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« …но я пишу, продолжаю писать . Пишу, как учили меня мои учи-
теля, белорусские писатели алесь адамович и Василь Быков, которых в 
этот день я хотела бы вспомнить с благодарностью . Как учила моя украин-
ская бабушка, которая в детстве читала мне «Кобзаря» Тараса Шевченко на-
изусть . Пишу . Зачем? меня называют писателем катастроф . Это неправда . 
Я все время ищу слова любви . ненависть нас не спасет . нас спасет только 
любовь, я надеюсь .

на прощание я хотела бы, чтобы в этом прекрасном зале прозвучала 
белорусская речь, речь моего народа . У адной беларускай вёсачцы старая 
жанчына праводзіла мяне словамі: «хутка мы разыдземся з табой у розныя 
бакі . Дзякуй табе, што ты паслухала мяне і панясеш маю больку людзям . 
Прашу цябе: калі пойдзеш — агляніся на маю хатку . агляніся не адзін, а два 
разы . Другі раз чалавек аглядаецца не па чужынцы, а ўжо з сэрцам» .

Я хочу поблагодарить вас за ваше сердце, за то, что вы услышали нашу 
боль . » Из речи Светланы Алексиевич после вручения Нобелевской премии.

Сябры Таварыства ўкраінскай літаратуры  
пры Саюзе беларускіх пісьменнікаў віншуюць  

Святлану Алексіевіч  
з атрыманнем НОБЕЛЕЎСКАЙ ПРЭМІІ!

Перад ад’ездам у Стакгольм Святлана Алексіевіч наведала Па соль ст ва Украіны ў 
Рэспубліцы Беларусь, каб перадаць украінскай лётчыцы Надзеі Саўчанка, якая незакон-
на ўвязнена ў расійскай турме, свае кнігі і ліст падтрымкі. «Надзея Саўчанка — украінская 
Жанна д’Арк» — сказала пісьменніца. 
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В Малориті. З альбому світлин 1936–37 років, що належав Б. І. Крижанівському, тогочасному  
міс це вому ветеринару. 
Фото для публікації надано Людмилою Романович.
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Алесь Наварыч
Галоўны рэдактар

БЕЛ

Terra incognita —  
Украіна і Беларусь

Уводнае слова да выдання заўж ды 
трафарэт, і заўжды ёсць жаданне адысці 
ад трафарэта, хоць гэта і непазбежна, 
што ж, «Господи! К Тебе прибегохом!»

Паводле азначэння альманах ёсць 
зборнік мастацкіх тэкстаў некалькіх 
аўтараў . Звычайна альманахі бываюць 
тэ матычнымі і, калі зададзеная тэма вы-
трыманая, выданне набывае большую 
каштоўнасць (утылітарнасць), асабліва 
сярод вузкіх адмыслоўцаў і для вузкіх ад-
мыслоўцаў .

У выпадку нашага альманаха тэма  — 
беларуска-ўкраінскія літара тур ныя ста-

сункі . У кожным новым выпуску мы пераследуем мэту знаёмства беларус-
кіх і ўкраінскіх чытачоў — у меру нашых сціплых магчымасцей і разумен-
ня  —з лепшымі творамі як украінскай, так і беларускай літаратур . Як у 
арыгінале, так і ў перакладах . Гэтым самым альманах закліканы вы конваць 
і ажыццяўляць статутную задачу Таварыства ўкраінскай літаратуры, ство-
ранага ў красавіку 2014 года пры Саюзе беларускіх пісьменнікаў (СБП) . 
навядзенне культуртрэгерскіх мастоў, утварэнне літаратурных повязей, 
набыццё сталых прыватных кантактаў між літаратарамі абедзьвух краін 
дзеля ўзаемнага духоўнага ўзбагачэння — вось мэты і задачы нашага 
Таварыства .

адпаведна, як найпярвейшую задачу мы паставілі выбраць такіх аўта-
раў, скажам, беларускай літаратуры і азнаёміць украінскага чытача з най-
больш істотнымі, важнымі, каштоўнымі іхнымі творамі . Зразумела, з пера-
думовай таго, што менавіта гэтыя аўтары дагэтуль не былі вядомыя, ці былі 
малавядомыя ва Украіне . 

Гэтак і з украінскага боку — ці ж не варта ажыццявіць публікацыі 
найлепшых твораў, гавару ўмоўна, дзесяці пісьменнікаў Украіны, без твораў 
якіх проста не мысліцца ўкраінская літаратура, і якія, паводле тых ці іншых 
прычын (імперскіх, ідэалагічных, прапагандысцкіх), былі невядомыя ці ма-
ла вядомыя на Беларусі? 

лічу, што гэта патрэбна і важна, і што гэта ёсць высакародная гумані-
тарная місія . але вось тут і паўстае праблема: гэты выбар мае быць яшчэ і 
цікавым . Колькі розных літаратурных альманахаў пакрываецца пылам ў 
бібліятэчных сховах?! Праблема кваліфікацыі, уласнай неабазнанасці, мо-
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жа зашкодзіць папулярнасці выдання . Тут належыць мець не столькі густ, 
колькі нюх, каб і пры малой магчымасці кансультацый са спецыялістымі, 
якія валодаюць (альбо і не валодаюць) веданнем таго, наколькі чытачы аба-
знаныя з творамі суседніх братніх літаратур, дасягаць пастаўленых мэт?

Пакуль што два выданні альманаха выклікалі безумоўную цікавасць . 
Ва ўсялякім разе, выбар тэкстаў — гэта працэс, у якім ёсць дынаміка, ёсць 
развіццё, а самае галоўнае — маецца элемент загадкавасці, інтрыга як у Ка-
лумба, які плыў да Індыі, а адкрыў амерыку . наша Індыя і амерыка — не-
спазнаныя літаратурныя Беларусь і Украіна .

лічу важным адзначыць, што ў гістарычнай рэтраспектыве абодва 
нашыя народы мелі надзвычай шмат агульнага . Беларусы і ўкраінцы не 
проста ўваходзілі, але складалі касцяк адной дзяржавы — Вялікага Княства 
літоўскага . І на той час мелі бадай што адну агульную добра распрацава-
ную літаратурную мову, тую самую, пра якую сказана ў бессмяротным 
вершы Яна Казіміра Пашкевіча, датаваным 1621 годам:

Польска квитнет лациною,
литва квитнет русчизною;
Без той в Польще не пребудзеш,
Без сей в литве блазном будзеш .
Той лацина езык дает,
Та без руси не вытрвает .
Ведзь же юж русь, иж тва хвала
По всем свете юж дойзрала .
Веселисе ж се ты, русине,
Тва славы никгды не згине .

