодныя вокны яе панура вызіралі
з-пад насунутага гзымсу на ўскінутыя прад ёю крыжы цэркваў, быццам хавалі недасяжную гэтым краём ісціну. Далей за сынагогу вузкія вулкі збіраліся, ішлі ўгору і ўліваліся ў высокі рыначны пляц, багата ўмілаваны тонкай
барочнай даборнасцю высокіх вежаў званіцы, ратушы, пэргамінавамалочных касцёлаў і кляштараў, зборна аздобленых даходных дамоў...
Нельга было ўпікнуць такое места ў браку хараства, свайго асаблівага, міжчасавага й суладнага ў сваёй архітэктурнай размаітасці, што ё вялікая
рэдкасць нат’ сярод найбуйнейшых і найстаражытнейшых эўрапейскіх
местаў. Я разглядаў яго з вялікай цікаўнасцю і ніяк не мог адказаць сабе на
пытанне, дзе тое бачыў. Ды й ці бачыў калі увогуле? Падаецца, што так:
адкуль тады пачуццё падабенства. Значыцца, ведаў штосьці такое...
На жаль, веды не далі мне рады. Зблытаны, я адліп ад вакна. Пустым
позіркам акінуў калідор налева, направа. Дзверы ўсе паадчыняныя, ціша, як
быццам усё паўмірала. Павольна, я рушыў па калідоры: купэ — пуста, наступнае — пуста… Дзе ўсе? Сышлі тут, на станцыі, у невядомым мне месце? Усе хіба разам, адначасна? Пуста… пуста… Да праваднічкі — спытаць.
Амаль што бегма, узрушаны, сягнуў да купэ. Яе дзверы. Пацягнуў за ручку… Яе пахмурны позірк сустрэў мяне на парозе. Незадаволеная, што дапякаю ёй у гэтакі позні час, сувора прамовіла:
— Вы мусіце спаць, лекару.
— Прабачце… Дзе ўсе?
— Хто — ўсе?
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— Пасажыры… Мой спадарожнік-паляк… Купэ пустыя.
Мая недасведчанасць у гэтым пытанні відавочна здзівіла яе.
— Іх даўно няма.
— Як?.. А дзе ж яны сышлі?
— Вочы бачаць мінулае. Тутка толькі вы і я. Лёс жа тых вам лепш
вядомы, чымся мне. І дзе яны сышлі, і што з імі сталася. То ваш багаж.
Яе словы былі мне незразумелыя. Але ўважлівы позірк яе, што нібы
адсочваў маю рэакцыю на прамоўленае, падказваў мне адваротнае, а менавіта тое, што яна мела рацыю, гаворачы так: я мусіў штосьці ведаць, гэтыя
веды былі мне натуральна ўласцівыя, як быццам размова тычылася маёй
адзежы ці маіх пантофляў, то бок — майго асабістага. Яна адчула маё замяшанне й прамовіла цярпліва:
— Вы галінка, пане доктар. Узімку сокі вашай памяці не турбуюць
чэрава, увесну ж карэнне абцяжарвае вас сваім жыццём, і вы мусіце
прыгадваць яго існаванне. Такі лад, шаноўны лекару. А вашая пара якраз
настала.
Гэтыя словы канчаткова збілі мяне з панталыку. Сітуацыя, у якую я
трапіў, палохала мяне, але й цікавіла. Я ўсё пільней прыглядаўся да
правадніцы. Яна казала, што я лячыў яе, але я ўсё не мог яе ўспомніць. Можа, віной была мая стома, хоць я, наадварот, адчуваў сябе ўзбуджаным, але
я ніяк не мог ухапіць яе знешнасць: яна была нейкая блёклая й невыразная,
нібы цякучая, так што я не мог засяродзіцца на ніводнай з яе рысаў. Я
зразумеў, што дагэтуль не пацікавіўся яе імем, з-за сваёй разгубленасці, відавочна, пагрэбаваўшы такім чынам адной з сама важных крыніц ведаў пра
чалавека. Я пашукаў позіркам бэйдж на яе камізэльцы — але яго не было.
Што ж, я спытаў:
— Як ваша імя?
— Нікта.
Якое імя… Носьбітку гэткага імя я мусіў бы памятаць. А мо, яна блытае
мяне зь кімсьці?
— Спадарыня, вы ўпэўненыя, што менавіта маімі паслугамі некалі
карысталіся?
— Дзіўны чалавек. Толькі хвораму важная асоба лекара.
— Мушу з вамі не пагадзіцца, — горача і хутка запярэчыў я, бо гэта
гучала, як дакор. — Без пацыента немагчыма ніякае лячэнне. Іншая справа,
калі маеш іх за сотню: адзінкі сціраюцца, бо ж усіх не ўпомніш. Застаецца
некалькі, найбольш яскравых, узорных, з якіх і будуюцца архетыпы, якіх
дастаткова для плённых зносін з кім-кольвек. З часам да ўсіх пацыентаў
дастасоўваеш гэткія архетыпы, гэта зручная магчымасць ня з’ехаць з глузду.
— І вы зараз спрабуеце знайсці адпаведны мне архетып? — рассмя
ялася яна.
— Маеце рацыю! Але звычайна гэта ўдавалася значна прасцей.
— Ну, то шукайце, — яна ўсміхнулася. — І ўсё ж хворы тут вы.
Я здзівіўся.
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— Чаму гэта?
— Таму што вас цікавіць мая асоба.
Зноў тупік. Я ніяк не мог паразумецца з гэтай жанчынай: што б яна ні
казала, усё падавалася мне двухсэнсоўным. І, аднак, другі, глыбінны сэнс
быў пакуль недасяжны, нягледзячы на ўсе спробы майго зблытанага ноччу
розуму. Але было яшчэ адно дзіўнае адчуванне, прысутнасць якога прыкра
бянтэжыла. Глеба сыходзіла ў мяне з-пад ног. У гэтым нетрывалым і
зрадлівым сваёй нецвярозасцю свеце я станавіўся нейкім староннім я; не
сабою цалкавіта, а кімсьці іншым; сабой, але з пакамечанай самасцю.
Марнымі былі спробы працверазіцца, ухапіць, угледзець сябе ў гэтай мутнасці й мяккасці, што нястройнай плынню імчаліся навокал і ў маіх пачуццях, як наш начны цягнік. Наваколле — і гэта было відавочна! — набывала
абрысы й уласцівасці аблічча гэтай жанчыны, яно злівалася з ім, набрыньвала
ім, як сасмаглае веснавое паветра водарам красак. З усіх куткоў цяпер
прамаўляў да мяне голас правадніцы:
— Лекар ночы не мецьме ўкрыцця.
Я заўважыў, як ён-я страпянуўся, шырока расплюшчыў вочы. Выра
тавальная думка, як гмах маяку, вырастала ўсё больш пасярод зчужанелай
пачуццям свядомасці: сысці з цягніка, скончыць нарэшце гэты марны рух,
спыніцца й агледзецца, бо там, там — зямля духа. Я не я; я — той маленькі
чалавек, сціснуты сценамі й сляпы ад цемры, ад руху, у якім заточаны; ён —
я, а Я — нідзе і нішто, немасць і безмеж, дух у духу, вольны ад усяго; Я —
там. Наваколле большала, страчваючы зморшчыны рэчаіснасці й наспяваючы
вечнасцю, як вольна-маладая пасмяротная маска з пячаткаю праўды
збаўлення. Спакой, абыякавы да ўсяго, гібельны для ўсіх маленькіх і
бясконцых я, усепранікальным галасам цішы напаўняў расчуленыя марнасцю сэрцы, і, надта цвяроза, прыходзіла ўрэшце разуменне таго, што важна
тое, што не нудзіць канцом, бязмежнае, завялікае для пошасці пачуццяў. Я
ставаў важным, імкнучыся да бясконцасці і адмаўляючыся ад сябе, як ад
недарэчнага досведу ўцялеснення й абмежаванасці. Я ставаў важным,
робячыся найменшым найбольшага; грэбуючы большым дзеля найвялікшага. Я адмаўляўся ад чалавека, каб ператварыцца ў нішто і стаць часткай
усяго. І я быў усім, без сябе самога, без я, без нічога, што ўласціва асобе, я
спазнаваў таямніцы Сусвету, пакуль магутныя й лагодныя хвалі ночы канчаткова не растварылі ў сябе апошнія іскры свядомасці.
III
Я прачнуўся раней за бацьку. Развіднела, чыстым ранкам патыхала з
шырокага акна нашага купэ. Спакойнае святло налівала паветрам празрысташкляную паверхню прахалодных сцен, і ціхі шоргат колаў, без трывожнага
начнога грукату, незаўважна прасочваўся пад падушку, амаль пад самае вуха. Неруш. На бялізне ў нагах трымцеў рознакаляровы, як вясёлка, сонечны
зайчык: акно ў куце было вільготным ад пары, і купкі кропляў іскрыліся ў
прамянёх, спатвараючы гэту жывую істоту. Я доўга разглядаў яе, ляжаў

нерухомы, баючыся спудзіць. Было хораша так ляжаць, і я баяўся спудзіць
асалоду, страціць хараство. Падавалася, што й цягнік гэтак бяжыць: ціха,
сцеражэцца грукаць. Бацька на суседняй паліцы спаў да мяне спінай,
уткнуўшыся лобам у сцяну, падцягнуўшы калені. Скамечанае прасцірадла,
якім ён укрываўся, ссунулася, агаліўшы яго шырокія плечы, што павольна і
бязгучна раздаваліся ў подыху. Спаў ён у адзежы.
Дзверы ў купэ раптам адсунуліся, упусціўшы шквал моцных гукаў, і ў
дзвярах з’явілася праваднічка. Я хацеў заплюшчыць вочы, але не паспеў —
яна зірнула на мяне, потым на бацьку.
— Прыбываем праз паўгадзіны.
І знікла, пакінуўшы дзверы адчыненымі. Я паглядзеў на бацьку — той
па-ранейшаму спаў, не ўчуўшы гэтай перамены. Я спалохаўся, што мы не
паспеем сабрацца; хутка адкінуў убок прасцірадла, спусціў ногі долу і басанож падышоў да бацькі. Спіць. Рот прыадкрыты, пасмы валасоў збіліся набок. Крануў за плячо. Пачакаў, штурхануў. Ён варухнуўся, разляпіў вочы і
зірнуў на мяне:
— Сыне… Ужо прыехалі?
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Сяргей Белаяр

БЕЛ
Нарадзіўся 19 красавіка 1978 года ў Брэсце. У 2003
годзе скончыў гістарычны факультэт Брэсцкага
дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна.
У маі 2011 года заняў 3-е месца ў намінацыі
«Малая проза» Брэсцкага абласнога літаратурнага
конкурсу «Мы рождены для вдохновения». У снежні
2011 года — 2-е месца ў літаратурным конкурсе
фантастычных апавяданняў выдавецтва «Новая
реальность» (Масква, Расія). У сакавіку 2014 г. -1-е месца ў літаратурным конкурсе фантастычных
апавяданняў выдавецтва «Новая реальность» (Масква, Расія).
Друкаваўся ў беларускіх і расійскіх газетах і часопісах, а таксама ў альманахах «Жырандоля»,
«Новый енисейский литератор», «Своя стихия»;
зборніках «Достучаться до звёзд», «Кахаць і
верыць», «На енисейской волне», «Место под
звёздами», «Цветок кактуса», «Обретение человечности».
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Фантастычнае апавяданне
Леапольд Дземянцей, выпускнік ПТВ касмічнага дырыжаблебудавання
і плацінавы медаліст, выдыхнуў і рашуча штурхнуў дзверы. Дземянцея
перапаўняла жаданне як мага хутчэй прымяніць атрыманыя веды на прак
тыцы.
— Стой! Куды, .., прэш? — сустрэлі Леапольда ахоўнікі, у параўнанні
з якімі Мікалай Валуеў здаваўся шасцімесячным дзіцём. Лютыя заводтэр’еры
выскаліліся.
— Па размеркаванні! — з гонарам адказаў Дземянцей.
— Пяць долараў за ўваход!
Леапольд паціснуў плячыма і аддаў эквівалент паўгадавой стыпендыі
начальніку аховы. Даўно нефарбаваны шлагбаум з жудасным скрыпам
падняўся.
Дземянцей прайшоў праз прахадную і рушыў да кабінета начальніка
цэха, з цікавасцю пазіраючы па баках — у бліжэйшыя дзесяць гадоў
электралямпавы завод павінен стаць яго другім домам.
Адразу за прахадной вісела дошка гонару. З сотні фотаздымкаў на дзевяноста дзевяці быў сфатаграфаваны кіраўнік прадпрыемства, на адной —
Сам. У дырэктара былі зладзеяватыя вочы і шэсць падбародзяў.
— Прэч з дарогі! — адштурхнула Леапольда пабітая жыццём жанчына
ў нясвежым халаце.
— Гэта хто?
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— Майстар Тупіла, — патлумачыў эльф, які праходзіў міма, — у краму
ірванула, халву завезлі! Мая табе парада — не станавіся паміж Манькай і
ежай!
Дземянцей падзякаваў і пайшоў далей, стараючыся не ступіць у ямы,
якія ў мностве пакрывалі падлогу. Па абодва бакі ад асветленага адзіным
газавым ліхтаром калідора высіліся паддоны з лямпай. Пласт пылу на
скрынках перавышаў шэсць сантыметраў.
Прайшоўшы паўсотні метраў, Леапольд наткнуўся на завал, перад якім
дыміў самакруткамі тузін оркаў.
— Прывітанне, мужыкі! Як мне да Дзягіля трапіць?
— Ідзі ў абыход! Вернешся, ля бібліятэкі звярнеш налева, міма сталовай і склада.
— Што тут у вас, калі не сакрэт?
— На завод прывезлі новае абсталяванне, аднак яно не падыходзіць па
габарытах, вось дырэктар і загадаў ламаць сцены!.. Пазірай наверх — як бы
дах не абваліўся!
— А можа? — жахнуўся Дземянцей.
— Лёгка, калі рамонт робяць тыя, у каго рукі растуць не з таго месца!
— Ці не прасцей было б запрасіць прафесіяналаў?
— Яны каштуюць грошай, а іх на заводзе няма — трэба ўтрымліваць
адміністрацыю! Ведаеш, колькі ў дырэктара намеснікаў?.. Восемдзясят
тры! У мінулым годзе атрымалі дзяржкрэдыт, вось толькі выдаткавалі
грошы не на рамонт, а на бонусы кіраўніцтву.
— А з прыбытку нельга ўзяць?
Оркі рагаталі не менш за гадзіну.
— Які прыбытак? Наша прадукцыя неканкурэнтаздольная! Хочаш ведаць, з якога года ў нас лініі?.. Атрыманыя як рэпарацыі з Германіі пасля
Першай сусветнай вайны!
— Ды ну!.. Чаго не выкінуць іх на звалку і не купіць новыя?
— І пакінуць адміністрацыю без прэміі? Дырэктар на гэта не пойдзе!
У змешаных пачуццях Леапольд рушыў далей.
Дзверы бібліятэкі аказаліся крыж-накрыж забітыя дошкамі, і гэта
выклікала ў Дземянцея здзіўленне. Спытаць не было ў каго, прыйшлося
адкласці пытанне на потым.
Бібліятэку і сталовую падзялялі некалькі соцень метраў. Калідор быў
настолькі шчыльна застаўлены паддонамі, што прайсці, дакладней працісківацца, атрымлівалася з вялікай цяжкасцю.
У праходзе Леапольд сутыкнуўся з улюбёнцам усяго завода Сан Саны
чам. Парася гуляла само з сабой у гексаганальныя шахматы і адначасова
вырашала ўраўненне Янга-Мілса.
— Згуляем?
— Спяшаюся да Дзягіля!
— І колькі вам абяцалі, калі не сакрэт? — Дземянцей назваў лічбы. Сан
Саныч ад здзіўлення выпусціў залаты «Паркер». — Бязбожна хлусяць! Бу-
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дзеце атрымліваць тры цэнты ў дзень пры ўмове працы звышурочна і па
выхадных!
— Але ў аддзеле кадраў мне сказалі, што дадуць тысячу долараў!
— Мне шкада вас расчароўваць, малады чалавек! Тысячу долараў не
атрымліваюць нават спецыялісты шостага разраду з трыццаціпяцігадовым
стажам працы! Прыгатуйцеся працаваць ад раніцы да вечара і здавольвацца
драбязой! Дзесяць гадоў абавязковай адпрацоўкі, а затым дваццаць пяць
гадоў кантракту, які нічым не адрозніваецца ад кабалы. І ніякага Юр’ева
дня! Мацуйцеся!.. За складам направа! Захочаце згуляць — заўсёды рады!
А можа, з’явіцца жаданне абмеркаваць камедыі Арыстафана або творчасць
Вагнера?
Прайшоўшы тузін метраў, Дземянцей вярнуўся.
— Ці не скажаце, чаму зачынена бібліятэка?
— Ніхто не хоча чытаць рэзалюцыі і рашэнні з’ездаў, канферэнцый і
пленумаў ЦК КПСС, сачыненні Маркса, Энгельса, Леніна, Сталіна і Мао
Цзэдуна, паэтычныя зборнікі в’етнамскіх сялян і філасофскія працы зімбабвійскіх пастухоў! Калісьці мелася падшыўка «Піянера Гандураса», аднак яе расцягнулі, паколькі ўсю туалетную паперу адправілі ў Венесуэлу ў
межах дапамогі брацкаму народу!
— Зразумела!
За складам Леапольд павярнуў направа і ледзь не быў збіты гоблінамі
з насілкамі, на якіх ляжала мумія. Пры ўважлівым разглядзе аказалася, што
гэта — чалавек. На тое, што ён жывы, паказвала слабое варушэнне абгарэлых
вусаў і ледзь чутная лаянка.
Гоблінаў суправаджаў невысокага росту таўстунок у белым халаце з
кардоннай скрынкай, па баку якой ішоў буйны надпіс «Анальгін».
— Навічок?.. Фельчар-практолаг Таблеткін! Вылечу ад любой хваробы
з дапамогай анальгінатэрапіі!
— Гэта што яшчэ за новы напрамак у медыцыне?
— Няма такой хваробы, якую б не мог вылечыць анальгін!.. Прашу
мяне прабачыць — Дзягілю патрабуецца тэрміновая дапамога!
— Нешта сур’ёзнае?
— Сустрэча з Тупілай! Пасля кожнай з іх Дзягіль трапляе да мяне!.. У
бліжэйшы тыдзень ён вас дакладна не прыме!
— Але ў мяне накіраванне!
— Звярніцеся да Таўсталобіка! Гэта намеснік Дзягіля!
— А як мне яго знайсці?
— У сталовай, — зірнуўшы на гадзіннік, адказаў Таблеткін і паспяшаўся
за гоблінамі.
— У сталовай? — быў толькі пачатак дзясятай.
Прыйшлося вяртацца.
Дземянцея выратавала тое, што ён не паспеў блізка падысці да дзвярэй.
Створкі з грукатам адчыніліся, і са сталовай, трымаючы ў ахапку гіганцкі
пакет з булачкамі, выскачыла Тупіла.
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Леапольд быў вымушаны адскочыць.
Увайшоўшы ў сталовую, Дземянцей паскардзіўся на тое, што не да
думаўся спытаць, як выглядае Таўсталобік. Шукаць намесніка Дзягіля не
прыйшлося — ў сталовай сядзеў толькі адзін чалавек. Уткнуўшыся ў смартфон, ён вяла калупаў відэльцам чорную ікру.
— Прабачце! — рэакцыі ў адказ не было. — Прашу прабачэння!
Таўсталобік незадаволена адарваўся ад смартфона толькі пасля таго,
як Леапольд грымнуў аб падлогу паднос.
— Я на адпрацоўку!
— Ідзі да майстроў! — Таўсталобік зноў утаропіўся ў смартфон.
Цэх па вытворчасці лямп агульнага прызначэння Дземянцей знайшоў
па ўказальніках. У цэху было горача — Леапольд імгненна змакрэў. Рухаю
чыся па стрэлках, Дземянцей дайшоў да кабінета і паморшчыўся — ўжо за
некалькі метраў збіваў з ног спіртавы дух.
У кабінеце, скруціўшыся на стале, хроп няголены мужык у рванай кашулі і мокрых штанах. Ён чамусьці быў толькі ў адным чаравіку.
У спробах абудзіць мужыка з Леапольда сышло сем патоў.
— Дарэмна стараецеся! — у кабінеце з’явіўся Сан Саныч. — Баран
знаходзіцца ў звычайным для яго стане алкагольнага ап’янення!
— Чаго ж яго тады майстрам трымаюць?
— Гэтая таямніца вялікая ёсць! — парася згрузіла чарцяжы на стол.
— А іншыя майстры маюцца?
— Тупіла ў буфеце, а Фаціма бегае па цэху, гандлюючы касметыкай!
— Што ж мне рабіць? — Дземянцей быў блізкі да адчаю.
— Ідзіце на любую лінію — усюды некамплект! Усе паехалі да суседзяў
на заробкі!
— А мяне прымуць?
— Можаце не сумнявацца! — Сан Саныч праводзіў Леапольда да блі
жэйшай лініі.
— Тут заўсёды так горача? — Дземянцей змахнуў пот. Па адчуваннях,
было больш за пяцьдзясят градусаў.
— Хіба гэта спёка? Сапраўдная спякота пачнецца летам!.. Малады спе
цыяліст, э...
— Леапольд Дземянцей!
— Леапольд Дземянцей! Брыгадзір Горлум! Шчыра прашу прабачыць —
справы! Ні грошай, ні сувязяў, маё хараство?
— Не зусім вас разумею!
— Што тут незразумелага, маё хараство? Трапіў на завод, бо няма каму
прыстроіць цябе на цёплае месца, а грошай на хабар не меў. Так?.. Так!.. Ды
не палохайся ты так — гэты ... поршань пастаянна адвальваецца! Зараз жа
ўсё выпраўлю!
Не выключаючы лініі, Горлум узяўся за рамонт.
Дземянцей глядзеў на брыгадзіра шырока расплюшчанымі ад жаху
вачыма : Горлум папраўляў заварачны аўтамат пры дапамозе лому, трохпавярховага мата і кувалды. Чыгунная станіна так і хадзіла ходырам.
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— Хіба так правільна?
— Па-іншаму нельга: выключыш лінію, не зробіш плана, а не зробіш
плана — не атрымаеш зарплату! А план у нас павышаецца кожны месяц!..
Ад кожнага ўдару Леапольд уздрыгваў.
— Раю купіць спальны мяшок — спатрэбіцца, калі застанешся на заводзе пасля рамонту!
— А хіба яго робяць не слесары?
— На ўвесь завод засталося толькі двое, маё хараство. Ды і тыя — пен
сіянеры! Так што і бягучы, і капітальны рамонт будзеш рабіць сам!
— А запчасткі хоць ёсць?
— Ды адкуль ім узяцца пры хранічным недахопе грошай?.. Будзеш купляць за свае і выкарыстоўваць старыя. Потым нагадаеш мне, маё хараство,
каб я паказаў табе, дзе знаходзіцца звалка!
— Добра! — кіўнуў Дземянцей і падскочыў на месцы, калі на падлогу
грукнуўся чан з масцікай.
Лінія нагадвала вялізнага казачнага монстра, які рассыпаўся ад старасці і вывяргаў агонь з усіх шчылін. Стаяць побач даўжэй за хвіліну было
немагчыма.
— Выцяжкі старыя, яшчэ з часоў Аляксандра Першага, працуюць
толькі раз на год, калі прыязджае камісія са сталіцы! Увесь астатні час астуджаемся вадой!
Паміж шафкамі стаяла іржавая бочка на дзвесце пяцьдзясят літраў.
— Туалет нагадвае Сталінград у сорак трэцім. Да нас нават прыязджаў
Бандарчук. Сказаў, лепшых дэкарацый для фільма пра постапакаліпсіс не
знайсці!.. Ды што ты будзеш рабіць?.. Ну-ка, памажы, маё хараство!
Пасля чарговага рамонту рукі Леапольда былі чорнымі ад бруду.
— Няма часу на абслугоўванне — фарбуем прама па гразі!.. Давай палью! — мыла не адрознівалася ад каменя. — Будзеш хадзіць па цэху — не
ўступілі ў гной!
— У вас і коні ёсць?
— І коні, і сланы! Хто, па-твойму, цягне канвеер? Як згарэў электраматор,
так і карыстаемся жывёламі! Яшчэ ў нас ёсць васьмігаловы цмок Ямата-ноароці — той возіць на вазку лямпу!
— Але ж для гэтага ёсць кары!
— Сваё яны даўно ад’ездзілі, а новыя купіць няма грошай, маё хараство!
— А гэта што, АЭС?
— На кожнай лініі. Што зробіш — энергаёмістая вытворчасць!
— Зусім ніякіх новых тэхналогій?
— Ну чаму ж? Ёсць!.. Вось у Таўсталобіка, напрыклад, смартфон самай апошняй мадэлі — у два разы даражэйшы за наш завод! — Дземянцей
схапіўся за галаву. — Тое, што даходзіць да нас, датуецца сярэдзінай дваццатага стагоддзя. Там, дзе на сучасным абсталяванні працуе адзін чалавек,
у нас — восем-дзесяць.
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— Гэта ж эканамічна нявыгадна!
— Эканамічна можа і нявыгадна, але з палітычнага пункту гледжання
апраўдана — ў нас жа сацыяльна арыентаваная дзяржава, маё хараство!
Дзяржава для народа!.. Можна падумаць, што астатнія не для людзей...
— Падкажыце, дзе ўзяць кнігі?
— Будзеш вывучаць на хаду! Усе так вучыліся!
З воплескамі, падобнымі да чаргі з кулямёта, павыляталі гарэлкі —
Горлуму і Дземянцею прыйшлося прыладжваць іх на месца.
— І будзе трымацца на скотчы?
— Палова завода на гэтым самым скотчы трымаецца!.. Беражыся!
Леапольд адскочыў. Своечасова — велізарны кавалак тынкоўкі грук
нуўся аб падлогу ў тым месцы, дзе толькі што стаяў Дземянцей.
— І калі яны толькі скончаць раманатваць гэты ... дах?.. На чым я
спыніўся, маё хараство?
— Вы казалі пра скотч!
— Найвялікшае вынаходніцтва, маё хараство! Дзякуючы яму наша
прамысловасць яшчэ неяк застаецца на плаву!.. Абед — дзесяць хвілін, у
душавую можаш не хадзіць — вада там заўсёды колеру гарбаты, любы
аб’ект знойдзеш па ўказальніках!
— Гэта вы добра прыдумалі!
— Стрэлкі развесілі з-за Тупілы — яна ўжо пятнаццаць гадоў на заводзе, а ніяк не можа запомніць, што дзе знаходзіцца! Неяк заблукала — тры
дні шукалі! Пасля таго выпадку яе сваяк і распарадзіўся павесіць паўсюль
указальнікі.
— Яна сапраўды такая... э... недалёкая?
Горлум забіў кувалдай болт і адказаў:
— У трыццаць два гады завочна скончыла ПТВ палацёраў.
— Хто ж яе паставіў майстрам?
— Сваяк, маё хараство, хто ж яшчэ? Таўсталобік тут дзякуючы
знаёмству з сынам дырэктара, Фаціма прагнулася перад адным з намеснікаў
дырэктара. Толькі Дзягіль з нізоў... Баран пайшоў як дадатак!
— Часта п’е?
— Яго ніхто ніколі не бачыў цвярозым!.. Спяцоўку лепш купі на
рынку — нашы як быццам з расстралянага катаржніка знялі. Ды і пашытыя
яны з ... матэрыялу — летам у іх горача, зімой — акалець можна. Жывем
дзевятнаццатым стагоддзем!
З кожным словам Дземянцей усё больш змрачнеў.
— Запасайся валяр’янкай — не кожны вытрымае зносіны з начальствам. Глупства, абсалютная прафнепрыдатнасць пры дзіка завышанай
самаацэнцы і наплявальніцтва ў адносінах да іншых!
— У мяне нервы моцныя!
— У мяне яны таксама былі жалезныя, пакуль я не прапрацаваў на заводзе паўгода, маё хараство! Цяпер вось п’ю валяр’янку літрамі! — як бы ў
доказ сваіх слоў Горлум выцягнуў з шафкі трохлітровы слоік і надоўга
прыклаўся да яго. — ... ...! Цякучка кадраў на заводзе жудасная — калі б не
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пенсіянеры, маладыя спецыялісты і ярхі з Сірыуса, завод даўно б накрыўся
медным тазам!
— Замежныя спецыялісты? Гэта ж добра — можна абмяняцца вопытам
і ідэямі!
— Трымай кішэню шырэй! Па-нашаму яны ні бум-бум!
— Як жа вы з імі маеце зносіны?
— Быў перакладчык, Віні Пых, ды спіўся. Вось і прыходзіцца разумецца на пальцах!.. Бачу, хлопец ты не дурны. Вось табе парадокс: ярхі з
Сірыуса пры роўнай кваліфікацыі з нашымі рабочымі атрымліваюць у сорак пяць разоў больш! Дзе яшчэ такое магчыма?
Леапольд паціснуў плячыма. Першапачатковае натхненне і энтузіязм
схлынулі, як адліў.
— Дырэктар спрадаў большую частку завода, але ніхто не здымае яго
з пасады і не садзіць у турму! Ды што ты будзеш рабіць?
У наступную гадзіну Горлум і Дземянцей займаліся зваркай, каваннем
і разьбой. Не прайшло і дваццаці хвілін, як лінія зноў зламалася.
— Чаго стаім? Даўно на стайні не лупцавалі?
— Зламаліся, Марына Мікалаеўна! — адказаў Горлум, варочаючы ключом на пяцьдзясят восем.
— Каб праз хвіліну лінія працавала, не тое пазбаўлю прэміі на пяць
гадоў наперад!
Горлум злосна плюнуў.
— Да свайго пабегла. З начальствам не спрачайся — ўсё роўна нічога
не дакажаш. З праблемамі лепш ідзі да мяне — адміністрацыі на цябе ..!
Зарплату будзеш атрымліваць па картцы, аднак не забывай кожны месяц
адкладаць грошы на плацёж за права працаваць на заводзе, дармаедаў, у
фонд міру і дабра, а таксама для выплаты падатку за магчымасць дыхаць
паветрам.
— Дармаеды — гэта хто?
— Прафсаюз, маё хараство! Зусім нічога не робяць для абароны
інтарэсаў працоўных! Была б мая воля, разагнаў да ... маці!.. Набудзь
гумовыя боты — як дождж, дык завод затапляе. Ліўневыя сцёкі не чысцілі,
напэўна, гадоў сто!.. Як пажар — лепш уцякай далей, у нас вогнетушыцелі
кітайскія, спрацоўваюць адзін праз сто. Ды што за дзень такі?
Лінія зноў зламалася.
— ... ... .., ..!
З рамонтам, ледзь трымаючыся на нагах ад стомы, скончылі праз тры
гадзіны.
— Талоны на малако будзеш купляць у Барана. Таўсталобіка абыходзь
бокам — ён любіць раздаваць ідыёцкія даручэнні, Фаціму не бойся — ёй
няма ніякай справы да цэха, ад Тупілы хавай ежу! Сан Саныча не крыўдзі —
ён тут адзіны, у каго ёсць мазгі. І не вешай нос — дзесяць гадоў праляцяць
як адзін дзень, нават не заўважыш!.. Гэй, хто-небудзь, паклічце Таблеткіна — чалавеку дрэнна!

Александр Волынский

РУС

Родился в 1967 году в Киеве. Служил в армии.
Окончил филологический факультет Белорусского
государственного университета. Автор нескольких
книг прозы: «Хэппи-Энда не будет» (Franc-Tireur
USA, 2008), «Иллюзия Единства» (Franc-Tireur
USA, 2009; премия «Вольный стрелок — 2009»),
«Имперфетто» (Franc-Tireur USA, 2009), «Связной» (Franc-Tireur USA, 2011), а так же ряда публикаций в российской, канадской, польской, датской,
белорусской и латвийской периодике.
В настоящее время живёт в Минске.

В сентябре 1980-го окружающие решили, что я трудный подросток. Случилось это сразу после того, как меня уличили в распространении тлетворного
влияния запада и ещё некоторых неблаговидных, с точки зрения советской морали, поступках. Терпеливый и вежливый типок из районного отделения бурильной конторы проявил инициативу и передал меня на попечение коллеги из
другого ведомства, который оказался не менее вежлив. Сначала он стращал
меня комсомольскими ужасами, но узнав, что его подопечный далёк от этой
идеологической доктрины, сдался.
Я уже праздновал победу и ожидал, что меня наконец-то оставят в покое.
Однако система, единожды придя в движение, останавливаться не собиралась.
Через пару недель появился прыщавый активист из комсомольских и предложил посещать «поэтический кружок» при молодёжном журнальчике, которые
тогда начали появляться благодаря новым веяниям в старых облезлых черепах.
Такой сюжет меня удивил, но чтобы попусту не разжигать страсти и не навлечь
на себя новых бед, я дал согласие, понимая, что таким образом «товарищи»
хотят направить поток моего творчества в контролируемое русло.
Помню, как шел на первую встречу, томясь сомнениями и теряясь в догадках относительно своего места в современной поэзии. Под ногами хрустела
октябрьская листва, а за спиной гудел проспект, сбивая с ритма, который тяготел к пятистопному ямбу.
Редакция журнала располагалась в первом этаже пятиэтажной сталинки,
смотревшей окнами фасада в пустующее пространство троллейбусного парка.
Совсем рядом, в просвете между домами вздымалась телевизионная вышка,
вонзая в белёсое осеннее небо гроздь одинаковых антенн.
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Уже взявшись за ручку двери, я ощутил странное чувство обреченности и
едва не поворотил назад. Внутри пахло влажной бумагой, сигаретным дымом
и плесенью. Олимпийский календарь с дурашливо улыбающимся мишкой всё
ещё висел на стене напротив входа. На нём вкривь и вкось разными почерками
было начертано несколько телефонов. Крашеный пол скрипел под ногами, очевидно намекая не столько на свой возраст, сколько на свою связь с поэзией. Я
прислушался. Музы молчали, но откуда-то из дальнего конца коридора доносился высокий девичий голос. Он то возвышался, то затихал, а главное — он
мне нравился. В кружке оказалось весело, а главное — там были девчонки. Не
все из них могли меня заинтересовать, но я, как мне хотелось верить, заинтересовал некоторых.
Вёл кружок усатый мужик лет сорока, прокуренный и пропитый до последней хромосомы. Он был забавным, но при этом оказался отъявленным антисемитом. Его антисемитские пассажи обычно сопровождались длинными
цитатами из творческого наследия советских поэтов, в которых не было прямого наезда, но присутствовал некий скрытый намёк. Мне было странно наблюдать, как многие из нашей группы краснели, бледнели, ёрзали на своих стульях
и кисло улыбались в ответ на очередную «невинную» шутку. Звали этого
потрёпанного жизнью остряка Анатолием. Кружок для него не являлся общественной нагрузкой, за работу платили какую-то небольшую ставку, далеко нелишнюю в скудном бюджете нашего руководителя.
Встречались мы раз в неделю, по средам в пять часов дня. Анатолий, поблескивая сдвинутыми на кончик носа очками, благоухая табаком и луком, сидел за своим видавшим виды столом, похожий на завсегдатая сельского трактира. Перед ним лежала стопка местных литературных журналов, с торчащими
из них мятыми закладками, которые он аккуратно вырезал из упаковочной бумаги. Значительный запас этих закладок хранился в нижнем ящике его стола,
рядом с пачкой индийского чая. Ему нравилось цитировать, переходя от одного
автора к другому. Если мы не узнавали, кому принадлежат те или иные строки,
Анатолий язвительно упрекал нас в невежестве и требовал, чтобы к следующей встрече пробел обязательно был заполнен. Правда, он никогда не проверял, выполняются ли его рекомендации, поскольку время встреч ограничивалось всего лишь полутора часами, а тем для разговора всегда хватало. Многие
читали свои стихи, потом следовал разбор, обмен мнениями и чаепитие под
болтовню «за жизнь».
Как оказалось, я был единственным, кому довелось примкнуть к обществу любителей современной поэзии не совсем по своей воле. Остальные жить
без всего этого не могли, несмотря на все странности нашего руководителя.
Анатолий это знал и умело играл на их чувствах, бесконечно обещая: то помочь с публикацией, то познакомить с кем-то из маститых, то провести на творческую встречу, которые в то время случались довольно часто.
В журнале к нам привыкли. Коллектив был маленький, в основном женский. Редактор, бывший комсомольский вожак, на многое смотрел сквозь
пальцы, очевидно считая себя человеком временным на этой должности. Нашего руководителя он держал на расстоянии, а тот, в свою очередь, тоже в приятели не навязывался. Мы знали, что раньше Анатолий работал в журнале и
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даже возглавлял отдел писем, но потом его «перевели» на общественную работу, а письмами занялась невысокая пухленькая Ольга, только что окончившая
институт и волевым решением своего родителя пристроенная в редакцию.
Анатолий держался с Ольгой надменно, не здоровался и всем своим видом
выказывал холодное презрение, чем немало веселил коллектив.
И вот однажды он сообщил нам, что на нас возложена ответственная миссия: в журнал приходят мешки писем от читателей со стихами, а разбирать
весь этот богатый культурный пласт некому. Роль редакторов всем понравилась. Даже мне, хотя я и считал, что это западло.
Весной на заседания нашего поэтического сообщества стала заглядывать
проверяющая из райкома. Бог знает, какие цели были у неё, но лезла она буквально во всё. Я сразу заметил, что Анатолий ей не нравился. Он же со своей
стороны делал всё возможное, чтобы обаять райкомовскую фурию.
Однажды мы собрались как обычно, чтобы поделиться результатами своей редакторской работы. Проверяющая чуть опоздала. Она привычно уселась
в облезлое кресло у окна и достала блокнотик. Золотой кулон в виде трёх
сомкнутых листиков уютно улёгся в тенистом угололке её декольте. Тогда было
модно носить пышные белые блузки с отложным воротником и глубоким
вырезом поверх строгих жакетов.
Начали с меня. Я прочитал пару стихотворений, присланных парнем из
небольшого городка на Полесье, высказал своё мнение и перешел к следующему письму. Писала девушка из Минска. В стихах присутствовала метафора, но
звучала она вызывающе — «...крайняя плоть заката...».
В комнате повисла напряженная тишина.
— Какая плоть? — тихо переспросила проверяющая, устремив на меня
испепеляющий взгляд.
Я повторил фразу.
Последовал новый вопрос:
— Это пишет девушка?
Пришлось показать ей конверт.
Анатолий изменился в лице. У него задёргалось правое веко, а на переносице выступили крупные капли пота. За спиной проверяющей он отчаянно
разыгрывал невероятный мимический спектакль, пытаясь воззвать к моему
благоразумию, но всё было тщетно. Да и что я мог поделать, когда всё важное
уже было сказано? Где-то в вышине заливались беззвучным смехом музы, а
весеннее солнце, только что выглянув из-за угла коммунальной конторы, озарило наш сумрачный поэтический мирок своим мягким вечерним светом.
— Крайняя плоть заката… — прошептала проверяющая уже в дверях. —
Это ж надо...
Кружок, конечно, закрыли. Анатолию вставили пистон и убрали от под
ростков подальше. Ну а мы продолжили наши поэтические вечера в другом
месте, но уже с вином, сигаретами и под песни Вертинского. Пару юных
поэтесс позднее порадовали меня не только рифмой, но и кое-чем ещё. Правда,
это у же другая история.
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Родилась 2 мая 1975 года в г. Дальнегорск Приморского Края в семье химиков. Окончила Одесскую государственную академию холода по специальности
инженер холодильных машин. Затем, уже в Минске, окончила Минский
финансово-экономический колледж по специальности экономист. Обе специальности не располагают к лирике. Хотя, кто знает, возможно, умение мыслить логически и помогает в литературном деле.
В настоящее время живу в Минске. Увлекаюсь ирландскими танцами и живописью.
Писать начала для друзей, о наших с ними приключениях в путешествиях.
Просто для развлечения. Дальше — больше! Окончила курс литературного мастерства и сейчас не представляю себе, как я могла не писать раньше.

Ты откуда?

»

Когда мне задают этот вопрос я замолкаю в растерянности на пару минут. Я не знаю — откуда я. Нет, нет, у меня благополучная семья, много
родственников. Но, так вышло, что мест — «откуда я» — несколько, и все
разбросаны во времени и в пространстве.
Родилась в Советском Союзе, среди живописных сопок Дальнего Востока. То была моя первая Родина.
Наверное, это правда, что нельзя увозить детей с их родины. Когда
Як‑40 кружил над сопками, готовясь умчать меня оттуда навсегда, у меня —

десятилетней девочки случилась истерика. Что я знала о родине? Что там
Ленин, пионеры и всякое такое, но тогда, в иллюминаторе, я видела мои сопки, которые не отпускали…..
Сотни молодых и неприкаянных, таких, как мои родители, оставили
когда-то свою родину и уехали на край географии. Ехали в поисках чего-то
нового. А может, не новых возможностей искали мои родители? Может, поехали не куда, а откуда. От проблем, от бывшей жизни. Знали ли они, что
эта надорванная связь с родной землей, порванной струной больно хлестнет по сердцу будущих детей? Не думаю, что тогда об этом думалось. Просто в тот момент невозможно было иначе. Да и страшное дело — Советский
Союз обезличил все 15 республик. Растворил их в своем аквариуме.
Украинцы? Русские? Нет! Советские!

Бабушка старательно поддерживала ту пуповину, которая связывала
маму с Украиной. Мамина Родина регулярно слала посылки с освященным
в Пасху маком, и я знала, что тыквенные семечки и сушеные вишни — это
привет из Украины.
Папина Родина слала самокатаные валенки и носочки. Я тогда просто
радовалась посылкам, которые мы с папой тащили домой на санках, а потом открывали пассатижами. Я не понимала, что это и был кусочек Родины
для непутевых детей, которые заблудились в чертовом Советском Союзе, и
не могли прикоснуться к своему детству. Что они, как космонавты на луне,
вынуждены родниться с коренными жителями, бережно хранить традиции,
которые толком не успели перенять от родителей, придумывать свои новые.
Они создавали Родину для меня. Сергей Есенин (папина Родина) вынужден
был соседствовать с Тарасом Шевченко (это уже мама).
Одесса, студенчество — это уже была моя новая Родина. Мои решения,
мои ошибки. Более одинокой, чем там, я не была никогда, но мое одиночество подталкивало в спину. Я искала. Мне нужна была опора, мне нужна
была семья. Боженька сжалился и послал мне мою подругу Люсю. Потом
моего профессора Ларису Ивановну, потом ее дочь — сокурсницу моей
сестры. Так, как конструктор, выстраивалась моя Родина. Моя!
Мой-Татьянин балкон с видом на порт, где мы долго разговаривали.
Мой-старый базар, где покупали с Ларисой Ивановной тюльку, засыпали
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А потом, после Дальнего Востока, в новом для моей семьи городе все
было другим. В шахтерском крае собрались сотни национальностей, дети
взрослели как-то быстрее, чем на Дальнем Востоке. Может, сказывалась
более южная широта… Или просто другая земля, другая Родина у них
была, все другое. Мой пуп остался за семь тысяч километров оттуда. Я уже
была чужая. Когда я искренне радовалась новым качелям во дворе, одно
классницы уже красили ресницы.
Была полная растерянность, и у меня, и у родителей. Они уже во второй раз потеряли свою Родину и не знали — как жить дальше. Какие традиции? Какую скатерть стелить на Пасху?
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солью прямо там и через пару часов трескали эту тюльку на профессорской
кухне. Моя почта, где получала посылки от мамы, которая изо всех сил старалась сделать мою жизнь более легкой, куда бежала, чтобы отправить телеграмму (кто сейчас отправляет телеграммы...). Моя двоюродная сестра.
Мой вагон в поезде до страшной станции Дебальцево по дороге к маме на
каникулы, в котором ветер из окна задувал снег прямо мне на голову.
Это и было начало моей Родины. Еще без традиций и корней.
Через много лет после отъезда из Одессы я снова вернулась туда. Голова немного кружилась. Когда троллейбус, везущий меня в центр города,
выехал на мост, и стал виден порт, я расплакалась. Я не хотела здесь жить,
но это была моя юность, мой город, мои страдания. Моя вторая Родина,
если хотите. Да.
Моя Люся сильно волновалась, провожая меня в тот раз. Я рыдала. Я
рыдала от Одессы до самого Киева.
В следующий раз я приехала туда на танцевальные соревнования, все
было прекрасно, я здоровалась с моим городом, я не хотела там остаться, но
я начала рыдать за час до приезда такси, я рыдала на перроне, я рыдала в
поезде. Я рыдала до самого Киева. Что это было? Я не знаю. Меня не отпускало что-то, то ли город, то ли моя юность, то ли моя Родина.

Проза

Я стала спокойно уезжать из Одессы только спустя несколько лет.
Придумывала себе нерезкий исход из Украины: после Одессы я заезжала в
Киев к друзьям, потом на мамину Родину на Черниговщине, навестить папину могилу и к родным. Непредумышленно оттягивала расставание.
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В итоге судьба забросила меня в Беларусь. Но я снова чужая здесь. Я
изо всех сил стараюсь почувствовать эту землю… У меня не всегда получается…
Время от времени меня мучает моя Украина:
— Що ти тут робиш? Ти ж не тут. Ти ж не розумiєш тут нiчого!
— Ну так, але я так намагаюся!
— Ти думаєш по-українські, ти голосніше говориш, ніж білоруси, ти
руками розмахуєш.
— Але це не національність, це емоційність.
— А звідки в тобі це? Ти не помічаєш, що тобі не потрібен словник,
коли читаєш украінською. Ось, прочитай мені украінський вирш, будь ласка.
— Про кицю, про заїньку знаю... і пісні. Ну, і про барвинок, про Галю,
про кохану….
— Ти вівчала це?
— Ні.
— А звидкі знаєш?
— Мабуть, мама розповідала або хрещена…. Не пам’ятаю...

— Ось!
Оставь меня! Я приеду, но перестань меня мучить, пожалуйста! Я живу здесь. Да, я не здешняя, я до сих пор чужая. Но нет у меня никого в Украине, кто ждет меня. Любят — это есть, но так, чтобы «приезжай навсегда, я
жду тебя» — такого нет. Поэтому я пока поживу здесь, благо Беларусь столь
великодушна ко мне, что, как гостье, дает все лучшее.
Нельзя увозить детей с их Родины. Нужно, чтобы много поколений
корнями держали эту землю для нас, чтобы мы пришли не на придуманную
историю. Чтобы скатерть была бабушкина и доставалась из бабушкиного
шкафа.
Да, сейчас в мамином белорусском доме висит украинский рушник, и
она достает старую скатерть по праздникам…Это маленькая Украина. И
половички на полу прядены бабушкой... Но мама сама осталась без Родины.
Она еще час розмовляє українською мовою после разговора с сестрой оттуда… с Родины.

Проза

Я знакома со многими прекрасными людьми здесь, люблю своих белорусских друзей, люблю здешнюю природу, и даже дом у меня есть здесь.
Но нет Тараса Шевченко в Беларуси. Есть Колас и Купала, и стихи у них
прекрасные, но…. Тарас Григорьевич, я скучаю... Я скучаю…
Откуда я? Да Бог его знает.
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Тільки не про війну…

УКР

Добірка віршів молодих українських поетів,
яку підготував В’ячеслав Левицький

Iрина Цілик
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«Повертайся живим».
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.не про війну.
«Але, будь ласка, давайте не про війну», —
Організатори знов і вкотре просять.
«То що читати?» — брови хатинкою гну.
«А про любов. Бо війни всім уже досить».
А про любов — ну, добре, нехай про любов.
Коханий, знаєш, я все ходжу по колу.
Без тебе світ тут посипався, от їй-бо.
І навпаки — я зібрана, як ніколи.
Та ж розберусь, як почистити пилосос
І як втискатись ночами в пусту постіль.
Але ти знаєш, сьогодні снився цей сон:
Порожнє місто і крик, ніби чийсь постріл.
Ти гладиш згини якоїсь з чужих траншей,
Я обживаю свій паралельний вимір.
Із снів яскравих, ніби альбоми Taschen,
Ми повернемось в майбутнє цілком новими.
Так, всім у Києві досить війни, авжеж.
І я мовчу про Слов’янськ чи Піски, тим паче.
А пух з тополь, дивись, атакує вже —
Летить і липне враз на армійський хавчик.

Що про любов… Так все ж про любов кругом.
Цей теплий дощ, ці чорні шляхи рядами,  
І мокрі щоки, і небо, і полігон
Із усіма — й твоїми також — слідами.
Травень 2015

***

Перерахуй на п’ять касок і випий три шоти —
Ми так живем. Виживаєм, вірніше, тихцем.
Та не рятують кевларові майки і шорти
Від цього чорного літа з безоким лицем.
Run, Forrest, run. Ти ще можеш як мінімум бігти.
Втоптуй в асфальт ці даремні ненависть і страх,
Поки у мертвих військових волосся і нігті
Вже проростають травою в донбаських степах.
Мчати на смерть, нагло віку собі вкоротити
Здатен не кожен. Ти здатен? — питання у лоб.
А на Майдані тепер продаються магніти,
Бій на Грушевського на холодильники щоб.
Знаєш, насправді, цукерки всі-всі без начинки,
І що не вибереш — втратиш ще більше, на жаль.
А десь під ранок приходять нездійснені вчинки
Випити крові у наших вчорашніх бажань.

Просто біжи навпростець, будь спокійним і мудрим,
Поки війна із війною зминає траву.
І тільки місяць стікає блідим перламутром
На закривавлено-макову передову.
Липень 2014

.розмови.

Алі К.
Супить брови: «Она же не мебель. Ну!
Как ее заберешь?! Вы смешные. Как?»
Курить, сердиться, скручує ще одну
Сигарету, сміється, гризе бокал.
Вона — тут. Мама — там. Бо у мами дім.
Дім без вікон, але із дверима все ж.
Там бомблять час від часу міста, й тоді
Небом ширяться зблиски швидких пожеж.

Паэзія / Поезія

Ми не втечемо від себе, куди правду діти.
Live, Forrest, live. Поки небо тебе береже.
Нам із тобою потрібно тепер народити
Тисячі хлопчиків... Тисячі, тисячі вже.
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Мама ходить на цвинтар — там є зв’язок.
Батарея не здохла, це добрий знак.
Доча має дізнатися, що бузок
Вже відцвів, а в підвалі безпечно, так.  
Заморозки розтанули. Тріснув дах.   
Тьотю Люсю з кутка наздогнав снаряд.
Мама ходить між плитами, у слідах
Її ніг просідає зелений ряст.
Носить їжу в «психушку», бо хто ж іще?
Дорікає сусіду — голосував!
А тепер будинок згорів ущент.
«Только сделал ремонт!» От і здрасьтє вам.
І собаки чомусь не їдять… Це стрес.
Все не звикнуть, ховаються до кімнат.
Риже сонце сідає на свіжий хрест
І стирає кривульки імен і дат.
«Так а кто же бомбит?» — «А я знаю, что ль!
Явно эти. Но, может, и наши. Вдруг…»
Із криївки не видно. Хто вижив, той
Кепський свідок: підвал, темнота і — звук.
Все. Ну, досить. Допоки не розрядивсь.
Ще дві риски на цілу чумну весну.
Мама йде. Сонце падає врешті вниз.
Доча хмуриться, скручує ще одну…
Червень 2015
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***
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Люди у в’єтнамках vs люди в берцях.
Хоча ні, нема ніякого версусу.
Нема суперечності.
Люди у в’єтнамках чекають
на людей у берцях,
відмірюють кожен крок, кожен день —
триста шістдесят п’ять, триста шістдесят чотири...
Або не чекають.
Збирають валізи до Греції.
Канікули, літо.
Ніхто не винен, кінець кінцем.
Або не чекають і збирають валізи до Греції,
але перераховують, перераховують
всім ахіллесам на нові літні берці
з нубуку й кордури.

Червень 2015

***

Все як завжди.
Вибрикує кавомолка.
Двір гуркоче «Ляпісом».
Пахнуть груші.
Дзумчать оси.
На шнурку поважно
сушиться футболка з написом
«We support Ukrainian army forces».
І пістрявою стрічкою слизько
повзуть новини —
десь далеко
надцять поранено, надцять вбито...
стріляють «Градами»...
в Донецьку бій...
Серпень плавить мізки
спекою
і почуттям провини.
Українська правда
несамовито
експортує біль.

Все як вчора.
Натирають в’єтнамки,
і роботи, роботи завал.
Тече піт.
Де подівся skype в моїм макінтоші,
щось не збагну...
Духота чорна
нами плямкає,
а приватівський термінал
тупить,
не хоче
перераховувати гроші на війну.
Все як завтра.
У звичнім замкненім колі.
Дитьо в селі прилаштоване.
Я втомилася.
Нова цяцька глючить.
Треба поставити бойлер,
полити квіти вже!
Вони живі...
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Щоби дихалось.
Щоб вберегло.
Варіантів — безліч.
Всі вірні або неправильні.
Вечорами люди в берцях
скидають баласт
і рачками ховаються до своїх панцирів —
своїх спальників.
Гортають деякий час стрічки
паралельних життів у смартфонах,
дивуються трохи.
«Греція. Круто. Колись і я...»
А відтак приходять короткі нестерпні сни
про вакханок або сирен
із ніжними голосами.
Спи, мій милий.
Ти знаєш, під ранок
завжди сняться
рідні люди у в’єтнамках
і ті, інші,
в маленьких ортопедичних сандаликах.
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Але раптом
зустрінеш десь на Подолі
гарного хлопця з ногою
ампутованою,
на милицях,

і зненацька скрючить
від безтямного болю,
й мовчки витимеш
собі в живіт.
Серпень 2014

***

Підстрибуєш раптом вночі і скролиш, скролиш.
Цей інформаційний голод тепер на часі.
Дзвенять комарі. За вікнами сіро. То лиш
Іще один день життя і війни почався.
Відкинута ковдра стигне у місці згину.
Біжать заголовки, факти плодять нечуло.
Мій син уві сні сміється. На сході гинуть,
Щоб він уві сні сміявся, а я це чула.
І ще один день. Надворі скребуть асфальти.
Тікають кава і дійсність чимдуж від мене.
«Ми знову зазнали втрат», — повідомлять шпальти
І вкажуть цифри, принизливо-безіменні.
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Серпень 2014
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.а завтра була весна.
А завтра була тут весна. Всі чужі й свої
Пройшли блокпости безкінечних зимових днів.
В тилу і на фронті тривають тяжкі бої
За право на пристрасть, на щирість, на біль і гнів.
Торкнись моїх пальців. Хоч нібито не з руки
Кохатися поміж обвуглених порожнин.
Я знаю, чим пахнуть віднині чоловіки:
Холодною стійкістю й потом кривавих жнив.
Я знаю, як плачуть ночами жінки тепер,
Як мавки бояться гуляти в тамтих лісах —
Занадто багато вже мін по весні. Сапер
Допоки ще коси всім вербам не прочесав.
Зігрій мої пальці, щоб часом ніхто не взнав,
Як я провалилась в сипучі твої піски.
Так хочеться з повного зросту лягти навзнак
І лапати пролісків перших тугі соски.
А завтра була тут війна. По краях фронтів
Так само шаліють захмелені горобці.
Від стерпної важкості наших оцих буттів
Зав’яжуться там, де не видно, товсті рубці.