а хіба паплечнік бунтарнага мазепы, стваральнік першай еўрапейскай 
канстытуцыі, Піліп Орлік, не нарадзіўся пад Вільняй, не быў ліцьвінскім, 
лічы, беларускім шляхцічам? а чаго вартая для беларуска-ўкраінскіх куль-
турна-літаратурных сувязяў асоба Канстанціна астрожскага?

Яшчэ глыбей у нетрах гісторыі мы маем неацэнены дагэтуль духоўны 
скарб — творы агульнага для беларусаў і ўкраінцаў Кірылы Тураўскага . 
Уласна кажучы, ягоная тытанічная з пункту зору «заміранасці духоўнай» і 
«мудрасці ўпакоранай» постаць хрысціяніна-асветніка, родапачынальніка 
мастацкай літаратуры як для беларускага, так і для ўкраінскага народаў, хі-
ба не з’яўляецца сведчаннем еднасці і заклікам да ўзаемаспазнання? 

Так што быць разам, жыць у добрасуседстве, мець агульныя анты ім-
пер скія і антыкаланіяльныя традыцыі, сумесна «прозябать духом» (павяліч-
вацца, прырастаць духоўна), вызваляцца з ланцугоў несвабоды ёсць даўняя 
і трывалая традыцыя, якую належыць працягваць і пры цяперашніх гіста-
рычна-палітычных абставінах, і, тым больш, пры іх абвастрэнні . Перамога 
праўды над хлуснёй непазбежная, трыумф святла над цемрай не мі нучы . 

Што ж, дазвольце прапанаваць вам чарговы выпуск альманаха з крыху, 
магчыма, нясціплым меркаваннем, што чытач зможа, як казалі колішнія 
старцы, «паабедаць хлебам надземным» . 
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Мотоки Номати

О белорусско-украинском 
альманахе «Справа»

несколько месяцев назад я полу-
чил письмо от уважаемого Федора Да-
ниловича Климчука, выдающегося диа-
лектолога восточнославянских языков 
и прекрасного переводчика и писателя 
на западнополесском говоре . С тех пор, 
как я познакомился с Федором Данило-
вичем в 2010 году благодаря николаю 
николаевичу Шеляговичу, Федор Да-
нилович очень любезно присылал мне 
не только свои весьма интересные кни-
ги, написанные на западнополесском 
говоре, но и всякого рода публикации, 
свя занные с тем же говором, которые 
вообще не доступны у нас в Японии . В 

этот раз он переслал мне белорусско-украинский альманах «Справа» в эле-
ктронном виде и предложил поделиться своими впечатлениями о нем .

Прежде всего, я хотел бы поздравить всю редколлегию альманаха, в 
частности его организатора госпожу наталью Бабину с тем, что они начали 
публиковать такой интересный и важный журнал с весьма ценными мате-
риалами . Обычно такой журнал в силу самой своей природы невольно су-
жает свою аудиторию . Журнал по литературоведению читают обычно толь-
ко литературоведы . Кроме того, например, специалисты по украинской ли-
тературе читают журналы, посвященные исключительно литературе на 
этом языке . Что же касается данного альманаха, то он по своей сути меж-
дисциплинарен . Специалисты по разным дисциплинам (история, литерату-
роведение, языкознание, этнография и т . д .) помещают в нем свои научные 
публикации, но есть и научно-популярные статьи и литературное творче-
ство, в том числе переводы, не только на белорусском и украинском языках, 
но и на говорах . Поэтому этот альманах привлекает разные слои читателей, 
интересующихся различными сторонами языковой культуры восточного 
славянства с особым вниманием к западнополесской зоне . В этом отноше-
нии данный альманах занимает особое место среди славистических публи-
каций . 

меня как языковеда особенно интересуют параллельные тексты в ру-
брике «Гаворкі — наш скарб» . Кстати, этот альманах отличается от подо-
бного рода журналов именно этой рубрикой, и я вполне согласен с редкол-
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легией, которая считает говоры «нашим сокровищем» . Изменение соци-
альных условий ускоряет и изменение языковой ситуации . В наше время 
говоры подвергаются всё большему давлению со стороны нормированного 
языка и все чаще исчезают . носители говоров часто стыдятся говорить на 
них, пренебрегают ими, особенно если говор не имеет письменной формы . 
Эта тенденция наблюдается в целом современном мире, хотя нет никакого 
сомнения в том, что говоры, равно как литературный язык, имеют свою 
собственную красоту и представляют собой важнейшую часть культурного 
наследия, доставшегося от уважаемых предков . Исчезновение говора есть 
не что иное, как смерть целой весьма ценной культуры, утрата «нашего со-
кровища» . В этом контексте, «Справа» играет и дальше будет играть весьма 
важную роль для сохранения и развития говоров в письменном виде, что 
является очень важным и для их письменной фиксации .

Сегодня везде говорят об экономическом кризисе, и, насколько я пони-
маю, выпускать подобный журнал в таких обстоятельствах довольно за-
труднительно . Учитывая данный факт, я всем сердцем приветствую появле-
ние этого интересного междисциплинарного альманаха, над которым в ат-
мосфере дружбы работают представители разных восточнославянских на-
родов .
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КлаСиК

Іван Франко УКР

Іван Франко (27.08.1856 — 28.05.1916)   — 
великий український письменник, один з бу-
дівників нової української нації. 

Іван Якович Франко народився в селі На-
гуєвичі (нині Дрогобицького району Львів-
ської обл.) в родині сільського коваля. Він ріс 
сиротою (в 1865 р. помер його батько — Іва-
нові було дев’ять років; його мати померла у 
1872 р.). Попри матеріальні нестатки родини, 
Іван навчався: в 1862 — 64 роках — у школі 
в сусідньому селі Ясениця-Сільна, в 1864 — 
1867 рр. — у початковій школі в Дрогобичі, в 
1867 — 1875 рр. — у гімназії в тому ж Дро-
гобичі. 

В 1875 році Франко отримав стипендію 
з фонду Гловінського і восени того ж року 
записався на філологічне відділення Львів-
ського університету. Стипендія надавалася 
аж до закінчення вищої освіти, і здавалося, 
що перед здібним юнаком стелиться рівна 
дорога учителя гімназії чи професора в уні-
верситеті, на яку розраховували його рідні та 
знайомі. 

Але в перші університетські роки відбу-
лось самовизначення Франка як українсько-
го діяча, ще й виразно прогресивного, соціа-
лістичного напрямку. Франко був заарешто-
ваний (11.06.1877 р.). Його разом з товари-
шами звинувачували в утворенні таємного 
соціалістичного товариства. Суд визнав йо-
го винним і засудив на 6 тижнів ув’язнення. 
Оскільки тоді термін слідчого ув’язнення до 
кари не зараховувався, Франка випустили на 
волю 5 березня 1878 року. 

Попри невеликий термін покарання, йо-
го наслідки для Франка були жахливими. 
По-перше, за законом людина із судимістю 
не могла стати вчителем, тому мета навчан-
ня в університеті стала неясною (до того ж 
у Франка відібрали стипендію). По-друге, 

З нагоди 160-річчя від дня народження та 100-річчя  
від дня смерті видатного українського письменника,  
вченого та громадського діяча Івана Яковича Франка

під час ув’язнення Франко важко застудив-
ся; пізніше ця хвороба стала хронічною і пе-
реслідувала його все життя. По-третє, отець 
Михайло Рошкевич (батько Ольги Рошкевич, 
нареченої І. Франка) відмовив Франкові у йо-
го сватовстві і навіть заборонив дочці бачи-
тись і листуватись із «злочинцем». Їх шлюб 
так і не відбувся. 

На цьому поліційні переслідування Фран-
ка не скінчились. Його ще двічі заарештову-
вали. 

В 1886 році Франко оженився з Ольгою 
Хоружинською (родом з Києва). В їх родині 
з’явилось четверо дітей, але від 1902 року 
родинне благополуччя почало руйнуватись. 
В Ольги Франко з’явились ознаки психічного 
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розладу, які дедалі посилювались, і це при-
несло багато горя Іванові Франку. 

В 1902 році І. Франко переселився з на-
йманого помешкання до власного будинку 
(нинішня адреса — вул. І. Франка, 152, де 
працює меморіальний музей письменника). 
Для цього будівництва він узяв значну пози-
ку, виплати по якій були завершені його си-
ном уже після смерті І. Франка. 

В квітні 1908 р. Франко поїхав на відпочи-
нок та лікування до Ліпіка (поблизу Загреба 
в сучасній Хорватії). Тут його хвороба силь-
но загострилася — були паралізовані обидві 
руки і, що гірше, з’явились ознаки психічно-
го розладу. Ці жахливі прояви хвороби в піз-
ніших роках, на щастя, дещо пом’якшились, 
хоча до повного здоров’я Франко ніколи не 
повернувся. 

Виснажений хворобами, безгрошів’ям, 
сімейними і громадськими негараздами, 
Франко помер у своєму будинку у Львові 
28.05.1916 р. і похований на Личаківському 
цвинтарі. 

Поет. Франко вперше виступив як поет 
в 1874 році і писав вірші аж до кінця свого 
життя. В його поетичному доробку — чима-
ло прекрасних віршів про особисті пережи-
вання та громадські справи, які склали кіль-
ка книжок. 

Але з найбільшою силою поетичний та-
лант Франка проявився у великих поемах. 
Тут ми бачимо реалістичні картини сучас-
ного галицького життя («Ботокуди», 1884; 
«По-людськи», 1889; «З любові», 1890), об-
рази історичного минулого нашого народу 
(«Панські жарти», 1887; «Іван Вишенський», 
1895; «На Святоюрській горі», 1900), мірку-
вання про релігію та бога («Ex nihilo», 1885; 
«Смерть Каїна», 1889). 

Дуже велике місце серед франкових по-
ем займають переробки сюжетів світової лі-
тератури («Лис Микита», 1890; «Пригоди Дон 
Кіхота», 18 91; «Цар і аскет», 1892; «Абу-
Касимові капці», 1895; «Коваль Бассім», 
1900; та ін.). 

Вершиною поетичної творчості Франка є 
поема «Мойсей» (1905), в якій на біблійному 
сюжеті дана алегорична картина піднесення 
українського народу на боротьбу за незалеж-
ність. 

Прозаїк. У своїх прозових творах Фран-
ко виступав як реаліст, зосереджений на 
проблемах сучасного йому галицького жит-
тя. Він першим в українській літературі почав 
описувати побут робітників нафтових про-
мислів Борислава та їх класових антагоніс-
тів — євреїв-підприємців («Навернений гріш-
ник», 1877; «Boa constrictor», 1884; «Яць Зе-
лепуга», 1887; «Ріпник», 1899). Найкращим 
твором цього циклу є роман «Борислав смі-
ється» (1882). 

Значне місце займають твори з життя ін-
телігенції («На дні», 1880; «Для домашнього 
огнища», 1897; «Перехресні стежки», 1900). 
Важливе місце в цьому ряду займають твори 
про українсько-польські відносини («Лель і 
Полель», 1887; «Основи суспільності», 1894; 
на жаль, обидва твори лишились незакінче-
ними). 

Перекладач. Над перекладами творів 
світової літератури Франко працював усе 
життя і зробив на цьому полі надзвичайно 
багато. З його перекладів можна створити ці-
лу бібліотеку. 

Спектр його перекладів надзвичайно ши-
рокий: тут є твори давньої вавілонської по-
езії, давньоіндійської, давньоарабської, дав-
ньогрецької літератур; із нових літератур ма-
ємо його переклади з німецької («Фауст» 
Й. В. Гете, 1882), французької, англійської, 
польської, італійської літератур. 

Серед його перекладів — цілі книги тво-
рів О. С. Пушкіна, К. Гавлічка-Боровського. 
Окремо треба відзначити великий цикл пе-
рекладів з істориків давнього Риму, над яким 
поет працював в останній рік свого життя 
(серпень 1915 — березень 1916 рр.). 

Слід знати, що Франко перекладав та-
кож українські народні пісні німецькою мо-
вою, допомагав М. С. Грушевському з ні-
мецьким перекладом «Історії України-Руси». 
Він перекладав не тільки художні твори, але 
й науково-популярні праці різноманітної те-
матики, які він вважав корисними для освіти 
українського народу. 