І все ж наступає весна як останній спас.
Крізь цілик і мушку дивись на її сліди.
Тримай мої пальці. Бо завтра не буде нас.
А доторк — лишиться. Надовго чи назавжди.
Лютий 2015
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Реквієм на дощі
За законами математики –
Мінус доля на мінус час…
Небо ридма ридає, солдатики,
Небо ридма ридає по вас.
Хтось на мапі звіряв маршрути,
Хтось дививсь на зірки з печер…
Нерозкритими парашутами
Рахуватимуть вас тепер.
По розмоклій траві розкидано,
Збиті сонця, немов бурштин.
Нині небо ридає ридма,
Диким полем гірчить полин.
Батьківщина або територія…
Кожен сам обирає шлях.
Запікається кров’ю історія,
Мов у дерево входить цвях.
Ваші хрестики, ваші прихистки,
Ваша правда, ваш сум і щем…
Так лягло – згідно правил балістики,
Так розквітло німим вогнем.
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Повертайся живим
Ти, головне, повертайся додому,
Ти, головне, повертайся до мами.
Врешті знімай запилюжені берці
Десь там сивіючи за видноколом,
І вчися наново жити потому
Матері тужать і дружать домами,
З перепрошитою вірою в серці.
Що пахнуть ніжністю та корвалолом.
Ти, головне, повертайся, здолавши
Ти, головне, повертайся назовсім
Чистого зла непрожований стогін,
І народи-посади-споруди, а
І відпускай цю ненависть назавше
Вже у твоєму дітиську курносім
Посеред мирної тиші густої.
Виросте радість, нова і правдива.
Ти, головне, повертайся тим шляхом, Ні, ця війна не потрібна нікому.
Що вбереже твої душу і тіло.
Так, ми її не пробачимо, себто
Чорна земля із розпеченим пахом
Перемагай і вертайся додому.
Тільки дощу, а не крові хотіла.
Просто живим повертайся, і все тут.
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артилеристи луплять з-під землі земля вона пекуча і вогненна

Ще чекають вас, ще вимолюють,
Проглядають рядки новин
І виколюють очі колами
Цих роз’ятрених Україн.

і соняшники квітнуть бо вогні
вирівнюючи лінію свободи
затягують звитяги затяжні
і водять сатанинські хороводи

І нічого крізь сльози не видно
І біліє надтріснута вісь…
Нині небо ридає ридма,
Зі свічок опливає віск.

це смерть це смерть це зірване життя
домовся з ними чуєш це не зрада
коли жбурляють долі на сміття
коли у кого сила той і влада

Вже за все перед Богом прощені
Линуть ангели-дембеля…
Засинайте спокійно, хлопчики,
Це навіки ваша земля.

як пояснити – всю безглуздість як
розкласти пазли вирівняти ланки…
повітрям захлинається вітряк
на білім – червоніють вишиванки

У дні останні
домовся з ними Боже бо вони
не здатні бути іншими – воюють...
у небо відправляються човни
собаки виють круки бенкетують

і так воно це літо майорить
і так безглуздо скручуються грані
і так болить коли земля горить
у дні останні

тримають зброю лицарі твої
і кров’ю запікаються знамена

***
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пробито легені цього дня
і сонце котиться згори – вниз
тонуть квартали в холодних вогнях
кидайте хмиз кидайте хмиз
східна природа у наших причасть
бура порода в наших слідах
ми проміняли простір на час
віру на здобич а захват на страх
світяться фари засліплених фур
та ллється у спирт березовий сік
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сміються дослідники трав і культур
орфей обирає між двох еврідік
і пальці губляться посеред струн
і пісня тримається на голосних
це вдалий час щоб очолити бунт
палити мости і не брати живих
так і чекаєш що саме в цю мить
хтось має сказати про головне
що все заспокоїться переболить
але нікого не омине

***
на снігу не замерзає кров
на морозі правда очі коле
і вирує місто як ніколи
і стає огидно від промов
яструбом довбе тебе ця ніч
і тоді – вдивляєшся в обличчя

у яких твоє середньовіччя
тоне серед справжніх протиріч
ті – навпроти – теж чиїсь сини
ці – що поруч – світлі мов прозорі
і непевно визирають зорі
і гілки що напинають сни

непомітно розійшовся шов
мусиш бути – можеш значить мусиш
тиху рівновагу перекусиш
на снігу не замерзає кров

хто по небу вогники несе?
де вона – яка понад усе?
йдуть світи - від бою і до бою
йдуть сніги повільною ходою

Любов Якимчук

розкладання
на східному фронті без змін
скільки можна без змін?
метал перед смертю стає гарячим
а люди від нього холодними
не кажіть мені про якийсь там Луганськ
він давно лише ганськ
лу зрівняли з асфальтом червоним
мої друзі в заручниках —
і до нецька мені не дістатися
щоби витягти із підвалів, завалів та з-під валів
а ви пишете вірші, красиві, як вишиванка
ви пишете вірші ідеально гладенькі
високу поезію золоту
про війну не буває поезії
про війну є лише розкладання
лише літери
і всі вони — ррр
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Народилася в 1985 р. у Первомайську (Луганська
область). Українська письменниця (поетеса, прозаїк, сценарист). Авторка поетичних книжок «, як
МОДА», «Абрикоси Донбасу». Лауреат чисельних літературних конкурсів.
У липні 2015 журнал «Новое время» включив
Якимчук в рейтинг ТОР-100 найвпливовіших людей культури в Україні.
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Первомайськ розбомбили на перво і майськ —
безкінечно маятись наче вперше
знову там скінчилась війна
але мир так і не починався
а де бальцево?
де моє бальцево?
там більше не родиться Сосюра
уже більше ніхто з людей не родиться
я дивлюся на колообрій
він трикутний, трикутний
і поле соняхів опустило голови
вони стали чорні й сухі, як і я
вже страшенно стара
і я більше не Люба
лише ба
22 серпня 2014
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збирання
але зійде вода
і проклюнеться шурфами шахт
як химерна рослина руката
і вода як любов
все поглине ковтком —
щоб уламки в одне зібрати
і народить там море
нове і живе
і народить нових
проте не людей
і вони попливуть як рибини
там, де люди уже не потрібні
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22 серпня 2014

як я вбила
усі мої родинні зв’язки тепер телефонні
усі мої родинні зв’язки прослуховуються
їм цікаво, кого я більше люблю, маму чи тата
їм цікаво, на що хворіє моя бабуся, яка каже в слухавку: ой-ой-ой
вони заінтриговані, що думає моя сестра про свого хлопця
який раніше був моїм
усі мої телефонні зв’язки кровні
уся моя кров прослуховується
їм треба знати, скільки відсотків української
польської, російської і чи є циганська
їм треба знати, чиїм донором я стала
їм треба знати, чи це впав гемоглобін, чи дах наді мною
і чи можна з клітинних мембран побудувати кордони

між мною і моєю мамою вирито сотні могил
і я не знаю, як їх перестрибнути
між мною і моїм батьком літають сотні снарядів
і я не вмію дивитися на них, як на птахів
між мною і сестрою металеві двері погребу
що їх із-середини підпирає лопата
між мною і моєю бабусею параван із молитов —
тонкі шовкові стіни, за якими не чути, зовсім не чути
це дуже просто, підтримувати родинні телефонні зв’язки
це дуже дешево, поповнювати рахунки безсонням та заспокійливим
це так п’янить, слухати чужу кров, одягнувши навушники
особливо, коли моя кров перетворюється на постріл:
нах!
!
10 серпня 2014

Народився у 1990 р. у Карпатах.
Лауреат чисельних літературних премій.

Інша планета
Троянди, іриси, півонії, жасмини!,
вам не варто тут рости –
беріть своє коріння в руки, насіння в зелені фігурні жмені
і втікайте геть:
у цій понищеній землі більше немає місця життю.
Нарциси і гіацинти!,
виривайте свої цибулини і котіться звідси,
віддавайте насіння вітру, якщо це ще може мати сенс,
або одразу зсихайтеся.
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Мирослав Лаюк
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На цій землі краще не рости, мої квіти!,
у цій землі стільки гріха,
що порядна істота обпечеться йдучи чорним ґрунтом,
що звір відчує сморід здаля, якщо йому пояснити, що таке сморід
і чому це мерзенно,
що світ буде корчитися, наче його в груди ударили. 
Квіти мої,
втікайте у космос, спурхуйте у повітря!,
ваша місія закінчилася на цій землі!..
…Вибираю собі нову планету.
Обтяв усі корені. Чекаю на галявині під лісом.
Спостерігаю пожежу міст попереду, темряву позаду.
А під ногою щось ворушиться:
піднімаю чобіт —
лілія.

П’ятниця
Буде такий час, коли все закінчиться.
І тоді якоїсь суботи ріки доведеться повертати назад,
як старих, котрі переплутали екскурсійні групи.
Зелені сукні полів
ми порозвішуємо у середу на високовольтні проводи.
І тоді на дні озера дивитимемося на себе у дзеркало,
рахуватимемо зморшки:
ой, яка страшна втома...
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І тоді не буде людей – тільки ландшафти –
люди – вічно незмінні:
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він понеділка до неділі,
від сьогодні, 19 грудня 2015 року, до часів Геракліта:
з вершини тієї он гори
скотилося каміння на
на 87 сантиметрів.
Буде такий час, коли все закінчиться,
і тоді все треба буде повертати назад –
відновлювати лісопосадку, склеювати червоні чашечки
у білий горошок із золотистою обвідкою,
у четвер зичити в сусідів викрутку,
у вівторок купляти у магазині лампочки,
а у п’ятницю
заводити нового кота і називати його так само, як і старого.

шибеники
ішли до школи щоб іти за пральню
а тепер воно розсипалося геть:
погрожували підпалити школу
один дітей наробив другий сів
до крові билися як ненормальні
третій краде в метро четвертий поет
передавали пляшку по колу
а п’ятий стоїть як вкопаний у строю
і за їдальнею на птахорізці
думає про усіх: ну і де вони всі
гоїли рвані рани на тімені
і чого я тут наче вкопаний стою
кидали петарди під кабінет фізики
цілували дівчат в кабінеті хімії
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Усе частіше почали повертатися і розказувати
Усе частіше почали повертатися і розказувати –
ті. Нагадувати дідусів і бабусь,
людей з історією,
котрі так само говорять про пережите,
неймовірні оповіді, факти і притчі, хочуть, щоб їх слухали,
щоб ставили їм уточнювальні питання, підтакували.
Один такий на вокзалі, з пов’язкою навколо голови,
розповідав випадковим людям історію про музиканта:
той привіз на фронт скрипку
і, коли не було боїв, грав, у інший час – брав зброю і бився. 
Одного разу, коли наші зійшлися з їхніми,
він кинув автомат у кущ ковили, витяг з рюкзака скрипку
і заграв, дуже сильно, як бог. І вороги почали падати,
просто наче від куль. Вони не розуміли, що робиться. І наші теж.
Але успіх був недовгим, бо на боці чужих
теж воював скрипаль, теж дуже добрий, він побіг у свій табір
за інструментом, а потім почав грати ту саму мелодію –
і падали вже наші.
І так ці двоє грали,
аж поки навколо них не стало нікого живого…
Бо музика не знає, де добро, а де зло.
…Ну? Може, хтось хоче йому заперечити?
Хто наважиться?
Ветеран на вокзалі також висловив думку,
що тяга до війни – це таки в природі людській.
Бо якщо людина захоче, то, навіть взявши музику до рук,
убиватиме.
Хто має що заперечити?
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«Світязь», «Святий Володимир». Одна з авторів поетичної антології «три_літ_ри» та збірки
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письменників України. Пише вірші українською та білоруською мовами.
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***

Але я можу говорити про манеру його письма,
Про безкінечно красиві стеблини зелених літер.
Про вікна звуків, що їх обплітає тонка тасьма,
Про сіті слів, що їх повнить сіллю блакитний вітер.
Про його книги, що пахнуть лавандою і молоком,
Його безмежні поля з ароматом гречаних злаків.
Про летаргічні сни його крапок, інфаркти ком,
І про дитинну беззахисність діакритичних знаків.
Але я можу розповідати про наші прозорі сни,
Про заметіль його голосу, про глоси його руки.
Про те, як тала вода спить у його голосних,
А його ніжність повільно перетікає у словники.

Першозим’я
І от раптом вона стає юною, як зерно,
І тривожно підкресленою, як набат.
Все, що є в неї, то самотнє його вікно,
І його електричного погляду синій скат.
І слова її вишневіють, як молоде вино,
І до нього течуть. І не вернеш усіх назад.
І от раптом вона стає зрілою, як сади ,
І надмірно чутливою, тихою, як вогонь.
Все, що є, то нечутні вальси його ходи
І ліси його передчасно осінніх скронь.
Імена її уміщаються в тихі його сліди,
Голоси закрадаються в човен його долонь.
І от раптом вона стає сильною, як графіт,
І напружено стриманою, вірною, як сльоза.
Її погляди здатні роками і ріками йти убрід,
Щоб дістатися гирла, де спить його бірюза.
І як важко триматись на одній із її орбіт,
Коли містом слова розсипає його гроза.
І от раптом вона стає сивою, як імла,
І врочисто нордичною, як перенісся морів.
Каже, що берегла його сни, як могла,
Доки він того вперто не бачив і не розумів.
І вона доторкається краю його рукава…
І сніжинки здіймаються з вуличних ліхтарів…
Сакавік
Я темнавих трав прохололих росяна наречена ,
Де згубили мій слід, там нарцисами побіліло.
Поклади, подорожній, мене на гострі свої рамена,
аби соком промокло і не так аж тобі боліло.
Я забутих підземних вод втрачена наречена,
та, що випала в море із кошиків Мойсея і Рема,
недомовлена першими тихими хрипами зелені,
і без тебе сіллю прокопчена, перцем розмелена.
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Про те, як дихання завше перебиває його парфум,
Шиплячий звук хрускотить у роті, немов горіх.
Про те, як дорого мені коштує його предковічний сум,
І те, як радо ділюся з ним крихтами своїх утіх.
Про баклажанове світло його світанково-нічних доріг,
Про цинамонові вірші, перцево-м’ятні його цитати.
Не можу тільки писати про цей розпатланий сміх,
Бо він сміється, і я забуваю, що вміла колись писати.
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Загортаюсь у кокон, ховаюсь у вакуумній ампулі,
щоб не видати вічного літа всім тим, хто зимою є,
і я плачу про того, хто носить метафори в амфорі,
анемонами мови густої еустоми утоми загоює.
І про того, хто здатен ділити розмови на атоми,
розкладати слова висихати дрібними цукатами,
хто дощем апельсиновим грає на клавесині,
із очима, що носять всесвітній глибокий синій…
Він прийде, подорожній, і березу розіллє у дзбанки,
і вкладе на рамена мене і навчить мене не боятися,
і за скроні триматиме безоглядно, безперестанку,
коли схочу я танути віршами і за край розливатися…
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Сливослів’я
Я люблю його пальців білий-пребілий ситець,
Що просочує сливи слів віддавна і дотепер.
Наполоханий дотик вітром блакитних китиць,
Насипати крізь сито,
сокотити
поміж
ребер.
Я люблю його дихання – море з піском шафрану,
Зморшок стомлені чайки, вилиць блідих рефрен.
Він мені подорожником у кожну гірчичну рану,
Він мені пересмішником у кожний загуслий трен.
Розцвітаю я плаєм, мов себе розшиваю гладдю,
Снів колючі каштани калюжам стають ключем.
Його грушевий шепіт повниться винограддю,
І неспинно тече,
і тече,
і паде на плече,
і пече.
Астры
Падае восень з костачак першай айвы,
цені на сценах, як рэкі, цалуюць рукі.
Ў горле маім
вырастаеце
астрамі
Вы,
і праз маўчанне пялёсткі глытаюць гукі.
Птушкі прыносяць на крылах водар вады,
ліўні заходзяць у раніцы раны глыбока.

Крышацца хлебам цудоўныя летнія сны,
дзе шмат пачуццяў і соль зіхаціць у воку.
Жнівень будуе масты з каляровага шкла,
ў небе бардовым кіпяць і дымяцца зоркі.
Скрозь саладжавы вецер гарчыць смала,
дыхаюць слівы і вусны гараць у гаворкі.

Глядзі на мяне!
Пакуль квецень носіць пад сэрцам
будучыя абрыкосы,
пакуль віны ў лісце вінаградным
тужліва галосяць,
пакуль смак чараўніцтва цячэ
з паветра ў косы,
пакуль месяц яшчэ босы,
глядзі на мяне!
Глядзі на мяне!
Я мару, каб яблыкі падалі тут
таксама глуха,
каб мары, як мора,
цяклі да вышыні вуха,
і птушкі маліліся ўслых
— стань і слухай —
каб без усялякага лішняга руху,
глядзі на мяне!
Глядзі на мяне!
Я побач біццём імклівым,
цяплом чароўным,
паміж намі словы такія,
што ўдых няроўны,
і вочы ў вачах адбіваюцца сном
двухмоўным,
цябе адчуваю, як воўк
адчувае поўню…
Глядзі
на
мяне!
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Хіліцца восень з даўкасці першай айвы,
вершы амаль паламалі нясмеласць эмалі.
Ў горле маім
вырастаеце
астрамі
Вы,
гэта так, быццам ўдых выкрадаюць хвалі…
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БЕЛ

Фота Алены Біруковай.

Алесь Плотка

Паэзія / Поезія

Нарадзіўся за савецкiм часам у Чарнобыльскай зоне. Лаўрэат і дыпламант беларускіх
літпрэмій, паэт і перакладчык, аўтар кнігі «Байсан» і сімвала «Вершніца». Пераклаў з
украінскай кнігі Івана Сэмесюка «Прыгоды павіяна Томаса», Юрко Іздрыка «Папіросы»,
вершы Анжэлы Багачэнка. Характэрны выхадзец з гомельскага андэграўнду, песні на
словы і пераклады выконвалі Vopli Vidopliassova, Gods Tower, Naka, Yellow Brick Road,
Bigi і IvoryGod, удзельнiк гуртоў JazzLatex, Samadhi Boom і TerraKod. У супрацы з Уладам Бубенам выдаў два альбомы «лiчбавай паэзii» – Iamb’n’bass i Skweee Belarus,
разам з Бубенам і Нарушэвічам — тры альбомы вершаў з імправізацыйнай музыкай.
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love is...
бывае, людзі жывуць
быццам горная рака.
а бываюць людзі
як розныя бакі аднаго радка.
яны заўжды побач,
але паміж імі прорва,
і пунктуацыі горыч,
і працяжнік, які трымаюць ля горла
яны адно аднаму:
хто першы схапiўся,
той і вядзе
рэй.
і быццам двухручную пілу
цягаюць з краю ў край,
так яно весялей.
і калі пабачыш іх наперадзе,
то лепей перайсці на іншы бок вуліцы,

ці нават перабегчы перад трамваем,
бо ад такіх рэ-дактароў, як ты,
застаюцца толькі плямы на асфальце,
якія яны горнай вадой замываюць.
не замінай ім.
19.10.2017 mnsk

Муза
след бензіну на асфальце
дайце волі, курвы, дайце!
так прыемна быць на роўных
...ты ніхто і я ніхто
ты ніхто
і я ніхто
вецер – праўда
сутарэнняў
ты ніхто
і я ніхто
мроіш мір
збірай каменне
...мая муза п’е штоночы
...твар у твар вочы ў вочы
...мая муза п’е штоночы
...ты ніхто і я ніхто....

11 чэрвеня 2010г. — кастрычнік
2013, Гомель, Ратамка, м.н.с.к.

Хто ты такая
хто ты такая, хто ты такая
снежань, майдан, грукат трамвая
рэжа наш свет на тры кавалкі:
інь,
янь,
цы
=
чалавек,
цыгарэта,
запалкі
некаму зараз колюць магнэзію
нехта думае, што піша паэзію
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ты ніхто
і я ніхто
так камфортна
быць на роўных
ты ніхто
і я ніхто
хопіць песень
памяркоўных
мая муза п’е штоночы
твар у твар вочы ў вочы
так прыемна быць на роўных
...ты ніхто і я ніхто
ты ніхто
і я ніхто
жнівень, ранак
водар віскі
ты ніхто
і я ніхто
спорт зусім не
алімпійскі
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тры трыццаць – самы час філасофіі
нехта ідзе дахаты, нехта ідзе па морфію
твой Генерал Ноч адпусціў грахі Алістэру Кроўлі
на апошнім пагранпасце ўнутранае Манголіі
«хто ты такая хто ты такая»
гэта ўсё бяссонне кляцьбёнае
а так ён з табой засынае
таблеткі ды нервы, ўсё не так парцалянава
і жыццё пражыць – не залайкаць Кабанава.
апошняя фраза патыхае месіяй
ведаю. каюся. але перад сабой бяссільны
3.50
і ты дыхаеш побач.
і пытанні знікаюць, як знікаюць нявіннасці
у самым цэнтры грэбанай сусветнай стабільнасці
ты – найпрыгажэйшая з усіх акалічнасцяў
3:58. 21 снежня 2013 м.н.с.к.
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Мята
аднасоладавы віскі моцна ўзяў мяне ў ціскі
камсамольскія дзве кіскі пудраць мне мазгі
я ў горадзе паснулым між баулам і мінулым
стаўся праўдай паспалітай – просты, як рэцэпт махіта
побач твар Хэмінгуэя, то смяецца, то нямее
з ім чатыры жонкі разам, звонкі смех, восем абцасаў
пакідаючы стыгматы – яны танчаць, я паддаты
па-над гэтым маскарадам – мята. Моцны водар мяты

108

Здраднік
Ты цалуеш мяне перад сном
Твае вусны як нафта з ільдом
І пад тых пацалункаў картэжам
Я губляю прытомнасць dot com
Я гукаю імя не тваё
Рэха здрадным пяе салаўём
Раптам крык і я падаю з вежы
File not found – пякельны аблом
Ты крычыш на мяне перад сном
Твае вусны зайшліся агнём
Гэта – бан, і, магчыма, навечна
З вейкаў падае попел-праклён

кастрычнік 2011г. – 5 лютага 2014г.

Михаил Кулеш

РУС

Я никогда душой не покривлю
Я никогда душой не покривлю,
Но, в чем вина моя — за это каюсь.
Я мову белорусскую люблю,
Но, не пишу на ней и не общаюсь.
Она мне — словно шелест ветерка,
Который нежно шепчется с листвою,
Как звонкое журчанье ручейка,
Что с горки мчится раннею весною.
Звучит тепло, красиво и легко,
Она светла, как благодать из храма.
Мои друзья — Камейша и Шушко —
И пишут и поют на ней, но мама…
Она иным мне пела языком,
Склонясь над колыбелью в ночь глухую.
И вместе с материнским молоком
Впитал я речь не эту, а другую.
Я полешук с Ивановских болот,
Трудолюбивый, гордый, безотказный.
Да, белорусы мы, но здесь народ
Немножечко такой — своеобразный.
Не буду объясняться никому,
Но, знайте — хата у меня не с краю!

Паэзія / Поезія

Родился 6 августа 1956 года в деревне Полкотичи Ивановского района Брестской области.
В 1973 г. окончил школу № 4 г. Пинска. После
окончания в 1978 году филфака БГУ работал
учителем русского языка и литературы в школах
и профтехучилищах Пинска, Пинского района, а
так же в Красноярском крае России. В настоящее время работает педагогом дополнительного
образования в СШ № 10 Бреста.
Автор сборников стихов и рассказов : «Белые
ночи» (1993, г. Тура, Красноярский край), «Окна»
(2011, Брест), «Я уже не тот…» (2015, Минск).
Печатался в журналах «Неман», «Полымя»,
«Новая Немига литературная», «Астрамечаўскі
рукапіс», «Литературный ковчег» (Россия), а так
же в газетах «Літаратура і мастацтва», «Заря»,
«Народная трыбуна», «Брестский вестник» и др.
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Я в городе живу — и потому,
На русском говорю и сочиняю.
Но, съехавшись на Пасху всем селом,
Мы все — одна семья, мы вместе — сила!
И после третьей рюмки за столом
Спываем гэ, бы маты навучыла1.
Поэтому, душой не покривлю
И заявляю всем об этом смело:
— Я мать люблю и Родину люблю,
А остальное…разве в этом дело?

***
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Моей жене.
Окрыляет любовь, но и губит,
Ревность косит людей наповал.
Говорят, кто ревнует — не любит,
Я любил тебя — и ревновал.
Ревновал день и ночь — постоянно,
И страдал — просто не было сил.
Вопреки сам себе, как ни странно
Ревновал, потому, что любил.
Жизнь проходит, как кинокартина,
Поседела моя голова.
И растаяла ревность, как льдина,
А любовь, слава Богу, жива.
В этом трудно сейчас разобраться —
Люди в ревности, как во хмелю.
Не ревную уже лет пятнадцать,
Но, с годами все больше люблю.
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Вокны
Свет загадкава тлумны навокал,
Плач пачую — i сам я заплачу :
Ды i сам я загадка, бадай.
Там сястра мая недзе цi брат.
Вось iду, зазiраючы у вокны,
«Ну нашто табе, — скажуць мне гэтак, —
Дзе ўсё з iншага боку вiдаць.
У чужое жытло заглядаць?»
Той святкуе, а ў некага драма,
А няма тут нiякіх сакрэтаў —
За журбой не вiдаць аканiц.
Мне праз вокны iх сэрцы вiдаць.
Ах, якая вакол панарама
Я жадаю ўсiм вокнам спакою,
Шчасця, смутку, чужых таямнiц.
I спагады, i цiшынi.
Мне прыемна за шыбай пабачыць, Сам стаю ля вакна, якое
Як шчыруюць там згода i лад.
Разам з сэрцам для вас рашчыніў.
Пераклаў з рускай Казімір Камейша.

1

Поём так, как мать научила. — полесский диалект (прим. автора).

Валянціна Восіпава

БЕЛ

Пра нязменнасць чалавечай натуры
З тых часоў, як нізрынулі Сталіна,
Хіба крыху дабрэйшымі сталі мы?
Аб’яві толькі конкурс даносаў –
І пасыплюцца, нібыта проса.
Пад замком сядзяць подласць і зайздрасць,
Адчыні ім – памкнуцца на двор,
Дзе з ранейшым імпэтам паставіць
Тую ж п'есу другі рэжысёр.
Пра геніяльнасць
Жаллівая доля генія:
Пазнае знявагу, ганенне…
Не пашанцуе і ценю:
Утопяць у багне прамоў ялейных.
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Нарадзілася на Гомельшчыне. Скончыла Магі
лёўскі тэхналагічны інстытут. Па спецыяльнасці: інжынер-тэхнолаг малочнай прамысловасці.
Доўгі час працавала на розных пасадах у ААТ
«Бярозаўскі сыраробны камбінат».
Неаднаразова друкавалася ў многіх рэспуб
ліканскіх выданнях: у часопісе «Верасень»,
«Народнай газеце», газетах «Культура», «Літаратурная Беларусь», «Рэспубліка», «Заря»,
«Маяк», «Информ-прогулка», «Жаночы калейдаскоп», «Двое-дайджэст», у літаратурным
альманаху «Жырандоля» і інш. Лаўрэат літаратурнага конкурсу, прысвечанага 60-годдзю
Брэсцкай вобласці, абвешчаным Брэсцкім
аблвыканкамам. У 2000 годзе — пераможца
рэспубліканскага конкурсу, абвешчанага газетай «Жаночы калейдаскоп». Аўтар чатырох
паэтычных зборнікаў: «Навстречу разлукам» (2000 г.), «Разноголосица души» (2004
г.), «Блики» (2006 г.), выпушчаныя брэсцкім
выдавецтвам С. Лаўрова; у 2013 годзе ў мінскім выдавецтве «Кнігазбор» выйшаў чацвёрты
зборнік паэзіі «Бумажный змей».
Намеснік старшыні абласнога літаб’яднання
«Берасцейшчына». З'яўляецца адным з ініцы
ятараў стварэння на базе ААТ «Бярозаўскі
сыраробны камбінат» Міжнароднага літара
турна-музычнага фэсту «Славянскі вянок».
Жыве ў Бярозе (Брэсцкая вобласць).
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Пра маўчанне
1

Эзоп калісьці казаў:
Язык і сябар,
Язык і вораг.
І меў рацыю.
Круты ў свету нораў:
Не любіць хлусні,
Не любіць праўды.
І каб не пасівець ад суму –
Маўчы і дурань і разумны.
2
Маўчанне бывае розным:
Часам гэта знак згоды.
Часта - прыкмета абыякавасці,
Яшчэ часцей – параліч сумлення,
Выкліканы вірусам страху.
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Пра цынізм
Старанна ўзведзены храм Ідэала
Разбурыш адзіным залпам цынізму.
Злы смех ёсць спадчына малпы – няўдала
Захраслая ў сэрцы косць атавізму.
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Пра ліслівасць
Мне жыццё талдычыла
Дый на розны лад:
«Грошай і ліслівасці
Не бывае шмат.
Разлівай ялейнасць,
Зразумей, нарэшце:
З праўдай пасябруеш Бед не абярэшся… ».
Што скажу, жыццё маё:
«Цвердзіш непатрэбнае!
Сэрца праўдай жывіцца,
А хлуснёю грэбуе.»
Пра брыдкаслоўе
Як прыкіпела да сэрца зараза!
Руку з усмешкай гатовы падаць мы
Глумліўцу, які пасля кожнага сказа
Ганьбіць ТВАЮ маці…

Сяргей Суконнаў

УКР
РУС

Нарадзіўся ў 1959 годзе. Мінчанін, інжынер-будаўнік.
Пісаць вершы пачаў у сталым узросце. Піша на рускай
і беларускай мовах. Пачаў вывучаць украінскую мову,
спрабуе пісаць і на ёй.
Кампазітар Леанід Шырын напісаў на яго верш «Да
жыначкі» — песню, якую выконваюць фальклорныя
гурты «Неруш» і «Бабруйскія музыкі». Дзве свае песні
ў аўтарскім стылі Сяргей Суконнаў выканаў сам. Адна
з іх — «В тихом омуте» ў 2005 годзе намінавалася на
прэмію «Альфа радио» ў катэгорыі жартоўных песень.

Перший тиждень
Пройшов всього один короткий тиждень,
Як українською почав я розмовляти,
Але якимось неймовірним чином
У мене є що друзям показати.
Здивовані з'єднанням рим і терцій ?
Вам зрозуміло я відповідаю Пишу я вірші безпритульним серцем,
А мовою я їх складаю.
Маші Рубін в День народження
Ось ще один короткий рік пробіг
З тієї незабутньої хвилини,
Коли пронизав світ твій перший крик.
Він був гучним і дуже вимогливим.
Між шепоту звичайних голосів,
Коли ходила ти в ясла та в школу,
Твій голос голосніше був за всіх,
Дзвенів, співав і не шукав дозволу.
Роки бігли, ў майбутнє світ летів,
Його змінюючи веселим віршем,
Твій голос гумором загуркотів.
Він з кожним днем злітає вище й вище,

Паэзія / Поезія

Мінськ, 19 жовтня 2017 року
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Зміцнює тих, кому потрібно сил,
Любовні прискорює мегагерци,
Включае свій рубіновий приціл
І спрямовує риму в хворе серце.
Ти разом холодна і гаряча,
Над мріями безмірну владу маєш
І язичком, як помахом меча,
Гордія без гордині залишаєш.
Я щиро радію за цей дурневи світ,
За тебе — цього світу літописця.
Нехай багато років ще твій сміх
Лікує нас від злості та користі !
30.10.2017.
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***
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Я российскою пулей в Донбассе убит.
Мою жизнь оборвал мародёр и бандит,
Не «бендеровец» лютый — земляк-сибиряк.
Я погиб не в геройском бою, просто так.
Просто я командира тихонько спросил:
— От кого я Донбасс защищать приходил ?
Где бандерофашисты, детей палачи ?
Он в ответ заорал: - Замолчи ! Замолчи !
Наркоману и вору по кличке Радист
На меня втихаря показал: - Разберись.
Был рутинно-спокоен шакалий разбор.
Ничего не успеть, коль стреляют в упор.
Командир доложил про «укропский» обстрел,
За меня отплатить залпом «Града» велел.
Может стайка ракет прилетит нам в ответ.
Мне не страшно теперь. Ведь меня уже нет.
А потом, как в кино про солдатскую мать,
Военком будет складно и пафосно врать,
Но не скажет, зачем я учился и жил.
И за что я свою головёнку сложил ?
И кому я, ребята, конкретно помог,
На руинах оставив следы от сапог ?
Молоком по степи разольется туман.
Колыхает Россию обманный дурман.
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Надзея Момлік

Бр.г.

»

По мамыных слыдах
Памяты моеі мамы
Вжэ мныго вэснув пролытіло
Поріг самотою стрычяе,
З тэі бысконцыі быды.
Дожджямы вымытэ окно…
Сюды вырнулась, бо хотілось
І біль засмучяного маю
Шукаты мамыны слыды.
Не гыне, хоть було давно.
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Нарадзілася ў 1950 годзе ў вёсцы Залессе Кобрынскага раёна, скончыла
Рынкаўскую сярэднюю школу. Спецыяльнасць настаўніка пачатковых класаў атры
мала ў Брэсцкім дзяржаўным педагагічным інстытуце імя А. С. Пушкіна. Праца
вала ў Дзівінскай школе-інтэрнаце піянерважатай, выхавацелем. На працягу многіх гадоў была настаўніцай пачатковых класаў, намеснікам дырэктара па пачатковых
класах Дзівінскай сярэдняй школы. Друкавалася ў газетах «Кобрынскі веснік»,
«Заря», «Народная трыбуна», «Друг пенсионера», часопісе «Я на пенсіі». У 2015
годзе выйшаў першы паэтычны зборнік «Прызнанне», а ў 2017 годзе зборнік вер
шаў «Арабінавы смак».
Пісаць пачынала яшчэ ў юнацтве. Першыя вершы былі пра Радзіму, пра сваю
працу, пра родных і блізкіх людзей, таму добра пісалася на літаратурнай беларускай мове. Пазней прыйшла да высновы, што трэба звярнуцца да вытокаў: да слоў,
якія ўпершыню пачула ад матулі, на якой размаўляла са сваімі роднымі з вёскі, з
суседзямі і сяброўкамі, і на якой размаўляю з імі і зараз, і якую захацелася захаваць
для нашчадкаў. Бо калісьці, мабыць, не стане вёскі, а адчуванне самага роднага і
блізкага павінна застацца. Так прыйшла да напісання вершаў на гаворцы роднай
вёскі. Гэтыя вершы і ёсць спадзяваннем, што справа гэта будзе мець
прадаўжэнне.
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В горідчыку цвытэ барвінок,
Розносыть пановія пах.
А мні всё бачыцца картіна:
Аргіня в мамыных руках.
І я доткнуся до лысточкув,
Хоть мныго чясу утыкло,

Одчую в мылому куточку
Од рідных, добрых рук тыпло.
І знов высна бушуе маём,
Чяруе цвітом у садах.
А я задумлыво ступаю,
Ходжу по мамыных слыдах.

А в памьятиі батьківська рідна хата
Рокы пройшлы, пробіглы, пролытілы…
И оглянутысь навыть ны поспілы,
Як сывыною потягнуло косы,
Жыття ныждано наступыла осэнь.
А в памьяті батьківска рідна хата:
Ныколы ны жылы батькы богато.
На всё положано труда було нымало:
Фіранкы аж хрустілы од крахмалу.
А помню угол в хаты з образами
Под тканымы льнянымы ручныкамы.
З волошкамы «дорожка» на стыні…
Усё тут дорогое, ріднэ мні.
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Засланый лыжок тканым дываном,
Крамный настілнык вышытый «крыстом»
И «братыкы» на наволочках білых,
Шчо «гладьдю» ростінёваны уміло.
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Настэлэна пудлога ны коврамы,
А тканымы з латок половікамы.
В сыли іх ходнікамы называлы,
Зымою их сымьёю всею ткалы.
В коморы шчэ стоіть повнютка скрыня.
Там полотна совалкы і овчына,
І дываны, шчо на посаг натканы
Бабынымы добрымы рукамы.
А тыйі рукы спокую ны зналы:
Трыпалы лён, потом кудэлю прялы.
І мы, малыйі діты, помагалы:
Ныткы в клубочкы вэчором моталы.
Мы зналы: дэ «основа», дэ «уток»,
Бо в каждый хаты ткацкый був станок
Ковроток був і потяс з мотовылом.
А ткаты, шкода, я ны научылась.

Бо ріднэ місцэ рано покыдалы,
Учылысь далэй. Там судьбу шукалы.
І чясу ны ставало прыйіджяты,
Дэ маты ждала, і дэ ждала хата.
А шчэ на стінах в рямочках картіны
І давні фотокарточкы родыны.
Моя колыска тут і корэні
На найдорогшый у жытьті зымлі.
У гэты дні осіньні, помынальны
Прыду сюды з болючым покаяннем.
У цэрквы проныкнёно помолюся
І з душамы нэбэснымы зольлюся.
Тут дыхаю дытынством, давныною
И будьто знов моя родня зо мною.
Ступаю на поріг, заходжу в хату,
Дэ добрых успомынув так богато.

Мій край

В гаі, в ольшыновых корчях,
Було малынныку так мныго!
Загайе все було в квытках,
І в поплавах крычялы кныгы.
Як ранок, поплав розовів
Од «буснёвых» квыток лохматых.

Шлы в чоботах мы чырыз рів,
Коб тых «бусняночок» нарваты.
А зараз тут жыты стоять,
Поля засіяны до краю.
І колосочкы шыпотять
Под грузом тяжкым урожаю.
А я стою, як бы у сні,
І память бэрэжно гортаю…
І тылько кланяюцца мні
Волошкы сыні мойго краю.

Навысні
Налылася вжэ соком быроза,
Роспустыла вырба котахы
І моі, пэвно, высохнуть слёзы,
І покынуть ночныйі страхы.
І вычэрнёго жалю ны будэ,
Сум покынэ мынэ навысні,
Бо вжэ ранкы знов клёкотом будять
У край рідный вырнувшысь бусні.
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Як ты змынывся, мылый край!
Закрайкув нашых ны познаты.
Чырыз дорогу був тут гай,
Шыпталысь вэрбы коло хаты.
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Ны зналы мы як мама ждэ
А мы до мамы рідко прыйізджялы…
Як мама ждэ, тогды ішчэ ны зналы.
Просты за гэто всё, покаюсь, мамо,
Ты у мэнэ була найліпша сама.
І знала, шчо і я ны выновата:
Своя в мэнэ сымья, хозяйство, хата.
Вжэ вырослы і діты, і унукы,
А мы з тобою в бэздэні розлукы.
Твоя душа вітае в ныбысах,
А нас шчэ радуе зымлі краса.
В самоті до іконы прыхылюся
І попрошу у Бога даровання,
І з слёзамы горячого прызнання
За душу твою, мамо, помолюся.
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Нэбо
Нэбо – схованка казочных марув,
А потом ны було ужэ чясу
Чаровало в дытынствы мынэ,
Назыраты ігру облаків.
Бо тогды сэрцэ білю нэ знало
Мое жытьте плыло в тэмпы вальсу
І ны відало як быда гнэ.
І крутыв мынэ лёс як хотів.
Облака, як той ліс, шчо стыною:
А тыпэр вжэ спокою мні трэба,
То мыдвідь появлявся, то вовк.
Свою біль ны схаваты ныгдэ.
Воны гралысь, як діты зо мною…
По ночях углядаюся в нэбо:
Так йшов чяс за пасіннем коров.
Можэ зорка на шчясце впадэ.
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Шчэ жывая наша хата
Вжэ осэнь блудыть у гаях
Бо у дворі, дэ ны дывысь,
І роскыдае павутынне.
Всё зробляно рукамы брата.
Вступыла знов в своі права
Горідчык в полымні аргінь,
Посля жныва і посля Спління1.
Шчо шчіро садыть братовая.
І я ступаю на мосток,
Хоть одыйшлы господарі,
Дэ витром вэрбы колыхало.
А хата, дякуй Бог, жывая.
Тут мій покынутый куток…
А чяс од чясу гомон тут
А рідных вжэ давно ны стало.
І сміх дытячый коло хаты,
Тых вэрбув вітёр вжэ ны гнэ,
То прыйізджяют в рідный кут
Ныхто ны варыть мні вычэры,
Моі плімяннікы внучяты.
Ны прывічяють вжэ мынэ
Горо́д доглэджяный стоіть,
На засовку закрыты двэры.
Руплыво дбайнымы рукамы.
Алэ ж фіранкы, як колысь,
І сэрцэ мні ны так болыть:
І шчэ жывэ, красуе хата,
Здаецца, шчо дэсь ходыть мама.
1

Сплінне — Успенне Прасвятой Багародзіцы.

Квыткы од мамы
Чястынка мамы в йім жывая,
У моім садку бушуе літо
Вона дорогша із квыток..
Горячым полымнем квыток.
Тут лілія чяруе цвітом:
У задумэнні мні здаецца:
Од мамы прывызла росток.
Дэсь ходыть мама, з ею я,
Бо ласково так посмыхнэцьца
Шчо будэ мні так дорогая,
В садочку лілія моя.
Ны думала покіль тогды.
В йий память добра ны зныкае,
Полюбоватыся квыткамы,
Зо мною йдэ чырыз годы.
Выходжу ранком по росі.
Колысь воны цвылы у мамы,
Красыва лілія такая!
Тыпэр в мынэ у всій красі.
Я зачыпаю лыпысток…
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Вылыкдэнь
Усё мні тут і любо так, і мыло…
Я помню чяс далёкый, дорогый,
Як мама мні под Паску платьте шыла,
Под ручныком парілы пырогы.
Дытячы нашы радості, забавы
На самэ главнэ свято на Зымлі.
Ёго мы завжды тэрпэлыво ждалы,
Лычылы дні в своім коліндарі.
Всю вэсну мы готовылысь до свята:
Вылыкдэнь – вэльмэ радосна пора.
І мы так шчіро вымывалы хату,
Всё чыстылы в горідчыках, в дворах.
А яйца у цыбулныку красылы,
Шчэ краскою онучнык торговав.
Тряпкы нычогы до ёго носылы,
Коб він за іх хорошу краску дав.
І з горкы біглы крашанкы качяты:
Була колысь на Паску в нас ігра.
У Рэвэнь йшлы і хлопцы і дывчята,
Збыгалася сюды вся дітвора.
А посля мы по гулыцы ходылы,
Обновкамы хвалылысь всім подряд,
Бо тылько раз у рік обновку шылы –
Из сітчыку у квыточкы наряд.
Вжэ вырослы і мы, і нашы діты…
Прогрэс дывуе гэтый новыні,
Шчо у Залісьсі, як ныгдэ у світы,
Выртанне е у тыі давні дні.
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Нина Сацук
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Родилась 22 сентября 1957 года в селе
Богуславичи (месн. Богуславычы, теперь
Залузье) Жабинковского района Брестской
области. Училась в Якочицкой средней
школе.
С 1974 года живу в Бресте. После
окончания бухгалтерских курсов работала
на базе «Галантерея» бухгалтером-касси
ром. Потом работала на Брестском электро
ламповом заводе — монтажницей, цокалев
щицей.
В 1989 году окончила Могилевский
библиотечный техникум. До 1992 года работала библиотекарем в ОК ДОСААФ (до
реорганизации). С 1992 года работала заведующей библиотекой в Гуманитарном
негосударственном институте (до ликвидации организации).
Любовь к краеведению и чтению привил мой первый учитель Василий Давидчик — местный поэт и человек широких увлечений.
Участвовала в деятельности Украинского общественно-культурного объе
динения «Просвiта Берестейщини» имени Т. Шевченко и помогала в выпусках,
как делопроизводитель, украинской газеты «Берестейський край».
Стихи пишу на русском, а также разговорном местном языке (Жабинковский район).
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***

Бачу: хлопчик що є сили
Ломить кльоника, нам милого…
— Не ломи, дитя, послухай,
Гети вєтки — гето ж руки.
І йому усе болить.
Не ломи, нехай стоїть!
Хлопчику десь шість уже,
Мати бачила усе.
Вона його не учила,
На смартфоні все сиділа.
Але треба дітюм казати,
Що природу не можня марнувати.
Так! Не марнуйте —
Бережіте і шануйте!

Моя пісня
Поміж нами — городами,
Ми живемо всі в роботі,
І селами, хуторами,
Десь у бруді, десь у ботах.
Нотки сиплються з природи,
Дай, Господь, нам мати сили,
Не дивлячись на погоду —
Щоб з’орали б, посадили б.
Буде дощ чи й гроза —
Приспів:
Чудом родяться слова.
Я роблю — все поспіваю,
Приспів.
Я сама собі співаю.
Поміж
квітами,
садами,
Бо я в рідному силі,
Огородами, річками,
Гето главне у житті.
Сами косим, сами носим,
Поміж полем і лісами
І до нас гостей ми просим.
Пісня ллється понад нами.
Як трудитись — гето знаєм.
Пісня ллється, все сміється —
Славу людям — почитаєм!
Гето чудо, нам здається.
Ми все робим, все ми маєм
Вас всіх в гости приглашаєм.
Приспів.
Про мого Мішку
Сонце світить, дощик ллється —
Мішка бігає, сміється.
Він сміється, пісня ллється,
Рифма радісно дається.

Я люблю його як сонце, як маленький вітерок.
Бабин синочко любимий, а вірніше, мій внучок.
І розумний він, і шустрий,
Самий хуткий він у нас.
Хутко піде в третій клас.
О і кончилося літо,
Всі забави наші з їм.
І розстануся як будто
З футболистиком своїм.
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Я іду з своїм привісом.
Бачим радугу над лісом,
Бачим і дома, й весь край.
Ну но, в хатку залітай!
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Родился 3 июля 1956 года в г. Молодечно. Доцент кафедры дипломатической и консульской службы факультета международных отношений Белорусского государственного
университета.
В 1992 году окончил аспирантуру при Томском государственном университете и защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме: «Массовые
репрессии в 1930-е годы в Западной Сибири и реабилитация жертв террора». В 2006—2011
годах координатор белорусского отделения Международного историко-просветительского,
правозащитного и благотворительного общества «Мемориал». Член Белорусской ассоциации журналистов. Автор 114 книг, более 500 научных и публицистических статей.
Основные направления научных исследований: история политических репрессий
1920—1990-х гг. в СССР и Беларуси, история Второй мировой войны, методология и методика научных исследований, информационно-аналитическая работа.
Разработал и читает авторские курсы: «История тоталитаризма», «Безопасность государства», «История Беларуси», «История государства и права Беларуси», «История государства и права России», «История государства и права славянских народов», «Корпоративная культура», «Технология делового общения», «Методика научного исследования»,
«Информационно-аналитическая деятельность».

К ликвидации приступить…
В 1941 году, сразу после начала Второй мировой войны в прифронтовой полосе в условиях приближающихся войск противника НКВД и НКГБ
осуществляли во внесудебном порядке массовые расстрелы заключённых,
которые в то время содержались в тюрьмах.

В официальных документах НКВД эти действия именовались «разгрузка тюрем» или «убытие по 1-й категории». Расстрелы преимущественно проводились в тюрьмах, но известны многочисленные случаи, когда расстрелы происходили при конвоировании задержанных и подозреваемых по
«контрреволюционным» статьям. Массово подобная практика применялась
в ряде западных областей УССР, в Белорусской ССР и в Прибалтийских советских республиках, которые были быстро заняты немецкими войсками.
Подобная практика применялась и в РСФСР и Карело-Финской ССР во время прорывов немецких войск.Одна из самых мрачных страниц эвакуации
тюрем западных областей  — незаконные расстрелы заключенных. Нигде в
документах цель этих расстрелов не сформулирована в явном виде. Видимо, фактически она состояла прежде всего в том, чтобы не оставить противнику живых свидетелей преступлений НКВД и советского режима, как
в довоенное время, так и в дни войны.
Для того, чтобы оценить масштабы трагедии необходимо привести
данные о количестве тюрем и исправительно-трудовых колоний НКВД
БССР [1, с. 175—179].
Тюрьмы и исправительно-трудовые колонии НКВД БССР (июнь 1941 г.)
Тип тюрем
и исправительно-трудовых колоний

Общее
количество

Фактически содержалось
заключенных

следственные и срочные тюрьмы

33

26 237

исправительно-трудовые колонии

24

77 380

сельскохозяйственные

3

6 250

промышленные

7

19 580

особого строительства

14

48 950

трудовые колонии для несовершеннолетних

4

2 600

Всего

61

103 617

В связи с быстрым продвижением немецких войск советское руководство осознало, что необходимо принимать срочные меры по вывозу заключённых.
23 июня 1941 г. нарком ГБ СССР В. Меркулов отправил директиву:
«Киев, НКГБ — тов. Мешик
Минск, НКГБ — тов. Цанава
Рига, НКГБ — т.  Шустину
Таллин, НКГБ — тов. Кумм
Петрозаводск, НКГБ — тов. Баскакову
Мурманск, УНКГБ — тов. Ручкину
Ленинград, УНКГБ — тов. Куприну
Предлагаю Вам:
1. Проработать вопрос о вывозе подавляющего числа арестованных,
числящихся за НКГБ, НКВД, судом и прокуратурой. Сообщите общее коли-
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из них:

123

Гісторыя / Історія

124

чество имеющихся у Вас арестованных, с указанием — сколько, за какими
органами числится и какое количество арестованных, по Вашему, следует
вывезти…
2. Примите меры к отбору из числа архивных дел наиболее важных,
которые также должны быть Вами направлены в Москву, в адрес 1-го спец.
отдела НКВД СССР.
3. Рассмотрите дела на всех имеющихся у Вас арестованных органами
НКГБ и составьте списки на тех, которых Вы считаете целесообразным
расстрелять.
В списках укажите имя, отчество, фамилию, год рождения, последнюю
должность или место работы перед арестом, а также краткое содержание
обвинения, с указанием сознался ли арестованный. Указанные списки вышлите не позднее 23 июля» [2, л. 306—311].
Но к 4 июля практически вся Литва, Западная Украина и Западная Беларусь уже были заняты немцами. Не найден ни один директивный документ о порядке эвакуации тюрем с этих территорий, в ряде случаев сопровождавшейся физической ликвидацией заключенных. Известно лишь, что
ЦК КП(б)Б весьма оперативно, 23 июня 1941г., издал постановление о срочном приведении в исполнение приговоров в отношении заключенных,
осужденных к высшей мере наказания, — белорусские тюрьмы начали
«разгружать» задолго до постановления.
По данным исследователей, самый ранний документ НКВД о порядке
эвакуации заключенных — это докладная записка от 4 июля 1941 г. замнаркома внутренних дел СССР Чернышова и начальника тюремного управления НКВД Никольского на имя Берии, в которой предлагалось решать вопросы разгрузки тюрем в следующем порядке:
«1. Вывозу в тыл подлежат только подследственные заключенные, в от
ношении которых дальнейшее следствие необходимо для раскрытия дивер
сионных, шпионских и террористических организаций и агентуры врага.
2. Женщин с детьми при них, беременных и несовершеннолетних, за
исключением диверсантов, шпионов, бандитов и т.п. особо опасных, —
освобождать...
4. Ко всем остальным заключенным /в том числе дезертирам/ применять ВМН — расстрел» [3, л. 112—113].
Территории Белорусской ССР и Прибалтийских советских республик
накануне военных действий «обслуживала» 42 бригада конвойных войск
НКВД СССР (со штабом в Минске). Из ее состава в немногих выявленных
документах, касающихся эвакуации заключенных, упоминаются 226 и 240
конвойные полки. 226 полк дислоцировался в Минске (с подразделениями
в Вилейке, Заславле, Молодечно, Свенцянах и Глубоком), а 240 полк — в
Вильнюсе. Кроме них, в состав бригады входили также: 131 отдельный
конвойный батальон (ОКБ) со штабом в Гродно, 132 ОКБ со штабом в Бресте, 135 ОКБ со штабом в Барановичах.
Остров Пограничный в Тереспольском укреплении Брестской крепо-

Брест. Тюрьма НКВД.

Расстояние от казарм 132-го отдельного конвойного батальона НКВД
до государственной границы всего лишь десяток шагов. Они к границе были ближе, чем пограничники. Размещался батальон на втором этаже кольцевой казармы между Тереспольскими и Холмскими воротами.
Это был приемный и пересыльный пункт для классово чуждого элемента, а во время войны предполагалось быть пункту для военнопленных.
Крепостные рвы, казематы и бастионы — это сооружения, по конструкции и по духу родственные тюремным и каторжным централам. И
транспортировка пленных из Бреста проблемы не представляла. Брест —
ворота Советского Союза.
Из Бреста — на Москву, а дальше — куда угодно, гони эшелонами хоть
сто тысяч врагов, хоть миллион. Кстати, арестантские вагоны из Бреста шли
ежедневно, последний арестантский вагон отправился из Бреста 21  июня
1941 года.

Гісторыя / Історія

сти на западном берегу Западного Буга. Именно здесь находился 132-й отдельный батальон конвойных войск НКВД. Подчеркиваю, специфика этого
батальона — конвойный!
Батальон организационно состоял из трёх конвойных рот, выполнявших служебно-боевые задачи пенитенциарного характера на территории
Брестской области.
1-я конвойная рота обеспечивала охрану тюрем №№ 24, 25 и 29, находившихся соответственно в районных городах Кобрин, Пружаны и Пинск
2-я и 3-я конвойные роты, дислоцируясь при этом в Брестской крепости (и здесь же — управление батальона и основные штатные подразделения боевого обеспечения и тыла), — две тюрьмы в городе Бресте: общую №
23 (она же — городская) и внутреннюю тюрьму УНКВД (но, по другим
данным, — УНКГБ) по Брестской области, обустроенную, заметим, ни гденибудь, а именно внутри комплекса Брестской крепости.
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Немецкие снаряды и бомбы, обрушившиеся на Брест ранним утром
22  июня, не миновали и тюрьмы. Из рапорта начальника брестской тюрьмы
Шафоростова: «Зажигательными бомбами были подожжены: адмкорпус,
общежитие, склады, клуб. Корпус тюрьмы был пробит артиллерийским
снарядом». Шафоростов связался по телефону с местными начальниками
НКВД и НКГБ, которые приказали держать оборону силами охранников
тюрьмы (17 винтовок и пулемет), обещая прислать подкрепление. Когда
спустя несколько часов немецкие солдаты начали приближаться к тюрьме,
Шафоростов послал связного за обещанным подкреплением, но ни в НКВД,
ни в НКГБ уже никого не было: все «эвакуировались».
Затем все заключенные тюрьмы были уничтожены в камерах и во дворе тюрьмы.
Единственное Боевое знамя из знамен частей, дислоцировавшихся в
Брестской крепости, захваченное врагом, было знамя 132-го отдельного батальона конвойных войск НКВД.
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Сейчас 132-му отдельному батальону конвойных войск НКВД в Брестской крепости; в нескольких десятках шагов восточнее Тереспольских ворот со стороны реки установлена мемориальная доска. На этой доске в названии батальона пропущено слово «конвойных». Надпись гласит: «Здесь в
июне 1941 года героически сражались с фашистскими захватчиками воины
132-го отдельного батальона войск НКВД. Вечная слава героям».
Почему искажено название подразделения? По невнимательности?
Или не хотели писать, что прямая задача подразделения была  — конвоировать? Не написали, чтобы не возникали у людей вопросы: кого конвоировать? куда? когда? почему? зачем? Очевидно, что это умышленное замалчивание. Как раз в духе многодесятилетней советской идеологии.
Из донесения № 1 зам. начальника Управления Конвойных войск
комбрига Кривенко Начальнику Конвойных войск генерал-майору
Шарапову, по состоянию на 21 час 23.6.41 (из Минска):
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«[...] В Паневежисе, Каунасе, Вильнюсе, Шауляй началась эвакуация тюрем [...]
[...] НКВД Белоруссии предъявил 226 полку
требование на вывоз 23 тысяч заключенных в порядке эвакуации тюрем [...]
г. Глубокое: 24 июня Во время эвакуации заключенных из тюрьмы г. Глубокое заключенные
поляки подняли крики: «Да здравствует Гитлер!».
Начальник тюрьмы Приемышев, доведя их до леса — по его заявлению — расстрелял до 600 человек. По распоряжению военного прокурора войск НКВД, Приемышев в Витебске был арестован. Приемышев при эвакуации пропал»...
Аналогичная ситуация была и в других тюрьмах Западной Беларуси — из 32 тюрем НКВД
БССР, функционировавших на 22 июня 1941 г.,
удалось провести эвакуацию лишь из 14 (Глубокое, Молодечно, Пинск, Столин, Дрогичин, Орша, На мемориальной доске в названии
Полоцк, Витебск, Могилев, Мозырь, Гомель, Чер- батальона пропущено слово
вень, Вилейка и Столбцы). В результате из БССР «конвойных».
в тюрьмы тыловых районов СССР эвакуировано 9573 человека, «оставлено
противнику» — 16048 человек [4, л. 112—113].
Из «Докладной записки об эвакуации тюрем НКВД БССР» зам.
начальника Тюремного управления НКВД БССР лейтенанта госбезопасности Опалева начальнику Тюремного управления НКВД СССР
майору госбезопасности Никольскому, от 3 сентября 1941 г.:
«Заключенные были эвакуированы из тюрем: Глубокое, Молодечно,
Пинск, Столин, Дрогичин, Орша, Полоцк, Витебск, Могилев, Мозырь, Гомель, Червень, Вилейка и Столбцы, Из остальных тюрем з/к или были выведены из тюрем и разбежались по дороге во время налета на них немецких
самолетов, или же были оставлены в тюрьмах при занятии городов немецкими войсками.
В первый день войны 22 июня 1941 года в связи с вступлением немцев
в г. Брест в 5 часов утра, Ломжу в 12 часов дня, ввиду невозможности эвакуации тюрем, заключенные были оставлены в корпусах.
[...] После 11 часов дня телефонная и телеграфная связь с Гродно была 127
прервана. О дальнейшей судьбе тюрьмы стало известно лишь 28 июня 1941
года лично от нач. тюрьмы Владимирова и начсанчасти Горюнова, которые
сообщили:
Политрук тюрьмы г. Ошмяны Клименко и [неразборч.] Уполном. Авдеев, в момент бомбежки гор. Ошмяны самочинно вывели из камер 30 чел.
заключенных, обвиняемых в преступлениях к-р характера и в подвале
тюрьмы расстреляли, оставив трупы незарытыми. Остальных заключенных
оставили в корпусах и покинули тюрьму со всем личным составом.