Фольклорист. Інтерес до фольклору 
Франко виявляв від самого початку твор-
чої діяльності. Перша публікація народної 
казки в його записі з’явилась в 1876 р. Най-
важливішими його здобутками на цьому по-
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лі були «Галицько-руські народні приповід-
ки» (1901—1910 рр., тт. 1 — 3) та «Студії над 
українськими народними піснями» (1907—
1915 рр.). 

Франко опублікував також велику кіль-
кість менших фольклористичних та етногра-
фічних студій і записів, записав велику кіль-
кість народних пісень. Кілька народних пі-
сень зі співу І. Франка записала Леся Укра-
їнка (1901). 

Історик літератури. Над історією літера-
тури Франко працював в кількох напрямках. 

Першим напрямком можна назвати істо-
рію світових літературних сюжетів. Найбіль-
шою працею в цьому напрямку стала його 
докторська дисертація «Варлаам і Йоасаф: 
стархристиянський духовний роман і його лі-
тературна історія» (1895). 

Другим напрямком стало збирання, до-
слідження і публікація творів української лі-
тератури. На чільному місці тут стоїть збір-
ка «Апокрифи і легенди з українських рукопи-
сів» (1896 — 1910, тт. 1 — 5). Франко розшу-
кав та опублікував твори Івана Вишенського, 
написав про нього ряд розвідок. Він підготу-
вав та опублікував твори А. Свидницького, 
Ю. Федьковича, Т. Шевченка та багатьох ін-
ших українських письменників. 

Третім напрямком стало написання 
синтетичних праць з історії української лі-
тератури. Тут слід назвати такі твори як 
«Charakterystyka literatury ruskiej 16 — 17 
ww.» (1892), «Карпаторуська література 17 
— 18 ст.» (1900), «Южнорусская литерату-
ра» (1904 — стаття для енциклопедичного 
словника Брокгауза й Ефрона), «Нарис істо-
рії українсько-руської літератури до 1890 р.» 
(1910) та велику працю «Історія української 
літератури», із якої Франко встиг опрацюва-
ти лише першу частину (Від початків україн-
ського письменства до Івана Котляревського, 
1907 — 1912). 

Слід знати, що Франко пильно стежив за 
новинками сучасної йому літератури, осо-
бливо української, написав цілу масу рецен-
зій, відгуків та критичних статей на ці теми. 

Науковець. Окрім історії літератури, 
Франко займався й іншими гуманітарними 
дисциплінами. Його зацікавлення історією 
відбилися у працях «Життя Івана Федорови-

ча і його часи» (1884), «Грималівський ключ 
в 1800 р.» (1900), «Громадські шпихліри в Га-
личині 1784 — 1840 рр.» (1907) та ряді дріб-
ніших статей. Цікавили його і питання соціо-
логії. 

Франко провадив також значну науково-
організаційну роботу як голова філологічної 
секції Наукового товариста ім. Шевченка та 
редактор видань цієї секції. 

Видавець. Перші твори Франка були над-
руковані у львівському студентському журна-
лі «Друг» в 1874 р. Переїхавши до Львова, 
Франко разом з Павликом включились в ре-
дакційну роботу і в 1876 — 1877 роках були 
фактичними керівниками цього журналу. 

Від того часу Франко постійно снував пла-
ни видання свого журналу або газети; так, в 
1878 р. Франко разом з Павликом зумів ви-
пустити два номери журналу «Громадський 
друг», які були сконфісковані поліцією. Після 
цього в 1878 — 1880 рр. друзі видавали окре-
мі книжки в серії «Дрібна бібліотека». Пізні-
ше Франко брав участь у виданні журналів 
«Світ» (1881 — 82), «Зоря» (1883 — 1886), 
газет «Діло» (1880, 1883 — 1885), «Kurier 
lwowski» (1887 — 1897; цю останню роботу 
сам Франко називав «наймами у сусідів»). 

В 1894 р. мрія Франка нарешті здійсни-
лася — почав виходити його власний журнал 
«Житє і слово». Цей журнал мав значну до-
помогу з Наддніпрянської України, як грошо-
ву (зокрема, через М. В. Ковалевського), так і 
літературну (статтями для публікації). 

В кінці 1897 р. керівництво Наукового то-
вариства ім. Шевченка (на чолі з М. Грушев-
ським) вирішило замість журналів «Зоря» та 
«Житє і слово» почати з 1898 року видава-
ти новий журнал — «Літературно-науковий 
вісник». Франко увійшов до складу його ре-
дакції і активно працював там до кінця 1906 
року. 

Одночасно в 1898 р. було утворено 
«Українсько-руську видавничу спілку», у ро-
боті якої Франко брав активну участь аж до 
початку його тяжкої хвороби. 

Громадський діяч. В 1870-х роках полі-
тичне українство в Галичині було представ-
лене москвофілами, які гадали, що сонце 
щастя зійде на півночі, у Петербурзі, та наро-
довцями, які сподівались на його сходження 
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на заході, у Відні. Обом групам протистояла 
польська громада, яка після конституційної 
реформи 1867 р. забирала дедалі більший 
вплив у краю. 

В 1890 р. молоді галицькі інтелігенти за-
снували Русько-українську радикальну пар-
тію, на чолі якої до 1898 року стояв Іван 
Франко. Це була партія соціалістичного спря-
мування, яка прагнула стати репрезентацією 
широких кіл робітників. 

В 1895 році І. Франко був кандидатом від 
Радикальної партії на посла до віденсько-
го парламенту по виборчому округу Пере-
мишль — Добромиль — Мостиська. В 1898 р. 
він так само був кандидатом по округу Терно-
піль — Збараж — Скалат. Обидва рази про-
ти Франка було пущено всі засоби «демокра-
тичного» впливу: від арештів агітаторів і за-
борон зборів до зухвалої крадіжки голосів, 
внаслідок чого Франко не був обраний. 

В 1899 році І. Франко вийшов із заснова-
ної ним Радикальної партії і увійшов до числа 
організаторів нової Української національно-
демократичної партії. Цей крок не пішов на 
користь ані радикалам, які втратили впливо-
ву фігуру, ані націонал-демократам, які так і 
не здобули великого політичного впливу, ані 

самому Франкові, який не відзначився актив-
ністю в новій партії й поступово відійшов від 
політичної боротьби, зосередившись на літе-
ратурній та науковій роботі. 

У зв’язку з інтересом до політичного жит-
тя і подальшою особистою участю в ньо-
му Франко написав багато публіцистич-
них статей, серед яких значне місце займає 
осмислення питань соціалізму та соціал-
демократії. Через критичне ставлення Фран-
ка до комуністичних богів Маркса та Енгель-
са його публіцистика зазнавала замовчуван-
ня й фальсифікації в часи панування кому-
ністичної Москви. 

Іван Франко за покликанням був поетом, 
літератором; але в умовах поневолення укра-
їнського народу він не міг дозволити собі бу-
ти тільки письменником — він охоче й рішу-
чо брався за будь-яку роботу, яку вважав ко-
рисною для піднесення українського народу. 
Через це багато його літературних планів за-
лишилися нереалізованими, на що він гірко 
нарікав у деяких поезіях. Але саме універса-
лізм його діяльності дозволяє нам говорити, 
що в особі Івана Франка ми бачимо не тільки 
великого письменника, але й одного з будів-
ників української нації. 

З сайту http://www.i-franko.name/uk/Biography.html, скорочено

Ой ти, дівчино, з горіха зерня...
Ой ти, дівчино, з горіха зерня,
Чом твоє серденько — колюче терня?
Чом твої устонька — тиха молитва,
а твоє слово остре, як бритва?
Чом твої очі сяють тим чаром,
Що то запалює серце пожаром?
Ох, тії очі темніші ночі,
хто в них задивиться, й сонця не хоче!
І чом твій усміх — для мене скрута,
Серце бентежить, як буря люта?
Ой ти, дівчино, ясная зоре!
Ти мої радощі, ти моє горе!
Тебе кидаючи, любити мушу,
Тебе кохаючи, загублю душу .

1895
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Сойчине крило1

Із записок відлюдька
Завтра новий рік і заразом сорокові роковини моїх уродин . Подвійний 

празник . а бодай подвійний пам’ятковий день . І я надумав стрітити його не-
звичайно, празнично .

ха, ха, ха! Празнично! Що таке празничне стрічання нового року? 
Шумне товариство, молоді жіночі голоси, мов срібні дзвоники . Старші па-
нове гудуть, мов дуби в теплому вітрі . Світло салону . Звуки фортеп’яна . 
хор, пісні, сола . . . Декламація, брава, оплески . Жарти . «Кришталева чаша, 
срібная криш . . .» наближається північ . Починає бити дванадцята . Всі 
підносять чарки, вихиляють душком, а батько родини кидає свою додолу . 
нехай так пропадає всяка турбота! Бреннь! І раптом гаснуть світла . Всі за-
пирають у собі дух . Бам . . . бам . . . бам . . . Числять до дванадцяти . най жиє 
новий рік! най сяє нове щастя! Світла! музика . Пісні . нові чарки, нові 
тости . Поцілуї . Радість і стиски рук . . . Діти, діти!

Та що балакати! І я там був, мід-вино пив . І я колись стрічав отак сю 
врочисту хвилю, сміявся і радувався назустріч тій примані, що зветься но-
вим роком . І до мене простягалися теплі руки, сміялися блискучі очі, шепта-
ли солодкі слова не одні малинові уста . І я вірив, мріяв, любив . Тонув ду-
шею в рожевім тумані, будував золоті замки на вітрі, вважав окрасою життя 
те, що було лише конвенціональною брехнею . . .

минулося . Сороковий рік життя, так як і тридцять дев’ятий, і трид-
цять восьмий, починатиму зовсім інакше . Відлюдьком, самітником . Та сим ра-
зом попробую празничніше, краще, гармонійніше розпочати його, як двох 
попередніх років .

Поперед усього до чорта меланхолію!
Двох попередніх років я ще був новаком у твердій школі самоти . Ще не по-

рвав усіх ниток з минулим і теперішнім . Ще щось тягло мене кудись . У душі 
ще не вмерла була та мала дитинка, що плаче до мами . Тепер се вже скінчилося . 
Давні рахунки замкнені, давні рани загоєні . Де колись хвилювало та бушува-
ло, тепер тихо та гладко .

Сьогоднішній празник буде заразом перший тріумф мойого нового сві-
тогляду, нової життєвої норми . а ся норма — старе Горацієве2: аеquam 
servare mentem3!

Без оптимізму, без зайвих надій, бо оптимізм — се признак дитячої 
наївності, що бачить у житті те, чого нема, і надіється того, чого життя не 
може дати .

Без песимізму, бо песимізм — се признак хоробливої малодушності, се 
testimonium paupertatis4, яке сам собі виставляє чоловік .

1 Вперше надруковано у зб .: на лоні природи і інші оповідання . львів, 1905 . Подається за пер-
шодруком .

2 Горацій (повне ім’я — Квінт Горацій Флакк; 65 до н . е . — 8 н . е .) — давньоримський поет .
3 Зберегти рівновагу духу! (лат.)
4 Свідоцтво вбожества (лат.)
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Без зайвої байдужності і без зайвого ентузіазму! Без зайвого завзяття та 
жорстокості в життєвій боротьбі, але й без недбальства та слямазарності . У 
всьому розумно, оглядно, помірковано і поперед усього спокійно, спокійно, 
як годиться сороклітньому мужеві .

Дурень, хто на порозі сорокового року життя не пізнав ціни життя, не 
зробився артистом життя!

Я пройшов важку школу і, здається, навчився в ній дечого . Я погубив 
багато цвітів по життєвій дорозі, похоронив багато ілюзій та охоронив кош-
товний плід і виніс його зі всіх катастроф, як Камоенс1 свою епопею з корабле-
крушення, а се, власне, ту вмілість жити і насолоджуватися життям .

Жити для себе самого, з самим собою, самому в собі!
Життя — се мій скарб, мій власний, одинокий, якого найменшої частин-

ки, одної мінутки не гідні заплатити мені всі скарби світу . ніхто не має права 
жадати від мене найменшої жертви з того скарбу, так, як я не жадаю такої 
жертви ні від кого .

Суспільність, держава, народ! Усе се подвійні кайдани . Один ланцюг 
уко ваний із твердого заліза — насилля, а другий, паралельний із ним, ви-
плетений із м’якої павутини — конвенціональної брехні . Один в’яже тіло, 
другий душу, а оба з одною метою — опутати, прикрутити, обезличити і 
упідлити високий, вольний витвір природи — людську одиницю .