На второй день местные жители г. Ошмяны, узнав о расстреле заклю
ченных, пошли в тюрьму и, разбирая трупы, разыскивали своих родственников. [...]
Из тюрем Восточных областей Белоруссии не эвакуированы заключен
ные из г. Слуцка, Приямино и Борисова. О тюрьме г. Минска мною дано объ
яснение н-ку Оперативного отдела полковнику тов. Ильину.» [5, с. 46—53].
Автором по официальным и неофициальным источникам подсчитано
примерное количество заключенных, расстрелянных 42 бригадой конвойных войск НКВД СССР.
Трагическая эвакуация тюрем НКВД продолжалась в течение всего
1941 года (а затем в 1942 году). Описанные выше события относятся к самому началу эвакуации. Последующие этапы также отражены в архивных
документах. При изучении представленных выше документов возникает
вопрос об ответственности за расстрелы заключенных. До сих пор не обнаружены директивные материалы о порядке эвакуации, которые относились
бы к рассматриваемому периоду — первым десяти дням войны.
Не исключено, что местные органы НКВД-НКГБ (включая конвойные
части) основывались на устных распоряжениях и инструкциях, или на собственной инициативе. В некоторых документах имеются сведения, кто из
работников НКВД, НКГБ и Конвойных войск отдавал в ходе эвакуации приказы о расстреле заключенных в конкретных случаях: начальник тюрьмы г.
Глубокое Приемышев (чьи действия были одобрены секретарем ЦК ВКП(б)
Белоруссии Пономаренко), начальник Тюремного управления НКВД БССР
Степанов, политрук тюрьмы г. Ошмяны Клименко и уполномоченный
Авдеев.
Этапы с заключенными, расстреляными на территории Беларуси
(23—30 июня 1941 г.)
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Места растрелов
и захоронений
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Приблизительное число
расстреляных, чел.

Тростенец

2 500

Червень

3 000

Глубокое

2 700

Вилейка

2 400

Жлобин

1 500

Барановичи

3 600

Итого

15 700

Руководители самого высокого ранга в найденных документах почти
не упоминаются, хотя, по-видимому, основополагающие решения могли
исходить только от них. Выявлены приказы и инструкции 1942 года о порядке эвакуации заключенных из тюрем прифронтовой полосы. Инструкции содержат обтекаемые (без термина «расстрел» или «убытие по 1-й категории»), но фактически недвусмысленные формулировки о действиях в
случае окружения противником.

А несут ли ответственность непосредственные исполнители казней —
в их числе надзорсостав тюрем, другие низовые работники НКВД и НКГБ,
военнослужащие конвойных войск? Ведь они могли бы сослаться на условия войны и отступления перед немецкой армией, свою подневольность,
распоряжения руководства, ведомственную инструкцию или Устав, приказ
командира и воинскую дисциплину.
В связи с этим можно вспомнить случаи, когда заключенных «всего
лишь» оставили в тюрьме или даже распустили. Значит все же было возможно не расстреливать заключенных (даже если это было сделано только
по растерянности в условиях поспешного отступления и отсутствия приказов вышестоящего руководства)?
Источники
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Олександр Ільїн

УКР

Олександр Ільїн — кандидат фізико-мате
матичних наук, доцент Поліського державного
університету, історик-краєзнавець, автор 8 книжок, виданих у Білорусі й Україні, 215 історичних
і літературознавчих наукових праць, що друкувалися в українських, білоруських, польських і російських журналах, досліджує історію та культуру
України і Білорусі, білорусько-українські культурні та історичні зв’язки, народження української і
білоруської національних ідей, спробує створити
справжню історію Берестейсько-Пінського Полісся, головний редактор журналу «Гістарычная
Брама: гісторыя і культура Палесся».
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Констанція Скірмунт є автором
«Русiнского лементара»?
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Розмова про створення букваря на поліській говірці вперше почалася в
1861 році, коли у варшавській «Gazecie Polskiej» (№ 131) з'явився заклик
власника маєтків Лунин і Парохонськ Пінського повіту, князя Едвіна
Друцького-Любецького (1828—1901) створити буквар для дітей поліщуків,
і для цього він виділив 100 рублів сріблом на премію.
Прихильники «русского мира» на Поліссі не захотіли віддавати ініціативу в польсько-російській культурній війні за душі поліщуків. Незабаром
Мінська дирекція народних училищ, яку тоді очолював пінчук Микола Акоронко (1838—1908), оголосила конкурс на створення підручників для початкової школи на поліській говірці. Але часи швидко змінювалися, і російська влада невдовзі взяла незворотний курс на русифікацію місцевого населення. Тому в рукопису зберігся лише один підручник — Граматика, написана в 1875 році православним священиком Платоном Тихановичем
(1838—1922) на говірці села Лунин Пінського повіту, яка значно відрізняється від традиційних поліських говірок. Отець Платон, як і Микола Акоронко, був членом Пінського історико-культурного гуртка, який складався в
основному з православних священиків і боровся проти польського культурного впливу.
Новий інтерес до поліської ідеї з'явився через 30 років: після видання
17  (30) жовтня 1905 царського маніфесту, в якому проголошувалися свободи слова і совісті. Тоді національні меншини Російської імперії отримали
можливість видавати книги і періодичні видання на своїх рідних мовах.

Так, в 1907 році був опублікований «Rusinsky łementar. Русiнски лемен
тар» (napysau STARYJ HOSPODAR) — буквар для дітей поліщуков, причо
му на говірці північної Пінщини (на північнозагородській говірці, за класифікацією відомого білоруського діалектолога Федора Климчука).
У цьому букварі при вивченні літер використовується латинка і паралельно кирилиця, причому остання наближена до абетки української мови,
але повністю з нею не збігається. Однак натиск все-таки зроблений на латинський алфавіт: хоча передмову написано кирилицею, але невеликі оповідання для навчання читанню дані виключно на латинці.
До останнього часу вважалося, що зберігся лише один примірник «Ру
сiнского лементара» (без зазначення місця видання) у бібліотеці Академії
наук Литви (Вільнюс), який в 1961 році виявив білоруський мовознавець
Іван Крамко. Така рідкість цього видання означає, що, дуже ймовірно, його
наклад був конфіскований поліцією, і книга не отримала широкого поширення.
Нещодавно на одному українському сайті з'явилося повідомлення про
ще один примірник «Русiнского лементара», що зберігається в українському відділі Слов'янського фонду Бібліотеки Російської академії наук (СанктПетербург). Не дуже вірилося в це повідомлення, оскільки на сайті повідомлялося також про існування ще двох інших поліських букварів:
1. «Elementarz w nareczu Poleszukow» (Пінськ, 1906);
2. «Rusinski lementar» (Пінськ, 1907)1.
В існування двох останніх міфічних букварів просто неможливо повірити.
У петербурзькій академічній бібліотеці своїми очима побачили при
мірник:
Схоже, що книжка видавалася двома партіями у Варшаві. Петербурзький примірник практично не відрізняється від вільнюського: додано тільки
ще передмову латинським шрифтом. Таким чином, проблема місця видання
букваря вирішилася.
Після видання «Русiнского лементара» про нього згадали тільки в середині 20-х років, коли група польських інтелектуалів, що групувалися навколо редакцій пінських газет «Nasza ziemia» і «Gazeta Poleska», а також
близьких до білоруського та польського державного діяча Романа Скірмунта,
почала публікувати на шпальтах цих газет тексти на пінській говірці, зга
давши про поліську ідею. Наступний раз згадали про «Русiнски лементар»
через 60 років, в часи перебудови, коли мінський аспірант-мовознавець Ми
кола Шелягович2 почав пропагувати на Поліссі ятвязьку (поліську) ідею.
Досі остаточно не були вирішені наступні дві проблеми:
1) визначення джерел фінансування «Русiнского лементара»;
2) авторства даного видання.
1
2

Це повідомлення вже щезло з українського сайту, але воно перекочувало на білоруські сайти.
Шелягович Н. Полесский букварь // Нёман. — 1986. — № 8. — С. 171-172.
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Rusinsky łementar. Русiнски лементар / napysau STARYJ HOSPODAR.  —
Warszawa: Druk. i lit. Jana Сotty, Kapucynska 7, 1907.
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У даній статті спробуємо відповісти на ці дві поставлені проблеми.
Першим напрошується на автора
«Русінского лементара», який ховався
за псевдонімом «Старий господар», дуже заможний поріченський поміщикпідприємець Роман Скірмунт (1868—
1939) — «господар-газда» Пінського
Полісся. Православний священик Дми
тро Павскій писав: «В маєтку Поріччя
поміщиком Скірмунтом відкрита школа, яка заповнюється дітьми виключно
православних роботників місцевої суконної фабрики. Навчання в школі ведеться російською і польською мова
ми»1. Висунемо версію, що викладання
там велося русинською (поліською говіркою) і польською мовами. Білоруський діяч, редактор газети «Наша Ніва»
Олександр Власов (1874—1941) вваПавский Д. О польских тайных школах // Труды
съезда представителей западно-русских право
славных братств. — Минск, 1908. — С. 109.
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Уласаў А. Дні жыцця // Памяць. Пінск. — Мінск, 1998. — С. 157.
Osmołowski J. Wspomnienia z lat 1914—1921.Rękopis Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.
Nr. 9819. S. 690.
3
Пінскі С. Палесьсе // Беларуская крыніца. — 1936. — № 43.
4
С.Х. Пінск // Слонімская Газета. — 1944. — № 19.
1
Шелягович Н. Полесский букварь // Нёман. — 1986. — № 8. — С. 172.
2
Див.: Ильин А.Л., Игнатюк Е.А. Очерки истории культуры Пинщины (IX — нач. ХХ вв.). —
Пинск, 2013. — С. 210-211.
1
2
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жав, що буквар написав Роман Скірмунт: «Славіўся гэты город [Пінськ. —
О.І.] балотам, вязкім і глыбокім на вуліцах. І пінчукамі, племенем арыгі
нальным, беларусы яго лічаць сваім, украінцы сваім. Па говары яны блізкія
да ўкраінцаў. Раман Скірмунт напісаў іх граматыку»1.
Відомий польський державний діяч, пінський поміщик Єжи Осмоловський (1872—1952) писав у своїх спогадах, що «в період відносної свободи
в царській Росії від 1905 року до революції 1917 року багатою родиною
Скірмунтів велася культурно-просвітницька діяльність, яка пропагувала етнічну відособленість місцевого населення від росіян і розвиток місцевої
говірки. У цій діяльності, якою керувала відома в польській і литовській
літературі Констанція Скірмунт, значну особисту участь в написанні брошур і оповідань для народу і виданні букваря прийняв Роман Скірмунт»2.
Білоруський письменник і діяч Сергій Хмара (справжнє прізвище Сергій Синяк, 1905—1992), який наприкінці 20-х — на початку 30-х років працював в Пінську, пізніше писав: «Характэрна, што справа стварэньня з па
ляшукоў асобнага «польскага племені» на ўзор «gorali tatrzańskich» ня новая. Аказваецца, што падобныя спробы адбываліся трохі і раней. Переда
мной «Лемэнтар» для паляшукоў, выданы яшчэ ў 1907 годзі. Уступ надру
кованы, як і ўвесь лемэнтар лацінкаю і украінскаю абэцэдаю на дыялекце
Паўночнае Піншчыны. (…) Гэты лемэнтар калісьці распаўсюджвалі ксяндзы
і паны па сёлах Піншчыны. Зьявішча натуральнае, бо лемэнтар быў выданы
коштам абшарніцы Канстанцыі Скірмунт»3. Через вісім років він уже писав
трохи інакше: «Мясцовыя польскія абшарнікі, як Скірмунт і іншыя, выдаюць
тайна за мяжою у 1907 г. гэтак званы «Русінскы Лемэнтар», напісаны Язэпай
Кужэнецкай з Пінска, польскай нацыяналісткай»4. Тут Сергій Хмара не правий: Констанція Скірмунт не могла фінансувати видання книжки, оскільки
вона тоді відчувала значні матеріальні труднощі, продавши один з будинків
своєї пінської садиби, а частину палацу «Мур» здавала в оренду. «А оскільки на той час видати книгу могла тільки дуже багата людина, то буквар народною мовою характеризує його, автора, як людину прогресивну і пере
дову»5. Очевидно, що фінансувати таке видання міг тільки успішний підприємець, патріот Полісся і ліберал Роман Скірмунт, який цікавився національними проблемами, двоюрідний брат Констанції та її однодумець-кра
йовець.
Можна припустити, що над букварем працювали три подруги: Констан
ція Скірмунт, Жозефіна Куженецька і Марія Горнич, які відкривали тоді
таємні польські школи в Пінську. Автор статті6 став схилятися до останньої
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версії Сергія Хмари, що головну роль в написанні «Русінского лементара» зіграла Юзефа Куженецька. Можна припустити також, що Констанція Скірмунт робила
нескладні малюнки до «Русінского лементара» і була
головним ідеологом видання. Цікаво: передмова до
букваря, що розкриває ідеологію його авторів, співпадає з світопоглядом самої Констанції Скірмунт:
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Констанція Скірмунт.

ПРЕДМОВА
На том лементарі повинни учитися читати всі Полешуки,
бо іх мова кришку інша як Украінска або Білоруска, так в
своіой мові повинни науперш научитиса читати, писати, раховати і Бога хвалити.
Етий лементар писан двоякими знаками, то єст литерами: на етой сторони литери латински, а на тамтой російски.
Латинскими литерами пишуть всі народи на світи: французи, англики, поляки, німци, американци і інши — російскими только росіяни, то єсть москалі, і булгари. Хто знає латински литери, тому легче і заграничніоі мови научитиса.
Так ви брати Полешуки вибирайте сами яки литери вам
ліпш сподобаютса і тими учитесь читати і писати.
Помагай Боже!

Литовська і польська патріотка Констанція Скірмунт цікавилася також
життям бідних поліщуків, які перебували на такому низькому рівні національної самосвідомості, що називали себе «тутейшими». Письменницяісторик захищала поняття «тутейшостi» від насмішок польських націоналістів (національних демократів): «“Тутэйшасць — гэта сувязь з роднай
зямлёю, гэта патрыятызм”. У пэўным сэнсе “тутэйшасць” была краёвасцю
шырокiх маc насельнiцтва»1. У газетних статтях вона закликала українців і
білорусів використовувати в своїх підручниках латинський алфавіт, щоб відірватися від впливу російської культури й для зміцнення своєї національної самосвідомості.
Остаточну крапку в проблемі авторства «Русінского лементара», на
наш погляд, ставить наступна замітка в газеті «Жаноцкая Справа» (1931,
№ 2), яку видавало «Аб’яднанне беларускіх жанчын імя Алаізы Пашкевіч
(Цёткі)», ідеологічно і організаційно пов’язане з Центросоюзом, який очолював видатний білоруський діяч Антон Луцкевич (1884—1942):
Гр-цы Констанцыі Скірмунт. Пінск. Пісьмо Ваша атрымалі. Вам не
падабаецца, што мы «Жаноцкую Справу» друкуем гражданкаю2 і быццам
гэтым «лучым сябе з Азіяй — Бальшэвіяй». Хочаце пераканаць нас, што на
ўсходзе чакае нас заглада, а ў Заходняй Эўропе — зьдзейсьненьне нашых
народных ідэалаў. На «Усход» мы ня глядзімо, але й на «Захадзе» добра ня
бачым і пакладаем надзею толькі і выключна на свое собскія сілы. Чужынцы
ані з Усходу, ані з Заходу нам не памогуць! Неразумеем толькі, чому так Вам
далася ў знакі «гражданка»?
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Смалянчук А. Памiж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй . — Санкт-Пецярбург, 2004. — С.129.
Гражданский шрифт — шрифт, введений в Росії імператором Петром I.

Ця замітка не підписана. Тому виникає проблема визначення авторства
вищенаведеної замітки. Серед основних авторів цієї газети бачимо Надію
Шнаркевич (редактор газети), Софію Луцкевич, Антоніну Островську,
Людвіку Сивицьку-Войтик (Зоська Верес), які були дружинами найвизнач
ніших діячів Центросоюзу. Висунемо гіпотезу, що авторами замітки були
вчителька Віленської білоруської гімназії Антоніна Островська (псевдонім
«Цётка Тоня») і її чоловік, директор Віленської білоруської гімназії Радослав Островський (1887—1976), який в Пінську в 1921—1923 роках працював в Польсько-американському комітеті допомоги дітям. Напевно, подружжа Островських були знайомі з Констанцією і Романом Скірмунтами і дізналися від них історію створення «Русінского лементара».
На авторство Констанції Скірмунт, на наш погляд, вказує і псевдонім
«Старий господар»: вона спеціально вибрала чоловічий псевдонім, щоб його тоді не розкрили, або думали на Романа Скірмунта. Але з іншого боку,
вона хотіла, щоб в майбутньому її псевдонім був розкритий, проте розуміла, що майбутні дослідники будуть тяжко вибирати автора «Русінского лементара»: між Констанцією Скірмунт і Юзефою Куженецькою. У скірмунтівському пінському палаці — «Мурі» було дві господині: Констанція Скірмунт (1851—1934) і Юзефа Куженецька (1853—1915), при чому трохи
старша Констація була старою господинею.
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Гражданка — гэта-ж нашая спрадвечная азбука — ёю пісаліся калісь у
век нашага росквіту законы і дзяржаўныя акты — гражданкаю-ж пісаны і
нашыя духоўныя кнігі і малітвы. Лацініца прыйшла да нас шмат пазьней і
нічога добрага як дагэтуль яна нам не дала.
А ці вялікі пасьпех меў Ваш, паважаная Грамадзянка, так зв. «паляшуцкі лемантар», пісаны лацініцай? Ці шмат заложана беларускіх школаў
хоць лацініцай? Не, мы бачым, што латініца прапануецца не дзеля адарваньня нас ад Усходу, але хутчэй дзеля асыміляваньня толькі нашага народу
і дзеля гэтага яна дасюль не знаходзіць сярод беларусаў прыхільнікаў. Хіба
ж Вам ведама, што на’т клерыкальная «Беларуская Крыніца» выдаецца
адзін раз лацініцаю, а адзін раз гражданкаю. Наагул, пакуль мы не пераканаемся, што лацініца нам падсоўваецца шчыра без укрытых мэтаў, датуль
мы яе ня прыймем.
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Олексій Шумер
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Народився в 1989 році в
Каменці, там і виріс. У 2011
скінчив історичний факультет Берестейського універсітету ім. О. С. Пушкіна. Далій служба у війську. Поворотним етапом в житті став
переїзд на постійне місце
проживання до батькового
села над Бугом. Там, в Ставах, тепер і працюю вчителем історії.
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Історія навчання української мови
в Каменецькому районі в XX столітті
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Тема навчання української мови на Каменеччині викликає цікавість
тим, що вона потребує дослідування і залишається маловідомою як серед
місцевого населення, так і серед фахівців.
Переписи населення різних років, які проводились на території Берестейщини, показують різні дані щодо національного складу. Часто такі цифри залежали від політичних чинників.
Так, за даними перепису 1897 року в Берестейському повіті проживало
218,4 тисяч людей, з яких українці складали 64,4%;
За даними Белстату, по перепису 2009 року, на Каменеччині проживає
одна з найбільших кількостей українського населення: 7,7% з 39 тисяч всієї
людності. І то не дивлячись на те, що район не межує з Україною.
У польських переписах 1921 і 1931 років кількість українців не перевищувала 5—10%.
На період з 1959 року по 1989-й кількість українців в Берестейської
області за даними переписів варіювалося від 2,2% до 4,2%.
Історія українського шкільництва на Берестейщині починається з часів
Першої світової війни. На той час сучасна територія Каменецького району
входила в межі Берестейського повіту. Першими ініціаторами заснування
українського шкільництва на Поліссі стали вояки 1-го Запорізького полку
імені Тараса Шевченка, (які були членами товаріства «Просвіта») і місцеві
свідомі українці в 1917—1918 роках [1, с.88].
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Особливостями ситуації, в який робилися спроби організації освіти в Берестейському повіті були: наявність німецької окупаційної влади, яка не дуже
співчувала українському руху; безлюдність територій, — велика кількість населення Західного Полісся перебувала у
біженстві в Росії, і тільки починала вертатися; повоєнна розруха і бідність людей, при тому, що школи утримувалися
виключно за громадський кошт [1, с. 89].
У 1920—1922 роках почали відкриватися національні школи з викладанням рідною мовою. Весною 1923
року за введення української школи активно виступали вчителя: Кух з с. Військая гм. Військая, Кучера з с. Хмелево
гм. Турна, Шкута з с. Відомля гм. Турна, Шелоник в с. Миколаєво гм. Ратайчиці, Дронь з с. Ратайчиці. Підписи в
підтримку української школи з Берестейського повіту масово поступали до
шкільного інспектора в Бересті весною
1923 року. Серед інших в той час поданПросвитянин Омелянюк Григорій (в середині).
ня склали батьки с. Підлісся гм. Турна,
Миколаєво гм. Ратайчиці Берестейського повіту [2].
Відомо, що в Ряснянській двукласній загальній публічній школі гм.
Високо-Литовськ, з польською мовою навчання, діти національності «руської/русинської» мали гарантовану навуку материнської мови як предмету [3].
В 1932 р. склали декларації по навчанню дітей українською мовою жителі Паліновки, Сюлок, Миколаєва, Жилич, Ліпна, Гор, Білева, Ратайчич,
Дметрович і Селяхович [4].
Після окупації гітлерівськими військами Берестейщини в 1941 році територія Каменеччини поділилася на дві частини: найбільша відійшла до
Білостоцької округи Східньої Прусії, а невелика південна частка з населеними пунктами Вовчин, Стави, Новосюлки потрапила до рейхскомісаріату 137
«Україна».
Зі спогадів жителів згаданих місцевостей, українські школи були в селах Стави, Величковичі, Новосюлки. Жителька Став, Гладун Ганна Микитівна, 1935 року народження згадує, що вчила на пам’ять український віршик [5].
Житель Величкович Горось Володимир Олександрович, 1939 року народження, розповідає, що підручники привозив зі Львова місцевий поліцейський. А в сусідніх Новосюлках за окупаційним часом закінчив українську
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На передньому плані з папірцем — Григорій Омелянюк, військовослужбовець польського війська.
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школу його знайомий — Мартинюк Миколай, який отримав з рук німецького офіцера посвідчення про закінчення початкової школи. Так само з його
слів відомо, що вчитель в цій школі був один [6].
Окремо треба згадати діяльність «просвітянина» Григорія Омелянюка.
Народився він в селі Лускали Каменецького району 30 жовтня 1908 року.
Ріс сиротою, його батько загинув в 1917 році в Москві в час революційних
подій в Кремлі. Мати померла в 1919 році [7].
В 1927 році закінчив місячні культурно-освітні курси в Бересті, по яких
вернувся до рідного села і разом з побратимами-«просвітянами» Тимошем
Малюховичем, Іллею Карпуком, Романом Сіренком, Антоном Курнецем
створив бібліотеку-читальню, в якій з’являються перші тридцять п’ять книжок. Навколо читальні гуртується місцева молодь і починають діяти гуртки:
хоровий, танцювальний і художній. Проходять вечори, ладяться танці.
Такі самі бібліотеки, до речі, відкрилися в селах Деменичі, Угляни,
Вовковичі, Бордьовці.
В тому ж 1927 році Григорій Омелянюк був заарештований поліцією за
недозволене проведення зборів молоді і був вимушений відсидіти два місяці у берестейській в’язниці. Арешт не охолодив його запалу. В 1928 році
закінчує кооперативні курси і організовує в селі Військая кооперативну
лавку «Селянська праця», яка діяла чотири роки.
Нова комуністична влада, яка прийшла на Каменеччину у 1939 році,
поставилася до українства досить толерантно. Так, в період з 1939 по 1941
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рік працювали школи з викладанням української мови (серед яких продовжував свою педагогічну діяльність і Григорій Омелянюк) в наступних селах: Кощеники, Ратайчичі, Перковичі, Дем’янчичі, Шостакове, Тростяниця,
Селяховичі, Олешковичі, Свіщеве і інших.
За спогадами самого Григорія Омелянюка, майже у всіх згаданих селах
педагогі були місцевими [8].
Григорій Омелянюк в 1940 році закінчує учительські курси і відтепер
назавжди пов’язує своє життя з учительською працею. У 1940 і 1941 працює в Кощениках.
Випадково не попадає на фронт і війну переживає під окупацією. В
1944, коли проводилася масова мобілізація призовників з визволених територій, вийшов загад радянських влад не брати на фронт вчителів, а розпочинати навчання в школах. Так, Григорію Омелянюку пощастило пережити
війну. Він знов взявся за шкільну працю. Робив в Кощениках, Свищевому.
За спогадами його дітей, викладав українською тільки прикладно два роки
після війни, але за інформацією Георгія Мусевича, Григорій Омелянюк навчав дітей української мові аж до 1950 року, коли викладання українською
заборонив міністр внутрішніх справ Білорусі Цанава [9].
Просвітянин з Каменеччини, Григорій Омелянюк, чи, як його називали
близькі люди, — Гриць, дожив до 19 грудня 2003 року, берестейське кладовище на Плосці стало його посліднім притулком.
В 90-ті роки з ініціативи видатного спортивного тренера і відомого
краєзнавця з Каменця Мусевича Георгія Степановича було створено українознавчий гурток в школі селища Біловезький.
Селище з’явилося в Каменецькому районі в середені 80-х років 20 століття для робітників великого аграрного комплексу «Біловезький». Немало
тоді людей пріїхало з України. Серед їх була і Тимошук Олена Степанівнаа,
вчителька української мови за освітою.
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Григорій Омелянюк з дружиною.
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Унизу другий зліва Григорій Омелянюк з вчителями Каменецького району, 19 травня 1973 року.
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Георгій Мусевич мав знайомих в Біловезькій школі, був обізнаний про
національний склад населення селища і підняв питання про викладання
української мови. В 1996 році зібралася група з тринадцяти дітей. В основному група складалася з приїжджих українців, але декілька дітей були місцевими або і з російських сімей [10].
Заняття мали більше розважальний характер, діти загально знайомилися з традиціями і культурою України. Сьогодні ситуація з організацією
таких занять ускладнилася б, бо тепер потрібна програма, яка б була затверджена Міністерством освіти Білорусі. В 90-ті роки педагог мав можливість
особисто планувати свою роботу.
Адміністрація дала добро, бажаючі назбиралися, постало питання про
навчальні посібники. На допомогу прийшла українська громада з Торонто.
Георгій Мусевич мав зв’язок з Союзом Українців Підляшшя, який, в свою
чергу, звернувся в Торонто. «Канадські» підручники дісталися дітям з Біловезького безкоштовно.
Приїзд представників Союзу Українців Підляшшя до Біловезького з
метою навідування занять Олени Степанівни притягнув увагу районної адміністрації до українського гуртка. Заняття проводились дві години на тиждень в шкільній бібліотеці, бо вільних помешкань не було. Як підсумок праці — проводилися відкриті заходи. З дітьми не було важко, бо більшість
спілкувалася українською в сім’ї, правда, декілька так і не навчилося розмовляти, але читати вміли всі.

Олександр Горось.

Олена Тимошук.

Після трьох років існування гуртку в зв'язку з новими посадовими
обов'язками Олена Степанівна не змогла продовжувати вести заняття [11].
Так само треба згадати ініціативу сільського кореспондента каменецької районної газети «Ленинец» (сьогодні «Навіны Камянеччыны») і жителя села Величковичі Горося Володимира Олександровича. Найближча
школа в його місцевості знаходиться в сусідньому селі Новосюлки. Багату
частину населення там складають приїжджі з України. На сторінках районної газети Володимир Горось заговорив про потребу вивчення української
мови на Берестейщині. Його стаття знайшла відгук і зав’язалося полемічне
листування з противниками цієї ідеї.
Але охочих віддати своїх дітей на навчання українській мові не знайшлося: батьки школярів не бачили в тому перспективи і пріоритетом вважали засвоєння учнями звичайної шкільної програми [6].
Тема навчання українській мові в Каменецькому районі слабо вивчена,
вона потребує окремої уваги і дослідження архівних матеріалів.
Поки що не відомо, який період брати за початок українського шкільництва на Каменеччині, бо не відомо, чи були спроби тут викладання української мови в революційні часи, коли те робилося на всій Берестейщині,
можливо, що така інформація ще буде виявлена в архівах.
Організація вивчання української мови на даній місцевості проводилася, крім прибулих ентузіастів, так само і місцевими жителями, що показує
натуральність такої діяльності.
Важливо заховати пам’ять про тих людей, які працювали на ниві української мови на Каменеччині, що для значної частини місцевого населення
залишається рідною мовою.
1. Невеселий І. Українське шкільництво на Підляшші, Поліссі й Волині (1917 р.). Пам’ятки України. —
2002. - № 3-4. — С. — 88 — 90.
2. Державний архів Волинської області ф.46оп.9а.с.745а.27; ф.46оп.9а.с.746а.26
3. Smolarczyk A. Szkolnictwo powszechne i oświata pozaszkolna w województwie poleskim w latach 19191939 — Warszawa, Instytut historii nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, 2014, s. 521-522
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Георгій Мусевич.
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Літератор, журналіст.
Член Союзу білоруських письменників.
Живе в Україні

Моя бабуся Тетяна Федоренченко, тоді — Таня Здір (1915 р. нар.) та її
сестра Марія Мальована (1920 р. нар., с. Тубельці, Черкаської області) —
очевидці подій 1932-33 років в Україні. Більше того, рятуючись від голодо
мору, вони пройшли на Північ понад 700 кілометрів пішки, вздовж Дніпра
до Гомеля і ще трохи — опинилися в селі Клятіщі, недалеко від Довська,
Гомельської області.
У той час бабусі та її сестрі було відповідно 17 і 9 років. Разом з матір'ю,
моєю прабабусею Наталкою Здір, їм довелося пройти трагічні випробування. Їх бабуся, що відмовилася йти в довгий шлях і залишилася в Тубельцях,
так і померла з голоду на печі.
В очікуванні тривожної, голодної осені і зими 1933 року багато людей
рушило шукати порятунку, не маючи наміру залишатися один на один з
голодною смертю. Мама, дві дочки і ще чоловік п'ять пішли вздовж Дніпра
з Тубелець Черкаської області, вгору, вони чомусь казали «на Орел». Вони
не знали добре, куди йдуть, але дорога і річка давали життя. В дорозі іноді
зустрічалися добрі люди, а в річці водилася риба. Прабабуся Наташа трохи
знала ці місця. Її чоловік ще за царя працював помічником капітана дніпровського річкового флоту, а мій прапрадід, батько прабабусі був веслярем
і «начальником» порома між правим берегом Дніпра (селом Хрещатик) і
лівим берегом, дорогою на Золотоношу. Але чоловіки вже нічим допомогти
не могли. Про них залишилася лише пам'ять — вони загинули в братовбивчій громадянській війні двадцятих років.
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Як з’явився єдиний у Білорусі пам’ятний знак,
присвячений Голодомору
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Тіні проти тіней
Знедолені люди вешталися, як тіні. Знесилені, вони падали, забуваючись у голодній напівпритомності, і прокидалися, коли щось повертало їх
до життя. Вони шукали порятунку в лісах і вздовж річки: підходити до населених пунктів було небезпечно. Одні люди-тіні ставали жертвами інших
людей-тіней.
Восени 1932 року група таких людей, де була сім'я моєї бабусі, потрапила до Білорусі. Тут вони знайшли притулок, а потім і роботу підсобників
на фермі під Клятіщами. Зі слів бабусі Тані, дуже сильно в дорозі їм допомогли двоє невідомих чоловіків, які довгий час супроводжували їх групу і
добували провізію в дорозі, що потрапляло під руку, але одного разу вони
не повернулися і жінки з дітьми рушили далі.
Прості люди в Білорусі співчували українцям, але їх можливості були
вкрай обмежені. Для моєї бабусі Тані все складалося якнайкраще, вона поселилася в господарських будівлях в Клятіщах сім'ї Бондарєвих. Невеличке
село під Довском потребувало робочих рук, недалеко була ферма, колгоспний рух в цих краях ще не наступив так вкрай тяжко на горло селян, як це
сталося в Україні.
Хазяйський син — Андрій Бондарєв придивлявся до темноокої українки, якій пішов вісімнадцятий рік, і коли прийшло нове нещастя — представники влади зажадали повернення українців на батьківщину — він запропонував моїй бабусі залишитися через офіційну процедуру для влади вийти за нього заміж. А бабуся була не готова, мріяла, що це має бути «як в
кіно» чи в пісні.. І таким чином вона могла залишитися в Білорусі. Але все
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Прабабуся Наташа, яка врятувала своїх дочок Таню і Марію
від голодомору. На фото: вона
зі своєю онукою Людою, від
Будиночок у Клятіщах, неподалік від Довська, де в 2000 ро- молодшої дочки Марії в 1960
ці ще жив рідний брат Андрія Бондарєва Петро.
році.

Символізувати пам’ять
До 70-річчя тієї страшної трагедії, у пам’ять про тих, хто вижив завдяки допомозі білорусів, у Довську, Гомельської області, нами був встановлений хрест. Заради життя. Скорботна і водночас урочиста церемонія відбулася у 2003 році за підтримки отця Олександра Пригара, настоятеля СвятоПокровського храму у Довську та за участі голови громадського об’єднання
«Центр української культури «Січ» Валентини Логвин і тріо бандуристок з
м. Вєтка. Також були відзняті чотири касети відеоматеріалів з живими свідками тих суворих і трагічних подій. Збір таких свідчень, дані Академії Наук
Білорусі про міграційні процеси тих років, дають змогу краще уявити масштаби трагічних подій голодомору 1932-33 рр. в Україні.
Той дерев'яний хрест знаходиться біля Свято-Покровського храму Довська, на символічному «перехресті» доріг з Півдня України на СанктПетербург і з Білоруського Полісся на Південь Росії. Цей хрест буде символізувати не лише нашу історичну пам'ять про тих, хто загинув від голодомору, а й взаємну допомогу, яку надають прості люди один одному у важку
годину.
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відбувалося стрімко — не погоджувалися на такий шлюб влади,
не хотіла залишатися в Білорусі і
мати моєї бабусі Тані — Наталка, вона все ще хотіла повернутися, думаючи як там в Тубельцях одна живе її мати, не знаючи,
що на той час вона вже померла
від голоду на печі.
Працівники радянських органів влади — уповноважені,
НКВС і армія в 1933 році знаходили таких українців, доставляли для завантаження на баржі в
Рогачові і в Гомелі, здавали їх
охороні під підпис і доставляли
Тані на фото 1965 року 50 років, вона разом з автов Україну. Саме такі дії влади — Бабусі
ром цієї статті
мають розглядатися, як злочин
проти людяності, якому немає терміну та прощення. В дорозі, вночі, на баржі, пропали речі, припаси бабусі та її матері, що були зібрані у важку дорогу в Білорусі. Вони повернулися не тільки без провізії, але ще і злягла по
приїзду з тифом.
Для бабусі все закінчилося відносно благополучно — вона пережила
голод, тиф, наслідки голоду, чого не можна сказати про мільйони інших
українців, які потрапили між молотом жорстокої централізованої влади і
ковадлом індустріалізації по-радянськи.
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Нехай цей хрест буде багаторічним свідком допомоги і взаєморозуміння слов'янських людей, друзів і незнайомих один одному громадян, людей однієї віри, близьких за ментальним світосприйняттям. Це знак, що
закликає реально сприяти культурному і гуманітарному співробітництву
наших народів, в якому ми мали потребу в минулому і яке необхідне в
сьогоденні.
Скажу лише наостанок — бабуся
Таня виростила трьох дітей, після загибелі мого діда в 1947 році бабуся
вийшла заміж і нового її чоловіка в
1950 році за політичною статтею «запроторили» на 10 років без права листування. Після смерті Сталіна справу
діда Тараса переглянули і вони дожили до старості разом.
До мого народження в 1964 році у
бабусі Тані з усього її такого життя:
Дерев'яний хрест біля Свято-Покровського храму
Довська: український рушник символізує вдячність спроби вижити в часи голодомору, війну, повоєнні поневіряння з трьома діукраїнців білорусам в тяжку годину голодомору
тьми і чоловіком в архангельських таборах, переїздом в Київську область з радгоспу в колгосп — набралося
всього-нічого років двадцять стажу . Тому, бабуся аж до кінця 90-х отримувала пенсію в розмірі еквівалента на рублі-гривні щось близько десяти доларів. Зрозуміло, що гарт виживати не пройшов даром, бабуся дуже жорстка
людина і в свої 91 рік командувала моїми батьками-пенсіонерами на своїй
ділянці в селі під Києвом.
Така, ось, історія моєї бабусі Тані. Одна з багатьох тисяч.
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Щороку в останню суботу листопада в українських церквах відбуваються служби в пам'ять про численні жертви тих років. А під кінець короткого осіннього дня в малих і великих містах України у вікнах і на площах
України вже котрий рік запалюються свічки. Відгукуючись в душах нагадуванням про простий, але непорушний закон життя простих людей — не
обіцяй годувати з ложки, дай прогодуватися самим і просто не заважай.
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Григорій Аркушин

УКР

Аркушин Григорій Львович (Левкович)
(19.04.1948, с. Сильно Ківерцівського району Волинської області) — філолог; доктор філологічних наук (2005), професор
(2006). Закінчив Луцький педінститут ім.
Лесі Українки (1972), аспірантуру Ужгородського держуніверситету (1985). Працював
у Луцькому педагогічному інституті ім. Лесі
Українки, який згодом перетворений у Волинський національний університет ім. Лесі Українки, а тепер ще й перейменований
у Східноєвропейський.
Основні напрямки наукової діяльності: українська діалектологія, ономастика,
жаргон та арґо.

Федора Одрача (Теодора Шоломицького, 1912—1964) називають поліським письменником, але до нього більше підходить визначення пінський
прозаїк, і не тому, що народився в селі Місятичі, за 25 кілометрів від Пінська, і не тому, що найбільше любив Пінськ, а через те, що його всі твори
про Пінщину і корінних жителів, тобто пінчуків.
Майбутній письменник закінчив університет у Вільно, а з приходом
совітів, з осені 1939 року, працював у школі с. Хляби поблизу своєї малої
батьківщини, обравши українську мовою викладання. Саме цей період його
біографії описаний у творах «Вощадь» [5] та «На непевному ґрунті» [7].
Отримані університетські знання про історію краю, власні спостереження автора над мовою корінних жителів та звичаями й обрядами переконали письменника, що Пінщина — український край, а мовлення корінних мешканців — це українська мова. Однак ця територія була приєднана
до Білорусі, і повсюдно запанувала не білоруська, як можна було очікувати,
а російська мова. Тому Одрачеві твори — це своєрідний документ того часу,

Мовознавство

Про статус пінських говірок
(за романом Федора Одрача «Вощадь»)
і сучасні коментарі діалектоносіїв
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недаремно дослідник С. Лащенко стверджує: «Хочете зʼясувати ступінь
зросійщеності довоєнного Пінська — читайте Одрача» [4, 12].
Для головного героя твору, як і для автора, улюблене місто викликає
почуття любові в переміш з прикрим жалем, що воно не таке, як хотілося б
його бачити: «Пінськ, рідне місто! <…> Чим ти було колись і чим ти є тепер? Куди поділася твоя слава? Невже чорти понесли її на сталевих рожнах у глибину пекла? Чому ти замиршавіло, забруднилося, вдяглося в чуже
смердюче лахміття? Чому виховуєш гнучкі вдачі, що потраплять тільки
хилитися, хилитися?» (105). А також гіркі спомини і невтішні перспективи:
«Он ще недавно, за Польщі, те місто майже суцільно говорило попольському, зараз суцільно говорить воно по-російському. Що за абсурд метаморфози! І чи знайдеться десь у світі, поза Україною, якесь місто, щоб
за одну ніч перевтілилося, докорінно змінилося? А коли б отак на зміну прийшла своя влада, чи перевтілилося б воно по лінії бажань цієї влади? О ні,
не перевтілилося б воно! Мабуть, та рідна влада змушена була б побудувати «чистилище» для цих «рідних душечок», щоб вони в цьому чистилищі
«вишліфувалися»» (65). (Тут і далі після цитат з роману «Вощадь» у круглих
дужках указуємо тільки сторінку).
Мову жителів Пінська автор подає через характеристику мовлення однієї з головних героїнь: «Маруся говорила так званим пінським русским
язичієм, засміченим здебільшого українізмами. Їй навпаки здавалося, що вона говорить найчистішою русскою мовою» (341), тому ця мішанина названа «мовним зліпком пінських міщан» (94). Ця ж героїня категорично заявляє
про нелюбов до української мови: «І говоріть до мене по-людськи. Да, я
тєрпєть нє магу хахлатщіни!» (153). Але українська ментальність, усупереч бажанням таких пінчуків, несподівано дає про себе знати: «І взагалі московська мова в домі Богдановичів, подібно як і в інших міщанських домах
Пінська, була тільки для «доброго тону», коли ж виникало якесь горе, якісь
турботи, рідна мова сестрою-жалібницею, голосухою похоронною бриніла, зворушуючи прибиті серця. І як його заступити чужими фразами такі
ось зворушливі мінорності, як «Ох гірка ж доленька моя!», «А ти ж кинув
мене та й пішов під хрест дубовий, а я зозулею сизою самітно куватиму в
зеленому лузі!», «А трястя тобі та й у печінки!», коли спричинником горя є
якийсь лиходій» (98).
Однак міщани Пінська, якщо це їм давало хоч якусь вигоду, вживали й
місцеву говірку, особливо на базарі, купуючи продукти у гречкосіїв: «Щоб
придобритися селянам, вони пригадували «простоязичіє», чим немало дивували «тьомних» мужиків» (289), але це ажніяк не могло приховати їхньої
нелюбові до української мови.
Коли совєцька влада все старе валила, встановлюючи «справедливі»
порядки, зокрема і нове шкільництво, то спершу єдиних обовʼязкових програм для місцевих шкіл ще не було, тому вчителі починали вчити дітей кожен по-своєму. Те учительство різношерсте: серед них були місцеві вихідці,
були поляки, що не встигли виїхати, євреї, які швидко пристосувалися до

нового ладу, та русскіє, прислані з Росії. Щоб про людське око надати хоч
якоїсь добровільності у виборі мови викладання, нова влада провела в Пінську вчительську конференцію, на якій звучали різні думки, але здебільшого ті, що потрібні були російським зверхникам. Лише деякі сміливці змогли
висловити свої погляди, пор. з виступу вчителя-поляка: «Діти не розуміли
вчителя, вчитель не розумів дітей [у польській школі. — Г.А.]. Таке буде й
з білоруською мовою в тутешніх школах; тутешні діти її не розуміють, і,
здається мені, ось ці колеґи та колежанки, що на залі, теж не знають білоруської мови. Чи не краще було б дати Пінщині українські школи, бо такою
мовою говорять усі тутешні села» (85). І ще один голос: «На трибуні
зʼявився якийсь немолодий учитель… <…> Він заговорив милозвучним місцевим українським діалектом. <…> [У підсумку переконував:] Народ цей
прагне, щоб його дітей вчили по школах українською мовою. Бо українська
мова — це й рідна мова поліщука» (85). Головний герой теж відверто висловив свої думки, за що пізніше і поплатився: «Кулик почав говорити про
місцеву мову. Порівняв її з літературною мовою і легко доказав, що поліський говір, це ж майже найчистіша українська мова. Білоруське «акання»
заперечив поліським «оканням». Потім свій виклад підсилив місцевим фольклором і утотожнив його із загальноукраїнським» (87).

У романі відзначена інша особливість місцевих говірок — відсутність
дзєкання і цекання, що характерне для білоруської мови: «…Інакше ми говоримо… Дзєкання та акання якось у вухах нашого брата не вміщається»
(27); «Та й узагалі якось дивно: нам накинено ще одну національність. Чи
чули, як той товариш з олівцем глаголив? «Зямля цєпєр сялянам», чи як
там. Ану, хай ваш дядько це вимовить!» (34). І хоч «дивні ці наші люди, іноді липнуть до чужого, але з язиком не вдається їм» (34).
Коментарі діалектоносіїв:
[А ви кажете хадзілі, якщо ви білоруси?] / нʹе (покрутила головою) / ми го|ворим
|
хо дили / ро|били / ко|сили / во|зили // (Н.С. Кугач (Шибун), 1957 р. н., уродженка
сусіднього села Стара Тебра, зараз проживає в с. Соболі Березовського району; записано 19.08.2010 [ГБ, 134]);
[І ви кажете хадзіць, рабіць?] / то за Пру|жани ту|да так го|воратʹ // пйади|сʹат
|
кʼі лометри // (М. Шалонік (Шушкевич), 1921 р.н., с. Відомля Каменецького району; записано 16.04.2000 [ГБ, 118]);
/ в За|рʹеч:е йак в За|рʹе / там цʹі / хо|ӡʹі / і|ӡʹі / ро|бʼі / хо|ӡʹіцʹі / ро|бʼіцʹі // во|ни нас
і дразʹ|нʹілʹі <..> / ди конʹ ди ко|бʼіла шо по |вʼігонʹі хо|дʹіла / <..> / пото|му шо ми дʹі
/ хо|дʹі / а во|ни вже хо|ӡʹі // (В.Г. Медведь (Трутько), 1936 р.н., с. Річиця Березовського району; записано 19.08.2010 [ГБ, 148]).

Мовознавство

Коментарі діалектоносіїв (у таких коментарях використані висловлювання жителів сучасної Берестейщини і Пінщини початку ХХІ століття, що вміщені в збірнику «Голоси з Берестейщини» [1], далі скорочено [ГБ]).
/ а б’ело|руского в нас обп|ше ние|ма // от йак йа са|ма у|чиласʹа в ш|колʹі б’ело|руск’іǐ
йа|зик / то ха|ʒʹіў / ра|б’іў / ну ми ш так ни го|воримо / (В.В.  Букач, 1935 р.н.,
с. Піски-1 Кобринського району; записано 28.06.2001 [ГБ, 334]);
/ нʹе-|нʹе / в нас так не |кажутʹ ха|дʹіла ра|бʼіла // (А.О.  Денисюк (Антонюк),
1931 р.н., с. Хотислав Малоритського району; записано 03.08.2011 [ГБ, 472]).
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Для більшості пінських говірок характерна твердість передньоязикових та губних перед е та и, як і в українській мові: «Язик нашого брата
привик тверденько «пікерувати» по піднебінні, і мʼякота словесна не підходить йому» (34).

Мовознавство

Коментарі діалектоносіїв:
Порівняйте уже цитоване: / ми го|ворим хо|дили / ро|били / ко|сили / во|зили // [А
як по-українськи?] / по|нʹатʹ:а не |майу (знизала плечима) йак там гово|рʹат //
(Н.С. Кугач (Шибун), 1957 р. н., уродженка сусіднього села Стара Тебра, зараз проживає в с. Соболі Березовського району; записано 19.08.2010 [ГБ, 134]);
/ а в |Пʼесках (вимовляючи роздільно) хо|ди! / а|ле! / і|ди! / не |Олʹа а |Голʹа / не |око
|
а гоко // (В.Г. Медведь (Трутько), 1936 р.н., с. Річиця Березовського району; записано 19.08.2010 [ГБ, 148]);
[У вас дзєкают — хадзіла?] / нʹе / нʹе в нас / в нас нʹе / в нас хо|дила |кажут /
|
хо дила // (В. Казак (Омельчук), 1931 р.н., с. Ревʼятичі Березовського району; записано 19.08.2010 [ГБ, 162]);
/ |каже там го|воратʹ та|кийі с тих |селув <..> хо|дилʹі / ро|билʹі // хо|дилʹі / ро|билʹі
// а в |нас хо|дили |кажутʹ / хо|дили // (А.О. Денисюк (Антонюк), 1931 р.н., с. Хотислав Малоритського району; записано 03.08.2011 [ГБ, 474]);
/ бу|л·и: та|ки:йі / |пʼевчʼи ко|торийі спи|вайутʹ на кри|лʹесу / в |церквиі / то |тийі
хо|дил·и по ха|тах / то |лʹуди да|вал·и г|рошʼі [на будівництво нової церкви] // (с. Поріччя Пінського району; записано 22.08.2010 [ГБ, 244]);
/ от ми |кажемо при|мʼерно / смеи|тана // в них смʼе|та:на / вже |буде делʹікат|нʹеǐ
так // (М.  Рожкевич, 1934 р.н., с.  Кобиловка Пружанського району; записано
14.11.2011 [ГБ,20]);
/ в |мене от сист|ра на |Ганцовʼічʼах / там |ӡʹекайут / там воп|шʼе во|ни / ну
|
чʼісти бʼело|руси / то вже там / болʹш та|кʼі м|йахкʼі [розговор (тобто мʼяка вимова приголосних)] // (З.М. Тишковець, 1957 р.н., с. Поріччя Пінського району; записано 22.08.2010 [ГБ, 246]).
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Пінські говірки, супроти полісько-волинських, як підкреслює автор,
виявляють і особливість у вимові зворотних дієслів, пор.: «Ви якось гарно
змʼякшуєте оті «ся»: наприклад — бився, женився, голився, все ся та ся. А
тут прості люди закінчують на «са». Наприклад — женивса, любивса»
(94). Ця діалектна риса обʼєднує говірки Пінщини із середньополіським
діалектом української мови (північ і центр Рівненської та Житомирської областей, східна частина Волинської).
Порівняйте з мовлення діалектоносіїв:
/ там |на ночʼ / собʼі|райуц:а во|ни [на весілля] / |може ǐ переме|нʹíлоса і там
вжʼе? / бог йіх знáйе // (М. Рожкевич, 1934 р.н., с. Кобиловка Пружанського району; записано 14.11.2011 [ГБ,22]);
/ о|бутʹіса / д|ралʹі |гето (показує на вʼяза) обу|валʹіса в йіх (показала руками на
ноги) // [Не всихали?] / нʹеа (заперечливо покрутила головою) / подʹі|вʼіса //
(М.А. Карпиза, 1933 р.н., с. Вощиничі Пружанського району; запис 05.08.2011 [ГБ,
34]);
/ те|пер зоў|сʹем йа / не мо|жу ди|витиса (покрутила головою) йак те|пер |робиц:а
ве|сʹелʹ:е / (Г. Іщук (Желудко), 1929 р.н., с. Соболі Березовського району; записано
18.08.2010 [ГБ, 128]);
/ йа кри|чʼала на в|сʹу |церкву // мнʹе йак шо-не|бутʹ зро|бʼілоса та|койе // (В.Г. Мед-

ведь (Трутько), 1936 р.н., с. Річиця Березовського району; записано 19.08.2010 [ГБ,
156]);
/ ну да йа вже |етак йак нау|чиласа |йіздити на |тиǐ ко|билци // (М.К. Стасевич,
1927 р.н., с. Мотоль Івановського району; записано 21.08.2010 [ГБ, 216]);
[Чи палили у войну вашу церкву?] / во|на не бу|ла с|палʹана / о|но в нас |нʹаке
бу|ло в|рʹемʼа шо то|дʹі бу|ло / шо нʹі нʹі слу|жилосо // (с. Молодово Івановського
району; записано 21.08.2010 [ГБ, 240]);
/ йа / е ну / с|кажем так / не з|нав / не у|чивса нʹі в ш|колʹі укра|йінсʹкуǐ так / не
в унʹіверси|тетʹі укра|йінсʹкʼім / та ǐ не ба|лакайу йа укра|йінсʹкойу |мову / йа
ба|лакайу так (підтвердив рукою) йак у|чив ме|не дʹіт то шо йа |майу / то шо йа
|
паметайу / так? / з ма|ленʹкого (показав низько над землею) // (Д. Кисіль, 1990 р.н.,
який вивчив українську говірку від свого діда з Пінщини [ГБ, 514]).