Живе, реально живе, працює, думає, терпить і бореться, паде й тріумфує 
тільки одиниця . І моя скромна одиниця доходить до того, щоб тріумфувати по 
многих і болючих упадках . Тріумфувати не шумно, со тимпани і органи, щоб 
шарпати слухи ворогів і будити зависть завидющих . Се тріумф дикунів, не-
гідний освіченого чоловіка . мій тріумф тихий і ясний, як погідний літній ве-
чір . мій тріумф не має ворогів і не будить нічиєї зависті . Та він правдивий, 
глибокий і тривкий . Він не моментальний, не вислід шаленої боротьби і зусил-
ля . Се моє щоденне життя, але піднесене до другого ступня, осяяне подвій-
ним сонцем, напоєне красою й гармонією .

Я витворив собі оте життя як нездобуту твердиню, в якій живу й па-
ную, з якої маю широкий вигляд на весь світ та яка, проте, не стоїть нікому 
на заваді, не дразнить нікого своїм видом і не манить нікого до облоги . Ся 
твердиня побудована в моїй душі .

Світові бурі, потреби, пристрасті, мов щось далеке і постороннє, шумлять 
наді мною, не доходячи до моєї твердині . Я даю тому зверхньому світові свою 
данину, посвячую йому частину свого життя в заміну за ті матеріальні і ду-
хові добра, що потрібні мені для піддержання свого внутрішнього життя . Я 
працюю в однім бюрі, занятий працею, що напружує мій розум, але не 
торкає серця . Я поводжуся зі своїми зверхниками і товаришами по бюру та 
іншими знайомими чемно, навіть дружньо, але здержано . Всі вони поважають 
мене, але ніхто з них не має доступу до мойого «святая святих», нікому я не 
відкриваю своєї душі, та й, сказати по правді, ніхто з них не виявляє надмір-

1 Камоенс (Камоінш) луїш ді (1524 або 1525—1580) — португальський поет, автор великої 
епічної поеми «лузіади» (1572), власне, епопеї .
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ної охоти заглядати в мою душу . Таких надмірно цікавих я вмію швидко вису-
нути поза клямру своєї знайомості .

І ніхто з тих, що кланяються мені на вулиці, стискають мою руку в кавар-
ні, радяться зо мною в бюрі, ані не догадується, що у мене поза тим конвенці-
ональним, шаблоновим життям є своє, інше, окреме . ніхто не підозріває в тім 
сухім формалісті та реалісті духового сибарита, артиста, що плекає одну 
штуку для штуки — вмілість жити .

Ось тут, у тім затишнім кабінеті, обставленім хоч і не багато, та по моїй 
уподобі, я сам свій пан . Тут світ і поезія мого життя . Тут я можу бути раз ди-
тиною, другий раз героєм, а все самим собою . Зо стін глядять на мене артис-
тично виконані портрети великих майстрів у штуці життя: Гете, Емерсона1, 
Рескіна2 . на поличках стоять мої улюблені книги в гарних оправах . на по-
стаменті в кутику мармурова подобизна старинної статуї хлопчика, що 
витягає собі терен із ноги, а скрізь по столиках цвіти — хризантеми, мої 
улюблені хризантеми різних кольорів і різних відмін . а на бюрку розло-
жена тека з моїм дневником . а обік бюрка столик, застелений, уквітчаний 
— їй-богу, сьогодні не лише листки барвінку, але й сині його квітки! Штукар 
мій Івась, се він таку несподіванку придумав для мене . Знає, що я в тім 
пункті забобонний, вірю, що цвіт барвінку на новий рік приносить щас-
тя .

Вірю — або не вірю, а так собі . Приємно колисатися в такій надії, 
мов у гамаці .

а на столику вся холодна кухня . І яблука, і помаранчі, і фіги . І кілька бу-
тельок вина . Самі добірні марки . І два келишки! ха, ха, ха! Збиточник Івась! 
Думав, що й вона буде! Що без неї й празник не празник і новий рік не новий 
рік . Помилився, хлопче! минулося моє гречане . Тепер «вона» вже не манить 
мене до себе, хоч би й яка була . Попробуємо обійтися без неї . І думаю, що моя 
радість буде не менша, та в усякім разі глибша, чистіша, як би була з нею . 
а то хто її вгадає! Здається, й гарна дівчина, і говориш із нею, як із другом, а 
тут нá тобі, з її рожевих усток вилетить якесь брутальне слово, якийсь циніч-
ний натяк або й те ні, а по її лиці мигне якась тінь, щось таке погане, огидли-
ве, і попсує тобі весь вечір, прожене всю радість, розвіє всю поезію .

Від часу моєї остатньої романтичної історії, тої там, у лісничівці, пе-
ред трьома роками, на мене не раз находить дивне чуття . Коли до мене смі-
ється, зо мною говорить, залицяється молода дівчина, особливо брунетка, 
мені все здається, що шкіра, і м’ясо, і нерви на її лиці робляться прозірчасті 
і до мене вишкіряє зуби страшна труп’яча голова . Іноді в такій хвилі мене 
всього обдасть морозом . Чи се знак, що я старіюся, чи, може, щось інше? 

Та гов! Який-то денний порядок нинішнього вечора я уложив собі? на 
такі празничні вечори я все укладаю собі наперед денний порядок, з тою, од-
наче, умовою, що вільно мені зовсім не держатися його . маю подвійну приєм-

1 Емерсон Ральф-Уолдо (1803—1882) — американський філософ і письменник .
2 Рескін Джон (1819—1900) — англійський письменник, історик, мистецтвознавець, публі-

цист .
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ність: укладаючи точку за точкою, смакую в думках кожду з них, а потім, пе-
реміняючи їх, любуюся новими комбінаціями в виконанні .

Перша точка: Россінієва увертюра до «Вільгельма Телля», виконана на 
фісгармонії . моя улюблена композиція — вводить мене звичайно в поважний 
та при тім бадьорий настрій . Потім оглянемо хризантеми, обнюхаємо геліотро-
пи та туберози в салоні — вони, бідні, давно ждуть мене і сьогодні, як на-
вмисно, порозцвіталися в повній красі . Потім вип’ємо й закусимо . Потім про-
читаємо новий нумер «Neue deutsche Rundschau»1, а властиво Уайльдову2 статтю 
про христа — що то такий майстер стилю і такий хоробливо-новочасний 
чоловік сказав нового на сю тему? Потім — ах, а яка тепер година?