Коментарі діалектоносіїв щодо визначення їхнього мовлення (наведена велика кількість висловлювань свідчить про тверду переконаність корінних жителів):
[Ваша мова ближча до російської чи польської?] / оǐ / ни до |йакийі // [Чи до української?] / наǐб|лишч до укра|йінсʹкийі // <..> / ми там по-ук|райінсʹку не го|воримо /
|
але |дехто по|йавицʹ:а посто|ронʹ:іǐ чол·о|вʼік |каже / а |ви йак го|ворите? / поукра|йінсʹку? // (М.Ф. Панасюк, 1925 р.н., с. Федьковичі Жабинковського району;
записано 29.06.2001 [ГБ, 312, 314]);
[По-білоруську говорять у вас?] / нʹеа (впевнено заперечила головою) / нʹе-нʹе
(покрутила головою) / так |оде в нас не го|воратʹ / |того в нас не|ма |оде // в нас
|
тико по-|нашому // (В.І. Морозюк, 1934 р.н., с. Вельямовичі Брестського району;
записано 04.08.2011 [ГБ, 302]);
[Хадзіць, рабіць?] / нʹе! (крутить головою) / ми так не го|воримо // [То по-якому
ж?] / ну |ета т|роху (кивок головою) ук|райінски зна|ходит (кивок) / |болʹше розго|вор
ук|райінскиǐ / ну |алʹе |тоже не… неи сов|сʹом п|равда (подивилася в очі) / ну в нас
облʹ / обмʼак|шайут // (Н.А. Демчук, с. Кащенники Каменецького району; записано
04.08.2011 [ГБ, 100]);
[По-якому у вас говорять?] / по-дʹерʹеі|вʼенскиі / по-|мʼесному / |мʼéсниǐ дʹіа|лʹект
// [До якої мови він ближчий?] / до ук|райінскойі // (с. Величковичі Каменецького
району; записано 04.08.2011 [ГБ, 66]);
/ в нас / розго|вор (підняла руки) пуд|ходитʹ пуд ук|райінсʹкиǐ / то |тико не |кажемо там о|це / <..> // ну Ук|райіну з|найу всʹо / і |йіхнʹіǐ розго|вор меи|нʹі н|равицʹ:а
|
велʹми // бʼело|рускʼіǐ не н|равицʹ:а / а |рускʼіǐ н|равицʹ:а / ук|райінскиǐ н|равицʹ:а і ше
нʹе|мʼецкʼіǐ // (Г.Л. Юхимчук, 1921 р.н., с. Ласки (передмістя Малорити) Малоритського району; записано 03.08.2011 [ГБ, 420]);
/ там у|же |болʹше / |болʹше по-бʼело|руску го|воратʹ / а |тут у |нас от |ета
|
мʼесносʹтʹ в ок|рузʹі / всʹі го|воратʹ так по-|нашому / так |кажутʹ / по-ук|райінску //
(В.К. Лісун, 1923 р.н., с.  Расна Каменецького району; записано 04.08.2011 [ГБ,
92]);
[У вас дзєкают — хадзіла?] / нʹе / нʹе в нас / в нас нʹе / в нас хо|дила |кажут /
хо|дила // <..> / на |нас го|ворат шо вже мʼі ук|райінци / о / вже в нас под ук|райінску

Мовознавство

Федір Одрач як історик не характеризує інші фонетичні своєрідності
українських говірок (рефлекси *о та *е в новозакритих складах, континуати
*ē (ѣ), злиття давніх ы та и (і) і т.д.), але все одно висновковує, як і його
читачі, що пінські говірки належать до української мови, чим заперечено
сучасне визначення білоруських діалектологів про «своеасаблівыя беларускія гаворкі».
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Мовознавство
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все // (В. Казак (Омельчук), 1931 р.н., с. Ревʼятичі Березовського району; записано
19.08.2010 [ГБ, 164]);
[По-якому ви говорите?] / нʹе по-бʼело|руску (різко покрутила головою, одвернувшись) [Хадзіць, рабіць…] / нʹе-нʹе-нʹе! (скривилася, махнувши рукою) / нʹе побело|руску в нас не|ма та|ких (знизала плечима) / не|ма-не|ма (махнула обома руками) то вже ту|ди (показала на північ) // (Є.  Олексєюк (Герасімук), 1939 р.н., с.
Ужово Малоритського району; записано 03.08. 2011 [ГБ, 430]);
/ хто |каже // до ук|райінсʹки |наша |мова до / до / до|носицʹ:а до ук|райінсʹкийі //
(А.О. Денисюк (Антонюк), 1931 р.н., с. Хотислав Малоритського району; записано
03.08.2011 [ГБ, 472]);
[А у вас в селі по-якому говорять?] / о|так йак на Вкра|йінʹі // в нас так і го|воритʹ
і всʹо та|ки / так |етого / у Зʹ|дʹітов᾿і (показав позад себе) вже не |так го|воритʹ / а
в |нас е с|поровск᾿іĭ краĭ / ну с|поровск᾿іĭ краĭ / так і ми ĭ го|воримо // (М.А. Пашкевич,
1947 р.н., с. Спорово Березовського району; запис 20.08.2010 [ГБ, 182]);
/ в нас |мова по|хожа пуд укра|йінсʹки // (Н.А. Бартош, 1945 р.н., с. Тишковичі
Івановського району; записано 20.08.2010 [ГБ, 200]);
/ |наша / |мова пуд / пуд ук|райінсʹку по|хожа // (Л.Н. Філіпович, 1934 р.н., с. Мотоль Івановського району; записано 21.08.2010 [ГБ, 216]);
/ по-ук|райінсʹкому го|вор // (М.Я. Піщик, 1929 р.н., с. Мокрани Малоритського
району; записано 03.08.2011 [ГБ, 454]);
/ у |нас |бачте |мʼішаниǐ / хах|лʹацкʼіǐ і / і: мо |полʹсʹке с|лово / |разни сло|ва // [А до
якої мови ближче?] <..> / до вкра|йінсʹкийі |може билʹш дʹіа|лʹект та|кʼіǐ // (З.М. Тишковець, 1957 р.н., с. Поріччя Пінського району; записано 22.08.2010 [ГБ, 246]);
/ а |ми ше та|ко / ми |разом с:о|бойу го|воримо / |нашийу |мовойу / ну |тобто
укра|йінсʹкийу // (П.В. Пилипук (Піліпук), 1933 р.н., с. Мотикали Брестського району; записано 04.08.2011 [ГБ, 278]);
/ йа нʹі|коли в |Лунʹінци ро|била / чи в Нʹіка|шевʼічах йак |дʹівчинийу бу|ла / то там
|
/ мене всʹо в|ремʼа хах|лухʼійу з|вали // (З.М. Тишковець, 1957 р.н., с. Поріччя Пінського району; записано 22.08.2010 [ГБ, 246]);
/ а|га / то мие за|йіхали ту|дие [в Гродненську область. — Г.А.] / на с|вадʹбÿ / то
нас них|то ни ка|зав шо ми б’ело|руси / гово|рили всʹі шо ми вкра|йінцʹі / [Чи хахли?]
(сміючись) / хах|ли чи укра|йінцʹі // наш |башчте / наш йа|зик / булʹшинст|во св’а /
йа|киǐсʹ та|киǐ о пуд укра|йінсʹкиǐ пуд|ходитʹ / <..> / а б’ело|руского в нас обп|ше
ние|ма // от йак йа са|ма у|чиласʹа в ш|колʹі б’ело|руск’іǐ йа|зик / то ха|ʒʹіў / ра|б’іў /
ну ми ш так ни го|воримо // (В.В. Букач, 1935 р.н., с. Піски-1 Кобринського району;
записано 28.06.2001 [ГБ, 334]).

Після таких одкровень, які не раз траплялися і Федору Одрачу, виникає
питання: «Які ж ми білоруси, коли не вміємо навіть по-білоруському говорити?» (28). Але накинута зверху білоруськість у корінних мешканців не
породжує ненависті до білорусів: «Та, правду кажучи, хоч білоруська мова
нам не підходить, то білоруси добрі люди. Знаю я їх, це дуже добрі люди.
Наш брат з ними потрапить у згоді жити» (61), адже добре відомо, «що
Білорусь тут заводять не білоруси, а ті, з півночі. Он пригляньтесь адміністрації Пінська — вся вона московська. <…> Гризіться, мовляв, сусіди милі, а Ванька з Москви буде хазяйнувати» (194). І хоч «народ цей, білоруський значить, добрий і гостинний, але мова його мені не понутру» (163).

У поліщуків, як стверджує автор, дивний менталітет — «Аби добре
жилося», «а от білорусами не хочуть бути. Це вже нашого брата коле до
живого» (34).
Зафіксовано лише один коментар діалектоносія на підтвердження слів Федора Одрача:
/ йа не по|лʹачка / не бело|руска // в |Минсʹку зу|сʹім по-дру|гому го|воратʹ //
(М.Д. Бандзірук, 1936 р.н., с. Остромичі Кобринського району; записано 02.07.2001
[ГБ, 380]).

Коментар діалектоносія до попередніх коментарів:
/ всʹі |кажутʹ та|ко от / бо батʹ|к’і то по|жили та|к’ійі в|перто го|воратʹ ш’о /
от |ми б’ела|руси / бо запи|сали б’ела|русами / за|писували при / при|йіхали / йак
запи|сали грома|дʹанами / хо|тʹа ми бу|ли і пид |Полʹшойу ми грома|дʹанами бу|ли / е /
|
Полʹскийі рис|публʹіки / от / а запи|сали всʹіх б’ела|русами і вс / і в|се / і / і |так вже с
пукоу|лʹінʹ:а в поукоу|лʹінʹ:а ǐде / ти б’ела|рус / а гово|рити ни в|мʼійе по-бʼела|рускиі //
(П.В.  Пилипук (Піліпук), 1933 р.н., с. Мотикали Брестського району; записано
04.08.2011 [ГБ, 278]), тобто відбулося ототожнення понять громадянин Республіки
Білорусь і білоруська національність.

Українськість пінських говірок виявлена на всіх мовних рівнях. Окрім
фонетичних рис, на які Федір Одрач звертає найпильнішу увагу, в романі
використані і пінські лексичні діалектизми, паралелі до яких відомі й в інших українських говірках, що теж свідчить про їхню українськість, зокрема
їх фіксували в говірках Волинського Полісся, пор. приклади зі «Словника
західнополіських говірок» [2]: богня ‘їй-богуʼ, пор.: бýгма || бóгме || бʼíгма
‘т.с.ʼ [СЗГ, 21]; бузько ‘лелекаʼ, пор.: бýзʹко || бузʹкó ‘т.с.ʼ [СЗГ, 35]; вичверятися ‘бешкетуватиʼ, пор. чвéрити ‘т.с.ʼ [СЗГ, 603]; ласиці ‘візерунки від
морозу на шибкахʼ, пор. лáсицʹі || лáсици ‘т.с.ʼ [СЗГ, 275]; обрус ‘скатертинаʼ,

Мовознавство

Порівняйте, як за сімдесят літ змінилися погляди жителів Берестейщини
та Пінщини:
[Ви казали, що писалися українцем?] / укра|йінцем // [А зараз?] / |зара бʼеіло|рус
// ну бо ту ш Бʼеіло|рус // а |ше за |Полʹши йа пи|савсʹа ук|райінец // а по|том у|же
запреш|чили / по|лʹаки не / не розре|шали / пи|сали мис|цевиǐ // [Доповнення сусіда:]
/ ту|теǐши / ту|теǐши // (В.С. Бандзірук, 1911 р.н., с. Остромичі Кобринського району; записано 02.07.2001 [ГБ, 374]);
/ в нас |нацийа то бʼело|рускайа (легкий помах) / но ми по-бело|рускому йази|кʼе
(заперечно покрутила головою) ми не го|воримо // (Н.А. Демчук, с. Кащенники Каменецького району; записано 04.08.2011 [ГБ, 100]);
[А як ви записані?] / б’ело|руси / [А яка ж ви білоруска, якщо по-білоруськи не
говорите?] / гос|подʹтʹ йо|го з|найе // (В.В. Букач, 1935 р.н., с. Піски-1 Кобринського
району; записано 28.06.2001 [ГБ, 334]);
/ ме|нʹі |зарас |сорок шесʹтʹ лʹет / і |можете напи|сати / шо |сорок два ро / |роки /
до |того йа бу|ла бʼіло|руска (підтвердила рукою) / і по |паспорту і по (рукою до
скроні) / ну ни|йаких |навитʹ |мисʹлʹеǐ ни|де ни бу|ло (підтвердила) шо ме|не |може
|
бути йа|касʹ д|руга нацио|налʹносʹтʹ / в |сорок два |роки йа переро|диласа // (Л.С. Романович, 1965 р.н., уродженка Пінщини, зараз мешкає в Малориті; записано
03.08.2011 [ГБ, 504]).
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пор. обрýс, обрýсок ‘т.с.ʼ [СЗГ, 356]; потесь ‘пристрій для прядінняʼ, пор.
пóтасʹ || пóтесʹ ‘т.с.ʼ [СЗГ, 433]; сажавка ‘невеликий ставокʼ, пор. сáӡавка
|| сáӡалка || сáжоувка ‘т.с.ʼ [СЗГ, 488]; сестрінка ‘двоюрідна сестраʼ, пор.
систрʹéнка || систрúнка ‘т.с.ʼ [СЗГ, 497]; шіхля ‘хворобаʼ, пор. шʼíплʹа
‘маляріяʼ [СЗГ, 603] та ін. Очевидно, єдиний суто пінський діалектизм — це
вощадь ‘світанкова заграваʼ, який і дав назву творові Федора Одрача. Так
само Одрачеві словотвірні діалектизми теж мають українські словотворчі
афікси і паралелі в інших українських говірках, пор.: важущий, впертюх,
гразисько, голосуха-співуха, гулісвіти, збіговисько, кантястий, лінюх, людкове, людиська, морозяний (вітер), морозяно, мряковиння, надуркувато,
плакливо, по-дітвацькому, поспитати, прочуханець, рибальчити, сварня,
свинятник, телятник, хоромина та ін.
Українськість краю стверджена кожною деталлю твору, яку письменник обирав: фольклором («Зацвила в лузі лоза», зразками народних голосінь), звертаннями до святих з українських святинь: «Боже всемогутній,
Мати Почаївська!» (56), «Пречиста Діво Почаєвська!» (370), бо ж «молодь
до Почаєва ходила», «навіть до Києва, до Лаври Печерської» (56), і кулінарія «виявляє» свою національність: «Вареники зі сметаною чи борщ на свинятині він [поліщук. — Г.А.] не проміняє ні за які чужі ласощі» (35). Українськість підтверджена й антропонімами корінних жителів, адже мешканці
Пінщини тодішньої і сучасної Білорусі, мають імена та їхні варіанти, прізвища і прізвиська, словотворення яких і паралелі знаходимо не тільки в
поблизькій Волині, а й в інших регіонах України.
Тому для визначення національності корінних мешканців краю, як
стверджував Федір Одрач у пізнішому нарисі «Наше Полісся», «треба дошукуватися джерел духовности полішука, і кожний чесний етнограф чи
соціолог, політик чи журналіст, що побував в цій країні, мусів би погодитися з фактом, що полішук в своїй глибині душі є українець, а його земля —
частиною України» [6, 35]. А ще ж письменника постійно боліло одне маленьке запитання, яке переростало у велике питання — «На лихо й горе, доля
призначила мою вужчу батьківщину, Полісся, бути забутою і осамітненою.
Чи забуде й на майбутнє вільна Україна цей кутик рідної землі? Хочеться
вірити, що ні і ще раз ні!» [6, 67]. Ці слова залишаємо без коментарів.
Таке зросійщення починалося з того, що з першого класу навчання велося по-російськи, що нове керівництво спілкувалося з місцевим населенням тільки російською мовою, що знання цієї мови стало ознакою «вищості», бо говірку використовували «темні» і «непросвіщені». Порівняйте
розмову двох кумась, яку «підслухав» ще 1953 року знаний діалектолог,
уродженець Дорогичинського району, Ф. Климчук (Клімчук):
Ну, кýмонько, тáя Нáдя
— Ну, кýмонько, тáя Нáдя
На учытéльку ны похóжа.
Коб дэ ни знáючы побáчыв,
Сказáв бы: прóста сíльська бáба.

— Ой, кýмонько, напрáсно ты,
Вонá справдэ́чна учытéлька:
Вонá ж по-свóёму зусíм
Говоры́ты вжэ забýлась [3, 139—140].

Засоро́мывся
Пуд вэ́чор,
Як городськáя спыкотá вжэ спáла
Й дыхнýв струмэ́нь повíтра лісовóго,
Там кóло пáрка стародáвного глухóго
Малéнька грýпа мóлоді стоя́ла.
Воны́ про сё́е-тóе розмовля́лы
Чы нóвості ныдáвны обсуждалы.
Мыз тымы сябрукáмы
І з Загорóддя оды́н був.
Нычы́м ны розлічя́всь вин мыз другы́мы юнакáмы.
От кóло йіх мужы́чкы дьві пройшлы́
І за плычы́ма стáтны нóшы поныслы́.
Йіх чырывы́кы тротуáром пробрашчя́лы.
А воны́ сáмы мыз собóю
На хохлáцькуй мóвы розмовля́лы,
Якá панýе в Загорóдді,
В мужы́цькым, прáвда, осэрóдді.
На смíшну мóву всі увáгу позвыртáлы.
«Мýсыть у вас говóрять так?» — в загорóдця спытáлы.
А той, як мóву свою́ вчув,
Да шчэ й пытáнне про йійí такóе —
Почырвонíв, як той бурáк,
Зася́яв, як то сóнцэ золотóе,
Й проговоры́в:
«Нет, так не разговáрівают в нас,
У нас почтí по-рýску говоря́т січя́с».
«Похо́жый выпа́док я наблюда́в в 1953 ро́цы в Пы́нську» (примітка Ф. Климчука) [3, 138].
Коментар автора. Діалектолог визнав, що в Загородді панує українська (хахлаць
ка) мова.

А дослідник говірок цього краю О. Скопненко так пояснює ситуацію,
що склалася на Берестейщині: «Історичні події ХІV—ХІХ  ст. не змінили
каркасної будови берестейсько-пинських говірок, яка була закладена мовними системами ІХ—ХІІІ ст. Берестейсько-Пинське Полісся було пізно
втягнене в процеси націотворення ХХ ст., що спричинилося до вироблення
специфічної мовної свідомості і відсутності в носіїв цих говірок почуття
належності до українського етносу» [8, 114]. Виходить, що тисячоліття проіснували українські говірки на Берестейщині і вистояли проти всіляких негод та незгод, а сучасна влада лише за сім десятиліть зуміла змінити їхній
український статус на невизначений — і не білоруський, і не російський.
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Сáме з тих пір молоде покоління і почало соромитися своєї говірки,
переходячи на «общепонятний». Ось яку ситуацію ще на початку пʼятдесятих
років минулого століття спостеріг Ф. Климчук:
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І ще О. Скопненко стверджує: «Віднесення берестейсько-пинського
ареалу до білоруського мовного континууму ґрунтується на екстралінгвістичних доказах, оскільки для заперечення твердження, що розвиток систем
вокалізму й консонантизму берестейсько-пинського простору не виходить
за рамки загальноукраїнського мовного розвитку, немає жодних підстав, які
б спиралися на дані фонетичного рівня» [8, 114], додамо від себе — і на всіх
мовних рівнях.
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Алеся Шамякіна

БЕЛ
УКР

Алеся Іванаўна Шамякіна нарадзілася ў 1961 годзе ў
Мінску. У 1978 годзе скончыла мінскую школу № 4 і па
ступіла на філалагічны факультэт БДУ. З 1983 па 1986
год — аспірантка кафедры беларускай літаратуры БДУ.
Са снежня 1986 года працуе ў НАН Беларусі. Кандыдат
філалагічных навук.
Многа гадоў займаецца тэксталогіяй: зборам, вы
вучэннем і падрыхтоўкай да выдання творчай спадчыны
класікаў беларускай літаратуры. З’яўляецца адным са
складальнікаў збораў твораў Максіма Багдановіча, Янкі
Купалы, Якуба Коласа, Петруся Броўкі, Івана Шамякіна.
Аўтар публікацый па праблемах літаратуразнаўства і
тэксталогіі.

З канца 1940-х гадоў у народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна пачынаюць складвацца даволі блізкія творчыя і сяброўскія адносіны з
украінскімі пісьменнікамі і перакладчыкамі.
Пачынаючы з 1945 года Іван Шамякін актыўна публікуецца ў беларускім перыядычным друку. У дзяржвыдавецтвах асобнымі кніжкамі вы
ходзяць зборнікі яго апавяданняў. А 1949 год быў адзначаны вельмі прыем
най для аўтара і значнай для тагачаснай беларускай літаратуры падзеяй  —
выйшаў асобнай кнігай першы раман пісьменніка — «Глыбокая плынь», за
які аўтар атрымаў Сталінскую прэмію. Гэты твор адразу прыцягнуў да сябе
ўвагу чытачоў, крытыкаў, перакладчыкаў і выдаўцоў. Яго актыўна пачалі
выдаваць не толькі ў Беларусі, але і за яе межамі. Адным з першых
перакладаў на іншыя мовы стаў пераклад на ўкраінскую мову, зроблены ў
1954 годзе выдатным украінскім пісьменнікам Васілём Казачэнкам (1913—
1995). Трэба адзначыць, што на ўкраінскай мове творы І. Шамякіна пачалі
з’яўляцца значна раней. Так, у 1948 годзе ва ўкраінскім перыядычным друку з’явіўся ўрывак з рамана «Глыбокая плынь», а ў 1949 годзе ў перакладзе
В. Мефедава выйшлі апавяданні «У снежнай пустыні» і «Здзейсненая мара». З гэтага часу і пачаў Іван Шамякін актыўна друкавацца ва Украіне. На
ўкраінскай мове апублікаваны амаль усе раманы І. Шамякіна («Сэрца на
далоні», «Снежныя зімы», «Крыніцы», «Трывожнае шчасце», «Атланты і
карыятыды» і інш.). Акрамя Васіля Казачэнкі, на ўкраінскую мову творы
Івана Шамякіна перакладалі С. Каўганюк (раман «Крыніцы»), Г. Вігурская

Спогади / Успаміны
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(пенталогія «Трывожнае
шчасце», п’еса «Не верце
цішыні») і многія іншыя.
Але больш за ўсё здзейсніў
перакладаў Рыгор Кулініч
(раманы «Сэрца на да
лоні», «Снежныя зімы»,
«Атланты і карыятыды»,
«Петраград—Брэст», аповесці «Гандлярка і паэт»,
«Шлюбная ноч», многія
апавяданні).
І. Шамякіна з украін
скімі пісьменнікамі і пе
ракладчыкамі звязвала не
толькі творчае сяброўства.
З пачатку 1950-х гадоў
у  беларускага пісьменніка
Іван Шамякін (1921—2004). Мінск, студзень 1971 года
завязаліся самыя шчырыя
сяброўскія адносіны з многімі ўкраінскімі калегамі. Гэта і В. Казачэнка, і
С. Алейнік, і М. Алейнік, і Б. Чалы, і Ю. Збанацкі, і А. Юшчанка, і М. Зарудны,
і Паўло Заграбельны, і М. Нагнібяда і многія іншыя.
Менавіта з пачатку 1950-х гадоў і да аварыі ў 1986 годзе на Чарнобыль
скай АЭС Шамякін штогод адпачываў на радзіме сваёй жонкі  — ў вёсцы
Церуха Гомельскага раёна Гомельскай вобласці, якая знаходзіцца недалёка
ад украінскай мяжы. Адсюль пісьменнік не аднойчы наведваў Кіеў, дзе
сустракаўся з украінскімі сябрамі, якія, у сваю чаргу, часта наведвалі
чароўны куток — вёску Церуха.
І. Шамякін быў улюбёны ў Кіеў, аб чым неаднойчы пісаў і гаварыў у
вусных выступленнях. Але не толькі Кіеў наведваў пісьменнік. Запамінальнай аказалася паездка ў Адэсу ў сярэдзіне 1950-х гадоў. Менавіта яе апісаў
І. Шамякін у навеле «Адэса» з дакументальнага цыкла «Начныя ўспаміны».
Дарэчы, у дакументальным цыкле «Начныя ўспаміны» не аднойчы згадваюцца сама Украіна, украінскія пісьменнікі і ўзаемаадносіны з імі. Так, у
навеле «Прэміі» даволі падрабязна І. Шамякін апісвае, як атрымоўваў
158 Ленінскую прэмію Алесь Ганчар. Адзначым, што толькі з Алесем Ганчаром у беларускага пісьменніка былі, так сказаць, нейтральныя адносіны, па
некаторых прычынах шчырых сяброўскіх адносін у пісьменнікаў не склалася.
Мы прапануем беларуска-ўкраінскаму альманаху «Справа» невялікую
падборку лістоў да Івана Шамякіна ўкраінскіх пісьменнікаў (С. Каўганюк,
Б. Комар, Г. Вігурская, А. Юрэнка), перакладчыкаў (Р. Кулініч), выдаўцоў
(М. Рубашоў, І. Саламарскі).
На вялікі жаль, мы на сённяшні дзень не маем лістоў І. Шамякіна да

ўкраінскіх калег, бо ўсе яны знаходзяцца ва Украіне (у архівах або ў нашчад
каў пісьменнікаў). Мяркуем, што з цягам часу нам пашэнціць набыць хоць
якую частку лістоў І. Шамякіна да ўкраінскіх пісьменнікаў.
1

Р. Кулініч — І. Шамякіну

Київ
6.Х.76

6 кастрычніка 1976 года, Кіеў

Ліст напісаны ўкраінскім крытыкам, літаратуразнаўцам, перакладчыкам Рыгорам
Рыгоравічам Кулінічам (1919—?).
Запланували дати «Гендлярку» в 11 і 12 номерах. — Аповесць І. Шамякіна «Гандлярка і
паэт» (1975), якая апублікавана ў часоп. «Вітчизна», 1976, № 11, 12.
З «Дніпра»… — «Дніпро» — украінскі штомесячны літаратурна-мастацкі і грамадска-палітычны
часопіс. Выдаецца з 1927 года.
Бєлова… — іншых звестак, акрамя тых, што ёсць у лісце, выявіць не ўдалося.
… Марії Філатовні. — Шамякінай Марыі Філатаўне (1921—1998), жонцы І. Шамякіна.
2

Р. Кулініч — І. Шамякіну

Київ
24.ІІ.64

24 лютага 1964 года, Кіеў

Дорогий Іване Петровичу!
Вашого листа одержав кілька днів тому. Зразу ж поговорив з Чайковським і він пообіцяв негайно переслати гроші. Учора мені сказали, що всі
Ваші гроші переказали Вам у суботу — 21.ІІ. Крім того Вам вислали авторські примірники, які Ви вже очевидно одержали.
У мене справи кепські. Ось уже десять днів я сиджу, вірніше лежу до-

Літаратуразнаўства

Дорогий Іване Петровичу!
Дуже прошу пробачення, що так довго не писав. Наміру багато роботи
по службі, та ще в мене зняли з роботи головного редактора і тепер я тимчасово працюю за двох. В результаті допрацювався, що захворів і оце третій день сиджу дома на лікарняному.
Ваше слово до читачів я одержав, терміново переклав і віддав у ре
дакцію. Запланували дати «Гендлярку» в 11 і 12 номерах. У п’ятницю мені
дали вже прочитати верстку — першу подачу з 11 номера. У понеділок я
повернув, прочитавши за суботу й неділю. Незабаром наберуть і до 12 номера.
З «Дніпра» поки що ніяких новин немає. До того ж Бєлова зараз у
відпустці. Я у відпустку ще не ходив, очевидно відпочиватиму десь аж у
грудні.
А поки що сиджу дома й лікуюся від простуди.
Міцно тисну Вашу руку
Обнімаю Ваш Гр. Кулинич
Р. S. Сердечні вітання Марії Філатовні.
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ма. Причепилася ангіна, яка дала ускладнення на серце. Учора лікар сказав,
що на роботу можна буде йти тільки з 1.12. Отакі мої справи.
Міцно тисну руку, обнімаю. Бажаю щастя, здоров’я, творчих успіхів.
Ваш Гр. Кулинич
Ліст напісаны Р. Кулінічам. Гл. каментарый да ліста № 1.
У лісце размова ідзе пра раман І. Шамякіна «Сэрца на далоні», які выйшаў у 1964 годзе
на ўкраінскай мове ў перакладзе Р. Кулініча.
…  Чайковським… — які Чайкоўскі маецца на ўвазе, на сённяшні дзень высветліць не
ўдалося.
Крім того Вам вислали авторські примірники… — хутчэй за ўсё размова ідзе пра раман «Сэрца на далоні», які перакладаў у гэты час на ўкраінскую мову Р. Кулініч. Раман асобным
выданнем выйшаў у 1964 годзе.
3

Р. Кулініч — І. Шамякіну

Київ
10.ХІ.76

10 лістапада 1976 года, Кіеў

Літаратуразнаўства

Дорогий Іване Петровичу!
Нарешті, дістав сигнальний примірник журналу «Вітчизна» і висилаю
його Вам. Як тільки буде надруковано 12-й номер — також вишлю.
Свята проводив дома. Роботи багато на службі. Втомився. Ще ж не був
у відпустці. Думаю в грудні відпочити тут під Києвом у санаторії КончаЗаспа.
Бажаю всього найкращого.
Вітайте Марію Філатівну і Тетяну.
Обнімаю
Ваш Гр. Кулинич
Ліст напісаны Р. Кулінічам. Гл. камент. да ліста № 1.
Размова ў лісце ідзе пра публікацыю ў журнале «Вітчизна» аповесці І. Шамякіна «Гандлярка і паэт». Гл. таксама ліст № 1 і каментарый да яго.
… журналу «Вітчизна»… — украінскі літаратурна-мастацкі часопіс. Выходзіў 6 разоў на год
з 1933 па 2012 год.
… санаторії Конча-Заспа. — Санаторый у гістарычным раёне на паўднёвым усходзе Кіева.
… Марію Філатівну… — М.Ф. Шамякіну, гл. каментарый да ліста № 1.
… Тетяну. — Шамякіну Таццяну Іванаўну (нар. 1948), беларускага літаратуразнаўца, крытыка,
перакладчыка, педагога, дачку І. Шамякіна.
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Р. Кулініч — І. Шамякіну

Київ
12. 2.64

12 лютага 1964 года, Кіеў

Дорогий Іване Петровичу!
Оце вже скоро місяць, як я сиджу в Ірпіньвскому будинку творчості і
перекладаю Ваш роман. Уже закінчую дев’ятнадцятий розділ, тобто подачу
в № 9 журналу (по верстці журналу). Днями почну останніе частину за

журналом № 10. Очевидно, в цій частині і мають бути Ваші правки. Дуже
хотілося б їх якнайшвидше від Вас одержати. Тут я буду до 25.2, а потім
поїду до Києва. Сьогодні звіден їде вже додому Степан Іванович Олійник.
Він знає, що я Вам пишу листа и просив передати Вам щирий привіт. Також
передає палке вітання Вам Петро Степанович Козланюк. Оце кілька днів
тому він сюди приїхав.
Жду з нетерпінням від Вас виправлений примірник верстки.
Міцно тисну руку.
Обнімаю
Ваш Гр. Кулинич
Р. S. Висилайте бандероль на домашню адресу.
Ліст напісаны Р. Кулінічам. Гл. каментарый да ліста № 1.
… Ірпіньвскому будинку творчості… — Дом творчасці ўкраінскіх пісьменнікаў у г. Ірпень
Кіеўскай вобл. (Україна). Заснаваны ў 1936 годзе.
… перекладаю Ваш роман. — Раман І. Шамякіна «Сэрца на далоні» (1963).
… Степан Іванович Олійник. — Алейнік Сцяпан Іванавіч (1908—1982), украінскі савецкі празаік і паэт. Лаўрэат Сталінскай прэміі (1950).
… Петро Степанович Козланюк. — Казланюк Пятро Сцяпанавіч (1904—1965), украінскі савецкі пісьменнік, літаратурны крытык, грамадскі дзеяч.
5

Р. Кулініч — І. Шамякіну

Київ
15.4.64

15 красавіка 1964 года, Кіеў

Ліст напісаны Р. Кулінічам. Гл. каментарый да ліста № 1.
Размова ў лісце ідзе пра раман І. Шамякіна «Сэрца на далоні». Гл. таксама лісты №№ 2 і
4, а таксама каментарый да іх.

Літаратуразнаўства

Дорогий Іване Петровичу!
Дуже прошу вибачити, що затримав Вам відповідь. Після будинку
творчості у видавництві назбиралося багато роботи і я закрутився.
Верстку книги Вашої одержав і переклад закінчив. Зараз передруковую, а потім на редагування. Як тільки звільниться Ваша правлена верстка,
я її Вам пришлю. Може, у Вас уже є сигнальний примірник, то прошу Вас,
Іване Петровичу, пришліть, а я Вам одразу поверну верстку.
Роман мені дуже сподобався і перекладав я з великим задоволенням.
Міцно тисну руку, обнімаю
Ваш Григорій Кулінич
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С. Каўганюк — І. Шамякіну
18 лістапада 1958 года, Кіеў

Шановний Іване Петровичу!
Вас, мабуть, здивує те, що надсилаю два листи — один з яких датований 31/VІІ. Зараз поясню, в чому річ. Я справді написав його Вам того дня,
але замість нього, мабуть, вклав того, що Ви писали мені, бо сьогодні знайшов цього в Вашому конверті. Тепер не дивуюсь, чому не одержав від Вас
відповіді.

Мені можна пробачити таку неуважність. Писав я листа в Києві, де ле
жала при смерті моя дружина в нейроінституті — у неї виявилася злоякісна
пухлина мозку, в ліпні їй зробили операцію: вирізали шматок черепа й вичистили пухлину. Можете собі уявити, в якому стані я перебував. Ось чому
так сталося.
Цім літо я прожив в Києві і аж 5 жовтня привіз дружину додому. Може
це мов щастя, що вона лишилась жива.
Сьогодні я остаточно закінчив переклад Вашого романа, запакував
бандеролі, щоб відіслати до Києва в видавництво і почав писати листа до
редактора, в якому хотів процитувати кілька рядків з Вашого листа про те,
щоб перекладати з надісланої Вами книжки. Взяв Вашого конверта і…
знайшов у ньому свого листа. Отже, надсилаю Вам його по належності, а
Вас прошу надіслати того, що Ви вже раз надсилали.
Я знаю, що білорусько-російського словника немає, то я обійшовся без
нього. Все зрозуміло. Переклад, сподіваюся, буде хороший. Певний, що
український читач з задоволенням читатиме Ваш роман і дякуватиме за
правдиве зображення життя і впаритися тих неподобств, які ще були і в нашому житті.
Сподіваюсь, що Ви будете на українському з’їзді гостем, і там ми зустрінемось, про що я мрію.
Щиро тисну руку.
С Ковганюк
18/ХІ 1958.

Літаратуразнаўства

Ліст напісаны ўкраінскім пісьменнікам і перакладчыкам Сцяпанам Пятровичам Каўга
нюком (1902—1982).
У лісце размова ідзе пра пераклад рамана І. Шамякіна «Крыніцы» (1955), які выйшаў на
ўкраінскай мове ў 1959 годзе ў перакладзе С. Каўганюка.
… на українському з’їзді… — маецца на ўвазе ІV з’езд украінскіх пісьменнікаў, які праходзіў
10 сакавіка 1959 года.
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С. Каўганюк — І. Шамякіну
4 лістапада 1964 года, Кіеў

Дорогий Іване Петровичу!
30 жовтня увечері я бачив Богдана і довідався від нього, як Ви «полетіли» поїздом до Мінська. Точнісінько так я «полетів» другого дня поїздом в
Одесу — цілий день був непроглядний туман. (До речі, тумани, лимани,
платани й каштани — незмінні рими одеських поетів).
Приїхавши, я одразу прочитав — не прочитав, а проковтнув, як казав
Ваш «Бывший», Ваш «Листопад». Щиро скажу, що вже давно не читав нічого в такою насолодою, як Ваш «Листопад». Про нього багато можна було
б сказати хорошого, та всього в листі не скажеш. Такі речі, як «Вечерний
сеанс» та «Дети учительницы», нічим не поступаються кращим речам Купріна. А взагалі — Ви прекрасний, щирий і до кінця чесний письменник, з
чим Вас можна привітати, а багатьом — позаздрити.
З цим листом надсилаю Вам «Джерела» в своєму перекладі, яких не

зміг надіслати своєчасно. Буду щасливий, коли мені запропонують перекласти Ваш наступний роман.
Принагідно вітаю Вас з святом Великого Жовтня і зичу всього того,
чого в таких випадках зичити належить: здоров’я, щастя, дальших творчих
успіхів, в яких я цілком певний.
Щирий привіт Вашій дружині й дітям.
4/ХІ 64
С Ковганюк
Ліст напісаны С. Каўганюком, гл. каментарый да ліста № 6.
… Богдана… — які Багдан маецца на ўвазе, высветліць не ўдалося.
«Бывший», «Вечерний сеанс», «Дети учительницы» — апавяданні І. Шамякіна, напісаныя
адпаведна ў 1956 і 1960 гг.
«Листопад» — зборнік апавяданняў І. Шамякіна на рускай мове, які быў выдадзены ў 1964
годзе.
… Купріна. — Купрын Аляксандр Іванавіч (1870—1938), рускі пісьменнік і перакладчык.
… Вам «Джерела»… — маецца на ўвазе раман І. Шамякіна, які выйшаў на ўкраінскай мове ў
перакладзе С. Каўганюка ў 1959 годзе.
8

Р. Кулініч — І. Шамякіну
8 кастрычніка 1983 года, Кіеў

Дорогий Іване Петровичу!
Ось уже третій день сиджу в Будинку творчості (Ірпінь) і перекладаю
фрагменти Вашого роману для «Вітчизни». Дмитерко попросив прискорити подання рукопису. Думаю до кінця цього місяця закінчити.
У зв’язку з цим, дуже прошу Вас напишіть і пришліть мені Ваше «Слово до читачів «Вітчизни»». Я хотів би подати всё зразу, переклавши і Ваші
сторіночки звернення.
Як тільки вийде роман Ваш окремою книжкою дуже прошу одразу ж
надішліть мені, будь ласка, два примірники.
Мав поговорити з Вами телефоном, але мені відповіли, що Ви зайняті
делегацією.
Умови роботи тут чудові. Дні стоять поки що теплі, осінні.
Передайте мої щирі вітання Марії Філатівні.
З дружнім привітом. Обіймаю
Ваш Григорій Кулинич
Ліст напісаны Р. Кулінічам. Гл. камент. да ліста № 1.
У лісце размова ідзе пра пераклад рамана І. Шамякіна «Петраград-Брэст» на ўкраінскую
мову. Урывак з рамана быў апублікаваны ў часопісе «Вітчизна», 1984, № 8.
… в Будинку творчості (Ірпінь)… — гл. каментарый да ліста № 4.
… для «Вітчизни». — гл. каментарый да ліста № 3.
Дмитерко — Дмітэрка Любамір Дзмітрыевіч (1911—1985), украінскі савецкі пісьменнік і паэт,
сцэнарыст, драматург.
… Марії Філатівні. — М. Ф. Шамякінай, гл. каментарый да ліста № 1.

Літаратуразнаўства

Київ
8.10.83
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Р. Кулініч — І. Шамякіну

Літаратуразнаўства

Київ
12.08.83

164

12 жніўня 1983 года, Кіеў

Дорогий Іване Петровичу!
Кілька днів намагався додзвониться до Вас телефоном, але чомусь не
можу зв’язатися. У Вас весь час зайнято. Вирішив написати Вам листа.
Нещодавно я бачив Любомира Дмитерка, редактора журналу «Вітчизна». Я йому сказав и показав журнал «Полымя» з Вашим новим романом
«Петроград-Брест». В розмові, коли я тому розповів про Ваш твір, він висловив думку, що журнал «Вітчизна» міг би в четвертому номері, в наступному році, надрукувати фрагмент з Вашого роману аркушів на чотири. Цей
номер журналу в них буде ленінський. І Дмитерко хотів би, щоб фрагмент
був насичений епізодами з участю В.І. Леніна.
Як Ви, Іване Петровичу, згодні надрукувати такий фрагмент, то я з радістю його перекладу і подам до журналу. Зрозуміло, що це може значно
посприяти і швидшому вирішенню друкування Вашого роману українською мовою окремою книгою у видавництві «Дніпро». Творчу заявку на
переклад я туди подав і обіцяють запланувати до випуску.
А як справи з виходом роману окремою книжкою у Вашому видавництві? Я дуже Вас прошу, як тільки появіться в світ окремо книжка, негайно
надіслати мені один примірник.
А ще прошу, яку Ви згодні на пропозицію Л. Дмитерка з друкуванням
фрагмента — написати мені (за журналом) які перекласти розділи чи епізоди (вкажіть «від» і «до»).
У неділю я на кілька днів поїду до Москви, а потім весь час буду в Києві.
І все-таки, що з Вашим телефоном? Чи, може, помінявся номер? Яку
так, то повідомте, будь ласка, новий.
Щирі вітання Марії Філатовні.
Міцно тисну руку. З братнім привітом
Ваш Григорій Кулінич
Ліст напісаны Р. Кулінічам. Гл. каментарый да ліста № 1.
У лісце размова ідзе пра раман І. Шамякіна «Петраград-Брэст». У часоп. «Вітчизна»
урывак з рамана быў апублікаваны ў № 8 за 1984 год.
… Любомира Дмитерка… — гл. каментарый да ліста № 8.
… «Вітчизна». — Гл. камент. да ліста № 3.
… «Полымя» з Вашим новим романом «Петроград-Брест». — Раман І. Шамякіна «Петро
град — Брест» быў апублікаваны ў часоп. «Полымя», 1981, № 1, 2; 1983, № 1, 2. «Полымя» —
старэйшы беларускі літаратурна-мастацкі і грамадска-палітычны часопіс. Выдаецца на беларускай мове ў Мінску з 1922 года.
… В.І. Леніна. — Ленін (сапр. Ульянаў) Уладзімір Ільіч (1870—1924), расійскі і савецкі палітычны
і грамадскі дзеяч. Адзін з арганізатараў Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. Заснавальнік Савецкай
дзяржавы.
… Марії Філатовні. — М. Ф. Шамякінай, гл. каментарый да ліста № 1.
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Б. Комар — І. Шамякіну

18 лютого 1954 г.

18 лютага 1954 года, Кіеў

Шановний Іване Петровичу!
Надсилаю Вам журнал, в якому надруковані Ваші «Помилкі». «Першое спатканне» повинні незабаром надрукувати також.
До цього, 1954 року, на Україні був закон, що гонорар не виплачується
неукраїнським авторам, коли їхні речі передруковуються тут. Тепер з 1 січня встановлений новий закон, згідно з яким за передруковані твори з братніх літератур, крім російської, сплачується 60 % від належного гонорару.
Отже, за «Помилкі» гонорару Вам не належить, коли буде надруковане
«Першое спатканне», то гонорар обо’язково вишлемо.
Бажаємо нових успіхів! Вітання від товаришів редакціі.
Б. Комар
Ліст напісаны ўкраінскім дзіцячым пісьменнікам і перакладчыкам Барысам Апанасавічам Комарам (нар. 1928).
Ліст надрукаваны на бланку часопіса «Зміна».
«Помилкі». «Першое спатканне»… — апавяданні І. Шамякіна, напісаныя ў 1953 годзе. Апавяданне «Памылкі» было надрукавана ў часоп. «Зміна», 1953, № 8, апавяданне «Першае спатканне» пад назвай «Сашко» — ў часоп. «Дніпро», 1954, № 6.
11

М. Рубашоў — І. Шамякіну

Ліст напісаны супрацоўнікам часопіса «Дніпро» М. Рубашовым. Іншых звестак выявіць
не ўдалося.
«Сашко» — апавяданне І. Шамякіна, напісанае ў 1953 годзе. Арыгінальная назва апавядання
— «Першае спатканне». Пра публікацыю на ўкраінскай мове гл. ліст № 10.
«Дружба народов» — савецкі літаратурны часопіс, які заснаваны ў Маскве ў 1939 годзе і які
працягвае існаваць у Расіі пасля распаду ў 1991 годзе СССР як прыватнае выданне.
«Дніпро» — гл. каментарый да ліста № 1.
12

А. Юрэнка — І.Шамякіну
2 лістапада 1957 года, Палтава

Вельмишановний і дорогий Іване Петровичу!

Літаратуразнаўства

15 лістапада 1954 года, Кіеў

Вельмишановний Іване Петровичу!
Нам дуже прикро, що не змогли сплатити Вам гонорар за оповідання
«Сашко». Справа в тому, що «Сашка» ми взяли з альманаха «Дружба народов», а за твори, перекладені з російських видань, гонорар не сплачується.
Думаємо, що сердитись на нас не будете. Ваша дружба з журналом
«Дніпро» триватиме й надалі, і сподіваємось, що надішлете нам одне з своїх нових оповідань в рукописі.
З глибокою пошаною
Відповідальний секретар
Журналу «Дніпро»
/М. Рубашов/
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Сердечно вітаю Вас з 40-м Жовтнем. Від усієї душі бажаю Вам доброго здоров’я, радісного щастя, щасливої радості!
Завжди Ваш
Олесь Юренко
2/ХІ — 1957.
м. Полтава, вул. Володарського, 8.
Р.S. Надсилаю Вам нашу літературну сторінку, в якій Ви знайдете моє
оповідання «На крутому березі». Може, воно сподобається Вам і Ви надру
куєте його десь у Мінську в пам’ять нашої незабутньої зустрічі в Полтаві.
Олесь
Ліст напісаны ўкраінскім паэтам і празаікам Алесем Сцяпанавічам Юрэнкам (1912—
1990).
… моє оповідання «На крутому березі». — Напісана ў 1957 годзе.
13

А. Юрэнка — І. Шамякіну
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25/ІХ.1957
Полтава
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25 верасня 1957 года, Палтава

Добрий день,
любий брате мій
Іване Петровичу!
Ні вітри не розвіють, ні грози не спалять нашої братньої дружби навіки! Я завжди носитиму глибоко в серці світлу пам’ять про гарячі дні перебування білоруських письменників у Полтаві. А ті липи, що ми садили в
Парку дружби наших народів, — зеленіють та розвиваються, гарно зеленіють, хоча надворі вже стоїть осінь… Хай по-весняному цвітуть дерева
пам’яті про наші хвилюючі зустрічі, про нашу беззавітну любов один до
одного!
Читаю «Глубокое течение» і думаю про те, що я матиму змогу ще раз
прочитати його на рідній мові письменника.
Р.S. А по-батькові: Степанович. Живу по вул. Володарського, № 8.
Ліст напісаны Алесем Юрэнка. Гл. каментарый да ліста № 12.
«Глубокое течение» («Глыбокая плынь») — раман (1948) І. Шамякіна.
14

І. Саламарскі — І. Шамякіну
10 лютага 1976 года, Кіеў

10 лютого 1976 р.
Шановний Іване Петровичу!
Видавництво «Мистецтво» планує видання репертуарного збірника
для колективів художньої самодіяльності від назвою «Голоси Білорусіі».
До збірника увійдуть найкращі твори видатних білоруських поетів,
прозаїків, драматургів, композиторів, хореографів.

Передбачається такий склад редакційної колегії збірника:
Іван Шамякін,
Геннадій Буравкін,
Ігор Лученок,
Микола Нагнибіда,
Олександр Білаш.
Про Вашу згоду бути членом редколегії збірника просимо повідомити
письмово.
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
І. СОЛОМАРСЬКИЙ
Ліст напісаны галоўным рэдактарам выдавецтва «Мистецтво» І. Саламарскім. Іншых
звестак не выяўлена.
Ліст надрукаваны на бланку выдавецтва «Мистецтво».
«Мистецтво» — выдавецтва, якое створана ў 1934 годзе на аснове Дзяржаўнага выдавецтва
Украіны. Друкуе кнігі па пытаннях выяўленчага мастацтва, тэатра і кіно, палітычныя плакаты і
інш.
Іван Шамякін — Шамякін Іван Пятровіч (1921—2004), беларускі пісьменнік і грамадскі дзеяч.
Народны пісьменнік Беларусі (1972). Герой Сацыялістычнай Працы (1981). Лаўрэат Сталінскай
прэміі (1951). Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР (1968, 1980). Акадэмік НАН Беларусі (1994).
Геннадій Буравкін — Бураўкін Генадзь Мікалаевіч (1936—2014), беларускі паэт і грамадскі
дзеяч. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР (1980).
Ігор Лученок — Лучанок Ігар Міхайлавіч (нар. 1938), савецкі і беларускі кампазітар, педагог.
Народны артыст БССР (1982). Народны артыст СССР (1987).
Микола Нагнибіда — Нагнібяда Мікола Львовіч (1911—1985), украінскі савецкі паэт. Лаўрэат
Сталінскай прэміі (1952).
Олександр Білаш — Білаш Аляксандр Іванавіч (1931— 2003), украінскі кампазітар, педагог,
паэт, грамадскі дзеяч. Народны артыст СССР (1990). Герой Украіны (2001).
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Г. Вігурская — І. Шамякіну

Київ, 29 листопада 1959.
Дорогий Іване Петровичу!
Пробачте, будь ласка, що не зразу відповіла на Ваш лист.
Отже, Вас цікавить доля Вашої драми «Не вірте тиші». Мені здається,
я писала Вам, що її взяв і поставив уже Чернігівський обласний театр. У
тому сезоні спектаклі ішли в серпні-вересні, потім театр був у відпустці й,
от не знаю, чи грали вони в новому сезоні? Трохи згодам це з’ясується. Взагалі ж, я п’єсу послала в 10 театрів, але поки що не чуть нічого.
Іване Петровичу, Ви пишете, що маєте бажання послати мені Вашу
нову книжку — вельми буду Вам вдячна! Єдине, проситиму Вас, не гаятися
з висиланням, бо чим раніше подам заявку-анотацію до видавництва на
книжку після виходу її у світ, тим краще. Поки твір потрапить до плану він
мусить обійти торговельні організації (і доки ми залежатимемо від них!),
щоб набрати потрібний чи хоча б пристойний тираж.
У цьому році та майбутньому 1960-му перекладної літератури в нас
буде взагалі мало, бо, як Вам відомо, ми готуємося до Декади в Москві й,
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29 лістапада 1959 года, Кіеў
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тому майже все виходить чи вийде оригінальне і в видавництвах, і в періодиці.
У цьому році в Держлітвидаві надрукували книжечку Янки Бриля, днями буде збірка оповідань Скригана, на 1960 р. готують роман Карпова «За
годам год». У «Радянському письменнику» — нічого. В «Молоді» заплановано вірші и деякі поеми Велюгіна. В «Дитвидаві» друкувати мілися в моєму перекладі повість Бондаринкі «Ой, рана на Івана», та планують книжку
оповідань Юрія Богушевича, оце й усе.
Роман Тараса Хадкевича так и відхилили в Держлітвидаві: спочатку
вагалися, що неважні відгуки в пресі, а потім книжка вийшла у Росії, то
знову побоюються, що не зберуть тиражу. Мені ж здивувало, що вона невчасно потрапила до нас, коли все йде на Декаду, бо книжка хороша і я вже
зробила майже 2/3 перекладу й не шкодую.
Планують у видавництві ще такий збірний показник перекладної літератури за поновний період, щоб хоч якось показати на Декаді, що в нас
зроблено в галузі перекладу, а зроблено багато.
Здається все, про що я хотіла повідомити Вас.
Бажаю Вам доброго здоров’я і творчої наснаги!
Галина Вігурская
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Ліст напісаны ўкраінскай пісьменніцай і перакладчыцай Галінай Вігурскай.
У лісце пералічаюцца наступныя ўкраінскія выдавецтвы: «Держлітвидав», «Радянській письменник», «Молодь», «Дитвидав».
… Вашої драми «Не вірте тиші». — П’еса І.Шамякіна «Не верце цішыні» была перакладзена
на ўкраінскую мову Г.Вігурскай і ішла ў Чарнігаўскім драмтэатры.
… до Декади в Москві… — маецца на ўвазе 2-ая дэкада ўкраінскай літаратуры і мастацтва,
якая праходзіла ў Маскве 12-21 лістапада 1960 года.
… книжечку Янки Бриля… — У 1959 годзе на ўкраінскай мове выйшаў зборнік апавяданняў
народнага пісьменніка Беларусі Янкі Брыля (1917—2006) «На порозі зрілості».
… збірка оповідань Скригана… — У 1959 на ўкраінскай мове выйшаў зборнік беларускага
пісьменніка Янкі Скрыгана (1905—1992) «Людьми зватись».
… роман Карпова «За годам год». — У 1960 годзе на ўкраінскай мове выйшаў раман беларускага пісьменніка Уладзіміра Карпава (1912—1977) «За роком рік».
… вірші и деякі поеми Велюгіна. — У 1960 годзе на ўкраніскай мове выйшаў зборнік вершаў
беларускага паэта Анатоля Вялюгіна (1923—1994) «А у полі верба».
… повість Бондаринкі «Ой, рана на Івана»… — кніга беларускай пісьменніцы Зінаіды Банда
рынай (1909—1959) «Ой, рана на Йвана» выйшла на ўкраінскай мове ў 1960 г.
… книжку оповідань Юрія Богушевича… — які зборнік беларускага пісьменніка Юрыя Багу
шэвіча (1917—1983) маецца на ўвазе высветліць не ўдалося.
Роман Тараса Хадкевича… — маецца на ўвазе раман беларускага пісьменніка Тараса Хадкевіча (1912—1975) «Даль палявая» (1959).
… а потім книжка вийшла у Росії… — названы вышэй раман Т. Хадкевіча на рускай мове
выйшаў у 1959 г.

Падрыхтоўка тэкстаў і каментарыі Алесі Шамякінай.

БЕЛ

Нарадзілася 10 сакавіка 1973 года ў Гомелі. Дацэнт кафедры беларускай літаратуры Установы
адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны», кандыдат філалагічных навук
(2006), дацэнт (2007). Аўтар манаграфіі «Сучасная беларуская інтымная лірыка: тэндэнцыі і
перспектывы развіцця» (2009), зборніка навукова-крытычных артыкулаў «90-60-90 (Сучасны
літаратурны працэс: на шляху да ідэалу)» (2014), звыш 80 артыкулаў у айчынных і замежных
навуковых выданнях. Сфера навуковых інтарэсаў: інтымная лірыка, кампаратывістыка,
сучасны літаратурны працэс.

Тэатралізацыя як адна з адметных тэндэнцый
развіцця сучаснай беларускай інтымнай лірыкі
Мастацтва слова, нават пры ўмове адлюстравання самога сябе, было і
застаецца амальгамай сучаснай яму рэчаіснасці (хаця б на ўзроўні спецыфікі
мысленчай дзейнасці крэатыўнай асобы, адметнасцей яе светаўспрымання,
маральных імператываў і г. д.). У кантэксце такіх разваг выклікае цікавасць
аблічча беларускай любоўнай паэзіі трэцяга тысячагоддзя, якая ў пэўным
сэнсе ўяўляе з сябе сімптаматычную з’яву ў дачыненні да спазнання ментальнасці сучаснага чалавека.
Сярод спецыфічных прыкмет сённяшняй культурнай сітуацыі можна
назваць тэатралізацыю. Гэта ўніверсальнае паняцце, якое ўжываецца ў са
мых разнастайных сферах жыцця і галінах навукі, а таму спосабы і сродкі
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рэалізацыі «інстынкту пераўвасаблення» (фармуліроўка гісторыка і тэарэ
тыка тэатра Мікалая Яўрэінава) патрабуюць кантэкстуальных удакладнен
няў у кожным канкрэтным выпадку.
Тэатралізаваная мадэль свету ў сучаснай інтымнай лірыцы ўзнікае ў
выніку самых розных прычын: як адметнасць міфапаэтычнага светаўспры
мання ў той паэтычнай плыні ХХІ стагоддзя, што знаходзіцца ў пошуках
новай сістэмы нацыянальных каштоўнасцей на руінах старой, і як імкненне
да рэалізацыі цесна знітаванага з іроніяй гульнёвага пачатку ў мастацкіх
тэкстах, заснаваных на ідэі супрацьстаяння, адмаўлення традыцыі, прын
цыповай арыгінальнасці эстэтыкі. Пры гэтым эфект тэатралізацыі ў абедзвюх плынях нярэдка ўзнікае праз выкарыстанне падобных прыёмаў.
Так, структурызацыя свету ў любоўнай лірыцы як адметнай літаратурнай з’яве, як правіла, прадугледжвае выключнае месца феномена кахання і
яго аб’екта на ўзроўні мастацкай анталогіі і аксіялогіі. Варта адзначыць,
што каханне, застаючыся семантычным цэнтрам сучасных інтымных вер
шаў, набывае тэатральную эфектнасць, асновай якой служыць, паводле В. Халізева, «вобразнасць — гіпербалічная, кідкая, тэатральна яркая» [1, с. 89].
Пры гэтым крайняя гіпербалізацыя ствараецца як праз пафас сцвярджэння,
традыцыйную апалогію, шырокія лініі («Або даб’юся — або не жыць!»
[2, с. 17] — Л. Рублеўская), так і праз ілюзію будзённасці, шараговасці фено
мена кахання, наўмысна перабольшанае пазбаўленне яго свайго высокага
статусу. У 90-я гг. ХХ ст. апошняе нярэдка рэалізавалася шляхам выкары
стання прыёму кікеру (англ. kicker), у прыватнасці правакацыйных назваў
вершаў ці нават дзівацкіх мініяцюр на тэму кахання («Я складаю ў торбу
твае вочы...», «Некрафілічнае каханне як лозунг» З. Вішнёва, «Я хачу піць
твой пот» А. Бахарэвіча і інш.). Зараз яно мае шырокую палітру адценняў:
горкую іронію («Каханне — першы з падраных тых ланцугоў» [3, с. 77];
«Каханне — заўсёды дадатак // Да нейкіх асноўных асноў» [3, с. 99] —
Л. Сом), гульню («каханне з першага позеху» [4, с. 11] — А. Хадановіч) або
сцёб («каханне — // гэта шлюха // што хоча мяне // усяго» [5, с. 62]; «на
слэнгу // селядцоу пад шубай // табе прызнаюся // у каханн1» [5, с. 68] —
Г. Лабадзенка).
Прычым скіданне масак часам прыводзіць да пераасэнсавання трывалай
для культурнай свядомасці трыяды «вера — надзея — любоў», якая мады
фікуецца ў «хацець // дасягаць // 1 верыць» [5, с. 3] (Г. Лабадзенка), і тады
«Мы адшукаем // веру ў Эрасе» [6, с. 92] (В. Жыбуль), а цялеснае пад
парадкоўвае, хаця і не адмаўляе духоўнае: «і нашыя целы загавораць // на
мове вечнасьці, // а душы будуць // з зайздрасьцю прыслухоўвацца // да іх»
[7, с. 118] (У. Арлоў).
Адпаведна мяняюцца і дэкарацыі. Насуперак запраграмаванаму тра
дыцыяй упрыгожванню рэчаіснасці закаханых, як, да прыкладу, у І. Багдановіч («Кастрычнік нам жоўтае лісьце скідаў на галовы // І крочылі мы ў
царавартасным золатападзе» [8, c. 10]), у вершах іранічнага складу дэталі
пейзажу і інтэр’ера падкрэслена празаічныя:

Я мыкала ў трубку старанна,
З усмешкаю скрыўленых губ,
І ты зразумеў, мой каханы,
Што сёння мне вырвалі зуб [9, с. 92]. («Беражэце зубы!» Джэці)
Як бы я цябе кахаў
І расчулена ўздыхаў,
Называў цябе адзінай,
Ды сабака забрахаў.