Сьома! ну, до дванадцятої на все се буде час . Іще переглянемо свіжі ілю-
страції — і «Jugend», і «Liberum veto», і «артистичний вісник»3 . Дбають 
добрі люди за нас, грішних, щоб ми не нудьгували . а коли нічого не 
знайдемо в тій купі паперу, то у нас іще інша розкіш на сьогодні прилагоджена 
— цілий гарнітур нових валків до фонографу з піснями і розмовами різних 
знаменитостей . Послухаю, як із парламентарної трибуни гримить Жорес4, 
як у крузі приятелів розмовляє Габріель д’аннунціо5 про потребу плекання 
краси серед мас народних, як зі сцени палить словами Елеонора Дузе6 в ролі 
Джіоконди і як цвіркоче в своїм салоні Клео де мерод . Правда, бажалось би . . . 
Та ні, ні, ні! нічого не бажаю . не слід бажати нічого над те, що здоровий 
розум показує можливим до осягнення . Печеного леду не слід бажати . нехай 
молокососи та фантасти бажають неможливого! мої бажання повинні йти 
і йтимуть рука в руку з можністю виконання .

Отже, потім почне бити дванадцята година, і тоді . . .
Дзінь-дзінь-дзінь!
а се що? Дзвінок у передпокою? В сю пору? До мене хтось? Се не може 

бути! ну, розуміється, нікого не приймаю . хто має право сьогодні вдиратися до 
мене, і заколочувати мені мій порядок, і позбавляти мене моїх тихих, чесно 
зароблених і без нічиєї кривди осягнених радощів?

Тихі кроки в салоні .
— Се ти, Йвасю? 
—  Я .
— а хто там дзвонив?
— листонос . лист до пана радника .
— До мене?

1 «Neue deutsche Rundschau», «Jugend», «Liberum veto» — німецькі періодичні видання початку 
хх ст .

2 Уайльд Оскар (1854—1900) — англійський письменник і критик .
3 «артистичний вісник» — мистецький журнал, у якому обговорювалися проблеми літератури, 

малярства, музики й театру . Виходив у львові впродовж 1905—1907 рр .
4 Жорес Жан (1859—1914) — французький історик і громадсько-політичний діяч, видатний 

оратор .
5 Д’аннунціо Габрієле (1863—1938) — італійський письменник .
6 Дузе Елеонора (1858—1924) — італійська артистка .
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*
Ось він у мене в руках, той лист . не лист, а чималий пакет . адре-

сований недоладно . моє ім’я і прізвище — і львів . Щастя, що нема нікого 
другого, що називався б так само, як я . а правда, і «д-р» напереді . а проте 
видно, що пише хтось . . .

Та що се? марка російська і штемпель Порт-артур1! Із Порт-артура? 
Се що за диво? хто там, у Порт-артурі, може мати інтерес до мене? Кому 
там, у Порт-артурі, цікаво доносити мені щось? а може, то не до мене? мо-
же, яка помилка? може, всередині є друга коверта і лист призначений для 
передачі комусь іншому?

Розкрити коверту і переконатися — се була би найпростіша річ . Та ні . 
нехай іще хвильку полежить . Ось тут передо мною . Запечатаний лист на 
твоє ім’я, з невідомого місця, писаний невідомою тобі рукою, — се все-таки 
якась тайна, містерія, загадка . люблю такі містерії, бо моє життя тепер 
не має ніяких . моє життя — як проста, широка, вигідна, гарними дерева-
ми висаджена алея, що веде . . .

Тьфу! Що се я? З якої речі буду сьогодні згадувати про те, що пи-
шається на кінці тої алеї, на кінці кождої життєвої дороги, чи вона проста 
алея, чи крута, камениста та вибоїста стежка? лишімо се, воно нас не мине, 
а самохіть літати туди нема ніякої потреби .

але лист! Що в ньому може бути так багато напаковано? Кореспонден-
ція до газети, чи дневник якогось полководця, чи якісь урядові донесення, чи 
розпорядок остатньої волі якого землячка, загнаного долею аж на край світу 
та застуканого там війною?

адресовано, очевидно, жіночою рукою, але се не значить нічого . Такі 
жіночі адреси криють не раз дуже мужеські інтереси .

Щось тверде всередині . За грубістю верств паперу годі домацатися, що 
воно таке . Ключик не ключик, монета не монета . . . ну, відчинимо та й 
побачимо .

Де ножиці? а може, не відчиняти? може, сей лист, що тепер лежить іще 
так спокійно і лише принадний своєю таємницею, по відчиненні стратить 
увесь свій чар, зробиться коробкою Пандори2, з якої поповзуть гадюки, що 
затруять моє життя, знівечать мою твердиню, а щонайменше збентежать і 
розворушать моє нинішнє свято? адже такий здоровий пакет паперу — то, 
певно, не голий папір . Скілько там слів написано! І подумай собі, що іноді 
досить одного слова, щоб убити чоловіка, щоб навіки або на довгі літа зро-
бити його нещасливим!

Я здавна боюся всяких листів і сам не пишу їх, хіба дуже рідко, в 
урядових або ділових справах . Кождий лист — се бомба . може показа-

1 Порт-артур — тепер місто люйшунь у Китаї, порт на узбережжі Жовтого моря . За російсько-
китайською конівенцією 1898 р . був переданий в аренду Росії і перетворений царським урядом на 
військово-морську фортецю . Під час російсько-японської війни 1904—1905 рр . фортеця була аре-
ною запеклих боїв .

2 Коробка Пандори — джерело лиха . За грецькою міфологією Пандора відкрила скриньку, де 
були закриті всі нещастя, й вони розлетілися по всьому світу .
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тися іноді, що се шоколадова бомба, але з верхнього вигляду ніхто не може 
пізнати, чи та бомба не наладована мелінітом1 і чи не розірве тебе в най-
ближчій хвилі .

моя рука тремтить! Якесь холодне чуття пробігає по всьому тілі . . .
Стій! Се нехибний знак, що лист має якийсь фатальний зміст . Стій! не 

руш його! Якби я тепер узяв і, не розпечатавши, кинув його в огонь? Він зго-
рів би і поніс би всі свої тайники в безмірний простір, назад туди, відки 
прийшов . а я лишився б з утаєним у душі почуттям іще одної нерозв’язаної 
загадки — та й годі . нерозв’язана загадка цікавить, навіває жаль або тугу 
— все те приємні почуття . Розв’язана може зранити або вбити .