Як бы я цябе любіў,
Толькі словы — бы згубіў.
Гэта ён ва ўсім павінны:
З панталыку мяне збіў [10, с. 14]. (У. Гарачка)
Прычым калі ў іранічных лірычных тэкстах рэаліі, у якіх апынаюцца
закаханыя, характарызуюцца выпадковасцю, зменлівасцю, непастаяннасцю, то ў вершах традыцыйнага характару даволі часта адбываецца міфала
гізацыя самога пачуцця. У пошуках зоны камфортнасці ствараецца пэўная
замкнёная тэрыторыя, локус, які належыць толькі героям і ўспрымаецца
«сцэнай», па-за якой дзеянне не разгортваецца і існуе толькі свет не-кахання:
«Таемны сад» у А. Бадака, «Азаімія» ў Э. Акуліна, «краіна Бэзу» ў І. Багдановіч, «свет замар’я» ў В. Куртаніч, «садок» у Г. Каржанеўскай, «Вежа
Кахання» ў З. Дудзюк і інш. Карэляцыя паміж імі грунтуецца на апазіцыі
«свая  — чужая» прастора.
Тэатральным пераўтварэнням у інтымных вершах найбольш падлягае
геройны ўзровень мастацкага тэксту. Аўтапсіхалагічны лірычны персанаж
ці нават лірычны аб’ект можа пражыць-прайграць ролю чужой свядомасці,
адчуваючы сябе як «мыльнай опэры герой» [4, с. 9] (А. Хадановіч) або мара
чы «быць гераіняй вершаў» [5, с. 3] (Г. Лабадзенка). Але ў большай ступені
тэатралізацыя праяўляецца ў даволі распаўсюджанай сёння і сярод т. зв.  «тра
дыцыяналістаў», і сярод «наватараў» тэндэнцыі замены ўласцівага інтым
най лірыцы аўтарскага «я» ролевым ці неасінкрэтычным героем. Праўда,
маскі лірычных суб’ектаў і аб’ектаў маюць даволі розныя крыніцы паходжання. Гэта і выкарыстанне архетыповых вобразаў рыцара і Чароўнай
дамы (зб. «Над замкавай вежай», «Рыцарскія хронікі» Л. Рублеўскай, «Сармацкі альбом» І. Багдановіч, асобныя вершы Л. Сільновай і В. Шніпа), і ўжо
згаданае наданне вершу іранічнага модуса мастацкасці, а лірычнаму суб’
екту — рыс інфантыльнай асобы (зб. «Цуд канфіскаванага дзяцінства»,
«Экзістэнцыйны пейзаж» В. Трэнас, «Сто лі100ў на tut.by» А. Хадановіча,
«Дыяфрагма» В. Жыбуля, «За здаровы лад жыцця» Джэці, «Я тоненькая як
твае вейкі» В. Морт, «Пралетарскія песні» У. Гарачкі і інш.). Апошняе спараджае гранічна суб’ектыўныя асацыяцыі і адметныя слоўныя формулы
прызнання: «Мы — ажыўшыя запалкі // Ў нейчай кішэні» [11, с. 15] (У. Гарачка); «ты вулка // я вулка // разам мы пляцы» [5, с. 20]; «дн1 вярн1 // не
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трэба бяк1» [5, с. 31] (Г. Лабадзенка); «у кожным атаме хлору // не хапае
часцінкі цябе // у кожным атаме натрыю // не хапае часцінкі мяне // інакш //
соль напэўна была б салодкай» [6, с. 98] (В. Жыбуль).
Парадаксальна, але такая цяга да гульні не пярэчыць кананічнай паэ
тычнай міфалогіі кахання. Сімвалічнае напаўненне антычнага вобраза богадзіцяці Амура (Эрота), стрэлы якога выклікаюць каханне, схіляе да правамернасці інтэрпрэтацыі феномена любові праз катэгорыю гульні: так, дзіця
тут не вынік акта кахання, а яго прычына (падрабязней пра гэта гл. у арты
куле А. Брадзіхінай «Дарослыя гульні: новая эра. Адметнасці развіцця ін
тымнай лірыкі ў ХХІ стагоддзі. «Дзеяслоў» . 2013. №1 (62)). А таму і сам
вобраз Амура набывае новае аблічча, пераўвасабляецца ў адпаведнасці з
рэаліямі часу: «і можна сказаць як дрэнна страляюць п’яныя амуры // як
цяжка ў сучасным шоў з меладрамай старою» [4, с. 126] (А. Хадановіч).
Або:
Так далёка зайшоў прагрэс!
Што твой лук! Лепш бяры абрэз!
Але нехта сказаў, я чула,
Што яна яму прыцягнула
Не абрэз ці штосьці такое,
А кантэйнэр ядзернай зброі.
Уявеце ж сабе, якое
Нас чакае каханне!.. [9, с. 87] («Пераўзбраеньне» Джэці)
Найбольш папулярнымі міфалагічнымі сюжэтамі, што пераасэнсоўва
юцца ў сучаснай лірыцы, застаюцца гісторыі Адама-Евы і Арфея-Эўрыдыкі.
Побач з традыцыйным пошукам філасофскага падмурку, арыгінальнай
інтэрпрэтацыяй дзеі, як у вершах «Спакуса» Р. Барадуліна, «Ліліт» В. Іпатавай, «Вандроўніца пяшчотная, душа…» І. Бабкова і інш., пры паэтычным
раскрыцці мілоснае тэмы распаўсюджана і трансфармацыя сакральных мі
фалагічных вобразаў, што няўхільна вядзе да тэатралізацыі (нізка «Метакаханне» Г. Булыка, вершы «Арфей» У. Арлова, «Воля выбару…» Л.
Рублеўскай, «Санэт ХVІІІ стагоддзя» Ю. Пацюпы, «Рай» Э. Акуліна, «Адаму», «Спаткання раптоўнага сфінксы…» Т. Барысюк і інш.). Своеасаблівасць іх трактоўкі аўтарамі не палягае ў рэчышчы ўжо звыклага для
айчыннага вербальнага мастацтва прынцыпу дэкананізацыі міфа. Знешне
верш захоўвае прыкметы аўтапсіхалагічнай лірыкі і прамаўляецца ад першай асобы. Такім чынам ствараецца сінкрэтычнае адзінства, узнікае новы,
даволі папулярны ў пачатку ХХІ ст., суб’ект — міфалагічны персанаж і
лірычны герой адначасова.
Прынцыпу тэатралізацыі падпарадкаваны і звязаны з аўтарскай міфатворчасцю прыём метамарфозаў суб’ектаў кахання. Пераўвасабленне іх у
зааморфныя ці інфернальныя вобразы, як правіла, назіраецца ў тых вершах
ці нават зборніках, якія арганізуюць матывы нянавісці, помсты, праклёну.
Пры гэтым найбольш папулярнымі зааморфнымі героямі інтымнай лірыкі
к. ХХ — пач. ХХІ стст. становяцца воўк / ваўкалак (В. Куртаніч, А. Сыс,

З. Дудзюк і інш.) і рыбіна (вершы У. Арлова, Л. Сільновай, Л. Раманавай,
В. Куртаніч, У. Гарачкі, В. Жыбуля і інш.). У першым выпадку аўтары ары
ентуюцца на нацыянальную фальклорна-міфалагічную традыцыю, універ
сальная сімволіка другога дазваляе інтэрпрэтаваць яго ў самых розных куль
турных дыскурсах: ад усходняй філасофіі да постмадэрнісцкай эстэтыкі.
Як бачым, сучасная інтымная лірыка як адметнае сістэмна-структурнае
ўтварэнне побач з традыцыйным аголена-шчырым увасабленнем пачуццяў
выяўляе выразную схільнасць да тэатралізаванага адлюстравання калізій
кахання, што абумоўлена актуалізацыяй міфапаэтычнага светаўспрымання
і зрухам традыцыйных эстэтычных акцэнтаў. Пазіцыя іранічнага скепсісу
не азначае і адмаўленне кахання як духоўна-эмацыянальнай з’явы, бо гэтаму
супярэчыць ужо сам зварот да любоўнай праблематыкі. Хутчэй такія вершы
трэба разглядаць як зрух эстэтычных акцэнтаў, пратэст супраць рамантычнасентыментальных уздыхаў па каханні, што атаясамліваюцца са штучнай
позай, ненатуральнай напышлівасцю, няшчырасцю яго паэтычнага выяў
лення. Сярод прыёмаў, праз якія ствараецца эфект тэатральнасці, варта назваць падкрэсленае наданне феномену кахання статусу будзённай з’явы, а
таксама празаізацыю дэкарацый рэчаіснасці — у творцаў, арыентаваных на
эксперымент; стварэнне замкнёнай прасторы-«сцэны», па-за якой лірычная
сітуацыя не разгортваецца, — у так званых традыцыяналістаў. Прычым у
абедзвюх плынях тэатральным зменам падлягае суб’ектна-аб’ектны ўзро
вень мастацкага тэксту.
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БЕЛ

Нарадзіўся ў 1942 г. у мястэчку Ракаў
Валожынскага раёна Мінскай вобласці ў
сялянскай сям'і. Вучыўся ў БДУ. У 1967 г.
абараніў кандыдацкую дысертацыю «Па
этыка Максіма Танка: Культура вобраза.
Характар верша». Пасля абароны ў ІМЛІ
імя Максіма Горкага (Масква) доктарскай
дысертацыі «Беларуская паэзія ў кан
тэксце ўсходнеславянскіх літаратур: Ты
палогія. Рэцэпцыя. Мастацкі пераклад»
(1993) узначаліў у 1994 г. наваствораную
кафедру тэорыі літаратуры. На гэтай пасадзе ён прапрацаваў да 2016 г. уключна. Прафесар БДУ.
Аўтар звыш тысячы навуковых пуб
лікацый па гiсторыi беларускай лiтарату
ры, тэорыі літаратуры, беларуска-інша
нацыянальных (найперш беларускаўкраінскіх) лiтаратурных узаемасувязях,
вершазнаўству, паэтыцы лiтаратурнага твора, праблемах тэорыi i практыкi мастацкага перакладу. Ім перакладзены на беларускую мову драма І. Франко «Украдзенае шчасце», аповесць
М. Кацюбінскага «Цені забытых продкаў», раманы А. Ганчара «Твая зара», У. Яварыўскага
«Марыя з палыном у канцы стагоддзя», драма-феерыя Лесі Украінкі «Лясная песня». Ён
аўтар кнігі перакладной паэзіі «Вочы ў вочы, мыслі ў мыслі» (2013), зборніка арыгінальнай
лірыкі «Полюс цяпла» (2007).
З’яўляецца акадэмікам Міжнароднай акадэміі навук Еўразіі, узначальвае Міжнародны
фонд Янкі Купалы, Вучоны савет пры БДУ па абароне доктарскіх дысертацый па літара
туразнаўстве, секцыю беларускай мовы і літаратуры Навукова-метадычнага савета пры
Міністэрстве адукацыі Беларусі. Навуковая, педагагічная і грамадская дзейнасць В. Рагойшы
адзначана шэрагам высокіх званняў і дзяржаўных узнагарод Беларусі і Украіны, у ліку якіх —
Міжнародная літаратурная прэмія імя Івана Франко, ордэн Францыска Скарыны.

Раманава дарога ў Беларусь
Калі яна пачалася, дарога ўкраінца Рамана Мар’янавіча Лубкіўскага
(10.8.1941—23.10.2015) у «сінявокую сястру Украіны» (У. Сасюра) — Беларусь? Хутчэй за ўсё яшчэ ў студэнцкія гады, якія праходзілі ў сценах знакамітага, аднаго з найстарэйшых ва Украіне Львоўскага дзяржаўнага ўні
версітэта імя Івана Франко, пад уздзеяннем некалькіх асоб. Найперш — вядомага літаратуразнаўца, прафесара (тады яшчэ дацэнта) Івана Аксенцьевіча Дзенісюка, які на філфаку захоплена чытаў лекцыі пра найбольш упадабаную ім беларускую літаратуру ў курсе «Літаратур народаў СССР», пры
гэтым не раз згадваючы імёны львавян Іларыёна Свянціцкага, Івана Крып’
якевіча і іншых пачынальнікаў украінскай беларусістыкі. Мог калі не любоў,

Дорога Таню,
Хто, що і де б то не балакав,
Я прославляти буду Ракаў;
Ад імя слаўных ракаўчан
Вітанне шле Табе Раман,
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то павагу да сястры-Беларусі запаліць таксама старэйшы Раманаў сябар,
паэт Дмытро Паўлычка, які тады ўжо меў пэўныя дачыненні з беларускай
літаратурай. А беларусы Сяргей Панізнік і Валянціна Коўтун, якія ў 1960-х
вучыліся ў Львове, адзін у Ваенна-палітычным вучылішчы, другая — у тым
самым універсітэце, што крыху раней закончыў Раман, увасаблялі сабою
«сапраўдных», прычым надзвычай актыўных у пашырэнні беларушчыны,
прадстаўнікоў суседняй рэспублікі. Як бы там ні было, хто б на самым пачатку ні вызначыў напрамак шляху, але тая Раманава дарога ў Беларусь,
пачаўшыся недзе ў 60-х гг. мінулага стагоддзя, бесперапынна доўжылася ажно да сярэдзіны другога дзесяцігоддзя нашага веку, да таго трагічнага дня 23
кастрычніка 2015 года, калі сэрца Рамана неспадзявана перастала біцца…
З канца 1960-х гг. я стаў відавочцам, а пасля і супрычаснікам той Раманавай дарогі. А вось у гэтым мне, свайму «чоловіку», паспрыяла, апрача
ўсяго і ўсіх, Таццяна Кабржыцкая, якая ў адзін час з Раманам вучылася ў
Львоўскім універсітэце, на тым самым філалагічным факультэце, толькі не
на славянскім, як ён, а на ўкраінскім аддзяленні. У нашай мінскай кватэры
вісіць у рамачцы студэнцкі здымак, на якім Раман, Таццяна, Міхайла Косіў
(пазней грамадскі дзеяч, дэпутат Вярхоўнай Рады Украіны), Святлана Барабаш (пазней доктар філалагічных навук, прафесар), іншыя хлопцы і дзяў
чаты — на Палессі, на радзіме Лесі Украінкі, пасля ўдзелу ў пастаўленым
імі спектаклі «Лясная песня» паводле славутай драмы-феерыі Лесі Украінкі… Ад Таццяны я і пачуў пра Рамана; праз пэўны час яна і пазнаёміла нас,
ужо «вочна».
Мы з Таццянай з’явіліся ініцыятарамі ледзь не першага прыезду Рамана ў Мінск у 1973 г., пасля чаго ён неаднойчы з розных прычын наведваў
Беларусь (мерапрыемствы беларускага Саюза пісьменнікаў, удзел у наву
ковых канферэнцыях, прыватныя запрашэнні і інш.). У лісце са Львова ад
25.Х.1973 г. маюцца, у прыватнасці, такія словы: «Добрий день, Таню! Насамперед — Тобі, як представниці Білорусі — сердечно спасибі за увагу, яку
ви з Вячеславом і Короткевичами виявили до мене. Тепер я краще побачив і
зрозумів Білорусь, тож намагаюся бути її повпредом у Спілці та в редакції». Асабліва зачасціў Раман у Беларусь, калі недалёка ад Мінска, побач з
маім родным Ракавам, пабудавалі ў выглядзе арыгінальнага замка і адчынілі
ў 1976 г. усесаюзны Дом творчасці пісьменнікаў «Іслач». У «Іслач» ён пры
язджаў даволі рэгулярна, тут яму добра пісалася.
Дарэчы, адсюль, з берагоў хуткаплыннай стронгавай Іслачы Раман у
1987 г. жартоўным макаранічным вершам, напісаным на паштоўцы з нама
ляванымі кветкамі, віншаваў з днём 8 Сакавіка сваю зямлячку:
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А кветкі — мілы дар вясны —
Хай Львоў прыпамянуць яны…
Р. Лубківський. 4. ІІІ. 87.
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Прыезды ў Беларусь, найперш на Ракаўшчыну з яе прыгожым беларускім маўленнем, апрача ўсяго іншага, дапамагалі Раману асвоіць яшчэ адну
(побач з некалькімі заходне- і паўднёваславянскімі) мову. І ён, трэба сказаць, з часам даволі добра авалодаў ёй. Спяваў песні, нават размаўляў на ёй
з беларускімі калегамі і сябрамі: Генадзем Бураўкіным, Рыгорам Бара
дуліным, Нілам Гілевічам, Сяргеем Законнікавым, Васілём Зуёнкам, Сяргеем Панізнікам, Валянцінай Коўтун… «Сімпатычныя»памылачкі ў беларускай лексіцы і вымове надавалі яго гаворцы дадатковую элегантнасць.
Думаю, не варта і казаць, што Раман падчас прыездаў у Беларусь быў
жаданым госцем не толькі ў нашай мінскай кватэры (якая, літаральна праз
сценку, межавала з кватэрый нашых суседзяў і сяброў Караткевічаў), але і ў
маёй бацькоўскай хаце ў Ракаве.
Аднак, зразумела, часцей мы кантактавалі завочна, праз перапіску.
Дзякаваць Богу, што e-mail увайшоў у наш побыт даволі позна: засталося
шмат Раманавых лістоў, напісаных яго каліграфічным почыркам, часам,
праўда, паспешна, калі ён некуды ад’язджаў ці спяшаўся на поезд «Львоў—
Мінск», каб перадаць кніжны пакунак (існаваў у Рамана пэўны недавер да
пошты). Нярэдка пасрэднікам у дастаўцы такіх пакункаў у Мінск (і наад
варот  — з Мінска ў Львоў) быў мой цесць заслужаны артыст Украіны,
саліст Львоўскай оперы Вячаслаў Кабржыцкі, які, наведваючы свайго
мінскага зяця, з прыемнасцю выконваў ролю паштара. А кніжныя пакункі
былі падчас даволі важкія, у іх змяшчаліся не толькі кніжкі самога Рамана
і некаторых іншых украінскіх аўтараў (дацэнт Таццяна Кабржыцкая чытала
на філфаку БДУ лекцыі па ўкраінскай літаратуры, і без тых кніжак не магла
абысціся), але і газеты, часопісы («Літературна Україна», «Вітчизна», «Жов
тень», «Дніпро» і інш.) з адпаведнымі публікацыямі. У далучаных лістах
былі нярэдка і канкрэтныя просьбы-заданні: «Прошу передати В. Коротке
вичу пакет з газетою, де є стаття про нього. Я посилав, але пакет повер
нувся. <…> Попросить у Володі [Караткевіча. — В. Р.] «Око тайфуна»,
якщо книжка вийшла. Мене вона цікавить дуже, зокрема «Дзікае паляванне караля Стаха». Якщо це прохання не обтяжить, дуже прошу книжку
попросити у Володі або пошукати. Ваш Роман. 6.ХІІ.1975. Львів»; «Дорогий Славо! Я надіслав книжку Цьоткі Вол. Круку, але повернулася — неточна адреса. Якщо не важко, дуже прошу Тебе передати йому цю збірочку. Твій Роман Лубківський. 12.ІХ.1976»; «Посилаю «Л[ітературну]
У[країну]» з чудовим Славиним виступом. Оригінал — у мене, передам у
музей М. Шашкевича.
Збираюся до Ракова,
Щоб була в нас доля однакова.
А покищо — в лікарні, — дрібний поточний ремонт…
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Вечір М. Ш[ашкевича] заплановано в Москві на 17.ІІ. ц. р.
Щастя Вам і добра. Роман. 15.І.87».
Былі ў Рамана Лубкіўскага да нас з Таццянай Вячаславаўнай і канкрэт
ныя творчыя просьбы. Вось яго ліст ад 8 верасня 1973 г.: «Нехай Таня (до
речі, їй сердечне вітання) негайно надсилає рецензію на Караткевича. Ми
давно хотіли прорецензувати цю прекрасну книжку, але автор, який хотів
написати, не зробив рецензії. Дамо «оперативно», тільки прошу надіслати. <…> Напиши, що ще цікавого у вас вийшло. І ще одне: мене цікавить
короткий список (із найкращих праць, видань і т. п.), що вийшло в Білорусі
протягом останніх кількох років і присвячені Цьотці. Це потрібно для моєї
творчої праці. Ще раз дякую Тобі, а в Твоїй особі — прекрасній, добрій,
милій і талановитій Білорусі. Чекаю Твого листа і Таніної рецензії. Твій Р.
Лубківський. 8.ІХ.1973. Львів».
І тут я павінен тое-сёе патлумачыць. «Рэцэнзія на Караткевіча» — гэта
рэцэнзія Т. Кабржыцкай на кнігу У. Караткевіча «Земля під білими крилами: (Моя Білорусь)», якая ўпершыню выйшла ў Кіеве ў 1972 г. на ўкраінскай
мове. Рэцэнзія пад назвай «Країна під білими крилами бусла»была надрукавана ў львоўским часопісе «Жовтень» (1974, № 2) і выклікала вялікую
ўдзячнасць Уладзіміра Караткевіча як аўтару, так і тагачаснаму супрацоўніку
часопіса Лубкіўскаму, што парупіўся пра тую рэцэнзію. У тым ліку — і за
яе загаловак. У. Караткевіч, аказваецца, сам хацеў Беларусь назваць краінай, але ў кіеўскім выдавецтве пабаяліся «рэспубліку» называць «краінай»
(«Кабы чего не вышло!»). Краінай тады можна было іменаваць толькі
СССР…
Адной з лепшых чалавечых якасцей Рамана Лубкіўскага было тое, што
ён турбаваўся не толькі, нават не столькі, пра сябе, колькі пра іншых. Так, у
лісце ад 24 сакавіка 2004 г. ён прасіў-напамінаў: «У серпні 70-річчя покійного Лучука. Дуже потрібні спогади. Передзвони кільком людям, які знали
Володю — Мальдзіс, Зуйонок, Ригор [Барадулін. — В. Р.]… Будь ласка! У
вересні — 75-річчя Павличка. Терміново готую книгу «На пошану Д[митра]
П[авличка]» — велику й цікаву. Зрозуміло, що потрібні статті:
а) загалом про культуру і наші взаємини;
б) про самого Д[митра] П[авличка] (Ніл, Ригор, Ти, Таня. Може, є рецензії, публикації)…».
Да юбілейнага дзесяцітомніка свайго старэйшага сябра, патрыярха
ўкраінскай літаратуры, Героя Украіны Дмытра Паўлычкі (Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2010—2011) Раман Лубкіўскі напісаў уступны
артыкул на 85 старонак (!) — па сутнасці, стварыў асобнае літаратуразнаўчае
даследаванне. І гэта — нягледзячы на яго цяжкі фізічны стан у апошнія
гады жыцця, на хваробу, якая дачасна звяла ў магілу.
А колькі сіл і часу ён патраціў на ўвекавечанне М. Шашкевіча, усёй
«Руської трійці» (М. Шашкевіч, І. Вагілевіч, Я. Галавацкі), іншых заходне
ўкраінскіх пісьменнікаў! І гэта не толькі выданне кніг, напісанне артыкулаў,
але і ўстаноўка памятных знакаў, стварэнне музеяў (таго ж М. Шашкевіча),
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выстаў, арганізацыя навуковых канферэнцый, розных юбілейных урачы
стасцей… Помніцца, як рупіўся Раман пра пераклад на беларускую мову
вершаў Багдана-Ігара Антоныча, а пасля і пра прэзентацыю кнігі ў Дзяр
жаўным літаратурным музеі Янкі Купалы. Неаднойчы і тэлефанаваннем, і
пісьмова прыскорваў мяне (як укладальніка выдання з беларускага боку і
аднаго з яе перакладчыкаў), а праз мяне — усіх астатніх інтэрпрэтатараў
арыгінальных і не простых для перастварэння твораў: Рыгора Барадуліна,
Генадзя Бураўкіна, Васіля Зуёнка, Сяргея Законнікава, Сяргея Панізніка,
Таццяну Кабржыцкую.
Праца не столькі над стварэннем кніжкі, колькі над яе выданнем у нас
ішла цяжка. Зварот у розныя беларускія інстанцыі не дапамагаў. Не дапамагалі ў Беларусі і дыпламатычныя здольнасці самога Рамана Лубкіўскага.
Прычына была самая банальная: не ставала сродкаў на выданне.Тады ён
зрабіў арыгінальны ход — вырашыў дапамагчы кніжцы пабачыць белы свет
калі не ў Мінску, то ў Львове. Толькі ўжо з аднамоўна-беларускай яна пера
тварылася ў дзвюхмоўную: украінска-беларускую. Так з’явілася ў Львове
кніга, у выхадных дадзеных якой пазначана: Богдан-Ігор Антонич. Зелена
Євангелія // Зялёнае Евангелле: поезія / упоряд. Р. Лубківського і В. Рагойші; передм. Н. Гілевича; післяслово Д. Павличка; коментарі В. Рагойші. —
Львів: Каменяр, 2011. — 1000 прим. Кнігай Антоныча у выдавецтве «Каменяр» была распачата новая выдавецкая серыя «Бібліотека слов’янських літератур». Не ведаю, якія кніжкі яшчэ выйшлі ў серыі, і ці ўвогуле выйшлі.
Але першая з той серыі дзвюхмоўная кніжка выбраных твораў БагданаІгара Антоныча пабачыла свет. І хай сабе яна, выдадзеная ў Львове, а не ў
Беларусі, не стала «добрай мажлівасцю для беларускага чытача адкрыць
для сябе творчасць яшчэ аднаго выдатнага пісьменніка братняга ўкраінскага
народа»(як гэта напісана ў выдавецкай анатацыі), усё ж і сёння гэта —
знакавы верставы слуп на дарозе ўкраінскай літаратуры ў Беларусь. Гэтак
сама — і на дарозе Рамана Лубкіўскага ў нашу краіну.
О, колькі было яшчэ такіх верставых слупоў!
Спынімся на іх больш падрабязна.

***

Калі гаварыць пра сучасныя міжславянскія літаратурныя сувязі, то тут
«сувязістаў» увогуле нямала. Праўда, адны з іх выпадкова падключаліся да
такога занятку, займаліся ім часова. Другія ўсё жыццё падтрымліваюць сувязь, але арыентуюцца толькі на адзін яе «канал»: прапагандуюць адну літаратуру або творчасць аднаго нейкага пісьменніка. А вось трэція… Трэція,
так званыя поліфункцыянальныя сувязісты, хочуць і — галоўнае — могуць
падключаць да роднай культуры лепшыя дасягненні многіх пісьменнікаў і
літаратур. Зразумела, нават у нашым шматмільённым славянскім свеце та
кіхпрацаўнікоў налічваецца літаральна адзінкі. З беларусаў ім быў, у пры
ватнасці, Максім Багдановіч, які зацікаўлена і метадычна знаёміў сваіх
чытачоў з літаратурай, культурай, гісторыяй беларусаў, рускіх, украінцаў,
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палякаў, чэхаў, сербаў, балгар… Што да Украіны другой паловы ХХ—
пачатку ХХІ ст., то ім, несумненна, з’яўляўся вядомы пісьменнік і грамадскі
дзеяч Раман Лубкіўскі.
Нагадаем некалькі біяграфічных звестак, паколькі яны паказваюць на
асноўныя вытокі гэтай дзейнасці. Нарадзіўся Р. Лубкіўскі 5 жніўня 1941
года ў сяле Астрывец Тэрабаўлянскага раёна на Тарнопальшчыне ў бікультурнай сям’і: маці — украінка, бацька — паляк. Як падкрэсліў Д. Паўлычка
ў адным са сваіх артыкулаў, улюбёнасць Лубкіўскага ў славянскі свет «ідзе
з глыбіні сэрца, з народжанай еднасці ўкраінскай і польскай крыві, якая віруе ў ім. Менавіта гэта еднасць у яго сэрцы узмацняе ўкраінскі патрыятызм,
завастрае пачуццё справядлівасці, праз якое незаконна прыніжаная і патаптаная чужынцамі і «сваімі» пігмеямі Украіна і ўкраінская мова становяцца
ідэаламі ягонага жыцця, творчасці, няспыннай грамадскай і палітычнай
дзейнасці». «Кроўнае» веданне матчынай (украінскай) і бацькавай (польскай) моў і культур Р. Лубкіўскі значна паглыбіў і пашырыў за тыя пяць год,
калі ён вучыўся на славянскім аддзяленні філфака Львоўскага дзяржаўнага
ўніверсітэта імя Івана Франко. Паступова ўдасканальваліся і рэалізаваліся
гэтыя веды падчас яго працы намеснікам рэдактара львоўскага літаратурнамастацкага часопіса «Жовтень» (цяперашняя назва — «Дзвін»; вёў там, у
прыватнасці, раздзел перакладаў «Славянскія рэкі»), старшынёй Львоўскага
арганізацыі Саюза пісьменнікаў Украіны і грамадска-культурнага аб’яднання
«Просвіта», кіраўніком Львоўскага абласнога ўпраўлення культуры, дэпу
татам Вярхоўнай Рады Украіны, Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом
Украіны ў Чэхіі і Славакіі…
Пісьменніцкі набытак Р. Лубкіўскага вызначаецца найперш, зразумела,
уласнымі творчымі дасягненнямі. Ён — адзін з самых вядомых украінскіх
літаратараў, аўтар звыш трох дзясяткаў арыгінальных паэтычных кніг, паэт
са сваім адметным голасам. Асобныя зборнікі яго вершаў выходзілі ў роз
ных краінах, у тым ліку і ў Беларусі — «Пялёсткі святла: лірыка» (1990).
Але сёння гаворка не пра гэта. Ідучы следам за сваім вялікімі настаўнікамі
Іванам Франко і Максімам Рыльскім, працуючы поруч і падзараджаючыся
энергіяй актыўнейшага міжкультурнага «сувязіста» Дмытра Паўлычкі, на
следуючы іх энцыклапедызм, шчыры патрыятызм і шырокі ўніверсалізм,
паэт, перакладчык, славяназнавец Лубкіўскі «паказвае датычнасць украінцаў
і іхняй працы у фармаванні цывілізацыі славянскай Еўропы, ці, калі хочаце,
еўрапейскай Славяншчыны» (Д. Паўлычка). Яго перакладчыцкае сціло
ажывіла ў стыхіі ўкраінскага вобразнага слова сотні твораў дзясяткаў
паэтаў літаральна ўсіх сучасных славянскіх народаў. Да гэтага, яго пяру належаць глыбокія артыкулы-даследаванні пра расіяніна Аляксандра Пушкіна («Крыштальная крыніца натхнення») і славака Павала Орсага (Гвездаслава) («Зара Гвездаслава»), балгарына Хрыста Боцева («Свабоды палымяны
геній») і чэха Іржы Волькера («Сэрца Волькера»), сербку Дэсанку Максімавіч («Валадарка паэзіі — Дэсанка») і паляка Марэка Ваўжкевіча («Адчуван
не мяжы… Але не апошняй!»), пра беларусаў Цётку (Алаізу Пашкевіч)
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(«На струнах буры»), Максіма Багдановіча («Святло чыстае, незмяркальнае»), Янку Купалу («Гэта жывое і вечнае слова»)… Названыя (як і іншыя)
артыкулы друкаваліся ва ўкраінскай перыёдыцы, уваходзілі ў якасці прад
моў да ўкладзеных і перакладзеных Лубкіўскім асобных зборнікаў вершаў
Дэсанкі Максімавіч, Лаца Навамескага, Францэ Прэшэрна, Марэка Ваўж
кевіча, Цёткі, Максіма Багдановіча, склалі (разам з іншымі публікацыямі)
кнігу яго літаратурна-крытычных нарысаў «Многосвіточ» (1978). Аднак,
бадай, самае адметнае, чым вызначыўся Лубкіўскі як славяназнаўца, — і не
толькі ва Украіне, але і ва ўсім славянскім свеце — гэта стварэнне двух
унікальных анталогій: «Слов’янське небо» (Львоў, 1972) і «Слов’янська ліра» (Кіеў, 1983).
На тытуле «Славянскага неба» — даволі вымоўны падзагаловак: «Вер
шы рускіх, беларускіх, польскіх, чэшскіх, славацкіх, серба-лужыцкіх, юга
слаўскіх, балгарскіх паэтаў у перакладзе Рамана Лубкіўскага». Падобнага
выдання ў другой палове ХХ — пачатку ХХІ стст. ні ў адной іншай славянскай краіне, апрача Украіны, не з’явілася.
У невялікай прадмове «Ад перакладчыка» Лубкіўскі прызнаваўся: «З
багацейшага гучання паэзіі славянскага свету выбіраліся, як на мой погляд,
важныя, хоць далёка не ўсе тоны. Тыранаборчы дух класічнай рускай паэзіі,
яе вечнае, рэвалюцыянізуючае абнаўленне, задушэўнасць паэзіі беларускай, шчырая чалавечнасць паэзіі чэшскай, славацкай, традыцыйнасць і разам з тым незаспакоенасць польскай, пачуццёвасць серба-лужыцкай,
парывістасць і шматфарбнасць балгарскай, разнастайнасць паэзіі народаў
Югаславіі — і паводле гэтых адзнак (зразумела, досыць умоўных) фарміравалася кніжка».
Крыху больш чым праз дзесяць гадоў, у 1983 годзе, на аснове «Славянскага неба» Лубкіўскі, ужо ў Кіеве, выдаў зборнік «Славянская ліра». І ў
першую, і ў другую кнігу ўвайшлі творы ажно 136 (!) славянскіх паэтаў.
Праўда, калі ў першай з іх кожны паэт быў прадстаўлены адным, рэдка —
двума-трыма вершамі, то ў другой — некалькімі, прычым звычайна новымі,
перакладамі. Крыху зменена (колькасна і якасна) і нацыянальнае прадстаў
ніцтва асобных славянскіх паэзій. Аднак ў абедзвюх кнігах самыя розныя
вершы — грамадзянскія, філасофскія, інтымныя, пейзажныя — аб’ядноўвае
адзін выразны матыў: адвечнае пабрацімства славянскіх народаў. Назавем
хаця б вершы рускіх Мікалая Някрасава «На смерць Шаўчэнкі» і Мікалая
Ціхавава «Анна Яраслаўна», беларуса Максіма Танка «На Украіне», палякаў
Владзімежа Слабодніка «Да Міколы Бажана» і Мечыслава Яструна «Песня
Яраслаўны», чэха Рудальфа Майера «Украіна», балгарына Захарыя Іванова
«Украіне»… Разам з тым укладальнік і перакладчык увёў у анталогію
творы, якія тэматычна пацвярджаюць міжславянскія кантакты. Я маю на
ўвазе такія вершы, як «Шапэну» расіяніна Афанасія Фета, «Боль Сербіі»
беларуса Пімена Панчанкі, «Балгарскаму брату» беларуса Ніла Гілевіча, «З
падарожжа ў Беларусь 1965 года» лужычаніна Кіта Лорэнца, «Беларускі
снег» балгарына Андрэя Германава і г. д. Урэшце, няўжо не сцвярджаецца,
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хоць і апасродкавана, еднасць славянскіх народаў ужо тым, што вершы ўсіх
славян, як добрыя сябры, сышліся ў адной кнізе, выдадзенай у перакладзе
на адну са славянскіх моў, у сталіцы адной са славянскіх краін!
Кніга «Славянская ліра» (як, дарэчы, і «Славянскае неба») спалучыла
ў сябе якасці двух самастойных выданняў. Па-першае, гэта арыгінальная
анталогія агульнаславянскай (за выключэннем, зразумела, украінскай) паэзіі.
Па-другое, гэта выбранае аднаго перакладчыка, Рамана Лубкіўскага. Апошняя акалічнасць дазваляе даволі выразна ўбачыць творчы почырк, стыль
перакладчыка. Часам з перакладчыкам можна паспрачацца, не згадзіцца з
узнаўленнем таго ці іншага вобраза, вобразнай дэталі, лексемы. Але, як
правіла, наяўнасць спецыфічнага перакладчыцкага таленту, вялікі творчы
вопыт, валоданне славянскімі мовамі, добрае веданне творчасці славянскіх
паэтаў, славянскіх рэалій выручаюць перакладчыка.
Дзякуючы Лубкіўскаму ў адзінае рэчышча славянскіх літаратур улілася і рака беларускай паэзіі. У «Славянскім небе» яна была напоўнена вершамі 20 паэтаў, у «Славянскай ліры» — 15. Не стала твораў Францішка
Багушэвіча, Каруся Каганца, Міхася Чарота, Уладзіміра Дубоўкі, Міхася
Машары, Піліпа Пестрака, Ларысы Геніюш, Васіля Зуёнка, Мар'яна Дуксы.
Затое з'явіліся прозвішчы Паўлюка Багрыма, Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча,
Янкі Лучыны, Пімена Панчанкі. У цэлым у дзвюх анталогіях знайшлося
месца для знакавых вершаў 24 беларускіх паэтаў (для параўнання: для
столькі жа — польскіх і 37 — рускіх). Калі ж улічыць і пераклады, што не
ўвайшлі ў дзве анталогіі, а таксама артыкулы пра беларускіх майстроў мастацкага слова, то, несумненна, Раман Лубкіўскі з’яўляўся для свайго часу
самым плённым і адказным паўнамоцным прадстаўніком беларускай літа
ратуры на братняй украінскай зямлі.
Беларусазнаўчая праца Лубкіўскага ў значнай ступені натхнялася пры
сутнасцю ў яго духоўным свеце беларускага Песняра Янкі Купалы. Пра
гэта, у прыватнасці, сведчыць і яго арыгінальны верш «Яблыкі Купалы»,
выдатна перакладзены на беларускую мову Я. Сіпаковым. Р. Лубкіўскі, як
правіла, удзельнічаў у навуковых форумах «Купалаўскія чытанні», што
рэгулярна з пачатку 1990-х гг. праводзяцца Міжнародным фондам Янкі
Купалы ў мінскім музеі Песняра. Р. Лубкіўскаму належыць артыкул «Янка
Купала», змешчаны ва «Українській літературній енциклопедії» (Кіеў, 1988,
т. 3).
Як і патрабаваў энцыклапедычны жанр, артыкул пра Янку Купалу на
поўнены фактаграфічнасцю, месціць даведачны матэрыял, досыць шырокую
бібліяграфію. Р. Лубкіўскі канстатуе прысутнасць Янкі Купалы на ўкраінскай
тэатральнай сцэне: пастаноўкі «Паўлінкі» Кіеўскім драматычным тэатрам
імя І. Франко, «Раскіданага гнязда» Львоўскім драматычным тэатрам імя
М. Занькавецкай.
Выступаючы ў Мінску на Х Міжнародных Купалаўскіх чытаннях «Янка Купала: дыялог з ХХІ стагоддзем», прысвечаных 130-годдзю з дня нара
джэння народнага паэта Беларусі (2012), Лубкіўскі выказаў перакананасць
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у тым, што «тэма «Янка Купала і Украіна» сёння павінна атрымаць новую,
якасную «перазагрузку»».
Аднак, гаворачы пра ўсё гэта, трэба неадменна памятаць: Раман Лубкіў
скі ў першую чаргу — духоўны амбасадар ва Украіне нашага Максіма Багдановіча. Не дзіўна, што ўвогуле талерантны Раман, калі паўстала пагроза
закрыцця Дзяржаўнага літаратурнага музея Максіма Багдановіча (дарэчы,
у 1991 г. ён удзельнічаў у яго адкрыцці), па-рыцарску кінуўся ў бой. Р. Луб
кіўскі накіраваў асабісты ліст у Міністэрства культуры і нават у Савет Міні
страў Беларусі, арганізаваў і надрукаваў у «Літературній Україні» калек
тыўны ліст найаўтарытэтнейшых украінскіх пісьменнікаў (сярод іх некалькі Герояў Украіны) з крытыкай гэтай, шкоднай і для ўкраінска-беларускіх
літаратурных узаемасувязей, міністэрскай акцыі. Супакоіўся толькі тады,
калі Музей Багдановіча як аўтаномную ўстанову, хоць і ў складзе Аб’яднання
літаратурных музеяў краіны, вырашана было пакінуць.
Увага і павага ўкраінцаў да асобы і творчасці аўтара «Вянка» пачалася,
па сутнасці, у адначассе з першымі публікацыямі твораў беларускага паэта
ў «Нашай Ніве» і не канчаецца да нашага часу. Пакуль у Беларусі яшчэ нясмела прыстасоўваліся да наймення «класік» у дачыненні да Багдановіча,
украінцы безапеляцыйна паставілі яго ў адзін шэраг з такімі тытанамі
паэтычнага слова, як англічанін Шэкспір і шатландзец Бёрнс, немец Шылер
і рускі Лермантаў, бельгіец Верхарн і таджык Амар Хаям, кнігі якіх некалькі раней пабачылі свет у той жа серыі. Новы этап прэзентацыі творчасці
Багдановіча ўкраінскаму чытачу непасрэдна суадносіцца з асобай Лубкіў
скага. Неаспрэчным сведчаннем гэтага з'яўляецца ўкладзеная, забяспечаная грунтоўнай прадмовай, каментаром і ў значнай ступені перакладзеная
ім кніга Багдановіча «Стратим-Лебідь» (Львоў, 2002). Гэта, па сутнасці,
першы Поўны збор твораў класіка беларускай літаратуры за межамі Беларусі. Падобнага замежнага выдання пакуль што няма нідзе.
У кнігу ўвайшлі літаральна ўсе паэтычныя, празаічныя, публіцыстыч
ныя, літаратурна-крытычныя творы аўтара «Вянка» і яго эпісталярый у
лепшых украінскіх перакладах. Творы паэзіі прадстаўлены перакладамі
М. Драй-Хмары, М. Зэрава, Р. Кочура, Яра-Славутыча, Д. Паўлычкі, І. Калынца,
С. Літвіна, У. Лучука, А. Сенатовіч, В. Чабаненкі і інш. Т. Кабржыцкая пераклала для выдання шэраг літаратурна-крытычных артыкулаў («Глыбы і
слаі», «За сто год», «Кароткая гісторыя беларускага пісьменства да XVI сталецця», «Беларускае Адраджэнне», «Санет», «Забыты шлях», «Грыцько
Чупрынка», «Уладзімір Віннічэнка» і інш.). Асноўны ж цяжар па выданні
«Страцім-лебедзя» вынес на сваіх плячах сам Лубкіўскі. І гэта не толькі
клопаты, звязаныя з укладаннем кнігі, выбарам гатовых і заказам новых
перакладаў, рэдагаваннем тэкстаў, напісаннем вялікай прадмовы да кнігі
«Беларускі Ікар» (па сутнасці — асобнага літаратуразнаўчага даследавання), неабходных каментароў і г. д. Можна толькі ўявіць, колькі часу і творчай энергіі ўзялі ў Лубкіўскага тыя шматлікія яго паэтычныя і празаічныя
пераклады, без якіх выданне Збору твораў Багдановіча было б далёка не
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поўным. Вось асобныя факты. Толькі з прозы Лубкіўскі ўзнавіў сродкамі
роднай мовы апавяданні, нарысы, публіцыстыку, лісты, украіназнаўчыя
працы і інш. Што ж да твораў паэзіі, то іх ва ўзнаўленні Лубкіўскага налічваецца ажно 166 пазіцый (!). Ён адзін цалкам ці амаль цалкам пераклаў такія багдановічаўскія паэтычныя цыклы, як «Згукі Бацькаўшчыны», «Места», «Думы», «Каханне і смерць», «Вершы беларускага складу», «З чарнавых
накідаў» і інш. Усё гэта дазваляе лічыць кнігу Багдановіча «СтратимЛебідь» аўтарскім выданнем Рамана Лубкіўскага.
Дарэчы, багата і прыгожа выдадзеная кніга адкрыла новую прэстыж
ную выдавецкую серыю «Ad fontes» («Да крыніц»). У задуме Лубкіўскага
было выданне ў гэтай жа серыі твораў Янкі Купалы, у прыватнасці тых,
што да таго часу на ўкраінскай мове не друкаваліся.
Завяршаючы гаворку пра Лубкіўскага як пісьменніка арыгінальнага і
актыўнага прапагандыста беларускай літаратуры ва Украіне, пра яго асноў
ныя «верставыя слупы» на дарозе ў Беларусь, неабходна сказаць яшчэ пра
адну яго крэатыўную ініцыятыву. Намаганнямі Лубкіўскага як даследчыка,
перакладчыка і ўкладальніка праз два гады пасля «Стратим-Лебідя» ў тым
жа львоўскім выдавецтве «Світ» выйшла ўнікальная кніга «Шевченкова дорога в Білорусь» (2004). Аднак чым жа яна ўнікальная? І чаму менавіта
гэтай кніжкай выдавецтва «Світ» распачало серыю «Шевченко і світ», у
якой намерылася паказаць шлях Шаўчэнкі (у прамым і пераносным сэнсе)
у іншыя мясціны зямнога шара — у Расію, Літву, Казахстан, Польшчу?..
Як вядома, першай неўкраінскай тэрыторыяй, якую ў сваім нядоўгім
жыцці наведаў Шаўчэнка, была беларуская зямля. Пятнаццацігадовы Тарас, кіруючыся ў Вільню (якая, дарэчы, тады была не менш беларускай,
чым польскай або літоўскай), з абозам свайго пана Энгельгарда правандраваў
праз усю нашу краіну — з паўднёвага ўсходу на паўночны захад. Менавіта
ў Вільні юны мастак упершыню закахаўся ў нашу зямлячку — «мілую Дуню, чарнабровую Гусікоўскую» (словы з яго «Журнала»). Пазней, у Пецярбурзе, Кабзар знаёміцца з пачынальнікамі новай беларускай літаратуры —
Янам Баршчэўскім, Рамуальдам Друцкім-Падбярэскім і інш., слухае іх
творы, раіць ім больш пісаць не на польскай або рускай, як тады было
прынята, а на беларускай мове. У сваю чаргу, ніхто іншы, як яны, выхадцы
з Беларусі, першымі падтрымліваюць творчыя здабыткі маладога мастака:
Друцкі-Падбярэскі першы схвальна адгукнуўся ў друку і на выставу малюн
каў Шаўчэнкі ў 1842 г., і на альбом яго афортаў «Живописная Украина»(1844).
Ці яшчэ такі прыклад. У 1863 г. упершыню ў перакладзе на польскую мову
ў Вільні пабачыў свет «Кабзар» Шаўчэнкі, куды ўвайшлі амаль усе дазво
леныя цэнзурай творы паэта. А хто ўклаў і пераклаў кніжку? Зноў жа наш
зямляк, вядомы беларуска-польскі пісьменнік Уладзіслаў Сыракомля, аўтар
слоў «Ямщика» — песні, што ў перакладзе на рускую мову на прасторах
Расіі стала народнай... Думаецца, даволі прыкладаў, каб убачыць рацыю і
Лубкіўскага, і львоўскага выдавецтва «Світ»: на вечным шляху Кабзара ў
шырокі свет, да сэрцаў людскіх — першай паказаць беларускую дарогу.
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Што ж увайшло ў кніжку? Што яе вызначае як выданне арыгінальнае,
у пэўным сэнсе ўнікальнае?
Несумненна, «справакавалі» выданне матэрыялы «Года Шаўчэнкі» ў
Беларусі. А менавіта ў 2002 годзе па іцыятыве мінскага грамадскага
аб’яднання ўкраінцаў «Ватра», актыўна падтрыманай Пасольствам Украіны
ў РБ на чале з тагачасным Паслом А. А. Дронем, была распрацавана шырокая
праграма правядзення таго мерапрыемства. Праграма была ўзгоднена з
Міністэрствам замежных спраў Украіны і зацверджана ўрадам Рэспублікі
Беларусь. Уключала яна адкрыццё помнікаў Шаўчэнку ў Мінску і Брэсце,
правядзенне кніжных і мастацкіх выстаў, гастроляў украінскіх тэатральных
і музычных калектываў, навуковых канферэнцый, дзён эканомікі і культуры
Украіны, украінскага кіно, сустрэчы з украінскімі дзеячамі мастацтваў і
многае іншае. Адных матэрыялаў «Года Шаўчэнкі» было б дастаткова для
асобнага, няхай сабе і невялікага, выдання. Але яго ўкладальнік разумеў:
знакавага, вялікага культурна-грамадскага значэння такое выданне не набы
ло б. Больш таго: усе мерапрыемствы «Года Шаўчэнкі» (яны склалі асобны
раздзел кнігі «Пад знакам Года Кабзара») бачацца зусім па-іншаму, калі яны
ўпісваюцца ў кантэкст усяго таго, што вызначае сто сямідзесяцігадовы
шлях Шаўчэнкі ў Беларусь.
Вось вытрымка з ліста Р. Лубкіўскага да мяне ад 2.ХІ.2003 г., прасякнутага вострым клопатам пра запланаванае літаральна на наступны, 2004 год,
выданне: «Дорогий Вячеславе! Пишу буквально «на коліні», бо через три
години відлітаю в Париж, де працюватиму в Серселі (Наукове Товариство
імені Шевченка). Тому пишу якмога стисліше (всі мої вибачення — під час
зустрічі в грудні на ювілеї «Вінка»). Посольство наше в Мінську задумало
«Творчій звіт»про Шевченківський рік у Білорусі. Сам розумієш, що зібрані
інформації, виступи, фото не дають повного уявлення про Білорусь і Шевченка. Тому вирішено дати матеріал ретроспективний (давніші та близчі
до нас статті, спогади, поезії на цю тему). Досить багато я вже маю…
<..> Зрозуміло, що не хочу покласти цей тягар тільки на Тебе. Можливо,
Ти (і, звичайно, Таня) могли б дати завдання студентам. В усякому разі
дуже важливо «викликати» білоруську Шевченкіану до мого грудневого
приїзду. Паралельно я працюю в київських та львівських бібліотеках…».
Зразумела, мы не маглі не дапамагчы Раману ў пошуку неабходных
яму, як укладальніку, матэрыялаў (нам ён пасля выказаў падзяку і ў выхадных
дадзеных выдання). У выніку ў кнізе «Шевченкова дорога в Білорусь»,
апрача хронікі «Года Шаўчэнкі», увайшоў і цэлы шэраг іншых публікацый.
Гэта пранікнёныя вершы, прысвечаныя Кабзару (раздзел «У вянок генію»):
Янкі Купалы, Якуба Коласа, Р. Барадуліна, Г. Бураўкіна, А. Вярцінскага,
Алеся Гаруна, Н. Гілевіча (яго невялікай прадмовай і адкрываецца выданне),
У. Дубоўкі, С. Законнікава, П. Панчанкі, Максіма Танка і інш. Гэта — і захоп
леныя водгукі пра асобу Шаўчэнкі, арыгінальныя літаратурна-крытычныя
спасціжэнні яго творчай спадчыны, сярод якіх вылучаюцца выказванні Змітрака Бядулі, Я. Брыля, У.Караткевіча, Я. Сіпакова, артыкулы Р. Зямкевіча

«Тарас Шаўчэнка і беларусы», Лявона Гмырака «Тарас Шаўчэнка», М. Багдановіча «Краса і сіла» і «Памяці Т.Шаўчэнкі», Якуба Коласа «Шаўчэнка і
беларуская паэзія», А.Мальдзіса «Сыны зямлі беларускай — сябры Кабзара», М. Тычыны «Карані (культуралагічны дыскурс)», Т. Кабржыцкай «Бе
лым каменем адзначым гэты шлях...», У. Мархеля «Ад «Запаведзі» да «Запавету» і інш. (раздзел «У славе і любові»). Гэта — «Старонкі беларускай
Шаўчэнкіяны», падрабязная хроніка сустрэч Шаўчэнкі з беларускай зямлёй
і беларускімі шанавальнікамі ўкраінскага генія. Гэта, урэшце, — багаты
ілюстрацыйны матэрыял, што ўключае фатакопіі арыгінальных матэрыялаў
(малюнкі, кніжныя і часопісныя публікацыі, партрэты пісьменнікаў і інш.),
ажно да здымкаў 2002 года, на якіх засведчаны моманты актыўных сучасных
украінска-беларускіх кантактаў на розных узроўнях — ад культурных да
палітычных.
Кніжку прыемна ўзяць у рукі: яна па-мастацку хораша аформлена (ма
стак Ф.Лукавы), выдатна надрукавана (на львоўскай кніжнай фабрыцы
«Атлас»).
Рамана Лубкіўскага няма разам з намі ўжо два гады. Дык што, скон
чылася яго дарога да нас, у Беларусь? Ні ў якім разе! Услед за ім (і за такімі,
як ён) крочаць маладыя ўкраінскія хлопцы і дзяўчаты, якія пракладаюць
свае шляхі да сэрцаў і галоў свах землякоў і новага пакалення беларусаў,
вырашаюць праблемы, якія хацеў вырашыць, ды не паспеў Раман. Канешне,
не ўсе яго планы і намеры можна ўвасобіць у жыццё. Скажам, так, як ён
хацеў, укласці, так, як ён мог, перакласці і так, як ён задумаў, выдаць персанальную анталогію «100 паэтаў Беларусі». Пра гэта ён паведамляў неаднаразова мне і вусна, і пісьмова. «Моя робота над антологією «100 поетів
Білорусі», — пісаў ён 14.08.2013 г., — подана до плану на 2014». Цікава, які
яе далейшы лёс? Зразумела, нельга за Рамана напісаць — так, як толькі ён
напісаў бы — вершы, перакласці на ўкраінскую мову — так, як толькі ён
пераклаў бы — творы беларускіх паэтаў. Альбо «написати велику статтю
про Караткевича і вкласти в неї любов до цього Великого Білоруса» (ліст ад
11.01.2011 г.). Тут замяніць яго нельга. Але, браты-ўкраінцы, замяніце яго ў
тым, у чым можаце: у выданні «новага», «сапраўднага» Янкі Купалы ці
«сапраўднага» Максіма Танка, пра што, ведаю, Раман марыў у свае апошнія
гады. Альбо яшчэ адна яго задума — стварыць пры Львоўскім дзяржаўным
універсітэце імя І. Франко ўсеўкраінскі навуковы і культурна-асветны
цэнтр  — «Інстытут беларускай культуры». Львоў меў, мае і, ёсць спадзевы,
буде мець багатыя здабыткі ў даследаванні і прапагандзе беларускай
культуры, украінска-беларускіх культурных узаемасувязей. Дзе, як не тут,
арганізаваць такі Інстытут! Раман Лубкіўскі для ажыццяўлення гэтай
задумы прыкладаў усе свае арганізацыйныя, творчыя і нават дыпламатычныя
здольнасці. Скажам, у лісце ад 14 жніўня 2013 г. ён пісаў: «В університеті
Франка чекаю зміни. Коли оберуть нового ректора, може, вдасться засну-
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вати Білоруський Інститут!». За некалькі месяцаў да смерці — пра тое
самае: «Проблему «Інститут білоруської культури» досі вивчають. Ганьба
та й годі!» (ліст ад 11чэрвеня 2015 г.).
Са свайго боку, мы, беларусы, павінны прыкласці ўсе намаганні, каб
слова і слава Рамана Лубкіўскага, самага актыўнага шанавальніка беларускай літаратуры ва Украіне канца ХХ—пачатку ХХІ ст., шырыліся ў нашай
незалежнай краіне. Маючы ўласныя Міністэрства культуры і Міністэрства
інфармацыі, два Саюзы пісьменнікаў, іншыя належныя дзяржаўныя ўста
новы і творчыя арганізацыі, зрабіць гэта не ўяўляецца немажлівым. Тым
самым мы хоць часткова сплоцім доўг чалавеку, які не раз «зміг у колі найближчих побратимів висловити сваю любов до Білорусі, до її Поезії, до
великих майстрів слова, вихованих і загартованих Максимом Богдановичем» (словы з прывітання ўдзельнікам навуковай канферэнцыі ў Музеі
Максіма Багдановіча 26.ХІ.1991 г.).
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Ольшевський Ігор Едилович (Кирилович) народився 26 серпня 1958 року в м. Володимирі на
Волині. 1982 року закінчив філологічний факультет Луцького державного педагогічного інституту
імені Лесі Українки (зараз — Східноєвропейський
національний університет імені Лесі Українки).
Був на педагогічній та культурно-освітній роботі.
Нині — журналіст.
Живе в Луцьку, працює у рідному виші (відділ
зв’язків із громадськістю) та (за сумісництвом) у
Волинській обласній філармонії. Член Національної Спілки письменників України з 2005 року. Поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, критик, філософ, композитор-аматор (псевдо «Ігор
Берестюк»). Лауреат обласної літературно-мистецької премії імені Агатангела Кримського.
У 2003 році видав першу поетичну книжку — збірку верлібрів «Редактор снів».
Автор ліричного трикнижжя «Зодіакальне світло» (2008), збірки психоделічної прози «Хованки в житі» (2009), есеїв «Леся Українка: містика імені й долі», «Павло Тичина: таїна життя
і творчості» (2005), «Григорій Сковорода: Місія Посланця» (2008), «Павло Тичина: нові штрихи до містичного портрета» (2012), трактату в особах «Агатангел Кримський: поклик Сходу»
(2012), науково-фантастичної розвідки «Відлуння доісторичних цивілізацій?» (2013, самвидав), роману-есею в листах, інтерв'ю і коментарях «Тарас Шевченко: від імені — до Місії»
(готується до друку), публікацій у періодиці України, Польщі, Словаччини, Греції та ін. Пісня
«Лесі Українці» (на вірші Лілії Михальчук) стала своєрідною візитівкою тріо бандуристок Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки «Дивоструни» (керівник —
професор Мирослава Сточанська).

«НУ, ПРОЩАЙ, МОЯ НАЛЬО…»
(«Білоруський слід» у долі й творчості
Володимира Сосюри)
Літературні 1920-ті без загадок — як Африка без спеки. У Володимира
Сосюри їх хоч греблю гати, причому славнозвісне cherche la femme («шукайте
жінку»), мабуть, ніде так не присутнє, як тут. Принаймні у п’яти творах поета
згадується жінка із таємничим іменням Наля. Вперше це ім’я (при спробі
знайти Налю в Мережі, Google нерідко «підкидав» мені то «Надю», то
«Наталю») зринуло зі сторінок здвоєного 11-12-го числа часопису «Червоний
шлях» за 1925 рік в диптиху «З циклу «Білорусь»» (с. 38—40), який, до речі,
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Ігор Ольшевський

187

za lat radzieckich, включався вряди-годи навіть до видань у серії «Шкільна
бібліотека» (зокрема, є він у «дніпровському» вибраному 1972 року):
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Співаю я у юнім русі
під шум осніжених гаїв.
Під синім небом Білорусі
я рідну дівчину зустрів.
Ранкова даль і днів буруни.
О каре золото очей!..
І кров вином огненнорунним
по жилах солодко тече.
До серця тисну з теплим болем
я пальці радісні твої.
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Завод. Окраїна і поле,
а вдалині — гаї, гаї.
Життя моє на зорі лине
і повертається з-за хмар.
Прийшов до тебе з України
смуглявнй ніжний комунар.
У полі ми. Ідем у далі.
Немов веселка сніжна путь,
і на щоках моеї Налі
сніжинки тануть і цвітуть1.

Друга зустріч читача з Налею — у теж здвоєному 2-3-му числі «Життя
і революції» за 1926-й рік (с. 5), — була повним контрастом оптимістичному настроєві щойно цитованого твору: в елегії «Моє сяйво погасло навіки»
панує суцільний сум, ба навіть із відтінком трагізму, хоч в останньому подеколи вчуваються й нотки декадентської претензійності (особливо це помітно у паралелі з відомим образом-символом із вірша визначного американського поета-романтика Едгара Аллана По «Ворон»):
Тишина. Ні зітхання, ні руху.
Не залить мені муки вином.
Тільки ворон погрозливо й глухо
закричав за холодним вікном2.
Звертаючись чи то в думках, чи листовно до коханої, ліричний герой
згадує момент розлуки з нею:
Я пригадую ніч розставання.
Це було за огнями села.
Ти дивилась на мене востаннє,
одірватись ніяк не могла..
Сосюра В. Твори . У 4 т. / Володимир Сосюра. — К. : Дніпро, 1986. — Т. 1. Поезії 1916—1930. —
C. 320—321.
2
Сосюра В. Вибрані твори. У 2 т. / Володимир Сосюра; упоряд. Сергій Гальченко. — К. : Наук.
думка, 2000. — Т. 1. Поетичні твори. — С. 142.
1

Володимир Сосюра (25 грудня 1897 (6 січня 1898), Дебальцеве, Катеринославська губернія — 8 січня 1965, Київ) — український письменник, поет-лірик, автор понад 40 збірок поезій,
роману «Третя Рота», бунчужний 3-го Гайдамацького полку
АрміїУНР.
Людина складаної долі, яка тим не менш завжди пам’ятала
про патріотизм та національний обов’язок. Один з самих відомих
і популярних віршів авторства В. Сосюри — «Любіть Україну».
На фото: Володимир Сосюра, кінець 1920-х років.

Темний вітер сміявся над нами,
нахилялися віти німі.
Ти плече м’ні змочила сльозами
і з риданням пропала у тьмі.
...........................
Пригадав я під зоряним небом
безпощадної пристрасті яд...
Я б давно повернувся до тебе,
та не можу вернутись назад 3.
Знову згадавши про зловісного ворона, він завершує свого уявного
«листа» на зовсім безвідрадній ноті, збираючись звести рахунки з життям:
Ну, прощай, моя Нальо, я п’яний.
Я іду у далекі краї.
Поцілунок останній нагана
нагадає про губи твої4.

...Офіцерів крики тонкі...
кроки... зброя... сніг...
Ми стріляли й в ополонку
опускали їх.
Як забуть їх бліді руки
й очі ті німі,
де шуміли верби глухо
вітами у тьмі?
Ой ряди, од снігу сині,
і огні заграв!..

Офіцер своїй дружині
перстень передав.
Він сказав: «Пождіть хвилинку,
я шинель зніму», —
і навів я карабінку
прямо в лоб йому...
Тільки крик: «За Україну!» —
Тільки сніг і кров...
Але я його дружини
й досі не знайшов5.

Епізод, про який ідеться в поемі-баладі — має реальне підґрунтя, його
згадано у «Третій Роті»:
Сосюра В. Вибрані твори. У 2 т. / Володимир Сосюра; упоряд. Сергій Гальченко. — К. : Наук.
думка, 2000. — Т. 1. Поетичні твори. — С. 142—143.
4
Там само. — С. 143.
5
Там само. — С. 150—151.
3
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Ще не встигли висохнути сльози на очах сентиментальних читачок цієї елегії, як у «Червоному шляху» (1926, ч. 3, с. 5, 6) з’явилася ще трагічніша «історія від Сосюри» — ліробалада «Перстень». Після згаданої публікації й повторення у збірці «Золоті шуліки» (1927), поезія ця з ідеологічних
міркувань не передруковувалася аж до 1988 року. Герой балади (а по суті  
— невеликої поеми) повернувшись із фронту в рідне село, став сількором,
одружився з молодою вчителькою, здавалося б, мирне життя налагоджується. Та одного вечора насмілився юнак розповісти коханій про пережите на
війні, і — що найстрашніше! — згадав про те, як, будучи у лавах повстанців, розстрілював офіцера, й той попросив передати дружині перстень:
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«Розстрілювали варту. Ніч. Караульне помешкання — II клас нашої
станції. Привезли обеззброєних карників і їх начальника з синьою од побоїв, як чавун, мордою, який усе тикав нашого осавула у груди і, хитаючись,
усе хотів йому щось довести і ніяк не міг...
Їх вистроїли. І між ними стояли два білих літуни, яких хлопці випадково збили з аероплана на станції Нирковій. Один капітан (ранений), а другий
— стрункий і спокійний, з мармуровим шляхетним лицем, нащадок графа
[взагалі-то князя. — І. О.] Потьомкіна6.
Цей, з мармуровим лицем, зняв з пальця свого персня, подав його осавулові нашому і сказав:
— Передайте моей жене.
Їх повели»7.
Наслідки такої розповіді, а особливо показу персня, були фатальними  — виявилося, що офіцер той був... попереднім чоловіком учительки. З
горя жінка помирає, а герой тяжко кається, по суті, за подвійне вбивство:
Розстріляв я офіцера
і любов свою8.
Завершується ж балада такими рядками:
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Більше Наля не пригорне,
Ой, не квітне сміх!..
Я ходжу стрункий і чорний
по шляхах моїх.
Тишина. Ну, хто зі мною?..
Тільки біла путь...
Тільки спомини юрбою
на снігу встають.
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Кров — у щоки, кров — у скроні,
знову, знов, як стій:
на заплаканій долоні
перстень золотий...
А над ним обличчя любе,
в ньому жаль і гнів...
І шепочуть мертві губи:
«Ти його убив...»9

Знову — ця таємнича Наля! Хто ж вона, врешті? Може, просто творча
фантазія поета? А якщо ні, то як її насправді звали — Ювеналією? Наталею? Надією? Неллі? Й чи про одну жінку йдеться?
Як уже мовилося, вперше згадка поета про Налю з’явилася у поезії
«З  циклу «Білорусь»». Твір цей був навіяний поїздкою Володимира Сосюри
в листопаді 1925 року, — разом із Майком Йогансеном, Володимиром
Гадзінським та ін., — до Білорусі на перший з’їзд літературної організації
«Маладняк» (своєрідний білоруський аналог «Гарту»; наш «Молодняк»
створений був пізніше). І хтозна, може, «повівся» б я таки на підказки
Як бачимо, йдеться про льотчика-білогвардійця, офіцера російської армії. В той же час у Мережі
можна знайти матеріали з аналізом «Персня», де ліричний герой із повстанця раптом стає червоноармійцем, а офіцер — військовиком армії УНР (один із прикладів див. на сайті
http://referatcentral.org.ua/ukrainian_literature_load.php?id=1181&startext=12).
7
Сосюра В. Вибрані твори. У 2 т. / Володимир Сосюра; упоряд. Сергій Гальченко. — К. : Наук.
думка, 2000. — Т. 2. Поеми. Роман. — С. 351.
8
Сосюра В. Вибрані твори. У 2 т. / Володимир Сосюра; упоряд. Сергій Гальченко. — К. : Наук.
думка, 2000. — Т. 1. Поетичні твори. — С. 152.
9
Там само. — С. 153.
6

Білорусі вітер віє.
І летить, шумить авто.
Підійми, кохана, вії, —
Не побачить нас ніхто.
Задивилася Марія
Вярцінскі А. Я пытаюся ў Налі… [Электронны рэсурс] / Анатоль Вярцінскі // Крыніца. —
1997.  — Ч. 8 (34). — С. 43—44. — Рэжым доступу: http://kamunikat.org/krynica.html?pubid=26034,
свабодны. — Загаловак з экрана.
11
Смолич Ю. Твори. У 8 т. / Юрій Смолич. — К. : Дніпро, 1986. — Т. 7. Розповіді про неспокій.  —
С. 592.
10
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Google щодо «Наталі», «відправив» би до Мінська ще й Наталю Забілу і,
знаючи, що поет був свого часу закоханий у неї (зрештою, рецидиви цієї
закоханості вряди-годи давали про себе знати і у 1925-му — згадаймо вірш
«Кожний раз, коли прийду, одчине…»), ототожнив би її з загадковою Налею, якби не натрапив (мабуть, після сотої «мандрівки» мережею) на інформацію, що назву «Наля» має… одна із книг визначного білоруського поета«маладняківця» (а потім «узвишшівця») Володимира (Уладзімера) Дубовки, творчість якого дуже високо оцінював Володимир Сосюра. Це спонукало до думки про реальність принаймні білоруської Налі й до продовження
пошуків. І от, у електронній (pdf) копії 8-го числа білоруського часопису
«Крыніца» за 1997 рік, де чимало сторінок присвячено Володимирові Дубовці, надибую статтю Анатоля Вертинського (Вярцінського) «Я пытаюся ў
Налі…» Анатоль Ілліч згадував там про розмову з іншим відомим білоруським поетом — Максимом Лужаніним (псевдонім Олександра Каратая). Темою розмови була якраз постать і творчість Володимира Дубовки. Розповідаючи про свого літературного побратима, Олександр Амвросійович мовив, що, окрім яскравої зовнішності, дотепності, цікавої манери читання
віршів, уміння переконувати співрозмовників у суперечках Уладзік (так його звали всі, окрім матері, для якої він був Валодзем) вирізнявся з поміж
інших тим, що з’являвся на маладняківських зібраннях і, зокрема, на з’їзді
не сам, а з коханою дівчиною — поетесою з Могильова Налею (Анастасією) Марковою. На запитання А. Вертинського, чи гарною була Наля, Максим Лужанін відповів, що дівчина була на вроду не те щоб гарною, але миловидою, світлою, з дуже виразними очима10.
Поміркуймо тепер, чи могла така дівчина пройти повз увагу хоч і одруженого (шлюб, щоправда, уже тріщав по всіх «швах»), хоч і зацикленого на
пам’яті про втрачену Констанцію Рудзянську, але від того не менш велелюбного Сосюри? Та певно, що ні. Не беруся судити, чи стосунки їхні так і залишилися платонічними, а чи був конкретний «стрибок у гречку», але незле
при цій нагоді згадати слова Юрія Смолича, котрий у своїй книзі «Розповіді
про неспокій немає кінця», згадуючи про В. Сосюру, писав, що Володя «закохувався з першою космічною швидкістю»11, і з такою ж швидкістю ця закоханість минала. З тієї ж таки поезії про Білорусь видно, що спалах почуттів
у поета не був тривалим — під час поїздки було принаймні ще одне знайомство: свого вірша він завершує уже любовною згадкою про якусь Марію:
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в неба синю сонну гать.
Тільки щоки червоніють
та сніжинки мерехтять.
Вже й село. Сумні паркани.
Стіни снігом занесло.
Ой село моє кохане,
деревлянеє село!
Вийшли ми. І сніг, і вечір.
Шелестять якісь слова.
Віддаються милі плечі,
тане-в’яне голова.
Вітер щоки нам лоскоче,
напливає, лине тьма.
Зорі — в зорі, очі — в очі,
губи — в губи, нас нема12.
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І це не «самоцензура» 30-х—40-х (як згодом у «Червоногвардійцеві»):
до одруження з М. Даниловою було ще добрих шість років, а згадку про
Марію подибуємо ще в першій «червоношляхівській» публікації13. Звісно,
можна «ввімкнути»містику і вивести теорію про «пророче видіння» Сосюри щодо майбутнього кохання і шлюбу, чесно скажемо, не надто щасливого
(принаймні у довоєнну пору). А якщо без «видінь», то, очевидно, йдеться
про дівчину-білоруску на ймення Марія. Цікаві й доволі слушні роздуми
Антоніни Негоди у її статті «Мої дні — мов хрести...» — про можливі сакральні, маріологічні мотиви у творчості поета в 30—40 роки14, — до цього
конкретного випадку, на мій погляд, стосунку все-таки не мають — навіть
якщо припустити «суфійський» підхід: надто вже «земні», хоч і красиві,
барви застосовано (образ автомобіля ще більш підкреслює цю, «тутешню»
реальність).
Що ж до того, чи була вона прототипом ліричної героїні написаного в
тому ж таки 1925-му році вірша «Марія» («Зеленіють жита, і любов одцвіта...»), відповідь однозначна — ні, й не могла бути, оскільки надруковано
його було ще у 3-му, березневому числі журналу «Життя і революція» за
вказаний рік, себто більш аніж за півроку до поїздки Володимира Миколайовича на з’їзд «Маладняка».
Та мова у нас не про Марію, а знову ж таки про Налю-Анастасію, точніше про її можливий слід (чи рецидив недавнього почуття) у вірші «Моє
сяйво погасло навіки…» Наскільки у творі відбилося саме білоруське «бліцСосюра В. Твори . У 4 т. / Володимир Сосюра. — К. : Дніпро, 1986. — Т. 1. Поезії 1916—1930.  —
C. 322.
13
Сосюра Волод. З циклю «Білорусь» [Електронний ресурс] / Володимир Сосюра // Червоний
шлях. — 1925. — Ч. 11—12. — С. 38—40. — Режим доступу : http://escriptorium.univer.kharkov.ua/
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кохання»? Як на мене, образний перегук «Білорусі» з пізнішою елегією
більш аніж очевидний:
Ще одгора на небокраї,
де промінь дня останній зник,
а вже з-за мурів виглядає
золоторогий молодик.
(«З циклу «Білорусь»»)15
Я — мов сон. І навколо нікого.
Ні обличчя, ні крику із тьми.
Тільки місяць осріблені роги
показав із-за муру на мить.
Подививсь і розтаяв туманно,
нагадав про далеке село.
(«Моє сяйво погасло навіки…»)16
Чи могла «ніч розставання» (рядки про неї цитувалися кількома сторінками вище) після короткого знайомства викликати таку бурю почуттів?
Певен: у випадку з Сосюрою — могла (навіть попри одруження, інші
знайомства, флірти й фізичні близькості). Поїздка до сябрів, найрадше, збіглася з ейфорійним періодом у житті поета. Звідси — почуттєвий «стрибок» від Налі до Марії й знову до Налі. Звідси й незавершеність циклу «Бі
лорусь»: не дописав, бо ейфорія минула, змінившись депресією, підсиленою згодом реальною драмою — розлученням із Вірою Берзіною. В такі
моменти людина особливо болісно аналізує своє минуле («Не дає мені жити
минуле» — «Ой, весна…»). Тож і Констанція «випливла» з юності, й бі
лоруські зустрічі забарвились у зовсім інші, набагато похмуріші кольори.
Чому плакала Анастасія, прощаючись із поетом? Якщо це не авторський домисел, гадаю, що в цих сльозах могло бути «закодовано» багато
чого — і раптовий спалах почуття до «смуглявого ніжного комунара» з
України, й муки совісті (адже на той час вона була «зайнята» В. Дубовкою — зрештою, невдовзі Н. Маркова розпрощалася й з ним, влаштувавши
особисте життя з іншим). Згадаймо, що й Сосюра, згадуючи той листопадовий порив, і, напевно, слова дівчини про те, що їм не суджено бути разом,
що вона все-таки любить Уладзіка, пише:
Ти до мене любила другого,
і не в силах цього я забуть17.
Ю. Бурляй, щоправда, припускав, що ліричним адресатом вірша «Моє
сяйво погасло навіки…» могла бути Констанція Рудзянська, але це неможливо в принципі — адже «другий» (інший) у неї з’явився п і с л я знайомства з В. Сосюрою, коли той «пішов на фронти».
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…Наган, на щастя, не знадобився поетові, так і залишившись у віршах
ще одним арґументом для критиків, котрі звинувачували В. Сосюру в занепадництві. Але того ж по суті місяця, «Червоний шлях» друкує, як ми вже
знаємо, ліробаладу «Перстень», героїню якої теж звуть Налею, а герою надано певних рис автора («стрункий і чорний»). Чому Поет дав ім’я «білоруської коханої»жінці, яка за сюжетом має померти? Чи не маємо ми справу
із ситуацією, подібною до тієї, що свого часу спричинила появу поетичної
сюїти Павла Тичини «Панахидні співи» (1913). Існує, як відомо, щонайменше два погляди на цю проблему. На думку прихильників повісті-есею Павла Загребельного «Кларнети ніжності» у циклі П. Тичини відбилася його
скорбота за кузиною сестер Коновал Наталею, котру він кохав і яка передчасно згасла від сухот. Прибічники ж версії, що її обстоював Станіслав
Тельнюк, вважають, що йдеться про Полю Коновал, котра зрадила поета, й
він таким чином намагався переконати сам себе, що дівчина «померла» особисто для нього. То, можливо, даючи вчительці з «Персня» ймення Наля,
Володимир Сосюра намагався поставити крапку у своїх почуттях, знаючи,
що взаємності годі чекати — просто обоє на якийсь момент «втратили голову», а тепер настало «пробудження»? Принаймні, така версія, гадаю, має
право на життя…
Та чи поставлено крапку в нашій, читачу, історії про Налю? Боюся, що
ні, і ось чому.
1926 рік… Депресія триває. Спомини про білоруські зустрічі знову
змінюються ламентаціями про Констанцію. У 5-6 числі «Червоного шляху»
з’являється друком новий вірш — це вже цитована-перецитована у цій статті «Ой, весна!..», де панна з Бахмута знову представлена як єдине, безповоротно втрачене кохання поета, й на тлі його розпачу немилими видаються
згадки про будь-яких інших жінок. У другій строфі оригіналу (на сторінці
14-й) читаємо:
Ну чого я не можу забуть,
ну чого я не можу згадати
твої губи, і плечі, і грудь,
весь твій стан молодий і проклятий?..
Під очима і в’яне, й горить.
Я не хочу ні Налі, ні Раї... 18
Я нікого не можу любить,
бо тебе до нестями кохаю...19.
Але чи тільки про сентиментальні згадки йдеться? Еротично забарвлене слово «хочу» (подане через заперечення — «не хочу») натякає на те, що
це були аж ніяк не платонічні мрії: особливо симптоматичною є присутність в рядку «Раї» — поза всяким сумнівом, це Раїса Троянкер, cлавнозвісна
«Рай-я», секс-символ українського літературного авангарду 20-х років, про
У подальших авторських редакціях Раю замінено на Майю. Ще одна загадка?
Сосюра В. Ой, весна!.. [Електронний ресурс] / Володимир Сосюра // Червоний шлях. — 1926. —
Ч. 5-6. — С. 14. — Режим доступу : http://elib.nplu.org/view.html?&id=7259, вільний. — Назва з
екрана.
18
19

20
Хто хоче більше довідатися про цю неординарну жінку-вамп і, попри все, талановиту поетесу,
раджу прочитати статтю Ярини Цимбал «Циркачка, дворянка і комуністка: три еротичні поетеси
20-х років» на сайті «ЛітÁкцент» (http://litakcent.com/2016/03/11/cyrkachka-dvorjanka-i-komunistkatry-erotychni-poetesy-20-h-rokiv). Окрім Раїси Троянкер, читач знайде там чимало цікавої інформації про інших поетес того часу — Наталю Забілу та Люціану Піонтек.
21
Сосюра В. Твори. У 10 т. / Володимир Сосюра. — К. : Дніпро, 1970. — Т. 1. Поезії. — С. 125—126.
22
Там само. — С. 189.
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чиї любовні пригоди ходили легенди — мало хто не піддався її чарам (не
став винятком і Володимир Сосюра)20. І сусідство з Раєю Налі… Виходить,
поет встигав усюди, і в Мінську чи безіменній білоруській вйосці теж усе
було «по-дорослому»? Отут би я радив не поспішати з висновками, оскільки маємо ще одну згадку-загадку — у вірші «В клубі» (1928):
У минулім і радість, і жах...
Не піду ні до Лії, ні Налі.
Знов приснилися тіні на шалі
й милі губи в солодких сльозах...
«Не піду…» В цих словах — явна ознака того, що обидві жінки мешкали у Харкові й, очевидно, вряди-годи давали Сосюрі плотську розраду в
його стражданнях. Годі гадати, чи це було їхньою професією (адже НЕП
«надворі»), а чи, так би мовити, «хобі»… Одне зрозуміло — Наля із цього
вірша (і, мабуть, із «Ой, весна!..») — ніяк не може бути білорускою Анастасією Марковою (не ходив же Поет щоразу пішки до Могильова?).
Є ще один нюанс. 1924 року Володимир Сосюра написав поезію «Дві»
Роком пізніше її було опубліковано у збірці «Сьогодні» (1925). У цьому творі Поет зі звичною для нього безпосередністю зізнається читачеві у своєму
адюльтері, причому називає ім’я цієї «жінки на стороні» й запевняє, що…
любить обох — її й дружину (на той час — Віру Берзіну) — о д н а к о в о:
Вийду з нею під зоряне горно,
У далеку від мене дорогу
де тополі холодні шумлять…
од’їжджає свердловка сумна.
Нам земля своє лоно розгорне
В ній лишилось багато старого,
і запахне весною рілля.
І мене покидає вона.
А коли повернусь я додому,
А люблю ж я її, як і Неллі, —
вже ніхто, де я був, не спита.
в ній вся радість, вся мука моя…
Буде щасно мені од утоми,
Йшла вона у солдатській шинелі
і пристануть листки до пальта…
за Комуну на смерть, як і я.
Тільки ж чому цвітуть менестрелі
Буду їй говорить не до ладу,
у печальній, у тихій душі
що її так не любить ніхто…
і білява у сірій шинелі
Потім квіти, маленька кімната
кличе вдаль на далекій межі?..21
і на Неллі циганський платок…
А у десятитомнику (1970—1972) шостий рядок другої строфи «Ой,
весна!..» звучить так: «Я не хочу ні Неллі, ні Майї»22. Неллі не є самостійним жіночим іменням. У англомовних народів це зазвичай пестливий варіант імен Елінор, Еллен, Хеллен, тобто, по-нашому, Елеонори й Олени. Відомо, що романтичні стосунки пов’язували Володимира Сосюру з поетесою і співачкою Оленою Пашинківською-Котовою, знаною у 20-ті—на по-
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чатку 30-х років під псевдо «Олена Журлива». Може, тією загадковою Неллі
й водночас іще однією Налею (так поет, — після знайомства з Н. Марковою, — міг звати й інших своїх пасій, особливо зі схожими за звучанням
іменами) була саме вона? Хоча навряд — О. Журлива стала харків’янкою
лише 1926 року, а «Двох» написано у 1924-му… Хіба що можна припустити ситуативні приїзди Олени Костівни в ті часи до «першої столиці»… Принаймні, з «Третьої Роти» можна довідатися, що поет знав її ще до Харкова,
в часи визвольних змагань 1918—1920 років:
«В офіціозі Директорії «Україна» друкувались вірші Стаха (Черкасенка)
і Олени Журливої. Я дуже заздрив Олені Журливій, бо Володимирові Самійленкові я що дам вірші, а він кладе їх до кишені і «забуває» про них»23.
А можливо, це якась інша жінка, котра не належала до літературних кіл
(етнічно вона могла мати й українське, і російське, й єврейське, і навіть
ромське походження — звідки такий акцент на Неллі в «циганському платку» й на ромі-катериннику, котрий має заграти ліричному героєві «Розлуку» на «старенькій шарманці»?), але в Сосюрі любила насамперед популярного поета. Сам же Співець Любові до Жінки й України не надто вірив у
таку підігріту власною літературною славою жіночу увагу, волів, щоб у
ньому кохали не відомого вже в ті роки митця, а «просто людину»:
А коли я не був поетом,
Срібним морем роялеві згуки
і дівчата любили мене
розлива, ніби вечір лункий...
не за лаком покриті штиблети,
Я не знаю, чому мої руки
не за слави проміння ясне...
так безумно цілують жінки.
Їв в садах я з шахтьорками сливи,
Все цілують і губи, і щоки,
цілував їхні губи міцні...
гладять плечі і брови сумні...
«Мій поет, золотий, кароокий...» — Мабуть, більше таким щасливим
вже ніколи не бути мені.
не одна вже казала мені.
А тепер я повірить не можу
А мені так болить, так криваво...
навіть тій, що кохає мене.
Як хотів би я жить не таким.
І щоночі і рву, і тривожу
Бо жінки карі очі крізь славу
рвійну душу сумнівів огнем24.
бачать зором сп’янілим своїм.
Явно відлунює з 1927-го:
Я б писать поезії покинув,
щоб любов загублену вернуть25 —
чи з 1925-го:
Нехай відомий я поет,
але собі я невідомий26.
І чи не звідси оте категоричне «не піду»?
Сосюра В. Вибрані твори. У 2 т. / Володимир Сосюра; упоряд. Сергій Гальченко. — К. : Наук. думка,
2000. — Т. 2. Поеми. Роман. — С. 384.
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2000. — Т. 1. Поетичні твори. — С. 201–202.
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23

Літаратуразнаўства

З настанням 30-х усі «Неллі», «Налі», «Констанції» стрімко зникають із
його поезій, поступившись образові «синьоокої Марії». Хоча… Є у Сосюри
вірш «Юніє», що входив до проскрибованої збірки «Серце» (1931), але написаний роком раніше ще не одруженим із Марією Даниловою поетом. У
ньому автор, ніби й не спокушений ні символізмом, ні футуризмом, вдався
(ледь не на межі «зауму») до гри алітерацій та новотворів, які — смію припустити, — були засобом кодування імені коханої (як у Павла Тичини — до
речі, у згаданому вірші вжито і тичинівський неологізм «золотан» із циклу
«Харків»). У них можна розпізнати і Налю (Неллі?), й невідому (а може,
комусь і відому) Лію, до яких він за два роки до того зарікався «ходити»:
Леліє, льоналю, леліє!..
Життя — не омана, не дим,
коли і цвіте, і юніє
над краєм щасливим моїм.
Леліє, льоналю, леліє,
люлю, золотане, люлю.
Ніхто так любить не уміє,
як я Україну мою27.
До речі, не варто скидати з рахунку й можливого «білоруського відлуння» — бо ж цей твір написано 1930 року, а саме тоді поет працював токарем
у Ленінграді, де вже мешкала… Анастасія Хмара — колишня Наля Маркова. Не беруся судити, чи знав про це Володимир Сосюра, але якщо знав, чи
міг проіґнорувати можливість бодай однієї зустрічі — нехай навіть останньої (адже Анастасія Павлівна була на той час уже в шлюбі, активно працювала як педагог і, напевно, вже не бажала для себе жодного «компромату»)?
І чому для працевлаштування поет обрав саме місто на Неві? І що за «знайома» приходила в готель до Сосюри, коли той був там за рік до того з делегацією письменників УСРР, і «впала в око» Іванові Микитенку, що поглибило конфлікт між обома митцями?
Загадок, як бачимо, не бракує, й питання, чи знайдуться на них відповіді, можна (принаймні поки що) віднести до числа риторичних. Наразі лишається хіба що констатувати: глосолалійний28 «сплеск» у вірші «Юніє» —
це, либонь, останній слід Налі (чи Наль) у поезії Володимира Сосюри.
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Сосюра В. Вибрані твори. У 2 т. / Володимир Сосюра; упоряд. Сергій Гальченко. — К. : Наук. думка,
2000. — Т. 1. Поетичні твори. — С. 236.
28
Глосолалія — виголошення різних звуків незрозумілою мовою в стані релігійного екстазу чи поетичного натхнення.
27

Ганна Севярынец

БЕЛ

Нарадзілася ў 1975 годзе у Мінску,
скончыла філалагічны факультэт БДУ,
аспірантуру па кафедры рускай лі
таратуры. Працуе настаўніцай, гадуе
траіх дзяцей. Як літаратуразнаўца
выдала кнігі «Уладзімір Дубоўка. Ён і
пра яго» (дакументальная біяграфія
У.Дубоўкі) і «Выбраныя творы» Алеся
Дудара. Аўтарка раману «Дзень святога Патрыка».
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Беларускія ночы Уладзіміра Сасюры
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Як цікава часам бывае скласці суцэльны малюнак падзеі з пазлаў архіў
ных дакументаў і мемуарных сведчанняў. Яшчэ цікавей — складаць малюнкі настрояў і эмоцый, захапленняў і пачуццяў, якія трапечуцца пасярод
пажаўцелых лістоў архіўнай справы кволым матыльком.
Уладзімір Сасюра ўпершыню прыехаў у Менск у лістападзе 1925 года
дэлегатам ад Украіны на з’езд Усебеларускага аб’яднання паэтаў і пісь
меннікаў «Маладняк». Гэтая незвычайная і вельмі харызматычная падзея
стварала ў Менску асаблівае эмацыйнае напружанне: дзясяткі маладых,
прыгожых, таленавітых хлопцаў і дзяўчат упершыню на такім сур’ёзным
узроўні дэманстравалі сваё права звацца перадавым атрадам беларускай
культуры. Для ўкраінскага паэта тры лістападаўскія дні 1925 года сталі часам нараджэння вялікага сяброўства — і нешчаслівага кахання.
У аддзеле рукапісаў Нацыянальнай акадэмічнай бібліятэкі імя Коласа
АН Беларусі захоўваецца ліст Уладзіміра Сасюры да Уладзіміра Дубоўкі.
«Любий, світлий страднику!
Хіба забути:
«О Беларусь, мая шыпшына,
Зялёны ліст, чырвоны цвет…»
І ту ніч, коли я ночував у тебе, і ми один одному одкрили свої серця,
повні любові: твоє — до Білорусі, моє — до Україні.
Як ми один одному читали про це вірші, повни гніву і любові.

Ні! Це назавжди лишилося в моєму серці. Та місячна ніч і ти, коло
мене — босій на снігу. Це між іншим смішна деталь, якої я теж не забув…»
(З ліста У.Сасюры да Ул.Дубоўкі ад 5/10-1959,
ЦНБ АН РБ, ф.14, воп.1, спр.693, арк.1).

Гэта сяброўскае прывітанне, успамін шчаслівай маладосці, патрабуе
расшыфроўкі: што адбывалася «тою ніччу», чаму Дубоўка апынуўся босым
на снезе, і пра што вялася тая шчырая гутарка, якой абодва не забыліся ў
жыццёвых пакутах?
Адказ месціцца ў невялікіх успамінах Уладзіміра Дубоўкі, напісанных,
хутчэй за ўсё, на запыт якогась з украінскіх часопісаў (факт публікацыі, нажаль, не ўстаноўлены):
«У канцы 1925 году ў Мінску быў з’езд маладых беларускіх пісьменнікаў
(«маладнякоўскі з’езд»). У складзе ўкраінскай дэлегацыі прыязджаў на
гэны з’езд і Уладзімір Сасюра. Я спыняўся на прыватнай кватэры. Адну ноч
у мяне начаваў Уладзімір Мікалаевіч, бо мы загаварыліся і не было сэнсу
ісці ў гасцініцу. Кладучыся спаць, мы надумалі выйсці глянуць на месяц і
ясныя зоры. Уладзімір Сасюра накінуў на сябе кажух, а я выйшаў босы. Так
мы доўга і пастаялі, пакуль па вершу не прачыталі ў гонар яснага месяца.
Калі Ул. Сасюра заўважыў, што я стаю босы, дык ён аж зжахнуўся. Але я
супакоіў яго, што малым яшчэ я па кіламетры прабягаў па снягу, што ў мяне
загартоўка такая… Сапраўды, мы многа аб чым тады гаварылі, многа
вершаў прачыталі, і не толькі сваіх уласных, але і М.  Рыльскага, якога я
многа вершаў ведаў напамяць, і П.Г.Тычыны ды і нашага Янкі Купалы. Гэта
фактычна і было нашае самае грунтоўнае знаёмства адно з адным, пачатак
нашага пабрацімтсва.

Літаратуразнаўства

(Ул.Дубоўка. Успамны пра Уладзіміра Сасюру.
ЦНБ НАН РБ, ф.14, воп.1 адз.з.337, л.3).
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Уладзімір Дубоўка і Уладзімір Сасюра, 25 лістапада 1925 г.
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Абодва Уладзіміры ў тую ноч былі ўзруша
ны не толькі каханнем да Радзімы — у сэрцах
нараджалася і буяла каханне да дзяўчыны.
Дубоўка якраз перажываў драматычную і натх
няльную гісторыю з паэткай-маладнякоўкай Наляй Маркавай, адрасаткай ягонага зборніка
вершаў «Наля», Сасюра ж, здаецца, закахаўся ва
ўсіх беларускіх дзяўчат, адразу і паасобку.
Вось што ўспамінае пра тыя дні жонка паэта
Язэпа Пушчы Станіслава Плашчынская:
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«Скончылася паседжанне. Да мяне падыхо
дзіць муж і знаёміць з Сасюрам. Мы разам пайшлі ў тэатр. Па заканчэнні спектакля Сасюра
папрасіў дазволу правесці нас дадому. Пушча з
Сасюрам гаварылі аб з’ездзе, аб выступленнях,
чые выступленні спадабаліся, чые не. Развіталіся каля нашага дома. Назаўтра Язэп раніцой
пайшоў на з’езд. А я павінна была пайсці да
знаёмай. Выходжу з дому — а каля ганка стаіць
Сасюра. Пытаюся: «А што вы тут робіце?» —
«Вас чакаю». — «А навошта?» — «Мне вельмі
захацелася Вас убачыць».
Наля Маркава.
Мяне гэта вельмі збянтэжыла. Я не давала
ніякага поваду для спаткання. Я сказала, што іду да сяброўкі. А яна жыве за
паркам Горкага. Была цудоўная раніца, падаў сняжок. Настрой быў добры.
«Дазвольце Вас правесці?» І мы пайшлі разам. Было прыемна, але й няёмка.
Калі мы развіталіся, Сасюра цалаваў мне рукі і прыціскаў да сябе. А назаўтра
падарыў мне верш:
Коханій Стасі1
Співаю я у юнім русі
Під шум осінковых гаїв.
Під синім небом Белорусі
Я рідну дзівчіну зустрів.
Ранкова даль і днів буруни,
О каре золато очей
І кров вином золоторунним
По жилах солодко тече.
До серца тисну з теплим болем
Я руки радісно твої,
Завод, окраіна і поле,
А в далині гаї, гаї.
Це перад нами простяглася,
Немов веселка, сніжна путь.
1

Чытачу будзе цікава параўнаць гэтыя радкі з вершам, працытаваным на с. 188 альманаха. (Заўвага рэд.)

А на шчоках у любій Стасі
Снежінкі тануць і цвітуть.
Володімір Сосюра.
26/11-1925.
Я ўсё расказала мужу і дала яму
гэты верш. Яго гэта пакрыўдзіла.
З’езд скончыўся. На развітанне быў
банкет у рэстаране «Еўропа». Усе раз’
ехаліся. У нашым жыцці зноў быў мір,
бо мы кахалі адно аднаго. Пра Сасюру
амаль забыліся. І раптам мы ад Сасюры
атрымліваем ліст, а ў ім фота з такім над
пісам:
«Любимой Стасе. Далёкой снежинке. Моему страданию и радости в знак
воспоминания о Володе и его далекой
любви. В Сосюра. 18/12-1925».
Язэп напісаў Сасюру вельмі цёплы
сяброўскі ліст, у якім папрасіў яго болей
не пісаць і не ўносіць у наша жыццё разлад. І мы абое распісаліся».
(С. Плашчынская. З дзён далёкіх і блізкіх.
Полымя, 1992, №6).

Стася Плашчынская, жонка Язэпа Пушчы.

Літаратуразнаўства

Паэты існуюць у сусвеце вялікіх эмоцый і незвычайных пачуццяў —
інакш немагчыма складаць словы ў паэтычныя радкі. І гісторыя гэтых
пачуццяў часам цікавейшая за гісторыю якіх заўгодна падзей.
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Життєпис та творча діяльність
Олександра Корольчука в контексті
культурного життя Берестейщини
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Олександр Іванович Корольчук (12.12.1883, с. Величковичі Гродненської губернії, нині в Брестської області — 03.03.1925, Запоріжжя) належить до тих постатей, що залишили помітний слід в історії українського
театру, відігравши одну із ключових ролей у формуванні національного ми
стецтва на нових державотворчих та естетичних засадах.
Початок театральних зацікавлень Корольчука припадає на 1902—1904 рр.,
коли він працював службовцем у канцелярії Брест-Литовського гарнізону
Гродненської губернії, що входила до складу Російської імперії. На поч. 10-х
рр. ХХст. припадає послаблення заборони щодо культурної діяльності на
території Брест-Литовська [1, с.111—118] і на території гарнізону виникає
аматорський польсько-український театральний гурток, що складався із
офіцерів та службовців гарнізону. Для цього було облаштоване одне із просторих складських приміщень біля Хомських воріт на території безпосередньо Брест-Литовської фортеці, що, власне й слугувала місцем для розташування гарнізону.[2, с. 571].

Олександр Корольчук (в центрі) на чолі театру імені Марії Заньковецької — це найстарший Державний
театр України, який восени 2017 р. відзначів своє 100-річчя від дня заснування. З 1945р. і до сьогодні
театр перебуває на стаціонарі у Львові До речі, О. Корольчукові в грудні 2017 р. виповнюється 135 років як і Владиславу Голубкові (білоруському театральному діячеві).

Варто зауважити, що театральна діяльність Олександра Корольчука у
Брест-Литовську, зокрема у функціонуванні згадуваного українсько-польсь
кого аматорського театру на території місцевого військового гарнізону
(який розміщувався у межах сучасного Національного заповідника «Брестська фортеця»), має значення не тільки для історії українського театрального процесу. Проте сьогодні не існує жодної окремої розвідки про театральний процес у Брест-Литовську ні в українському, ні польському, ні в білоруському театрознавстві.
Навпаки, у двотомовій енциклопедії «Театральна Білорусь» театральне життя Брест-Литовська характеризується як маргінальне явище, передовсім через відсутність належного сценічного приміщення. Відтак, театральний процес у краї став розвиватися системно лише із стаціонуванням
у місті 1972 р. Брестського академічного театру драми і комедії, а також зі
створенням Брестського обласного театру ляльок.
Наше дослідження є актуальним ще й тому, що в ньому вперше в історії театрознавства розглянуто мистецьку діяльність Олександра Корольчука
в контексті театрального процесу у Брест-Литовську. Цей аналіз дозволяє
простежити витоки і формування національної самосвідомості Олександра
Корольчука. Тобто, як переконуємося, митець формувався в умовах геогра-
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Із збірки Музею театрального, музичного і кіномистецтва України у Києві.
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фічного і культурного пограниччя, адже тогочасний Брест-Литовськ — це
територія своєрідного синтезу української, польської, білоруської, єврейсь
кої, російської культур. Таким чином, вивчення духовно-естетичного життя, зокрема театрального, у цьому краї, процесів національної ідентифікації
окремих особистостей є вагомим для з’ясування передумов формування
модерної нації в умовах тривалої бездержавності.
На нашу думку, перш за все варто охарактеризувати розвиток театрального мистецтва у цьому краї, а відтак — чіткіше окреслити формування
мистецького світогляду Олександра Івановича Корольчука.
Отже, аналізуючи театральний процес у Брест-Литовську варто зазначити, що на цих теренах тривалий час розвивався єзуїтський театр. Власне
історія єзуїтського театру у цьому регіоні обіймає доволі тривалий проміжок
часу — з 1571 по 1773 рр. (тобто аж до скасування Папою Римським ордену
єзуїтів як такого). Єзуїтські театри функціонували при школах та колегіумах, тому розвиток цього театру тісно пов'язаний із розвитком шкільництва
й освіти у цьому регіоні. Мережа шкільних закладів, окрім університету у
Вільно включала школи та колегіуми при ордені єзуїтів у Гродно, БрестЛитовську, Пінську, Кобрині, при яких існували ці студентські театри. Тим
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Олександр Корольчук (вгорі, його рука знаходиться на плечі Бориса Романицького) в колі своїх
соратників. Збоку: учень Марії Заньковецької — Борис Романицький (після смерті Корольчука очолить заньківчанський театр). Внизу, той що старший: то відомий український актор комік Федір Левицький, учень Марка Кропивницького (принагідно, зауважу, що Левицький  — один із перших професійних українських акторів, до того ж брав участь у знаменитій виставі
«По ревізії», згадуваного Марка Кропивницького, яка заочаткувала професійний театр у Мінську).
Четвертий на знімку: молодий тоді, а згодом відомий артист, учень того ж таки Олександ
ра Корольчука — Василь Яременко.

Із збірки Музею театрального, музичного і кіномистецтва України у Києві.

Як простежуємо з анонсів часопису «Брест-Литовский листок», виступи мандрівних українських та польських театральних труп були нечисельні
і нетривалі. Так, в обліку українських труп і місць їх мандрівних гастролей,
що його уклав Ю. Меженко, чітко простежуємо, що лише трупи Івана Сагатовського та Миколи Садовського здійснили спробу ознайомити місцеве
населення із українським театральним мистецтвом [3, с. 426—457]. Так,
трупа І. Сагатовського виступала у Брест-Литовську протягом грудня
1906 — січня 1907 рр. Трупа М. Садовського, після успішних літніх гастролей у Катеринославі, у вересні 1907 р. спробувала залучити до українського
театрального життя терени північного Полісся, а саме — здійснила корот
кочасні гастролі у Пінську.
Всі інші мандрівні українські трупи (Михайла Старицького, Панаса
Саксаганського, Онисима Суслова) впродовж 80—90-х ХІХ ст. та 10-х рр.
ХХ ст., як випливає із дослідження Ю. Меженка, найчастіше виступали у
Гродно, Ковно (тепер Каунас), Вільно (тепер Вільнюс), Мінську.
Як довідуємося із спогадів самого актора і режисера Івана Сагатовського, спроба короткотривалих гастрольних виступів у Брест-Литовську
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часом цей вид театру за такий тривалий проміжок функціонування на цих
теренах витворив власний стиль, власні естетичні та виконавські канони.
Тобто, це був різновид студентського або шкільного театру у його католицькій традиції. Про те, що він був досить поширений на теренах Речі Посполитої свідчить той факт, що сьогодні у Національному історичному архіві у
Гродно (Республіка Білорусь) та Національній бібліотеці (м. Мінськ) зберег
лися 8 текстів драматичних матеріалів, як правило анонімних авторів. Наприклад, найвідоміша інтермедія студентського єзуїтського театру має назву «З хлопа король», автор підписався криптонімом «А.L.», а до наших
днів текст дійшов у записі Петра Барики (1637 р.).
Опинившись під владою Російської імперії Брест-Литовський входить
в Гродненську губернію. Культурний розвиток Брест-Литовська потенційно
мало би пожвавити відкриття у 1846 р. друкарні Язепа Завадського. Адже
з’явилася технічна можливість друкувати і поширювати нові драматичні
твори, переклади, а також афіші для ознайомлення мешканців міста з тим
чи іншим виступом, при цьому не переписуючи їх власноруч. Очевидно,
наступним кроком з боку місцевої адміністрації мала стати побудова відповідного театрального приміщення, якого у Брест-Литовську, зрештою, як і
на всій Берестейщині, не існувало взагалі.
Проте розвивати культурне життя у місті не вдалося, адже після антиросійського повстання 1863 р. російська влада повністю заборонила будьяку мистецьку діяльність на прикордонних теренах. Відтак літературномистецьке життя у Брест-Литовську на тривалий час було паралізоване російською цензурою. Тільки після послаблення Емського указу (1876) та
Валуєвського циркуляру (1863 р.) стали можливими не лише окремі постановки українською мовою, а й діяльність українського театру.
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успіхів не мала, передовсім через відсутність відповідного приміщення.
Адже місцевий будинок дворянського зібрання не міг вмістити всіх охочих,
відтак вистави не давали жодних прибутків. Трупа І. Сагатовського опинилася на межі самоліквідації. Така ж ситуація, як зазначав І. Сагатовський,
згодом спіткала і М. Садовського у Пінську, який був вимушений повернутися назад до Києва, хоча перед тим мав намір здійснити повномасштабні
гастролі по території сучасної Білорусі і Литви.
Про те, що ситуація склалася дуже катастрофічно для театральної діяльності мандрівної трупи Івана Сагатовського свідчить також фондова
збірка, що має назву «Канцелярія Мінського генерал-губернатора (1904—
1906 рр.)», яка нині зберігається у Національному державному історичному
архіві Республіки Білорусь у Мінську. Так, в архівній справі, що має назву
«Прохання про дозвіл на влаштування спектаклів, музичних концертів, вечірок і читання лекцій», нам вдалося віднайти розпорядження Мінського
генерал-губернатора В. Ерделі про надання субсидії. І справді, вже 24 серпня 1907р. мінський чиновник виділив: «для Ивана Сагатовского, для антрепринера малорусской труппы асигновку на 200 рублей» [4, Арк.215].
Інший документ з цієї ж справи, а саме — талон на отримання цих коштів у
казначействі генерал-губернаторства, зареєстрований у канцелярії, свідчить про те, що І. Сагатовський отримав ці кошти, які дали можливість продовжити гастрольні виступи.
Під впливом подвижницької, хоча й короткотривалої праці І. Сагатовсь
кого українська інтелігенція Брест-Литовська вирішила продовжувати і
розвивати театральне мистецтво у краї. Саме так виникла ідея, щоб ама
торський україно-польський театр, що функціонував на території БрестЛитовського військового гарнізону, помалу перетворити на професійний
колектив, громадським коштом збудувавши спеціальне театральне приміщення. Окрім коротких відомостей про вистави цього колективу на сторінках місцевої тогочасної преси, нам не вдалося відшукати цілісну фондову
збірку документів і матеріалів щодо діяльності цього колективу. Адже багато джерел було втрачено у роки Другої світової війни через інтенсивні військові дії на території цієї фортеці. Так чи інакше, але діяльність цього аматорського україно-польського театрального гуртка сприяла розвиткові світського театру у Брест-Литовську. Одним із будівничих мистецького життя у
краї став молодий службовець канцелярії військового гарнізону Олександр
Іванович Корольчук.
Корольчук, закінчивши реальне повітове училище в Кобрині, був прий
нятий канцеляристом у Брест-Литовський військовий гарнізон. Відтак, як
службовець цієї інституції Корольчук із перших днів існування аматорського театру мав можливість брати в ньому участь, при чому грав він як у поль
ськомовних, так і україномовних виставах.
Зустріч із Іваном Сагатовським внесла значні корективи у життя і професію Олександра Корольчука. Саме І. Сагатовський скерував молодого талановитого аматора до Пінська, де якраз гастролювала трупа М. Садовсько-

Однак, звідси виникає надзвичайно важливе питання коли і за яких обставин Олександр Корольчук став актором Київського театру Миколи Садовського, тобто перейшов на українську професійну сцену?
У ґрунтовній монографії Василя Василька «Микола Садовський і його
театр» знаходимо відомості про початок виступів Олександра Корольчука
як професійного актора в театрі Миколи Садовського. В. Василько подає
коротку професійну анотацію на кожного артиста театру, щодо Олександра
Корольчука віднаходимо таку інформацію: «Один з видатних учнів Садовського. Працював у театрі (...) до 1920 р. Мав хороші зовнішні та внутрішні
дані: високий зріст, розвинену міміку, пластичну виразність, хороший голос, музичний слух, до того ж вмів добре танцювати» [6.,с.191].
Опираючись на матеріали фондових збірок Національного державного
історичного архіву Білорусі (м. Мінськ) та Центрального архіву-музею літератури і мистецтв Білорусі (Мінськ), і тогочасну київську періодику спробуємо встановити дату початку акторської діяльності Олександра Корольчука.
У ґрунтовній і вичерпній праці Ю. Меженка «Матеріали до історії
українського дореволюційного театру. Розділ 1. Облік українських труп»
дещо ширшу інформацію, у згадуваній праці зазначено, що січні 1907 р. у
Брест-Литовську виступала трупа І. Сагатовського [3, с.466], а вже у верес
ні—жовтні того ж таки 1907 р. у Пінську місцевій публіці презентувала свої
спектаклі трупа Садовського [3, с.447].
На нашу думку, в цю інформацію вміщену у праці Ю. Меженка, варто
внести деякі уточнення. Як простежуємо із анонсів тогочасної преси БрестЛитовська, зокрема часопису «Брест-Литовский листок», трупа Сагатовського виступала в місті над Західним Бугом не в січні 1907р., а в липні, при
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го. Тим самим сприяючи вступу О. Корольчука на професійну сцену. Хоча
за родинними переказами (спогадами дружини Єлизавети Пашкевич-Ко
рольчук та племінниці Людмили Родніної), які наводить у своїй публікації
про Олександра Івановича Корольчука Ю. Бобошко, існувала версія, що митець приєднався до трупи М. Садовського під час гастролей у Брест-Ли
товському, при чому — всупереч волі батьків [5, с. 18—19] Однак, коментуючи ці родинні спогади, Ю. Бобошко слушно зауважив, що трупа М. Са
довського ніколи не виступала безпосередньо у Брест-Литовському, тому,
на думку вченого, він вступив на один сезон до якоїсь інакшої трупи, а тоді
вже приєднався до колективу М. Садовського, як кращого українського театру. Справді, М. Садовський ніколи не виступав у Брест-Литовську, а лише
його театр коротко гастролював у містечку Пінськ.
Уже в трупі М. Садовського, О. Корольчук спочатку був прийнятий у
хор, адже мав приємний баритон. А невдовзі сам майстер М. К. Садовський,
помітивши артистичні здібності О. Корольчука, перевів його як артиста у
штат колективу. Саме тому, О. Корольчук до кінця свого життя був вдячний
своєму старшому колезі І. Сагатовському
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чому на сцені того ж таки аматорського україно-польського театру БрестЛитовського гарнізону.
Інформацію з поточної брест-литовської періодики підтверджують і
афіша, яка зберігається в Центральному архіві літератури і мистецтв Білорусі (м. Мінськ). Ця афіша спектаклю «Наталки-Полтавки» І. Котляревсь
кого, яку зіграла трупа І. Сагатовського. Кошти від цієї вистави пішли на
підтримку місцевої української народної школи в Брест-Литовську [7].
Варто зауважити, що 1907 р. не випадково збігся в часі із виступами на
території Брест-Литовська і його околицями українських труп Сагатовського і Садовського. Адже саме цього року було скасовано понад сторічну заборону у місті на будь-яку культурно-просвітницьку діяльність, в тому числі театральних спектаклів, музичних концертів, функціонування українсь
ких шкіл і т.д. Очевидно, саме тому, розуміючи виняткову важливість моменту І. Сагатовський спрямував кошти від спектаклю на користь нововідкритої української школи у Брест-Литовську.
Виступаючи на території Брест-Литовська впродовж червня—липня
1907 р. мандрівна українська трупа Івана Сагатовського виконувала важливу
культурницьку місію, яка сприяла національній самоідентифікації місцевого
українського населення. Проте, ці виступи були економічно невигідними, саме через відсутність у краї спеціально облаштованого приміщення. Бо ті приміщення, де доводилося виступати драматичним колективам були вміщали
надто малу кількість глядачів, а отже і прибутки від вистав були — мізерні.
Тому не дивно, що одним із приміщень, де доводилося виступати трупі
Сагатовського, було приміщення, де діяв українсько-польський аматорський
гурток, саме на території Брест-Литовської фортеці. Як відомо, корифеї
українського класичного театру часто для масових сцен у своїх виставах залучали місцевих аматорів, тож припускаємо, що саме у такий спосіб відбулось знайомство молодого талановитого українського актора-аматора Олександра Корольчука із професійним артистом, антрепренером Іваном Сагатовським і саме цей митець дав рекомендації початкуючому митцеві до Миколи Садовського, який кілька тижнів пізніше розпочав виступи у Пінську.
Адже в пресі станом на 1907 р. вже широко анонсували відкриття у
Києві першого стаціонарного українського театру, і досвідчений митець
І.  Сагатовський усвідомлював, що для початківця, яким був на той час
О. Корольчук, стаціонарна українська сцена дасть куди більше професійних
можливостей для реалізації свого таланту, ніж мандрівна трупа.
І Сагатовський не помилився: Корольчук незабаром став одним із улюблених учнів Садовського. Про теплі дружні стосунки свідчить тривале
листування з організаційних, творчих і просто родинних справ, яке зберігається у фонді Олександра Корольчука у Музеї театрального, музичного і
кіномистецтва України.
Дебютом, першою роллю Олександра Корольчука як професійного артиста була маленька епізодична роль Акили Акиловича у виставі «Суєта»

І. Карпенка-Карого, яку трупа М. Садовського
зіграла у Полтаві 1907 р., [8, с.4]. Власне, збереглася згадка про цю виставу як дуже успішну, що відзначалася передовсім довершеним
акторським ансамблем. Проте акцент ставився
на тому, що українське суспільство покладає
великі надії на цей театральний колектив у царині розбудови національного сценічного мистецтва [9,с.156]. Саме у редакційній замітці
газети «Рада» з приводу вистави «Суєта»
І.  Карпенка-Карого зокрема, було вперше у
друкованій пресі згадано ім’я Олександра Корольчука у штаті трупи М. Садовського.
Творчий діапазон ролей Олександра Івановича Корольчука у національній драматургії
є досить широкий і різноманітний.
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Відтак, акторські образи Олександра Корольчука слід
типологічно поділити на кілька груп. На нашу думку,
перша група — це ролі з амплуа героя: Остап («Тарас Олександр Корольчук в ролі Франца МоБульба» М. Гоголя у переробці М. Старицького), Недо- ора у драмі «Розбійники» Ф. Шіллера. Із
битий («Невольник» М. Кропивницького), Богдан Хмель збірки Музею театрального, музичного
н
 ицький («Богдан Хмельницький» М. Старицького), і кіномистецтва України у Києві.
Гнат Голий («Сава Чалий» І. Карпенка-Карого), Старшина («Бурлака» І. Карпенка-Карого), Камелюк («Розбійник Кармелюк» Л. СтарицькоїЧерняхівської), Іван Сірко («Гетьман Дорошенко» Л. Старицької-Черняхівської).
До другої групи відносимо ролі актора у національній драматургії: Гнат («Назар Стодоля» Т. Шевченка), Степан («Жидівка-вихрестка» І. Тогобочного), Максим Тихончук («Помста гуцула» К. Підвисоцького), Володимир Петрович («Доки сонце зійде — роса очі виїсть»
М. Кропивницького), Омелько («Безталанна» І. Карпенка-Карого), Акила Акилович та Михайло («Суєта» І. Карпенка-Карого), Григір («Брат на брата» Д. Гріцинського), Михайло
Гурман («Украдене щастя» І. Франка), Микола («Земля» С. Черкасенка), Юрко («Казка старого млина» С. Черкасенка).
До третьої групи ролей у сценічній практиці Олександра Івановича Корольчука ми відносимо характерні комедійні образи: Селім-ага — «Запорожець за Дунаєм» С. ГулакаАртемовського, Микола  — «Наталка-Полтавка» І. Котляревського, Кандзюба — «Сватання
на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка, Скакун — «Пошились у дурні» М. Кропивницького, Гавенда — «Паливода ХVІІІ століття» І. Карпенко-Карого, Гетьман — «На бідного Макара» А. Володського, сотник Козубенко — «Чарівниця» Юльченко-Здановської, Земляника
і Тяпкін-Ляпкін — «Ревізор» М. Гоголя, Купріян — «Старшна помста» М. Старицького (за
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М. Гоголем), Хорунжий — «Вій» С. Черкасенка (за М. Гоголем), Стамескін — «Gaudeamus»
В. Андреєва, Храпко — «Крути та не перекручуй» М. Старицького. Ця група є найчисельнішою в акторському доробку Олександра Корольчука.
До четвертої групи відносимо ролі у так званій національній модерній драматургії ЧуйЧуєнко та Роман Возій — «Натусь» В. Винниченка, Степан Макарович — «Молода кров»
В. Винниченка, Іван Стратонович — «Брехня» В. Винниченка, Пабло де Альварес — «Камінний господар» Лесі Українки. Хоча кількісно творчий доробок Корольчука у цій підгрупі є нечисельний, однак він є важливою складовою у формуванні його мистецького світогляду, а відтак подальшої діяльності як режисера, керманича театральних колективів, театрального педагога, перекладача.

Прикметно, що вже будучи керманичем, режисером та актором театру імені Марії Заньковецької, митець здійснив постановку майже двох третин від усієї драматургії В. Винниченка на сцені цього колективу, так само й історіософська драматургія Лесі Українки зай
мала чільне місце в репертуарній афіші заньківчан.

Акторський доробок Олександра Корольчука, а саме артистичні образи у національних сценічних прочитанях історичної драми, охоплює найдраматичніші моменти із українського державотворення: на сцені у виконанні Олександра Корольчука поставали образи Богдана Хмельницького,
Івана Сірка, Кармелюка, Гната Голого та ін.
Наша розвідка не претендує на вичерпність теми, а є радше, першим
кроком до осмислення акторської творчості Олександра Корольчука та до
висвітлення теми українсько-білоруських мистецьких взаємин на прикладі
життєпису конкретних постатей в контексті культурного життя обох націй.
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У студзені 2017 г. выйшаў чарговы, чацвёрты, нумар беларуска-ўкра
інскага альманаху «Справа», дзе між іншых цікавых матэрыялаў аб сучасным
і мінулым пададзены артыкул маладога ўкраінскага гісторыка з Валыні Яра
слава Антанюка «Як в 1956 році загинув керівник останньої боївки ОУН на
теренах Берестейщини». Тут распавядаецца пра ўраджэнца хутара Скупава
Сцяпана Васільевіча Трусевіча (1914—1956). Гэты звычайны селянін з ваколіц гарадка Любяшоў (слыннага тым, што ў мясцовым калегіуме ў 1753—
1758 гг. навучаўся Тадэуш Касцюшка) на працягу 12 год вёў упартую барацьбу з савецкім рэжымам. Апошні ён бачыў акупацыйным і варожым для
мясцовых сялян, і далучыўся да УПА-АУН (Украінская паўстанчая армія —
Арганізацыя ўкраінскіх нацыяналістаў). Насамрэч, у тыя часы, з аглядам на
негатыўны вопыт насаджэння савецкай улады ў 1939—1941 гг., мноства
жыхароў Палесся падтрымалі ўзброеную барацьбу супраць чырвонай
дыктатуры. Мноства нашых землякоў тады былі ўзрушаныя віхурай бальшавіцкага заваявання ў верасні 1939 г., гітлераўска-нямецкай акупацыі, сталінісцкага тэрору і праз выступ за сваю самастойную (украінскую, ці беларускую, ці польскую) дзяржаву — прагнулі справядлівасці, годнага і спакойнага
жыцця. Між тым, у часы СССР імперскі рэжым прагнуў выкрасліць з памяці
людзей відавочнае і толькі ў апошнія часы можна нарэшце паспрабаваць
сустрэцца з сапраўдным мінулым. Так, лёс Арла, Сцяпана Трусевіча, быў адначасова трагічны, аднак і паказальны для разумення жыцця нашых землякоў
з Палесся. Украінская Любяшоўшчына мяжуе з Іванаўскім раёнам Беларусі, і
УПА мела мноства прыхільнікаў як на Украінскім, так і Беларускім Палессі.
Асабліва мала нам дагэтуль вядома аб свядомым выбары на карысць змагання
за незалежную нацыянальную краіну тысяч жыхароў Берасцейшчыны.
Артыкул Я. Антанюка закрывае адну з мноства белых плям у высвят
ленні мінулага. Асабліва варта ўвагі чытачоў, што праца Антанюка цалкам
грунтуецца на сведчанняў з дакументаў архіва СБУ, што раней былі заса
крэчаны. Расповед Антанюка насычаны і дакументальны, аднак ён, на нашу
думку, застаецца шмат у чым «глухім» што да звычайнага чытача: не ўводзіць
яго у кантэкст гістарычных абставін і па-постмадэрнісцку не дазваляе
стварыць цэльнага ўражання. Мяркуем, што актуальныя абставіны нашага
часу патрабуюць нейкай зваротнай сувязі, якую тут далей і спрабуем даць.
Асабліва турбуе, што падача звестак з аповеду карнікаў, да якога шырока
звяртаецца Антанюк, дае залішне аднабаковы погляд на падзеі, бо НКУСаўцы міжволі прагнулі апраўдаць свае насільствы што да мясцовага насельніцтва. Справядлівым жа было б пачуць і змагароў з УПА.
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Аб гібелі Арла, якога нібыта ніколі не было:
БЕЛ
развагі да артыкула Я. Антанюка
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У развіццё думкі нельга не сказаць, што тэма дзейнасці Арганізацыі
ўкраінскіх нацыяналістаў (АУН) і Украінскай паўстанчай арміі (УПА) у
1942—1954 гг. застаецца той, што дагэтуль выклікае палярныя эмоцыі, інтэр
прэтацыі, адных з’ядноўвае, а іншых адштурхоўвае. Гэта зразумела толькі з
улікам абставін таго часу і патрабуе свайго асобнага тлумачэння чытачам.
Так, тэрмін «бандэравец» зараз мае надзвычай шырокае тлумачэнне і агулам
акрэслівае прыхільных да ідэі самастойнай Украінскай дзяржавы і ўсяго ўкра
інскага людзей. Гэта вынік той зацятай і масштабнай украінафобіі, якую разгарнулі расійскія СМІ і падкупленыя ці прыхільныя да пуцінісцкага рэжыму
масмедыя па-за межамі Расіі. Мэта гэтай інфармацыйнай вакханаліі ляжыць
навідавоку — зняславіць і дэманізаваць усё ўкраінскае, каб расіяне-імперыя
лісты здолелі зламаць, праглынуць і знішчыць Украіну. Цікава, што на гэтым
шляху рашысты паўтараюць вопыт сталінскага рэжыму: у часы вострага супрацьстаяння савецкага рэжыму і АУН-УПА (1944—1954 гг.) са Сцяпана
Бандэры і яго ідэйных паслядоўнікаў зрабілі сапраўднае пудзіла і ўвасабленне
ворага Савецкай дзяржавы. Болей таго тэрмін «бандэравец» падвяргаўся
наўмыснай ідэалагізацыі і скажаўся так, каб урэшце зліцца ў масавай свядомасці з жахамі гітлераўскага рэжыму. Сталінізм спрабаваў маніпуляваць народнай памяццю і заадно прыхаваць свае бясконца жахлівыя злачынствы.
Аднак нават з таго, што барацьба АУН-УПА працягвалася да 1954 г.,
што колькасць ваяроў УПА дасягала 100 тыс. чалавек, а прыхільнасць руху
абымала да 3 млн ці нават 5 млн чалавек, бачна, што савецкі рэжым сустрэўся
ва Украіне з маштабным народным супрацівам і непрыняццем. Па сутнасці,
гэта была барацьба з расійскімі каланізатарамі.
Канешне, сталінісцкіх імперыялістаў гэта раздражняла і напаўняла нянавісцю да ўкраінцаў. Як вынік маем тое, што не «лясныя браты» ў краінах
Балтыкі (65 тыс. ваяроў) і не шырокі рух Арміі Краёвай у Польшчы і польскіх этнічных эксклавах (350—400 тыс. ваяроў), не разнастайныя басмачы ў
Сярэдняй Азіі (звыш 200 тыс. ваяроў у пачатку 1920-х гг.), іншыя праціўнікі
савецкага рэжыму, а менавіта супраціў АУН-УПА стаў увасабленнем нацыя
нальна-вызваленчай барацьбы супраць «чырвонай» (крывавай) імперыі Савецкай Расіі. Разам з тым, трэба разумець, што ўласна «бандэраўцы» складалі толькі частку шырокага руху Супраціву ва Украіне ў часы Другой сусветнай вайны і савецкай акупацыі. Болей таго, сталінізм меў вопыт супрацоўніцтва
з радыкальнымі ўкраінскімі нацыяналістамі ў 1930-я гг. з тым, каб скіраваць
яго супраць міжваеннай Польскай Рэспублікі, пакуль у 1940 г. ініцыятыву не
перахапіла гітлераўская Германія. Важна і паказальна, што як савецкі рэжым,
так і гітлераўскі, спрабавалі выкарыстаць украінскіх патрыётаў у сваіх мэтах
і жорстка падманвалі.
Так, Сцяпан Бандэра1 яшчэ ў ліпені 1941 г. быў арыштаваны гітлераўцамі
Сцяпан Андрэевіч Бандэра (1.01.1909 — 15.10.1959) — вядомы палітычны дзеяч, ідэолаг украінскага нацыянальна-вызваленчага руху. З 1932 г. прымаў актыўны ўдзел у дзейнасці АУН, дзе
паступова сабраў вакол сябе найбольш радыкальнае моладзевае крыло. Пасля забойства міністра
ўнутраных спраў Польшчы Б. Перацкага ў 1934 г. патрапіў у турму, з якой звольнены ў верасні
1939 г. У лютым 1940 г. за С. Бандэрам пайшло рэвалюцыйнае крыло АУН, яно адкалолася і ства
рыла сваю асобную арганізацыю. Яе ён ачольваў да свайго забойства ў кастрычніку 1959 г.
1

Акт аб аднаўленні Украінскай Дзяржавы як спадкаемніцы УНР быў абвешчаны на Украінскіх
Нацыянальных Зборах у Львове. Тут былі прадстаўлены 100 дэлегатаў з усёй Украіны.

1

Водгукі на публікацыю

і патрапіў у канцлагер Заксенгаўзен. Прычынай было тое, што 30 чэрвеня
1941 г. С. Бандэра і яго паплечнікі абвясцілі ў Львове Акт аб аднаўленні Украінскай Дзяржавы1. Нягледзячы на ранейшыя абяцанні, гітлераўцы адмовілі
ўкраінцам у правах на сваю дзяржаву і абрынуліся на АУН з рэпрэсіямі. Паказальна, што яшчэ раней, вясной 1939 г., Гітлер адмовіў Карпацкай Укра
іне — незалежнай украінскай рэспубліцы ў Закарпацці — у праве на існаванне і патураў Венгрыі, войскі якой разграмілі Карпацкую Сеч (тут было шмат
АУН-аўцаў, у тым ліку Раман Шухевіч) і заваявалі Карпацкую Украіну ў сакавіку 1939 г. Адначасова савецкія войскі 15 верасня 1939 г. у адпаведнасці з
пактам Молатава-Рыбентропа пачалі анэксію-«вызваленне» Заходняй Украіны
і Заходняй Беларусі і такім чынам сталі саўдзельнікамі Гітлераўскага Рэйха ў
развязванні Другой сусветнай вайны. Між тым, у міжваеннай Польскай
Рэспубліцы было нямала сацыяльных і нацыянальных супярэчнасцяў, асабліва гэта датычылася ўкраінскага сялянства ў Галічыне, што пакутавала ад
аграрнай перанаселенасці, эканамічнай неразвітасці, абмежавання грамадзянскіх правоў і ўціску з боку польскіх улад. Гэта стварала спрыяльную глебу
для радыкальных настрояў і штурхала ўкраінцаў-галічан у лавы АУН і
сацыялістаў, у т.л. камуністаў. Аднак з далучэннем Заходняй Украіны да СССР
выявілася, што савецкі рэжым чужы для ўкраінцаў: дзейнасць украінскіх
чытальняў, кааператываў, «Просвіт» забаранялася, нацыянальная інтэлігенцыя
і шырокія шэрагі грамадскіх дзеячоў Заходняй Украіны, нават мясцовыя
камуністы, зазналі бязлітасных рэпрэсій; замест умацавання сялянскіх гаспадарак распачалася прымусовая калектывізацыя і прысваенне зямлі і сродкаў
вытворчасці дзяржавай. Нацыяналізацыя банкаў, прамысловасці, гандлю і зямель вялі да рэзкага пагаршэння жыцця народных мас, пераўтваралі іх у залежную ад дзяржаўных чыноўнікаў і пазбаўленую ініцыятывы і свабодаў
шэрую масу. З усходу паліліся хвалі савецкіх дзеячоў, што былі выхаваны
сталінізмам з яго мілітарызмам і культам страху, якія з пагардай ставіліся да
правоў асобы і ўсяго ўкраінскага, праводзілі русіфікацыю. Усё гэта, без сумневу, кіравала ўкраінцаў на шлях вызвольнай вайны за сваю суверэнную саборную нацыянальную дзяржаву.
Украінцы па стану на 1939—1941 гг. ужо мелі вялікі досвед нацыянальнавызваленчай барацьбы з рознымі акупантамі. Так, першымі ў снежні 1917 г.
узброенае наступленне на суверэнную Украінскую Народную Рэспубліку
(УНР) пачалі расійскія імперыялісты-бальшавікі. Пазней, у 1918—1919 гг. да
іх далучыліся расійскія імперыялісты-белагвардзейцы. Поруч з тым, пасля
абвяшчэння незалежнай Заходне-Украінскай Народнай Рэспублікі ў лістападзе 1918 г. (Галічына, Букавіна, Закарпацце) разгарэлася вайна з палякамі.
Фактычна пасля з’яднання 22 студзеня 1919 г. ЗУНР з УНР маладая суверэнная
Украінская дзяржава была заціснутая паміж ворагаў. Польшча, што атрымала
падтрымку краін Антанты, прагнула заняць Львоў і шэраг сумежных раёнаў
Галічыны і Валыні. Адначасова армады бальшавісцкай Расіі насоўваліся з
усходу, а прадстаўнікі белагвардзейскіх расійскіх урадаў спрабавалі блакіра-

213

Водгукі на публікацыю

214

ваць перамовы УНР з іншымі краінамі і мелі свае захопніцкія апетыты на
ўкраінскія землі. На жаль, дасягнуць пэўнага кампрамісу з палякамі ўдалося
толькі ў красавіку 1920 г., калі стала зразумелым, што і ўкраінскаму, і польскаму боку расійскі бальшавізм нясе смяротную пагрозу. Фактычна УНР і
Польшча сталі саюзнікамі, і гэта дазволіла 8 траўня 1920  г. вызваліць Кіеў, а
затым у верасні 1920 г. нанесці Савецкай Расіі прынцыповую паразу ў
Варшаўскай бітве. На жаль, знясіленая вайной Польшча ў сакавіку 1921 г.
падпісала ў Рызе мірную дамову з Саветамі і пакінула ўкраінцаў саміх. Тым
не меней, ваяры УНР разгарнулі ўпартую партызанскую барацьбу з бальшавікамі на Правабярэжжы, што цягнулася да 1925 г. ці нават 1930  г.
Польскі ўрад пасля 1921 г. паступова адышоў ад прынцыпаў Варшаўскай
дамовы 21 красавіка 1920 г. з УНР. Асабліва гэта адчувалася пасля 1924 г.
Украінскія сяляне Заходняй Украіны знаходзіліся ў цяжкім эканамічным
становішчы і былі абмежаваны ў нацыянальных і рэлігійных патрэбах. Гэта
вяло да радыкалізацыі настрояў. У лютым 1929 г. на гэтым фоне паўстала
Арганізацыя ўкрансікіх нацыяналістаў (АУН), якая адмовілася ад
магчымасцей легальнай палітычнай барацьбы ў Польскай Рэспубліцы і імкнулася ўзняць нацыянальнае антыпольскае паўстанне. У тыя гады мясцовыя
камуністы на Брэстчыне таксама штурхалі сялян і рабочых да ўзброеных
паўстанняў, такіх як Навасёлкаўскае ў жніўні 1933 г. на Кобрыншчыне.
Матыў у іх быў іншы, чым у АУН, яны дзейнічалі яўна па ўказцы з Масквы;
ды і шэраг такіх лакальных выступленняў, як у Навасёлках, выглядаў як
правакацыя і тэракт для знясільвання міжваеннай Польшчы. Зразумела, палякі адказалі карнымі мерамі, санацыйным рэжымам і стварэннем
спецыяльнага лагеру ў Бярозе-Картузскай. Між тым, АУН змагалася з
уплывам камуністаў-правакатараў і вяла супраць іх і савецкіх чыноўнікаў
зацятую барацьбу. Зразумела, чаму ў 1938 г. лідэр АУН палкоўнік Яўген Канавалец быў забіты савецкім агентам, пасля чаго ў 1940 г. арганізацыя падзялілася на умераных (мельнікаўцаў) і рэвалюцыянераў (бандэраўцаў). Цікава,
што мельнікаўцы ўжо тады арыентаваліся на згоду з Гітлерам, тады як
бандэраўцы зыходзілі з прынцыпу «Украіна перадусім» і хацелі суверэннай
Украіны, таму ўжо ўлетку 1941 г. пачалі ўзброеную барацьбу супраць
гітлераўскіх акупантаў.
Галоўнай ваеннай сілай украінскай нацыянальнай барацьбы ў часы Другой сусветнай вайны стала Украінская паўстанчая армія (УПА). Яна была
заснавана ў чэрвені 1941 г. каля Сарнаў на Ровеншчыне як Палеская Сеч —
корпус арміі УНР — Максімам Бараўцом1. Ён меў мянушку Тарас Бульба,
праз што яго паплечнікаў пачалі называць «бульбаўцамі». Палеская Сеч была
створана па загаду прэзідэнта УНР у эміграцыі Андрэя Лявіцкага ад 20
чэрвеня 1940 г., і фактычна яна адраджала ў вызваленых ёй раёнах суверэнную
Украінскую Рэспубліку. Так, у жніўні — лістападзе 1941 г. існавала створаМаксім Дзмітрыевіч Баравец (9.ІІІ.1908 — 15.V.1981) — заснавальнік УПА, вядомы дзеяч украінскага нацыянальнага Супраціву. Паходзіў з беднай сялянскай сям’і з Ровеншчыны. У 1932 г.
разам з сябрамі заснаваў арганізацыю Українське національне відродження, якая вяла асветніцкую працу, у т.л. пашырала звесткі пра Галадамор ва УССР.
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ная бульбаўцамі пры дапамозе Беларускай Самаабароны Олеўская Рэспубліка
на Палессі. Аднак немцы мірыліся з існаваннем Олеўскай Рэспублікі толькі
часова, пакуль не мелі дастаткова сіл на Палессі. Асабліва дратавалі
гітлераўцаў публічныя выступы Бульбы ў абарону яўрэяў і пратэсты супраць
эсэсаўскіх акцый. У лістападзе 1941 г. гітлераўцы пачалі вайну ў бульбаўскім
рухам, а бульбаўцы, у сваю чаргу, павялі зацятую барацьбу з нямецкімі акупантамі. Так, у жніўні 1942 г. бульбаўцы вызвалілі ад немцаў раённы цэнтр
Шэпетоўка, а ў сакавіку 1943 г. Людвіполь (зараз Сасновае) на Ровеншчыне.
Па-свойму бульбаўцы ўвасаблялі платформу шырокага антыфашысцкага
ўкраінскага Супраціву, падобна да таго як тое было ў акупаваных немцамі
краінах Еўропы (http://poliskasich.org.ua). Вядома, што ў 1942 г. кіраўніцтва
савецкага партызанскага руху хацела злучыцца з бульбаўцамі, якія тады мелі
звыш 10 тыс. ваяроў і дамінавалі ў Цэнтральным Палессі пры вялікай
прыхільнасці мясцовых сялян да памкненняў Тараса Бульбы-Бараўца. Цікава, што падобная сітуацыя назіралася і ў беларускай частцы Заходняга Палесся. Тут бульбаўцы таксама абапіраліся на шырокую прыхільнасць
вясковых жыхароў, што назіралася не толькі ў час Другой сусветнай вайны,
але і пасля.
Напрыклад, на тэрыторыі Пінскай вобласці (існавала ў 1939—1954 гг.)
савецкай пракуратурай у перыяд з 1944 г. па 1952 г. было зафіксавана 90
акцый супраць савецкіх улад і актывістаў, у т.л. акцыі бульбаўцаў і АУН
(Бандэры) — па 12 выпадкаў, УПА — 9 выпадкаў. Было вядома, што ў цэлым
у рэгіёне найбольш уплывовай сілай да канца вайны і пасля былі бульбаўцы,
якія фарміравалі свае аддзелы пры ўдзеле і па ініцыятыве мясцовых сялян1.
Прыкладам, 26 жніўня 1950 г. у Лагішынскім раёне НКУС за дапамогай
здраднікаў была захоплена «банда АУН» Фёдара Грэчкі і Івана Крэйдзіча з
40 ваяроў. Вядома, што за выключэннем 3-х чалавек, яна складалася з
мясцовых сялян. Так, згаданы Фёдар Грэчка быў заможным селянінам з
с. Дабраслаўка, які меў нават свой млын. Аднак пасля прыходу савецкай
улады яго маёмасць была канфіскавана дзяржавай, а сам Грэчка высланы на
Поўнач. У 1941 г. ён вярнуўся і стварыў з сялян ваколічных вёсак бульбаўскі
аддзел, які помсціў савецкай уладзе і не падпарадкоўваўся немцам, а таксама
ажыццяўляў фактычнае самакіраванне ў мясцовасці2.
Бандэраўцы абапіраліся на разгалінаваную сетку мясцовых ячэек
АУН(б) і знаходзілі вялікую падтрымку ў насельніцтва Валыні, Галічыны,
Холмшчыны. Поруч з тым, аддзелы арганізацыі існавалі ва ўсёй Украіне,
у т.л. у Крыме і на Данбасе, і нават на Кубані. Спробы бульбаўцаў і бандэраўцаў
паразумецца былі яшчэ ў 1941 г., але перашкода была ў тым, што бульбаўцы
падпарадкоўваліся Ўраду УНР у эміграцыі, а бандэраўцы кіраваліся Камандаваннем (Провідом) АУН (Бандэры). Увосень 1942 г. яны нарэшце дамовіліся аб з’яднанні і рэарганізацыі УПА. Аднак пасля гэтага бандэраўцы захапілі ініцыятыву ў фарміраванні УПА і праводзілі жорсткую лінію падпарад-
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кавання ўкраінскага вызвольнага руху камандаванню АУН(б). Апошняе, у
тым ліку расправа над некаторымі лідэрамі бульбаўцаў, выклікала нязгоду,
таму ў жніўні 1943 г. бульбаўцы стварылі асобную Украінскую НацыянальнаРэвалюцыйную Армію (УНРА) і арыентаваліся ў асноўным на інтарэсы
сялян.
Трэба прызнаць, што ў часы цяжкіх ваенных выпрабаванняў УПААУН(б) часам рабіла памылкі. Напрыклад, Валынская трагедыя 1943 — пачатку 1944 г. (былі забіты тысячы мясцовых палякаў). Вядома, гэта трагедыя
вынікала з накопленых супярэчнасцяў (напрыклад, удзел валынскіх палякаў
у нямецкіх шутцэн-камандах і іх карных акцыях супраць украінцаў), і вяла
да ўзброенага канфлікту паміж УПА і польскімі аддзеламі. Між тым ініцыя
тыва часткі бандэраўскага камандавання выклікала нязгоду многіх украін
цаў. Да прыкладу, бульбаўцы з УНРА прынцыпова шукалі салідарнасці з ва
лынскімі палякамі і аддзеламі АК як супольнікамі па Руху Супраціву гітле
раўскім і савецка-сталінісцкім акупантам. Пры нагодзе бульбаўцы абаранялі
мірнае польскае насельніцтва Валыні. Разам з тым, нельга апраўдваць Валын
скай трагедыяй і памылкі палякаў (акцыя «Вісла» і т.п.). Зразумела, што
сёння, як і калісьці ў 1920 г., палякі і ўкраінцы (ды і іншыя народы Еўропы)
мусяць знайсці паразуменне.
Як бы тое ні было, ва ўмовах супрацьстаяння гітлераўскай і савецкай
акупацыям, менавіта АУН(б) і УПА сталі кансалідуючай сілай украінскіх
вызвольных памкненняў. Гэта бачна з таго, што карныя савецкія органы
увесь Украінскі Супраціў ахвотна менавалі «бандэраўскім». Заходняе Палессе было рэгіёнам упартага Украінскага Супраціву. Так, відаць, самае позняе
па часе сутыкненне з АУН-цамі савецкія карнікі на Піншчыне зафіксавалі 25
лютага 1952 г. блізу в. Гумнішча Драгічынскага раёна: тады ў цяжкім баі
было забіта 5 ваяроў на чале з Грыцам, за што 3 міліцыянты паплаціліся
жыццём і яшчэ 2 было паранена. Цікава, што ў той жа мясцовасці адзначаўся
ўсплеск супраціву калгасам сярод мясцовых жыхароў1. Усяго на Поўдні Беларусі, паводле звестак савецкіх карнікаў, у барацьбе з імі з кастрычніка 1943
г. па красавік 1953 г. было забіта да 3000 і палонена 1282 ваяроў УПА і
бульбаўскіх аддзелаў.
У заключэнне варта сказаць, што лёсы тысячаў да нядаўніх часоў нібыта
не існаваўшых нашых землякоў, падобных да Арла, Сцяпана Трусевіча, —
нашмат больш актуальныя, чым некаторым падаецца. Насамрэч, жывая памяць аб такіх людзях, іх спадзяваннях і лёсе дагэтуль існуе сярод аднавяс
коўцаў, нашчадкаў і сваякоў.
Антон Кам’янка.
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Доброго вам дня. Моє прізвище Диковицький Василь Васильович. Дякую вам за цей журнал. Особлива
подяка Ярославу Антонюку, автору статті «Як в 1956 році
загинув керівник останньої боївки ОУН на теренах Берестейщини».
Учасниками тих подій були мої рідні: тьотка Оксеня
та моя мама Ліда. Вони проживали на хуторі кілометрів
за 5 від села Морочно Зарічненського р-ну Рівненської
області. Дві їх сестри уже були заміжні (Оля та Доминіка), а з ними жили ще сестра Катя та брат Василь. Їх бать- Моя мама Лідія (фото зверху)
ки (мої дід з бабою) повмирали ще під час війни. Мій дід та її сестра Питаєва Оксеня
по мамі Питаєв Григорій Васильович воював тут у Першу Григорівна — непосрідні учассвітову війну, остався на Поліссі, женився (моя баба з Но- ниці подій.
бля, прізвище Кричкевич).
Дід побудував будинок на
хуторі, був хазяїн. Родом він
з Самарської губернії Росії.
Його по місцевому звали
Самарець. А на його дітей
казали Самарці.
Ось що написано в
статті про ті події: «На допиті Ксенія розповіла, що
на початку березня 1956 р.
до них зайшло двоє озброє- Тьотка Оксеня була самою старних підпільників ОУН. Піс- шою по віку з усіх 4 (їй було 25 роля сніданку вони набрали в ків), то вона взяла все на себе, бучавунець жару та спустили- ла осуждена за ті події 1956 року.
ся до підвалу. Перед вечерею, спускаючись за продуктами, Ксенія зустріла «Павла». Підпільник розповів, що його напарник «Орел» хворів важкою формою ревматизму. Не
маючи можливості приймати знеболююче та втративши надію на поряту- 217
нок, він зрештою застрілився. Після цього Ксенія, Лідія та «Павло» підняли
з підвалу труп «Орла» й закопали його неподалік».
А ось що про ці події кажуть у нас у сім’ї. Того трагічного дня в селі
було весілля. «Орлик», керівник останньої боївки ОУН на теренах Берестейщини, з «Павлом» прийшли на хутор. В хаті була Оксеня і, можливо, моя
мама. Дядька Василь, мабуть, в той час служив в армії. Тьотка Катя з тіткою
Доминікою пішли в гості до тітки Олі в Локницю Зарічненського р-ну. А
так як було холодно, то тьотка Оксеня принесла гарячі головешки з груби

Водгукі на публікацыю

На цих фото: сестра мами Питаєва Катерина Гриорівна (фото зліва і в центрі) біля батьківської хати,
яку перевезено з хутора, сестра Доминіка Григорівна (фото справа), а також їх брат Питаєв Василь
Григорович (фото зліва). На жаль у мене більше немає кращих фото моїх рідних. Живим з рідних
остався на жаль тільки дядько Василь, який проживає біля Бреста в селі (назву не знаю).
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(для тепла). Коли вона вранці зайшла в погреб, то побачила, що хлопці вчаділи. «Павло» відійшов, а «Орлик» помер. Ось така доля. Остальні, дальніші події ви вже знаєте.
Хтось стуконув в НКВД, і під час обшуку було найдено закривавлений
одяг. Так як тьотка Оксеня була самою старшою по віку з усіх чотирьох (їй
було 25 років), то вона взяла все на себе. Тьотка Оксеня була осуждена за ті
події 1956 року. На скільки років — я не знаю. Мої тьотка Оксеня та тьотка
Катя все своє життя прожили разом і заміж не виходили. Хату з хутора було
перевезено в село Велика Морочня.
Про ці події ні моя мама, ні тьотки з дядьком нічого не розповідали. На
даний час живий мій дядько Василь, а тьоток і мами немає в живих. Я чув
від двоюрідних братів Льоні та Івана про «Орлика». А в ті часи (СРСР) було
небезпечно розмовляти про «Орлика» та «Павла».
Ще раз дякую вам за згадку та можливість прочитати про моїх рідних.
Мій покійний тато розповідав про провідника, який ходив у наших місцях.
В селі Ніговищі Зарічненського р-ну Рівненської області його здали НКВД.
Під час бою він вийшов з оточення. Потім він вбиває всю сім’ю, яка його
здала. Можливо ви найдете більше інформації про цей випадок. Дякую.
У нас в місті Вараш проживає Сидорчик Іван, який написав і видав
книгу про боротьбу за незалежність України в період війни та після. Книга
охоплює Володимерецький, Сарненський, Маневичський райони Рівненської та Волинської областей.
Вийшла стаття в районній газеті «Полісся» Зарічненського р-ну Рівненської області про ті події. Але я статтю не бачив. Про що писали в статті — не знаю.
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Народився я 1 січня 1939 року в селі
Юхновичі теперішнього Іванівського району
Брестської області у селянській родині. Після
закінчення середньої школи в сусідньому селі Бродниця працював у системі кооперативної торгівлі — завідував сільмагом. У 1961—
1966 роках навчався у Мінському інституті
іноземних мов. З дипломом викладача французької та німецької мов був скерований на
працю у щойно відкритий тоді Брестський
інженерно-будівничий інститут. По трьох роках повернувся в Мінськ, у свій інститут, де
якийсь час викладав французьку мову. З 1975 року до пенсії працював у
Пінську — викладав французьку мову в середній школі № 7.
Української мови на побутовому рівні навчився у сім’ї та своїх односельчан і земляків, котрі ще й досі твердо її тримаються. Мушу навести цікаве спостереження з того часу, коли вперше пішов у школу. Школа була
білоруська, тому мене дуже здивувала мова, на якій там почалося навчання.
Однак про себе вирішив, що саме в тому і полягає процес навчання, коли ти
у школі розмовляєш інакше, ніж вдома. А оскільки вчителем була жінка і
білоруську мову я вперше почув від неї, то в мене чомусь закріпився стереотип, що це жіноча мова. А ще була інша мова, на якій розмовляло і матюкалось начальство, коли приїздило заганяти в колгосп батька, — це чоловіча мова. Трохи згодом, десь у третьому класі, довідався, що ця мова називається російською.
В такий спосіб прийшов до запитання: то як же зветься мова, на якій
розмовляємо ми вдома і на якій розмовляють наші односельці? Було дуже
прикро, вивчаючи інші мови та історію, ніде не почути нічого на своїй мові,
ні про нашу місцевість, начебто ми просто не існуємо в світі. І так було, допоки не взяв у шкільній бібліотеці почитати «Вечори...» Миколи Васильовича Гоголя. І хоча вони були написані по-російськи, проте сам дух «Вечорів...» і особливо ті місця в книзі, де Гоголь вдається до української лексики,
допомогли самоідентифікуватися національно. Відтоді уже знав, що, коли
мати співає «Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці...», то українська пісня.
А навчання у Мінському ін’язі не залишило в моєму визначенні жодного
сумніву.
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Шукати стежин до рідних витоків починав разом із Шеляговичем у
його «Поліссі». Проте дуже хутко зрозумів, що його шлях веде у тупик, і
перейшов до Українського громадсько-культурного об’єднання, яке очолював Микола Козловський і з яким був до кінця існування товариства. Потім
був членом «Просвіти на Берестейщині». Друкувався у місцевій та республіканській періодиці («Знамя Юности», «Народная Воля»), в україномовних газетах: «Голос Берестейщини», «Берестейський край», «Вільна Думка» (Австралія), а також — в антології української літератури Берестейщини «До тебе, світе...» (Київ, 2003).
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Остання боївка під Пінськом
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Десь років з десять тому, їхав я якось з Хомічем до Пінська. Я, як звичайно, їхав з доми (рідного хутора Жорнівка біля Юхнович) до хати (квартири у Пінську), тому він у мене не питався, чому я туди їду. На моє запитання, чи не до дочки він їде, Хоміч відповів, що ні, не до дочки, а в магазин
до «Зої»1 за продуктами. Це була звичайна практика для вчителів Юхновицької школи, бо до залізничної станції від школи було значно ближче, ніж
до юхновицького сільмага. Я вже не кажу про більше ніж скромний вибір
товару, який пропонує кооперативна торгівля. В першу чергу це стосується
молочної продукції та м’яса. І це в той час, коли під боком в села працює
молочно-товарна ферма, а за чотири кілометри, на Боровиці, один із потужніших в області свиноводчих комплексів. До того ж і ціни в магазинах коопторгівлі, хай і не на багато, але вищі, ніж у містах, мовляв, це пов’язано з
транспортними витратами. Пояснення парадоксальне з огляду на те, що
м’ясо, молоко та хліб продукує село, а ціни на них для селян вищі, ніж для
міського населення.
Тому коли не маєш корови та кабанчика, а захочеться молока чи м’яса,
то мусиш їхати або в Пінськ, або в Яново. Це вже залежно від того, яким
потягом зручніше. До Янова, правда, можна і ровером. Але це коли ти молодий та здоровий, та ще й на доброму ровері, то за ті ж півгодини, за які
дизель доїжджає до столиці Полісся, ти будеш також в Янові. Колись і я,
коли мені було років з чотирнадцять або п’ятнадцять, частенько таки їздив
до Янова ровером за різними довідками, так би мовити, совєтської легітимації. А бувало й так, що батько їхав туди самим першим поїздом, а я паралельно з ним, повз залізничні тори, але на ровері, купувати на свинячому
базарі поросята. До ровера тоді на багажник торочилась скринька, у котрій
поросючки перебирались до нових господарів. Слід сказати, що згодом я
набув доброго досвіду в справі правильного вибору майбутніх кабанчиків,
тому коли не стало батька, а за поросятами стала їздити зі мною мати, то
купівля вже ніколи не обходилась без моєї участі у виборі.
Хоміч тепер їхав до Пінська за бакалією, тобто крупами, чаєм, макаронами. Мовляв, асортимент у Пінську відповідно статусу міста ширший, ніж
1

Назва вулиці Зої Космодем’янської у Пінську.
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в Янові. А за одне і за хлібом, бо він звичайно в місті дешевший та ще й
смачніший, ніж той, що привозять в юхновицький сільмаг.
За молоком та м’ясом їздять до Пінська ті, хто не тримає корів та кабанчиків. В Хоміча також не було корови, але зате він тримав кіз та іншу
живність включно з індиками, котрі часто приходили аж до нас на хутір. По
всьому не могли вони ужитись з дітвою в шкільному дворі (де й жив Хоміч),
тому на знак протесту відправлялись світ заочі, інколи навіть аж під Дубої.
По шкільному подвір’ю пасуться не тільки індики, а ще й кури, і не
тільки Хомічеві. За шкільним плотом нав’язані кози. Господарями цієї живності є вчителі, котрі живуть при школі. Двоповерховий шостиквартирний
будинок передбачався для приїжджих педагогів. А Хоміч місцевий, з сусідньої Бродниці, і хата там у нього батьківська. Але в хаті живе з сім’єю старіший брат, тому Хоміч поселився при школі.
Було б все добре: і робота під боком, і з комунікаціями краще не придумаєш — залізнична станція за триста метрів, а автобусна зупинка на трасі
Пінськ—Брест то, взагалі, навпроти школи. Одне — квартира для сільського життя не дуже надається. Жити то можна, як би в нас все не робилось по
принципу анекдоту про коротку шкіру: закриєш очі — дупа відкривається,
закриєш дупу — очі відкриваються. Плануючі квартири начебто для «міського» життя, побутовими вигодами облаштували їх частково, бо навіть
ускладнили цю проблему, особливо для мешканців другого поверху. Квартири були без санітарно-гігієнічного вузла.
Не передбачалось також, що мешканці цих квартир будуть змушені
зайнятись сільським господарством, тож годі й думати про те, щоби можна
було варити на тій кухні картоплю кабанчикам та в ряжках готувати їм їжу.
Тому перед «міським» з вигляду будинком виросли різні хліви, хлівчаки,
курники та інші споруди. А за ними повз дороги на залізничну станцію —
вчительські городи. Все це разом було, так би мовити, учительським підсоб
ним сільськогосподарським комплексом.
В полі, зрозуміло, виділялись під картоплю сотки. Так що зовні поза
стінами школи вчителі виглядали як звичайні колгоспники. Хиба може один
тільки Панков, учитель фізики, дещо нагадував інтелігента. Але він не тримав ні кіз, ні корови, я вже не кажу про коня. Щоправда, городом займався і
від соток не відмовлявся, а з живності мав курей. Тобто додержувався принципу розумної необхідності і тому заслужив звання заслуженого вчителя.
Але йому зате приходилось регулярно їздити до Пінська за молоком та
м’ясом.
Оскільки дорослі юхнівці до школи вже не ходили, а бачили вчителів
поза стінами школи, коли ті займались сільськогосподарськими роботами:
садили та копали картоплю, упорядковували городи та пасли скотину — то
оцінкою їх діяльності було те, якими вони були господарями. Моя мати звичайно казала: «Що робочі, то робочі люди ці вчителі. Навіть нашим далеко
до них. Хто з наших в окулярах садить чи копає картоплю? А Панков, бідолаха, і садить, і копає. Найкращій хазяїн — це Забродський. А що вже до
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Алінки, то це така баба, що й укладу нема. І справна до роботи, і приємна
до розмови». Алінка — це жінка Забродського. А звуть її Алінкою не тому,
що її зовнішність викликає таку асоціацію, навпаки, це досить висока на
зріст та міцна молодиця, а тому, що вона безпосередня, доброзичлива та
простацька в спілкуванні. А ще вона родичка Мазаник, так, саме тої Мазаник, котра виконала замах на Кубе. Сама вона про це ніколи нікому не казала, а про сімейну тайну проговорився її чоловік — Забродський.
Забродські мають добру корову та час від часу годують від неї телушку.
Тоді на пашу виганяється пара статку. Те, що свиняче поголів’я Забродських
не обмежується одним кабанчиком, я точно знаю, бо особисто купував у
них для матері поросючка. Мушу сказати, що і в Янові не завжди можна
знайти таких поросюків. А було їх під мацьорою повний комплект — тобто
дванадцять штук. І один другого краще. Я навіть поплював, щоби не поворочити. Щодо мацьори, то таку я побачив вперше. Одним словом — звір. А
Алінка, тобто Аліна Федорівна, довірливо мені сказала, що своїм колегам
по школі показувати поросят та мацьору боїться, бо від заздрощів буде біда.
«Вибирай скільки хочеш і яких хочеш», — сказала Забродська. Я вибрав
одного, бо на двох у матері вже не було сили. Це був наш останній кабан.
Мені хочеться казати кабанчик, але він пішов по матері і такого велетня до
нього в нас ще не було. Ми його назвали Директором. Бо Забродський на
той час саме і був директором школи. Бувало, зайдеш у хлів і позовеш нашого кабусю: «Директор, Директор!» А він саме стільки разів, скільки ти
його покликав Директором, і рохкне. Причому таким голосом, що і рохканням це назвати не хочеться.
Держав ще Забродський і бджіл. Я вже не кажу про таку дрібницю, як
кури та індики. Отже в додаток до директорства був він чи не першим хазяїном на село. Тому за харчами в Пінськ Забродські не їздили, а, навпаки, з
Пінська до нього за продуктами їздили його невістка та онука. І був би Забродський по-за конкуренцією як господар, коли б не вчитель військового
діла та праці Васи́лькович. В того також була корова і все інше, що і в Забродських за винятком бджіл. Але зате Василькович купив коня і привіз з
Достоєва батьківського воза. «Дуже добрий віз, — казав Василькович, —
шкода було продавати, тому прийшлось до воза купувати коня».
Саме цю подію я і почав обговорювати з Хомичем у чеканні дизеля.
— Ну то що, — кажу, — Хоміч, не справляється система зі своїми завданнями. Колгоспник не може прожити з колгоспу, а вчитель не може прожити без своєї корови, коня чи кози.
Хоміч дещо зніяковів від усвідомлення того, що козу аж ніяк не можна
становити в один ряд з конем та коровою. Я зрозумів свою нетактовність,
тому вирішив виправити ситуацію.
— З козою, — кажу, — легше. Можна обійтись самотужним візком.
Сіна там привезти чи гній вивезти. А от коли маєш корову, то біда. Навіть
коли запряжеш у віз жінку з дітьми. А от тепер Василькович — повноцінний господар. Можна сказати, козак.
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— Та ні, — каже Хоміч, — верхи не їздить, на пашу та з паши водить
пішки.
Ситуація розрядилась, але тему я не полишив.
— Підупав, — кажу, — козацький дух у наших людей. Всі стали гречкосіями, тобто колгоспниками, — поправився я, бо Хоміч явно з непорозумінням дивився на мене — мовляв, про яких козаків та гречкосіїв я човпу1.
Відверто кажучи, це мене розізлило, і я, не зважаючи на те, що він старіше від мене десь на дев’ять років та ще й вчитель історії (дякувати Богу,
між нами кажучи, що мене не вчив), кажу:
— Не знаю як бродничан (Хоміч з Бродниці), а юхновців, між іншим,
поляки вважали за козаків. Тому всі вони служили в кавалерії. І батько мій
служив у польський кавалерії, і його брат. Так того, — кажу, — полячки взага
лі з Польщі не випустили — одружився там, таким справним уланом був.
Цей аргумент таки вплинув на Хоміча, і з його обличчя почала сповзати маска байдужості.
— Так, так, — погодився Хоміч, — було таке, було.
— А ти, — кажу, — що думав? Просто так беруть у кавалерію та ще й
польську? Поляки добре знали, що робили. А чи відомо, — кажу, — тобі як
історику, що за доби Хмельницького ми були в складі Пінсько-Турівського
козацького полку?
У Хоміча стала одпадати щелепа, а очі полізли на лоб. Вираз його
обличчя свідчив про те, що на цей раз я вже човпу не аби що, а несу історичну крамолу. Тому я не став продовжувати тему, а перевів розмову на
дещо інше.
— Не дарма, — кажу, — Володя, ваша хата стояла поряд зі школою.
Прийшлося таки тобі стати вчителем.
— Що правда, то правда, — відповів Хоміч, — нікуди було діватись.
Вийдеш з хати, а тут перед тобою вхід в школу. На той час, я маю на увазі
за Польщі, у нас навіть плота не було від школи. Наш двір і шкільний були
спільними. Щоправда, учні на той час були зовсім інші, ніж тепер.
— А коли я прийшов у п’ятий, — кажу, — то плот вже стояв, щоправда,
з брамкою на шкільний двір.
— А це, — каже Хоміч, — вже за більшовиків батько поставив плота,
бо діти пішли інші.
Я, до речі, з п’ятого класу вчився разом з молодшим братом Хоміча,
Мінькою.
— По всьому, — кажу, — Володя, ти мав повчитись ще в польській
школі.
— Прийшлось, прийшлось, — відповів Хоміч. — Два класи повшехної
до 39 року закінчив.
— То ти, — кажу, — можна сказати, польський кавалер.
— Та й не тільки польський, — продовжив Хоміч, — а ще й совєтський. Бо і за перших совєтів також закінчив два класи.
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А потім покрутив головою і, випробувально споглядаючі на мене,
додав:
— Між нами кажучи, і за німців прийшлось повчитись. В українській
школі.
— То ти, — кажу, — Володя, широко освічена людина. От що значить
жити під боком у школи.
— І не кажи, — продовжив Хоміч. — Дійсно, діватись було нікуди.
— А як то воно було за німців? — запитав я. — Мабуть, найскладніше?
Почуття патріотизму там і таке інше?
— Яке там почуття патріотизму, — відповів Хоміч, — коли до 1941-го
ми були з німцями кращими друзями. Ніякого опору німцям ми не побачили, тому, можна сказати, що руських братів змінили німецькі друзі. А єдиним ворогом у нашій свідомості після перших більшовиків для нас був
польський пан.
— Пан Вичга1? — питаю.
— Ну так, — каже Хоміч, — але не тому, що він був поляк, а тому, що
був багатий. А взагалі то для нас, дітей, та і для дорослих все було цікаво:
втікають одні — приходять другі. Втікають другі — приходять треті.
— Ну так, так, — погодився я. А потім стали чекати американців.
Хоміч на деякий час замовчав, по-всьому спохопившись, що напатякав
багато зайвого. Він, як це і належало вчителю історії, був комуністом. А тут
виявляється, що теперішній член КПСС, та ще й секретар шкільної парторганізації в дитинстві виховувався в класово та ідеологічно ворожому середовищі. Мені кортіло запитати, що він написав у анкеті про навчання в польській та українській школах. Але щоби не налякати Хоміча ще більше, сказав, що моя мати і дядьки також вчились у польській школі. А щоби повністю його заспокоїти, додав:
— І взагалі, теоретики марксизму-ленінізму вчились: один — у синагозі, другий — в царській гімназії, а третій — в духовній семінарії. Так що
широка освіта дає широкі можливості.
Глянувши збоку на Хоміча і переконавшись, що наведений приклад
зробив належне враження, я запитав, хто були вчителі в українській школі
за німців. І чи одним з них, часом, не був Назар. На час розмови з Хомічем
Назара вже давно не було в живих. Але я його добре пам’ятав. Хата Назара
стояла при дорозі з Юхнович у Бродницю. Ця хата звертала на себе увагу не
тільки тим, що вона була першою при вході в село, але ще й тим, що вона
була не такою, як сусідні хати, а у формі будинку, що було ознакою більш
високого соціального статусу її господаря. Ми ходили до школи, але господаря я не бачив. Він появився, коли я був вже десь у шостому класі. Він
самотньо сидів на лавочці під плотом перед хатою і дивився перед собою.
Ми йшли в школу, а він сидів у будній день, коли звичайно селяни зайняті
своєю селянською роботою, і безперервно кашляв. А згодом я почув, що це,
кажуть, Назар повернувся з лагеря. За що сидів Назар, за його життя я так і
1
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не довідався, бо це було начебто не добре нагадувати про те, що людина
була в лагері. А сам Назар завжди самотньо сидів на своїй лавочці, і я ніколи не бачив його ні в селі, ні щоби він з кимось спілкувався. Люди, по всьому, його уникали. Пізніше прийшло розуміння, що вони просто боялись з
ним спілкуватись, бо не всі, кого посадили разом з Назарем, повернулись
додому. А посадили Назара за те, що він за німців був вчителем. І не просто
вчителем, а вчителем в українській школі. Просидів він у радянському конц
таборі десять років. Я ще не закінчив школу, як Назара не стало. Коли я
довідався, що Назар був вчителем, то мені спало на думку, що він, можливо,
дивлячись на нас, школярів, очікував від нас звичайного привітання. Але в
школі, наскільки я пам’ятаю, вітатись з незнайомими людьми нас не вчили,
а тим більше з тими, хто повернувся з радянського табору.
— Ні, — відповів Хоміч, — Назар вчителював у дворічці в Петровичах,
а в Бродниці була семирічка. Так що я на той час пішов у п’ятий. От і рахуй:
два роки польської, два роки за перших совєтів та два роки за німців.
Я запитав у Хоміча, звідки Назар настільки добре знав українську, що
вчив дітей у школі. Ясної відповіді на моє запитання Хоміч не дав, окрім
того, що за німців ми були Україною. І тільки набагато пізніше з архівних
документів я довідався, що це українство відродилось за часів УНР і досить
активно за польського часу підтримувалось «Просвітою». Ось, наприклад,
дані з протоколу засідання Бродницької гмінної ради від 24.01.1928 року.
Бродничанин Козак Лукаш подав на розгляд ради писемне прохання, аби
рада за свій кошт утримувала бібліотеку місцевої «Просвіти». І це подання
озвучив гмінний радний Мельник Тодось — батько Хоміча. Це прохання
підтримав радний Мирчук Ян, але радний Хлус Борис, мій рідний дід по
матері, висловився проти. І це в той час, коли дід був членом «Сільроба». А
«Сільроб» — це українська селянсько-робітнича партія, котра стояла на суто класових позиціях і, по-всьому, часто нехтувала національним питанням.
Безсумнівно, Назар був членом «Просвіти», а, можливо, і її очільником, коли на такому доброму рівні володів українською мовою, що зміг працювати
в школі. Але Хоміч міг не знати всього цього, а коли і знав, то мовчав. Бо як
то може бути, щоби батько вчителя історії, комуніста та ще й секретаря місцевої парторганізації був за Польщі гмінним радним, та ще й підтримував
місцеву «Просвіту», якщо взагалі разом з Мирчуком Яном, Козаком Лукашом та Назаром не був її членом.
На час нашої розмови з Хомічем нікого з них вже не було в живих. Але
я їх всіх добре пам’ятаю, за виключенням Мирчука Яна. А ще пам’ятаю, що
в діда в хаті був «Кобзар» Шевченка. Тепер для мене зрозуміло, звідки була
ця книжка. Покористувався все-таки дід просвітянською бібліотекою. І дітям своїм читав «Кобзаря». Причому не тільки задля розваги, а і з виховавчими цілями. Бо в дитинстві, коли мені мати розповідала про долю нещасної Катерини, то увагу вона особливо акцентувала на тому, що ніколи не
треба виходити заміж за москалів, бо всі вони ошуканці.
У читача може виникнути запитання, чому батька Хоміча звали Тодось,
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а сина Хомічем. Справа в тому, що Хомічі — це родинне прізвище в Бродниці. А от у нас, скажімо, є рід Вовки. То старішого представника цього
роду за очі ніколи не звали його іменем Кри́лом1, а Старим Вовком.
На той час, коли я розмовляв з Хомічем, я багато чого знав про свого діда,
у тому числі і про те, що він був радним бродницької гміни. Але про те, що і
батько Хоміча також був гмінним радним водночас з моїм дідом, не знав. Як
не відав і про те, що мій дід був членом «Сільроба» і що саме батько Хоміча
та мій дід вирішували в 1928 році справу фінансування бібліотеки місцевої
«Просвіти». Отже коли я багато чого знав про діяльність свого діда не тільки
за польським часом, а і за царя та під час революції, то не може бути, щоби
Хоміч нічого не знав про свого батька. Звичайно, знав. Але вже в поїзді розповів він мені про інше, що безпосередньо не торкалось діяльності мого діда
та його батька за польським часом, але мало протяг у часі і нарешті стало однією з найтрагічніших подій, очевидцем яких став уже сам Хоміч. Можливо,
як би це було років з десять тому назад, то він би про це не розповів, але час
дещо змінився і довів, що не бувають марними людські зусилля та жертви.
Після закінчення Пінського педучилища направили на той час сімнадцятилітнього Хоміча на роботу вчителем початкових класів у Нивельський
дітдом. Доля Нивля та значної частини нивельчуків була трагічна. Саме Нивель з самого початку війни було обрано за одну із основних баз пінської
партизанки. Але захистити село од німців під час антипартизанських акцій
партизани не змогли. Село було частково спалене, багато людей розстріляно, у тому числі і дітей. А скільки залишилось круглих сиріт, я, на жаль, у
Хоміча не запитав. У всякому разі, немало, коли основним контингентом
дітдома були малі нивельчуки.
Від нашого села, я маю на увазі Юхновичі, до Нивля́ буде кілометрів з
20—24, майже так, як і до Пінська. І дорога пряма та на той час добре вбита,
тому що юхнівці та сусідні з ними села завжди косили сіно в тамошньому
болоті, яке починалось від Перехрестя і простягалось аж до Нивля. Отже,
коли під час косовиці я, десятирічний хлопчак, завозив батька в болото підводою, то звідтам, накосивши сіна, він вже повертався пішки. Саме пішки з
Нивля під час канікул навідувався до батьків у свою Бродницю і Хоміч. Що
правда, йому було на два з половиною кілометри далі, ніж юхновцям.
...Перший раз зустрівся Хоміч з ними, коли йшов до батьків під час
осінніх канікул. Це було під Перехрестям. Їх було п’ятеро. Троє залишились
оподаль під дубом, а двоє заступили Хомичеві дорогу. Незнайомі були
озброєні автоматами ППШ. Одягнені були в плащі, які на той час з верхнього одягу можна було бачити в сільських магазинах. За плечима мали пліцаки. Вони запитали Хоміча хто він, звідки та куди йде. Розмовляли понашому. Хоміч відповів, але вони запитали, чи має він якісь документи,
щоби підтвердити сказане. Хомічу прийшлось доставати гаманець з паспортом та грішми. Щоправда, грошей було небагато. Незнайомі взяли паспорт, розглянули. Прочитавши прізвище Мельник, сказали:
1
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— Це наш чоловік, — і повернули паспорт. — А гроші, — сказали
вони, — ми в тебе, хлопче, заберемо. На папіроси. До речі, подібно, що ти
палиш? — запитали вони.
Хоміч палив. У дорогу він взяв свіжу пачку «Неману» і перед зустріччю з незнайомими випалив цигарку. Від нього ще тхнуло тютюновим димом. Зрозумівши, що зустріч з незнайомими набуває поміркованого характеру, Хоміч достав «Неман», щоби пригостити людей. Він уже зрозумів, хто
вони були.
— Ну дякуй, дякуй, хлопче, — зраділи незнайомі.
Взяли пачку, запалили по цигарці, і один з них, ховаючи «Неман» до
кишені плаща, сказав:
— Оскільки ти молодшій, та ще й вчитель, то тобі палити не слід. Цигарки ми конфіскуємо.
При цьому він посміхнувся. Хоміч зрозумів, що більше йому вже нічого не загрожує, і осмілів:
— Мені ще більша половина дороги до дому. Я не витерплю.
Це справило враження.
— Ну добре, добре, — сказав незнайомий, котрий забрав гроші і «Неман», — ось тобі гроші на цигарки, купиш у Дубоях. А на дорогу, на ось,
запали, — і він дав Хомічеві одну цигарку із пачки. — Все, щасливої дороги. Про зустріч з нами щоб нікому нічого, — додав він напослідок.
— Зважай, що тобі пощастило, — сказав я Хомічу. — А що було б, як
би в твоєму паспорті було написано не Мельник, а Мельніков, і говорив ти
російською, — запитав я.
Якусь хвилину Хоміч помовчав, а потім сказав:
— Мабуть те ж саме, що і з Жуковським.
— Що? Вовки з’їли б? — прикинувся я, що начебто вірю у версію про
те, що Жуковського з’їли вовки.
— Так, так, з’їли б вовки, — погодився Хоміч і додав: — Уже мертвого.
У подробиці вдаватись ми не стали, бо добре зрозуміли один одного.
Цього Жуковського я не бачив і подробиць про нього не пам’ятаю, бо,
по-перше, ми жили на хуторі і випадали із інтенсивного інформаційного поля, а, по-друге, восьмирічного хлопчака це не цікавило. Ну почув, як батько
сказав матері, що пропав петровицький приймак Жуковський. Начебто його
вовки з’їли під Перехрестям. «Знаємо, які вовки його з’їли», — багатозначно
закінчив розповідь батько. Був цей Жуковський східняком, якого прислали до
нас після війни організовувати «совєцьку» власть. Був він головою нашої
сільради чи якимось районним уповноваженим, сказати цього докладно не
можу. Коротше кажучи, був він начальником. А те, що він пристав у приймаки до нашої дівчини, ще не значило, що цей Жуковський десь там на сході не
мав сім’ї. В цьому відношенні наїзжі східняки не переймались якимись моральними принципами. І це вони практикували ще за «перших совєтів».
Незважаючи на пропаганду, репутація в східняків була дуже низька. Їх
вважали завжди голодними, гультяями, безбожниками та брехунами. До-
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стойні дівчата, щоби не підупасти в очах своїх людей, уникали навіть розмовляти з кавалерами-східняками. Це засуджувалось загалом, і свої хлопці
таких дівок вже уникали. Так що східнякам залишались дівчата, котрі з тих
або інших причин не користувались успіхом у своїх. Як скажімо, дівка, до
котрої пристав цей Жуковський. Вона не була бридкою, але вона не була з
«почотної» сім’ї, і, щоби компенсувати свій статус, ця Ліда, а саме так вона
звалась, стала активісткою. Наші люди вважали, що активісти — це люди,
котрі шукають «легкого хліба», тому для сімейного життя вони не надаються. Але незабаром виявилось, що Ліда зробила правильний хід, і на неї
знайшовся кавалер. Як то кажуть, «рибак рибака відіт издалека». Прожили
вони недовго. Навіть не встигли люди з’ясувати: неодружений цей Жуковський або має десь на сході сім’ю, розписались вони з Лідою чи живуть
«по-совєтськи» — на повіру, як Жуковський пропав. Рештки його знайшли
коло Перехрестя. Було ясно, що це були рештки після вовків. Незрозуміло
тільки було: з’їли вовки Жуковського живцем чи вже мертвим? І ще незрозуміло було, як він там опинився. Казали, що начебто по службі. Але якщо
навіть по службі, то ходити одному коло Перехрестя в 1947 році та ще й
«начальнику-восточнику»...
А ось Хоміч ходив. Вдруге споткатись з незнайомими йому довелось
при наступних обставинах. Поїхали вони з головою нивлянської сільради
підводою в Жабчичи, що були на той час центром нашого района, за харчами, одягом та підручниками для дітдома. Назад Хоміч повертався сам, бо
голова сільради залишився в райцентрі в якихось справах. Його зустріли на
тому ж самому місці ті ж самі незнайомі. Вони спитали, де голова сільради
і що він везе. Хоміч сказав як є, що голова залишився в Жабчичах, а везе він
харчи, одяг та підручники для дітей. На цей раз нічого в Хоміча вони не
взяли, тільки попросили, якщо є, чистий зошит та хімічний олівець і побажали йому щасливої дороги.
А далій події стали розгортатись наступним чином, і тут я переконаний, що Хоміч багато чого не договорює. Жив тоді Хоміч у Нивлі на квартирі в окремій кімнаті. І ось, зі слів Хоміча, одного разу після роботи він
провіряв у себе в кімнаті писемні роботи учнів. Була осінь: смеркалось рано, і працював він при газовій лямпі. У вікно раптом постукали, і у світлі
лямпи Хоміч побачив, що там стоїть чоловік. Чоловік знаками показував,
щоби Хоміч вікно відчинив. Незнайомим людям у таку пору вікон звичайно
не відчиняють, але саме це зробив Хоміч, і незнайомий крізь відкрите вікно
заліз до нього в кімнату. А далій він сказав, що він у Хоміча перевдягнеться
в сухе, яке в нього було при собі, і переспить до ранку. Але господарі не
мають про це відати. І так було декілька раз.
Я не став перебивати Хоміча, як то таке може бути, щоби невідомо кому
вночі відкривати вікно і через вікно впускати на ніч, не розпитавши, хто він,
що і чому обрав саме Хоміча. Але Хоміч відчув, що в його оповіді про цей
випадок не сходяться кінці з кінцями і, щоби не викликати сумнівів у його
щирості, усе-такі сказав, хто це був Проте до кінця щирим він не був. Можна
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припустити, що до моменту, поки незнайомий не вліз до Хоміча через вікно,
той дійсно не знав, хто це такий. Але, скоріше за все, у кімнаті незнайомий
пред’явив Хомічеві відповідний документ, якщо ще раніше в Жабчичах Хоміча не підготували до цієї зустрічі. Бо протяг історії з цим незнайомим був
такий. Коли Хоміча призивали на військову службу десь у 1949 році, то в
одному з членів прийомної комісії він впізнав незнайомого, котрий лазив до
нього у вікно. Той Хоміча впізнав теж і явною проявляв прихильність. Так
би мовити, зустрілись добрі знайомі. І наслідком цього було те, що, по словах Хоміча, служилось йому у війську дуже добре. В подробиці вдаватись
Хоміч не став, але, наскільки я пам’ятаю, служив він у військах НКВД. Хоміч мені не уточнив, яку посаду займав у райісполкомі його новоявлений
благодійник, одне було зрозуміло, що це був шпигун і провокатор. Не виключено, що і петровицький приймак Жуковський опинився на Перехресті з
таким же завданням, але йому не пошиховало1. Що ж до Хоміча, котрий на
той час мав тільки вісімнадцять років, то не могло бути, щоби він не розумів
про кого і про що йдеться. І, судячи по всьому, позицію він зайняв у тих обставинах нейтральну, інакше нічого мені він би не розповів.
А далій події поточились наступним чином. Надійшли різдвяні свята, і
Хоміч зі своїм товаришем вирішили відзначити Різдво вдвох на квартирі в
Хоміча. Товаришем його був дещо старіший від Хоміча нивляниць. У 44-му
році його мобілізували. Повернувся він з фронту інвалідом, втратив ногу, і
тепер працював у своєму селі бібліотекарем. Оскільки були хлопці, так би
мовити, місцевою інтелігенцією, то святкувати Різдво відверто вони не могли: виженуть з роботи «з вовчим білетом». Ось і домовились зробити це
підпільно в Хоміча. Домовились, на котру годину. Хоміч заздалегідь нашиховав2 стіл і став чекати на товариша. А того нема. У вікно визирати надокучило, тому вирішив проскочити по бібліотекаря до дому.
Відчувалось, що в селі свято набирало сили, в одній з більших хат вже
зібралась музика. На той час музикою в нас ще звались танці. Це справа молода, тому обминути музику Хоміч не міг. Тим більше, що і вони з другом
планували після святкового столу туди піти. Молоді та підлітків у хаті було
вже чимало, але свого друга, бібліотекаря, Хоміч там не побачив. Зате звернув увагу на незнайомого хлопця між танцюючих. Хлопець був у плащі, під
котрим латво було впізнати контури ППШ. Хомічеві чомусь подалось, що
хлопець міг бути з сусідніх Прикладників, бо по всьому почував себе як серед своїх. Маючи намір пізніше повернутись на музику, Хоміч вийшов з хати і попрямував до товариша. Але не встиг він відійти з сотню метрів, як у
селі всчалась шалена стрілянина. Стріляли по кругу, і стало зрозуміло, що
село оточене. Для оточених, по-всьому, це було несподіванкою. Вони перебували поодинці в знайомих, тому про організований опір не йшлось. Кожен
спасався як міг. Правда, декільком чоловікам вдалось вирватись, і вони стали відходити в напрямку Семеховичей, але їх настигли. Загинули всі.
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Скільки їх було, Хоміч не уточнив, але йшлось саме про тих людей, з
котрими він зустрічався коло Перехрестя. Конкретно, кого оточили в Невлі
і хто оточив, Хоміч не називав. Але я не наполягав на конкретизації, тому
що й так ми добре розуміли, про що йдеться. А йшлось про загибель однієї
з останніх боївок УПА в нашій місцевості. На той час означення УПА в нас
не було в обігу, бо воно носило для пересічної людини дещо абстрактний
характер. А сам рух УПА був пов’язаний з конкретними людьми. В нашому
регіоні такою людиною був Тарас Боровець (Бульба), тому уповців Боровця
звали «бульбовцями». Наскільки я пам’ятаю, на слуху це слово було досить
частим. Давно закінчилась війна. Я ходив у п’ятий клас, а бульбовці все ще
давали про себе знати. Вісті про них надходили з-за канала1 — переважно з
боку Дирижина2 та Баландич.
Загиблих у Невлі зібрали на хурманки і звезли в село на впізнання.
Зі слів Хомича, тільки двоє з полеглих були десь здалік, а всі остатні — міс
цеві.
Чи були наші люди пов’язані з боївками УПА, котрі діяли після війни
в нашому регіоні? Коли я кажу «наші люди», я маю на увазі моїх односельців — юхновців та петровців. Щодо юхновців, то нічого сказати не можу, а
от у Петровичах таки люди були. Одним з них був зять Прокопа. Його взяли
вдома. Разом з ним заарештовано було всю сім’ю — його жінку Надзю,
Прокопа та Прокопиху. Як звати зятя Прокопа, я не можу сказати, бо на той
час я був ще замалий, щоби вникати в ці проблеми, а коли став вникати, то
не стало в кого запитати. Всю сім’ю вивезли, і з концтаборів вони повернулись водночас з бродницьким Назарем, тобто після смерті Сталіна. Не повернувся зять Прокопа. Що з ним стало, ніхто нічого не відає. Після повернення сім’я поселилася в Бродниці.
Прокопихи я не пам’ятаю, бо вона невдовзі після повернення померла,
а Прокопа пам’ятаю. Жили вони з дочкою навпроти магазина, і, по всьому,
бродничани їх не уникали. Але заочі Надзю звали Надзя-Бандера. На той
час, коли їх арештували, Надзя була зовсім молодою жінкою. Вона знала,
ким був її чоловік. Більше того, вона активно його підтримувала. А зі зброєю була обізнана настільки, що, зі слів односельців, стріляла водночас двома пістолетами з обох рук. Останнього часу, коли мені інколи приходиться
заїхати в бродницький магазин, то бачу навпроти нього хатину Прокопа Ворона. Але у дворі давно вже його не бачно. Не видно подавно і Надзі.
Були ще люди, зв’язок котрих з людьми з ліса викрито не було. І зновтаки в тих же Петровичах. Чому саме в Петровичах, а не в Юхновичах?
Справа в тому, що село Юхновичі лежить при самому тракті Пінськ—Брест
і десь з півкілометра від залізничної станції того ж самого напрямку. Село
легко контролювалось, тому, у випадку чого, перебувати в ньому було дуже
небезпечно. А ось Петровичі в цьому відношенні лежали набагато вигідніше: недалеко ліс, а по ньому до Піни два кілометра.
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…Були вже вісімдесяті роки. Проте не стерлась пам’ять про післявоєнні події, пов’язані з діяльністю хлопців з лісу. Більшість тих молодих в самій силі людей полягла. Як остання боївка в Невлі та біля Дирижина досить
чисельна група Сікори. А ті, хто потрапив у руки НКВД, були замордовані
в ГУЛАГу або ще до того, як там опинились. Саме така доля спостигла Прокопового зятя, але Прокоп і Надзя вижили і повернулись додому. Те, як арештуваних допитували, можна уявити. Що-що, а допитувати НКВД вміло.
Проте більше арештів у селі на той час не було. Значить, тримались вони на
допитах твердо і достойно. А могли і не витривати. Бо, окрім них, у селі
були ще люди, зв’язані з хлопцями з лісу. І це виявилось сорок років згодом,
причому не від самої Надзі-Бандери чи її батька. На той час багато чого
творилось по наший околиці, і люди знали, що не вовки з’їли петровицького зятя-східняка Жуковського. Але вони мовчали.
Чи не було те мовчання ознакою солідарності з хлопцями з лісу? Бо
після війни життя стало гірше, ніж під час війни за німців. Я не пам’ятаю,
щоби під час війни мені був заздрісний хліб, гречана, просяна каша чи молоко. Щоправда, не було сала, але була льняна олія, восени та зимою баранина, а на Паску батько різав телюка. Податок німцям здавали. Вони забрали одну корову, але другу залишили. Забрали свиню. Але залишилась земля, добра кобила, усе сільськогосподарське знаряддя та десятеро вівець. Я
вже не кажу про картоплю. Її закопували на зиму в копцяху в чистому полі
і навіть не думали, що хтось її може вибрати. Зерна вистачало не тільки на
хліб та кашу, а ще й на самогонку. Але ось прийшло визволення, закінчилась війна, але не стало хліба. Бо зерно йшло на податок. Податками стали
душити людей, щоби загнати їх у колгосп.
…Коли почала тріщати система, заговорили люди і на тему, на яку було
накладено табу. А ті, хто вижив і повернувся з концтаборів, зітхнули з полегшенням і перестали відчувати себе паріями. Тепер вони могли сказати:
«Я сидів за причетність до УПА». На відтинку залізниці від Пінська до Берестя я завши можу зустрітись із кимось зі своїх знайомих. Є знайомі в
Липниках, Городці, Кобрині. Не кажучи вже про Яново. Але особливе місце
займає Дорогичин. Бо там є не тільки чимало знайомих, але спомиж них і
добрих друзів. Так от, коли я одного разу їхав до Берестя, у Дорогичині до
вагону зайшов один з них — Костянтин. До того ми з ним часто зустрічались у дизелі, коли він повертався з пінського ринку в Дорогичин, а я їхав
до матери та сестри до Юхнович. На цей раз мій знайомий був не один, а в
компанії пристойного чоловіка років десь під шістдесят. Ми повітались, і
Костянтин представив мені товариша. Я назвав своє ім’я, а чоловік прізвище — Брич. Бесіда точилась переважно між Костянтином і мною, а новий
знайомий мовчав. Потім він вийшов у тамбур палити.
— Колишній уповець, — сказав Костянтин. — Відсидів у конц
таборах.
Чоловік між тим повернувся і сказав, маючи на увазі паління.
— Погана звичка — сам собі смердиш. А кинути поки ніяк не можу.
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Розмова поточилась далі і стала набувати спільного характеру. Оскільки я розмовляв доброю місцевою, то новий знайомий поцікавився, звідки я
родом.
— З Юхнович, — відповів я.
— А, Юхновичі, — зрадів він. — Знаю, знаю. Свого часу мені навіть
приходилось декілька разів у Петровичах ночувати.
Я сказав:
— Не говоріть, у кого. Я Вам скажу сам. Ви ночували в Санька.
Брич посміхнувся, покрутив головою і сказав:
— Ну-ну. І досвідчена ж Ви людина.
Чому я відразу назвав Санька, а не Прокопа? Тому що Прокопова хата
стояла серед села, а Санько жив на одшибі. Можна сказати, що це був хутір
з трьох хат, доступ до котрого і відхід під час небезпеки був дуже зручний.
А потім я розповів, як вперше в сімнадцять років проводив до дому дочку Санька, Вєру. Можна сказати, що вирісла Вєра з братом без батька, бо
він перебував у концтаборах. За нанесення великої шкоди державній власності. А саме троє петровців — Санько, Іван Жабук та Василь Бульба —
десь у 1950 році були захоплені міліцією, коли навантажували на сани колгоспне сіно. І де б, ви міркуєте, їх захопили? Так, так, на Перехресті. А оскіль
ки їх було троє і троє саней, завантажених сіном, то дія кваліфікувалась як
скоєна бандитським угрупованням. По ходу справи з’ясувалось, що це був
не єдиний випадок нанесення державі значної шкоди. Причому в якості виправдання не приймався факт, що не стало де косити худобі сіна, бо традиційні сінокоси відібрано під колгосп. Так що судовий вирок мав не тільки
кримінальній, а й політичній підгрунтя. Яким був вирок, докладно сказати
не можу, але що відсиділи вони більше, ніж по десять років, то це точно.
У Кобрині Брич вийшов, а Костянтин мені сказав, що Брич не з самого
Дорогичина, а з сусіднього села. А зараз мешкає в Кобрині. Наша розмова
поточилась далі в руслі ситуації, пов’язаної з минулим Брича. З Костянтином ми були ровесниками, і, хоча на той час, коли Брич ночував у нашому
селі, мали років по сім, нам було про що згадати і про що поговорити.
З’ясувалось, що Костянтин також не з самого Дорогичина, а з-під Дорогичина. А потім він мені довірився остаточно і розповів, що його старіший
брат був також в УПА. Брату не було і двадцяти років. Він загинув. Але
конкретно де і при яких обставинах, невідомо. Відомо тільки, що це надарилось недалеко від Пінська. То може я дещо знаю чи чув про загибель
людей з повстанської боївки в нашій околиці. Знайти хоча б місце загибелі
брата... Але на той час я ще нічого не відав про загибель останньої боївки
УПА в Невлі. І цілком можливо, що молодик з автоматом під плащем, котрого побачив на музиці в Невлі на Різдво Хоміч, і був братом Костянтина.
Але коли я дізнався про це, Кості вже не стало. Він помер у дорогичинській
лікарні з-за елементарного недогляду тамошніх лікарів.
2016 рік, 2 грудня. Пінськ.

Зінаіда Дудзюк

БЕЛ

Нарадзілася на Браслаўшчыне, жыве ў Брэсце. Скончыла
Брэсцкі інжынерна-будаўнічы інстытут і Вышэйшыя лі
таратурныя курсы пры Літаратурным інстытуце імя М. А.
Горкага ў Маскве. Працавала інжынерам, журналістам,
загадчыкам літаратурнай часткі драмтэатра.
Аўтар сямі зборнікаў вершаў, дзясятка кніг прозы, у тым
ліку раманаў «Год 1812», «Кола Сварога», «Велясіты»,
«Слодыч і атрута», «Гонды», «Лаза» а таксама некалькіх
драматычных твораў і казак для дзяцей.

З рускамоўным празаікам Святланай Леанідаўнай Курылёвай мяне
звёў пісьменніцкі з’езд 1986 года, хоць мы былі знаёмыя яшчэ раней. Нас
пасялілі ў адным гасцінічным нумары. Пасля пасяджэнняў мы вечарамі
абмяркоўвалі жаночыя праблемы, дзяліліся літаратурнымі набыткамі. Святлана Леанідаўна была старэйшая за мяне на 22 гады, па сутнасці, я з’яўлялася
для яе прадстаўніком іншага пакалення, але розніца ва ўзросце не замінала
нам, бо мелі мы агульную зацікаўленасць — літаратуру. Тры дні мы былі
занятыя на з’ездзе, але мая суседка па нумары не дачакалася заканчэння, 25
красавіка паехала да дачкі ў Чарнігаў, а 26 — выбухнуў Чарнобыль, які
шмат што змяніў у жыцці многіх людзей, у тым ліку і Святланы Курылёвай.
Пасля той мінскай сустрэчы ў нас завязалася актыўнае ліставанне, праз тыя
тэксты яскрава праглядаецца жыццё пісьменніка ў правінцыі, калі не наездзішся ў сталіцу, каб здаць рукапіс з-за недахопу сродкаў ці здароўя.
Святлана Леанідаўна нарадзіллася 25 красавіка 1928 года ў Жытоміры.
Скончыла філалагічны факультэт Харкаўскага ўніверсітэта, шэсцьдзесят
гадоў пражыла ў горадзе Камянцы Брэсцкай вобласці. Да пенсіі выкладала
рускую літаратуру і мову ў школе, а потым нарэшце цалкам аддалася літаратурнай творчасці. Выдала некалькі кніг апавяданняў, публіцыстыкі і
дакументальных нарысаў, у тым ліку «Жаворонки на земле», «И нелегко, и
не просто», «Самый короткий день», «Доброта» і іншыя.
Лістоў яе ў мяне захавалася шмат, выбрала з іх самыя цікавыя і
характэрная вытрымкі для эпохі канца 80-х — пачатку 90-х. На вялікі жаль,
усяго тры лісты аказаліся пазначанымі датамі, таму я толькі па змесце магу
здагадвацца, калі прыкладна яны былі напісаныя. Не пераклала іх на беларускую мову, няхай гучаць так, як думала і адчувала пісьменніца:
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«Дорогая Зиночка! Несколько дней назад
получила Ваше письмо, а вот отвечаю только
сегодня... Кончаю рукопись. Грустно отсылать,
так как может статься — вышибут из издательства. Сейчас у них самоокупаемость и самофинансирование. Ещё неизвесно, как это скажется
на читателях. В определении «пойдёт» или «не
пойдёт» книга ведь много субъективного. Хорошо шли «Проклятые короли», вот ими и наводнили рынок, а скольким современным писателям, в том числе молодым, с первой книги отказали...
Сейчас хочу написать цикл рассказов. Коечто уже есть. Сюжеты и сюжетики подбрасывает
сама жизнь. Даже юмористические или трагические. Вот смотрите, какие события у нас недавно произошли. Первый секретарь райкома
комсомола поехал на охоту и действительно
опознался «с полем» — перестрелял индюков у
Святлана Леанідаўна Курылёва.
одной сельской учительницы. Как неуклюже
пытались выгородить его комсомольские братья, представив несусветным
дурнем! Ушёл… по собственному желанию, написав в заявлении: «Прошу
освободить, так как мой неосторожный поступок получил огласку». Значит,
если бы удалось предотвратить широкую огласку, можно было бы работать
и дальше… Чем не сюжет? А в одной из школ произошло убийство: убили
сторожа, взяли 15 рэ и часы. Один из виновников копал ему могилу и на
поминках гневно ораторствовал по поводу гнусности и подлости совер
шённого… Вот доберись-ка до души этих людей, пойми мотивы их поступков. Кажется, ни логики, ни цели, ни причин — одни следствия! Не знаю,
буду ли именно об этом писать. И под силу ли социально-психологический
анализ того, что мы называем безответственностью, полнейшей эрозией совести… Что-то в нашем районе участились такие случаи. Может, они и
раньше были, да их искусно скрывали — наш первый готовился на повы
шение через головы десяти рядовых работников…
Читаю пьесу М.Шатрова «Дальше… дальше… дальше». Её раскрити234 ковали, даже в «Правде», а мне она кажется очень значительной и современной. Ну вот пока и всё. Пишите. И мне, и художественное, рассказы в том
числе. Сюжеты берите из жизни, которая богата человеческими драмами».
Святлана Леанідаўна жыла ў маленькім гарадку, дзе ўсе ведалі адзін
аднаго, там мясцовыя навіны разносіліся хутка і адразу атрымлівалі маральную ацэнку. Усё жыццё яна працавала настаўніцай, а таму заўсёды думала пра свядомасць і недасканаласць чалавека. Яе вельмі турбаваў са
цыяльны партрэт сучасніка і абуралі адхіленні ад нормы. Часам пісьменніку, як і ўсялякаму іншаму чалавеку, прыемна жывіцца добрымі згадкамі,
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пра гэта ў наступным лісце С. Л. Курылёвай: «В эти апрельские дни вспоминается съезд писателей, наши вечерние беседы… Прошёл год, но какой!
Мне эти дни видятся каким-то рубежом. Я ведь приехала в Чернигов 25-го,
а ночью взрыв в Чернобыле, а это всего в 80 км… Ужасно переживала и всё
ещё переживаю (ведь доза получена) за деток, для которых это опаснее во
сто крат, чем для взрослых. Пока что всё в порядке, а как это скажется в их
жизни, никто сказать не может… Несмотря на душевные муки и тревогу,
весь год работала. Правда, с переменным успехом. Наверное, чувствуете по
себе: писать стало адски трудно. Художественное ещё не откристаллизовалось. Я имею в виду что-то новое — старое уже как-то не интересует. Сюжетов уйма, их подбрасывает сама жизнь. Но что в них — существенное
или преходящее, случайное? Об этом скажет время. Тем не менее записала
(именно так!) две небольшие повести. Над ними ещё надо подумать,
размышлять. Но когда знаешь, что главное сделано, что «роды» состоялись,
на душе веселее. Конечно, всё это уравнение со многими неизвестными:
как это прочитают те, кто решает судьбу написанного нами? Правда, говорят, об этом думать нельзя, пока пишешь… Вот прочитала 2/3 романа А. Дудинцева «Белые одежды». Очень сильный, яркий роман. А ведь пролежал
«на полке» 20 лет. Вроде бы такого не должно быть, но и ему в своё время,
когда отказывали, говорили, что надо думать о художественном несовершенстве вещи, а не о невозможности печатанья по полит. мотивам. Я это
вот к чему: одно и то же в разные периоды видится и художественным, и
антихудожественным, и ярким, и тусклым, и тёплым, и красочным, и серым.
Потому что разные задачи, в разном видится основной стержень жизни народа. Вы в этом счастливее, например, меня в силу своей молодости. А меня уже гнетёт груз прежних перестроек и преобразований, которые как-то
захлебнулись, сошли на нет…Моя книга, видимо, выйдет в третьем, а то и
в четвёртом квартале».
У кожнага пісьменніка, акрамя грамадскага, ёсць яшчэ прыватнае
жыццё, якое таксама прыносіць шмат бед. Радкі з наступнага ліста:
«У меня за это время случилось большое несчастье: 14 января умер
мой муж. Он давно был тяжело болен — сердце. А тут ещё прободная язва
желудка. От всего этого слегла и я. За мной ухаживала дочка, а сегодня мы
решили, что уже можно ехать к ней в Чернигов. Мне надо побыть вне дома
хотя бы 2-3 недели, а то сойду с ума. Потом, когда смогу работать, станет
легче, а сейчас даже рукой водить по бумаге трудно… Разумеется, к апрелю
я постараюсь что-то прислать в «чернобыльский номер». Говорят, что дела
там плохи, саркофаг пропускает радиацию, надо строить над ним новый
колпак. И так будет много сотен лет. Разорят страну, иссушат душу, подорвут здоровье народа все эти многочисленные беды, которые методически
обрушиваются на нас с интервалом в несколько месяцев. Сейчас вот события
в Закавказье. Вот чем кончилось насильственное установление рая земного
в виде социализма. Плохо, что нет единства и взаимопонимания не только
между народами, но даже между отдедьными людьми. Чем всё это кон
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чится? Я сейчас закончила рукопись. Она в плане на 92-й год. Не знаю,
пройдёт ли, в ней много трагического».
Калі Святлана Леанідаўна доўга не адгукалася, я тэлефанавала ёй, была
такая патрэба, бо прыслухоўвалася да парад. Зноў радкі з чарговага ліста:
«Дозвониться ко мне Вы не могли по той простой причине, что меня не
было дома — уехала к дочке в Чернигов, чтобы не быть одной со своим горем… Теперь вот вернулась, но хорошего мало. Стали одолевать обмороки,
которых не знала и в молодости. Вообще на этот счёт была крепкой. А теперь на этих днях была четвёртая потеря сознания. Врачи тянут меня в больницу, но мне этого ужасно не хочется. Там всё будет напоминать мужа  — он
ведь более 30 лет проработал заведующим терапевтическим отделением.
Лечусь амбулаторно. Навыписывали мне кучу дорогих и дефицитных лекарств, но лечат они только тело (если вообще лечат), а заболела у меня
душа. И причина тут не только смерть мужа, а вообще развал всей страны…
Вот надо мне сюда забирать семью дочки — в Чернигове плохо с радиацией. Весь город запятнан стронцием и цезием. Жалко бросать такое чудесное место. Да и надо найти работу в Каменце. Они гуманитарии, а их,
как Вы знаете, не жалуют. Конечно, всё утрясётся. Но надо дождаться тут
закрытия Чер. АЭС — парламент Украины принял такое решение. Сколько
пройдёт времени — год, три, пять, пока это осуществится. Но эта гадкая
кочегарка пыхтит. За 2 года выбросы радиоактивных веществ выросли на
72% — я сама это слышала по украинскому телевидению. Достаётся и нам,
по Брест. обл. в минимальной степени. Вот такие у меня проблемы. Чтобы
как-то стабилизироваться, надо писать, то есть планомерно работать, а я
пока не могу заставить себя — так, от случая к случаю… Говорят, что после
сорока дней станет легче, наступит примирение с горем. Дай бог! Работы у
меня много всякой, в том числе не ради презренного металла, а для души.
Надо только выкарабкаться из тяжёлой депрессии. У дочки мне, конечно,
было легче, но я там была за домохозяйку — готовила, стирала, моталась по
магазинам. После известных событий в Чернобыле (об этом писали, говорили по ТВ) сразу откуда ни возьмись появились продукты. То не было даже масла, а тут все прилавки завалены всякой всячиной вплоть до кофе.
Партийное руководство стало очень тихим и вежливым…»
Пісьменнікі з правінцыі заўсёды мелі цяжкасці не толькі ў тым, каб
выдаць кніжку, але прасачыць, што і як рухаецца для публікавання ў
перыёдыцы ці ў альманахах, якія выпускаліся раз на год. Патлумачу: раней
рукапісы ляжалі ў выдавецтвах да пяці гадоў, стаялі ў чарзе, а пасля ўсё ж
выходзілі. Вось і просіць мяне Святлана Леанідаўна:
«26 февр. в Минске общее собрание писателей. Наверное, поехать не
смогу — обострился радикулит (уже в который раз за зиму!), вдобавок прохудились сапоги, а это чуть ли не катастрофа — с обувью завал. Если увидите Т. Бондарь, спросите её, пожалуйста, какова судьба моей детективной
повести «Часы в бронзовом корпусе», которую я осенью выслала ей. Получила ли, прочитала ли, что думает с ней делать?
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Я сейчас кончаю второю детективную повесть с теми же героями.
Работы ещё очень много. Попробую две повести превратить в книгу. Впрочем, издать что-либо сейчас очень проблематично. Думаю, что всё больше
шансов будет сделать это у кооператоров, и то, если они почувствуют хороший навар… Есть у меня ещё одна задумка — большой очерк о судьбе крестьянства на примерах, взятых из нашего района. Пока что крестьянством не
заинтересовались вплотную, притом в конкретных судьбах. Договариваюсь
об этой своей работе с В. Ермоловой, которая живёт у Киеве. Она собирается издавать журнал «Золотые ворота», который будет рассчитан на руско
язычных писателей Украины и Беларуси. Быть может, потом присоединится и Прибалтика. Но всё это пока проекты, если не прожекты. Всё может
лопнуть — с гласностью правительство идёт на попятный. Вот нашему
премьеру болтать абы что не возбраняется. Вы ведь слышали, какой он допустил ляп, обвинив западных банкиров в стремлении развалить нашу
экономику. А не с его ли помощью (он тогда был министр финансов) она
так активно развивалась малокомпетентными деятелями».
Я ўжо не помню, ці ўдалося мне пагутарыць з Таісай Бондар на тым
сходзе, хутчэй за ўсё, што не. Здароўе Святланы Леанідаўны паступова пачало паляпшацца, пра што яна мне напісала ў наступным лісце:
«Начала постепенно работать... Постараюсь и Вам прислать рассказ в
«чернобыльский номер». Вы, конечно, знаете, что моя дочка с семьёй живёт
в 80 км от Чернобыля. Наверное, решатся переехать в Каменец — страшно
за детей. У них проверили щитовидку. Пока всё в порядке. Но в каждой
группе в садике почти половина детей с изменениями, иногда второй сте
пени. В общем, надо что-то делать. Конечно, спасаться в Беларуси риско
ванно…
В стране разгул спекуляции. Вот у нас обнаружили в магазине при
прятанные золотые вещи пятилетней давности. Самое большое наказание у
двух продавщиц — перевод в другой отдел. Обе выложили в один момент
по 15 тысяч рублей. У Вас есть такая сумма, чтобы выложить её на стол? У
меня нет, хотя прожила, а главное проработала достаточно…
Писателей ждёт ещё кабальное налогообложение. Станет просто невы
годно печататься. Ну а писать и складывать в стол смешно. Посмотрим, что
из этого получится. Мне не нравится бесконечные распри между писателями. Особенно этим отличается СП РСФСР. Там всё время кого-то оскорбляют, потом мирятся, а дальше опять публичные оскорбления…
Вот и в нашем дворе всё время ругань. Но дальше подозрения, что гдето в ванной варится самогон, дело не идёт… Люди очень обозлены, стало
разъярённым даже вооображение. Всё это отличные темы (или даже сю
жеты) для рассказов... Только скучно писать об этом…»
Святлана Леанідаўна вельмі памылілася наконт лёсу пісьменнікаў у
будучыні, цяпер амаль немагчыма выдаць кніжку, а калі яна ўсё ж выходзіць,
дык ганарар атрымаеш гадоў праз дзесяць, калі ён, без таго мізэрны зусім
абясцэніцца. З прыватнага выдавецтва наогул ганарар выдадуць кніжкамі.
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Большасць пісьменнікаў, якія жывуць у правінцыі, выдаюць творы за свой
кошт — звычайная практыка. Не забіраць жа з сабою ў магілу напісанае!
У наступным лісце Святлана Леанідаўна празорліва разважала пра бу
дучыню краіны: «...у меня новость: переехала ко мне дочка с семьёй. Пока
на 3 года, но думаю, что за это время с Чернобылем не справятся, не прикроют станцию. Конечно, работать стало труднее. Однако у меня отдельная
комната, кроме того, я человек организованный, обладаю железной волей,
когда дело идёт о писании — работаю! Ещё написала повесть в духе слегка
ироничной прозы. Жизнь даёт очень много материала. Ну вот, пожалуй, и
всё. Да, ещё «за мной» очерк творчества трёх писательниц. Сделана пока
что одна треть. Как говорится, дай бог здоровья и разума… Грядёт рыночная
экономика. Это неизбежно, но у нас все разумные идеи имеют тенденцию
искажаться, воплощаться с нечто противоположное. Боюсь, и с рынком будет то же. А вот соседка, вернувшаяся из Польши, говорит, что у них уже
всё есть. И население в целом довольно. Они реформу провернули менее
чем за год. Боюсь, что нам понадобится лет 10…»
Далей пісьменніца разважала пра час суцэльнага дэфіцыту ў краіне ў
канцы 80-х гадоў, калі паліцы крамаў свяціліся галізной. Усе адчувалі сябе
падманутымі і абдзеленымі. Святлана Леанідаўна востра адчувала настроі
людзей, пра гэта і пісала, асобныя творы прысылала мне, таму што я
ўзначальвала літаб’яднанне пры абласной газеце «Заря» і рыхтавала літстаронкі. Радкі з ліста:
«Посылаю Вам рассказ в благотворительный номер. По-моему по идее
подойдёт. Если покажется большим, можете чуть-чуть сократить. Думаю,
что в обществе усилились две тенденции: жажда наживы и стремление к
бескорыстию. Так моя Марья Степановна — не утопия, не идеал, а живой
человек. Между прочим, мой муж, в свое время хороший врач, будучи далеко
не ангелом во всех других отношениях, никогда не брал с больных ни деньгами, ни натурой. Всё, что у нас скоплено (по нынешнему времени, сущие
гроши!), это мои гонорары. Ради бога, не посчитайте это за хвастовство или
тщеславие. Это я Вас так убеждаю, что моя героиня не сконструирована, она
живой человек, который ещё оправдываться должен за своё бескорыстие…
Сердита на «Зарю». Предложила им что-то вроде субботней проповеди
по аналогии воскресной по ТВ, даже «для затравки» послала первый образец, с тем, чтобы дальше включились писатели, актёры, художники. Ни
ответа, ни привета. Ну ладно, блажь. Но ответить всё же можно было бы  —
это же элементарная вежливость… Что у нас сталось с интеллигенцией?
Стонем, что нас не ценят. Но мы же сами топчем друг друга. Между прочим, считаю, что сейчас, как никогда, нужно хорошее, доброе слово,
обращённое к человеку, его душе».
Ужо і тады было відно, што стаўленне да пісьменнікаў у кіруючай
эліты абыякавае. У лісце ад 4.05.1987 Святлана Леанідаўна абураецца:
«Удивили меня дела нашего отделения: всё ещё нет помещения, поэт
без квартиры… Думаю, что это не случайность. Таковы отношения к писа-
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телю. Мне сказали в детсаде, когда просила взять внука хотя бы временно:
«Вы же не работаете».
У нас ведь Нина Горегляд 12 лет жила на одиннадцати квадратных метрах вчетвером, никто и слышать не хотел о том, что ей нужна квартира. В
то же время зам. начальника агропрома имеет на двоих 106 кв. метров. У
него особняк, но не собственный, а коммунальный. Да, писатели утратили
уважение. И не у народа, а у должностных лиц, которые не могут им простить гласности. Очень трудно повернуть это тяжёлое ржавое колесо — не
ради каких-то дополнительных благ и привилегий, а обыкновенной социальной справедливости.
Рада за Вас, что дела идут — из-под пера выходят то стихи, то пьесы, а
теперь уже и проза. Да, время писать — есть и молодость, есть и жизненный
опыт. Вот только печатать трудненько: журналы набили свои портфели стихами и прозой до 2000-го года. Только и нужна, что публицистика. Я  этот
жанр люблю, но сейчас он стал адски трудным. Не хочется повторять то,
что говорят другие. Да, кажется, обо всём уже и сказано — хотя бы вчерне.
Невольно тянет на «вечные темы»… Хочется дождаться чего-то принципиально нового в жизни. Каких-то конкретных результатов перестройки.
Завидую я Вам, что у Вас получаются вещи для детей. У меня внуки,
которым уже можно читать. А вот выдумать для них что-то, хоть сказочку
никак не могу. Кажется, уже обо всём написано. Обо всём рассказано…
А  дети просят. Однако не теряю надежды написать хоть самую маленькую
книжечку для детей 3—5 лет».
Задумы Святланы Леанідаўны збываліся, дакладней яна іх здзяйсняла
сама. У віншавальнай паштоўцы паведаміла: «А я сейчас в жуткой запарке:
подходит срок сдачи рукописи публицистики, сделана же половина. Я уже
устала, свет не мил, и как это бывает, хочется писать совсем не то. Удерживаешь себя лишь усилием воли. Я в последнее время увлеклась писанием
сказок для детей — подвигли меня на это внуки. По-моему, это большое
удовольствие. Написала шесть штук, и пришлось отложить: на то и другое
меня не хватает… Если когда-нибудь Вам попадётся лента для пишущей
машинки, 13 мм, возьмите на мою долю. Это ведь жуткий дефицит.»
Яшчэ ў адной паштоўцы пісьменніца зноў звяртаецца да тэмы адмоў
нага ўздзеяння на пісьменніка працы, да якой не ляжыць душа:
«Я сейчас изнываю над рукописью о совхозе-комбинате. Она уже принята издательством, нужны кое-какие дополнения. Эта моя работа — хороший пример того, как нельзя поддаваться соблазну быстрого издания чеголибо: суёшь голову в петлю. Вешать не вешают, а свободы лишают… Сказки, рассказы, детективы — отложены в сторону, а конца не видно. К тому
же приближается пленум по сельскому хозяйству, так как бы редакция не
потребовала отражения его в рукописи…»
Адзін з нешматлікіх лістоў пазначаны датай — 28.ІІІ.89 г.:
«Спасибо, что прислали мне рассказ. Рада за Вас, что Ваши вещи потихоньку пошли. Так вы чего доброго станете прозаиком, а там и романис-
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том. Вы молоды, у Вас всё ещё впереди. Вы пишете, что в апреле приедут
писатели с Житомирщины. Надо искать, где в Брестской области побольше
украинцев. Если говорить о Каменецком районе, то это совхоз-комбинат
«Беловежский»… Правда, там ещё нет Дома культуры (он строится), но
есть актовый зал в административном здании на 50 мест, а главное,
замечательный библиотекарь Людмила Левчук, она Вам поможет собрать
людей, которые читают и по-настоящему интересуются книгой…
Я за это время окончила и отослала в издательство сказки. Только знающие люди (Е. С. Василевич) предупреждают, что в «Юнацтве» чуть ли не
мафия, пробиться трудно. И качество продукции никакого значения не имеет, там ставка на «своих», т. е. хороших знакомых и друзей. А бумаги, как
всегда, на всех не хватает. Между делом написала второй детектив. Буду
работать над обоими, может, получится книжица. А может, мне только кажется, что это детектив, а на самом деле муть? Все мы работаем вслепую,
некому дать совет. В сущности, хорошо идёт (в смысле печатания) публицистика, которая мне порядком надоела…
Посылаю Вам обещанный рассказ, а сама отбываю в Киев — хочу там
немного отдохнуть и написать пьесу, если удастся, обязательно дам её вам
прочитать — Вы в этом жанре опытнее меня. А вообще-то чувствую себя не
очень здоровой — обострилась невралгия тройничного нерва. Это на лице.
Иногда от ноющей боли спать не могу... В последнее время работала очень
много. А вот пойдёт ли что-нибудь из написанного в дело, не знаю. Сейчас
пока что много идёт в корзину для мусора. Наверное, и Вы это чувствуете.
Инициативу перехватили разные кооперативы, которые печатают лишь сенсации или детективы. У  меня написаны два. Надо их дать почитать умному
и честному человеку из правоохранительных органов. Да что-то не вижу
поблизости такого… У  нас в семье неприятность: оштрафовали дочку за то,
что вырезала несколько картин (она художница) и продала. Всего на 74 рэ,
а оштрафовали на 50 рэ. Разве это не симптоматично? Издать кучу законов
о том, что все могут что-то делать руками, жить за счёт своего труда, но
душить каждого налогами или штрафами? Пока что она не согласилась с
этим, пробует судиться. А выйдет что-нибудь путное, не знаю…
Почему-то мне кажется, что народ не выдержит ещё и повышения цен,
которое грядёт. Люди не верят, что это для их блага. Было бы для их блага
одно: дали бы работать, не били бы по рукам каждого, не отбивали бы охоту самому себе помочь, а не выпрашивать у собственного государства и у
заграницы…»
Народ вытрываў усё і працягвае трываць, што яму застаецца рабіць, як
няма куды падзецца. Разам з усімі пісьменніца С.Л. Курылёва перажывала
праблемы, прынесеныя пачаткам 90-х гадоў, пра што паведамляла ў лісце
ад 4.04 1991 г.:
«Приехала из Киева. Момент я выбрала неудачный — перед реформой
цен. Ничего не купишь, всё по купонам. Но я поработала там, написала
пьесу и несколько рассказов, а также две статейки…

Даўно няма на свеце Ул. А. Калесніка. Курылёва С. Л. таксама не надта
затрымалася на гэтым свеце, пайшла, так і не ні выдала ні сваіх казак, ні
дэтэктываў. А яшчэ кажуць, што рукапісы не гараць. Іх проста выкідваюць
на сметнік. Дай бог, каб я памылілася, няхай бы творы пісьменніцы з Камян
ца прыйшлі да чытачоў, якіх яна любіла і для творчай працы не шкадавала
ні здароўя, ні часу.
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Я на распутье: написано много, а нужно ли кому это — бог весть... Не
теряю надежду, что Вы её прочитаете, как более испытанный в делах драматургии человек. Ну и заодно дадите совет, что с ней делать. Если, конечно, она хоть чего-нибудь стоит по своему содержанию и худ. достоинст
вам».
Не помню, каб Святлана Леанідаўна прысылала мне сваю п'есу. Пака
зальны адзін з апошніх лістоў С. Л. Курылёвай:
«Спасибо, что не забываете меня. Что-то письмо Ваше по настроению
на градус ниже, чем обычно. Вы говорите, что не нужны Ваши ни стихи, ни
проза. Это ощущает почти каждый пишущий. Особенно в Беларуси. Тут
началась кампания против творческой интеллигенции. Недавно наш первый
секретарь выступал перед милиционерами с речью, в которой поносил Адамовича и Быкова. Чем они ему так ненавистны? А тем, что пытаются говорить правду, не сверяя её с мнением руководства. По-моему, чиновники
стремятся приглушить гласность, внушить людям недоверие к интеллигенции, вообще к интеллектуальному потенциалу республики и нации. Что до
меня, то я верю Быкову (см. «Огонёк», №47). Вот в таких условиях живём
и работаем!
Я ещё не разделалась с рукописью, т. е. не сдала её в издательство. Напечатают или нет, но у меня высвободится время для другой работы. Есть
рассказы, есть сказки, есть попытка детектива. Другое дело, увидит ли всё
это свет. Но на сказки у меня есть читатели — внуки. А вообще надо писать
и писать. Это ведь не впервой писать в ящик стола. В нашей стране всё время кто-то из писателей этим занимается. Так что не падайте духом, рабо
тайте!..
Письмо начала неделю назад, а сегодня решила его завершить, не
переписывать же ещё раз. Рукопись сдала, но если не вышибут, вероятнее
всего придётся ещё раз всё переписывать. Работаю теперь над сказками, это
идёт веселее. Внуки требуют, чтобы я их поскорее кончала. А дочка, если
найдёт время, сделает иллюстрации. И будет домашняя книга. Можно будет
добавлять ещё сказки, если сочинятся. Неплохо, правда? Если бы не надо
было зарабатывать деньги, можно было бы все книги свои издавать таким
образом…
Недавно побывала у Колесника, много пишет. Настроение тоже не
очень светлое из-за враждебности руководства республики. Наверное мы
заслужили такое, а не другое руководство — были слишком покорные…»
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УКР

Дмитьор Кульбеда — видатна, яскрава постать українського життя Берестейщини ХХІ століття. Цей представник «покоління молодих» увібрав
дух своєї доби, в якій є свої недоліки, але й несумнівні переваги, які несе з
собою прогрес. І перше, що в ньому вражає — індивідуальність в якій органічно поєднались його Я і його Коріння.
В школі «Дімка» зацікавився інтернет-дискусіями на тему культури
рідного краю. Через свій дисциплінований розум він, добравшись істини,
був не схильний вести порожні розмови. Дискусії на інтернет-форумах з
тими, кого прийнято назвати інформаційними «тролями», він припинив у
шкільні роки і більше форумами не цікавився. У пізнанні нового не тільки
не зупиняється, але навпаки цілий час відкриває нові горизонти. Сам не
важився на наукові дослідження культурної спадщини, але сприяв їм як міг,
високо цінуючи досягнення таким мовознавців як Федір Климчук, Григорій
Аркушин, Михал Вашичек, Іван Лучиць-Федорець. В чому переконаний,
так в тому, що освічена людина, чим би не займалася, повинна мати ґрунтовні знання про власну культуру. Його постійно можна побачити на літературних вечорах, художніх виставках, днях писемності, презентаціях книг.
Він виривається з повсякденних клопотів, для того, щоб побути з земляками на колядному вечорі, чи прочитати публічно вірш «Найясніший королю», або врятувати рукописи поета Бориса Єпішко, упорядкувати могилу
письменника Олекси Стороженко. За короткий час його особистість викристалізовується так, що увібране з дитинства знання, робить Дмитьора
цікавим співрозмовником, який здатен розкриватися до безкінечності через
свій край і рід від забавних деталей до загальнолюдських тем. З родинних
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реліквій витягає старі документи, аусвайси, в яких проставлена українська
національність предків — ось вам, земляки один з фактів: «думайте гадайте…». Данина традиції у учасників Світового конгресу української молоді
в криві. Тож і Дмитьор закоханий у вишиванку. Хоче мати сорочку вишиту
руками коханої, а поки такої нема може наложити зроблену руками майстрині. Закоханий у народну пісню, сам проникливо співає і любить знавців
давнього мелосу.
Особлива тема — мова. Своя, власна, родинна традиція перш за все
знаходить вихід у ліричних юнацьких віршах, написаних говіркою, які в
пилу першого кохання він з часом знищить. Далій починається заглиблення
у мотольську лексику. Дмитьор береться за написання мотольського словника. Праця гідна багаторічних зусиль авторського колективу, але вона дозволяє зробити колумбівське відкриття багатства власної мови, її повноправності і своєрідної досконалості. Зрештою, брак гідності, або відчуття
неповноцінності власної культури абсолютно непритаманне волелюбним
мотолянам. Невеликий тілом, але великий духом Мотоляниця цілком природньо вважає, без зайвої іронії чи зазіхання на багатства усього світу: «Мотоль — ліпше місце на світі». Через нього розкривається, переказаний вустами предків, секрет місцевої натури, кмітливості і активності: «Мотольці
такі люди — все на світі знають, все на світі вміють». Перекладами цікавої
інформації на рідну мову він прикрашає регіональний інформаційний сайт
ПроСВІТ. На сторінках білорусько-українського альманаху публікує переклад промови, не більше не менше, Президента Білорусі! А висновок з цього має особисте значення і є наукою для других: вона, наша мова, повноцінна і рівна з рештою мов світу може виразити любу думку, і сучасну, і
складну. На додаток опановує українську медичну термінологію. В регіональних умовах вона незатребувана, бо прості земляки з нею майже не стикались, а професіоналів зобов’язує російська термінологію. Тим не менше
освіченому берестейському лікарю личить її знати! А він саме такий. Звичайно, вільно володіє російською і білоруською. Добре опанував німецьку.
А потрапив до університету, то достатньо добре оволодів англійською.
Дмитьор одкриває для себе принцип розумного розміркування своїх
сил: попрацював — відпочинь, зроби перерву на короткий, здоровий обідній сон. Набиратися здоров’я доброю їжею, багатою природою і рухом.
Любить спорт, ту приємну втому фізичної праці і азарт в осягненні результатів. З школи кохає туристичні мандрівки, які поєднують фізичні випробування і природну красу. Виправляється на Карпати, Кавказ, Скандинавія
і, звичайно, по шляхах-дорогах рідної сторони. Пішки, на лижах, на велосипеді, на човні, з парашутом. Одна з любих серцю покупок — велосипед і
зручні прилади для їзди. Любить посміятися над невдачами чи слабиною,
бо жарт в житті посприяє, а злоба любу справу задушить.
Дмитьор з породи відповідальних людей, якім інші повністю готові довіритись, бо впевнені у рішучості і спроможності добиватись поставленої
мети. Бо найбільша перемога — перемога над собою. Добився досконалос-
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ті в умінні контролювати свої страхи, таких як страх висоти, стихії … . Рятувальник не може дозволити собі втрачати час, бути непевний, приймати
безвідповідальне рішення. Поряд з ним легко йти поруч в одному напрямку.
Як оті палаючі поліна у печі: хай хоч і окремі, і загорілись в різний час, але
гріють разом добре. Дмитьор Кульбеда освітив своїм життям світ, обігрів
своїми обіймами кого зміг, прияв тим, хто у біді. Готовий допомагати іншому, сам він на допомогу не сподівався. Самостійність та самодостатність
багато у чому дозволили йому бути серед перших. Першопроходець за характером він ставить перед собою нелегкі завдання. Серед фото, які він
помістив на своїй сторінці в Інтернеті, промовистий напис на одному з барановицьких гаражів: «Життя за надто коротке, щоби стояти». В сторонніх
очах хірург має бути саме таким. Таким личить бути Людині. Усього не виказати, але цього достатньо, щоб зрозуміти, що Дмитьор Кульбеда — орієнтир для сучасної молоді. Пощастили том, хто з знайомий з його життєвими
принципами. Це знайомство дозволяє й самому ставати кращим.
Зубріння предметів не робить молодого хірурга заучкою, заблукалим у
лабіринтах власної особистості чи глибинних дослідницьких проблемах.
Навпаки, беконівська сила знання саме й потрібна для вирішення буденних
практичних проблем. Впасти у декадентські настрої не дає постійна завантаженість працею і полягання на свої сили. Добре розуміє, що праця над
собою, і тільки праця над собою гартує особистість. Роками Дмитьор надає
первісну швидку допомогу. Бачить весь спектр проблем з якими стикаються люди, робить одну з «чорнових» лікарських праць, так необхідну кожному у кризовій ситуації. А поза тим, працює над своєю спеціалізацією. Захоплено годинами вбирає кожен позитивний досвід, вистоює на операціях,
асистує, хоча руки просяться робити самому. Його кредо — без усякої понуки здобувати знання і не зупинятись.
Нажаль, ніколи не доводилось розпитати, чому професійний вибір
Дмитьора пав на медицину. Пам’ятаю, як тішився він, коли на хрестинах
його маленька, «обираючи долю», хресниця потяглася до іграшкового набору доктора. Цей вибір ніколи не йшов у розріз з громадською позицією.
Добре відомо, що лікарі традиційно належать до національної еліти. Тому
то й в бібліотечці студента медуніверситета знайшлося почесне місце книзі
видатного земляка, голови «Просвіти на Поліссі», посла польського сейму,
доктора Василя Дмитріюка. Професію ж лікаря він обрав, мусить, тому, що
мав серце переповнене любов’ю.
Громом серед ясного неба стала новина про те, що Дмитьор Кульбеда
загинув в нещасному випадку.
Коли людина покидає світ, то не кожній повертається від людей стільки любові, скільки її було у сонячний вересневий день в Рудську, де ми розлучалися з дорогим братом, другом, товаришем.
Віктор Місіюк.
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Ціхая ўкраінская ноч. Аўтар Алесь Мара (Марачкін).
2016 г. 73х83. Палатно, алей.
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Одне з найбільших захоплень, крім наукової творчості, — світлопис. А тому кожна поїздка до рідної ДОМИ, де живуть, щоправда, лише
світлі-пресвітлі спомини і дух РОДИНИ, котра вибралася вже до небесного
ирію, озивається в численних світлоспалахах.
Отой барвінок дотепер квітує весняної пори біля хати дідусевої сестри
Василини (а кілька стебелин позаминулої весни я посадила й біля нашої). І
в кожній його квіточці щоразу оживають люблячі погляди тих, хто топтав ці
смолярські стежечки століттями, а сьогодні – гомонить лише птаство… Зате влітку з'їжджаються звідусіль діти-внуки-правнуки із міських осель – і
знову оживають і СЛОВО, і ПІСНЯ, що століттями єднали наш рід. І навіть
узимку він зеленіє… Він як символ нашої української морозостійкості супроти всіляких життєвих хурделиць-заметілей... Як родинний герб, котрий
не знає забуття. Бо він сам є втіленням найвищої благодаті Всевишнього —
ЛЮБОВІ.

»
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Народилася в селі Світязькі Смолярі,
що в Шацькому районі на Волині.
Закінчивши Київський державний
університет імені Тараса Шевченка,
повернулася в рідні краї
і вже впродовж 30 літ працює в Луцьку,
в Східноєвропейському університеті імені
Лесі Українки, завідує кафедрою історії
та культури української мови.
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