ха, ха, ха! але я таки порядний боягуз! Чую себе таким певним у сво-
їй твердині за заборолами своєї філософії, серед башт своєї самоти — і бо-
юся отсього паперового гостя . навіть коли б се була бомба, кинена злобною 
рукою, то що вона мені зробить? Особисто мене не трафить, а посторонньо-
го, дорогого і любого мені не знищить, бо нікого такого, здається, на всім 
світі у мене нема! а коли так, то чого мені боятися її?

але чого ж тремтить моя рука, держачи ножиці? Чого стискається сер-
це якимось тривожним прочуттям?

Так і є! Се якийсь фатальний лист! Без виразного наказу моєї волі, 
якимось механічним відрухом рука відчинила його . Тонесенький пасочок з 
краю відкроєний . Загадка відкрита — і коли у тебе є ще який арсенал оруж-
жя против мене, доле, коли ти якраз сьогодні, перед новим роком, із друго-
го кінця світу, з далекого Порт-артура, навела ворожі батереї на мене, то 
стріляй! Поборемося!

лист відчинений!

*
лист . не жадна кореспонденція . нема окремої коверти і ніякої 

передачі . Значить — до мене . хто се може писати? Датовано з Порт-
артура в вересні, — якраз чверть року пройшло . міг би сей пакетик опо-
вісти дещо, як то йому було перебиратися через японську облогу . але 
хто пише?

Підпис: «Твоя Сойка» . Що се значить? ніякої Сойки — Боже мій! І сой-
чине крило в листі! . . Та невже би? невже вона, та, яку я від трьох літ спо-
минаю між помершими? Та, якої нагле і загадкове щезнення ввігнало в 
гріб її батька, а мене випхнуло з кипучої течії громадської праці і за-
гнало в отсю тиху, відлюдну пристань? Вона в остатніх днях нашого то-
варишування любила називати себе сойкою і все дразнила мене тою со-
йкою, що гніздилася перед моїм вікном, поки вона не вбила її . невже се 
з тої самої сойки крило? . .

мої руки тремтять ще дужче, як уперед . У грудях ще більший неспокій, 
голова крутиться . Чого ти, дурне серце? Що тобі? невже ти не оплакало, не 

1 мелініт — вибухова речовина, в снаряді реагував з залізом корпусу, що було причиною вибу-
хів; застосовувався в роки Російсько-японської війни (1904—1905) .
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похоронило її? невже одна поява отих кількох аркушів, записаних її ру-
кою, одного засушеного крильця давно вбитої пташини може вивести тебе 
з рівноваги?

а втім — є ще рада . В огонь з отсим листом! Від покійників кореспон-
денцій не приймаю .

Дурню, дурню! мелеш язиком таке, чого не можеш сповнити! хіба ти 
здобувся б на те, щоб тепер, зараз спалити сей лист, її писання, не прочи-
тавши його?

Фаталізм! лист прочитаю, хоч би моє серце мало тріснути з гніву, з жа-
лю чи з обурення .

*
«Чи тямиш мене?

ха, ха, ха! ха, ха, ха!
Тямиш мій сміх? Ти колись любив його слухати . Чув його здалека і 

приходив до мене . Чи чуєш його тепер через океани, та степи, та гори? Чи 
тремтить він у твоїм вусі разом з шумом вітру? Чи мерехтить разом із про-
мінням заходового сонця? ха, ха, ха! ха, ха, ха!

Чи тямиш мене?
Тямиш ту весну з її пурпуровими сходами сонця, з її теплом і ясністю, 

з її бурями, мов сварки закоханих, з її громами, мов крики любих дітей, що 
пустують у широких покоях? Се я була .

Тямиш той ліс із його полянами і гущавинами, з його стежками й ліні-
ями, з його зрубами та хащами, де стояли високі квітки з тужливо похиле-
ними головками, де до сонця грали тисячі сверщків, а в повітрі бриніли мі-
ліони мушок, а в затишках гніздилися рої співучих пташок, а по поля-
нах паслися ясноокі серни, а скрізь розлита була велична гармонія, і життя 
йшло рівним могутнім ритмом, що передавався душам людським? Тямиш 
той ліс, мій рідний ліс, якого нема другого на світі? Се не був ліс, се я 
була  .

Чи тямиш мене?
Тямиш ту лісничівку в самій середині того лісу? До неї сходилися 

всі лісові дороги, як артерії до серця, а з неї виходив лад, і порядок, і 
сильна воля на всі окраїни лісу . а в ній кублилося тихе, відлюдне життя 
старого батька і молодої дівчини . лунали голосні, різкі, з золотого серця 
пливучі мужеські слова і ще голосніші, дзвінкіші сміхи і співи дівчини-
пестійки . Тямиш її? Се я була .

Чи тямиш мене?
Тямиш ту поляну, де ми уперве здибалися? Я була в зеленій стрі-

лецькій куртці, з лефошівкою через плече, з готуром, свіжо застріленим у 
торбі, з свиставкою в губах . Тямиш, як ти витріщив на мене очі, побачив-
ши мене? а я розреготалася, побачивши твоє зачудування . а ти був у про-
стій блузі, підперезаний ременем, блідий іще від недавно відсидженої тюр-
ми, з утомленим, помарнілим лицем, з крисатим капелюхом, насуненим на 
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чоло . а почувши мій регіт, ти стрепенувся нараз, і зняв капелюх, і набли-
зився, і почав звинятися, що без дозволу ходиш по лісі, але тобі веліли ліка-
рі . . . а ти тілько що вчора приїхав . . . і власне мав намір представитися тат-
кові . . . і пригадуєш собі мене ще маленькою панночкою . . . і тямиш мою ма-
му . . . і вибачайте, що на перший ваш вид так зачудувався . . . і не сподівався за-
стати вас таким німродом1 . а я подала тобі руку, і ти поцілував її, і я чула, 
як твої уста під чорними вусами тремтіли і горіли, і гадала, що се у тебе га-
рячка, і просила тебе провести мене додому . . . а ти запитав, що я застрілила, 
і я показала тобі готура, і ти здивувався, відки тут узявся готур, і заявив, що 
ти прожив у тім лісі всю свою молодість, і ночував тут не раз з кіньми, і 
вештався скрізь по лісі ранками й вечорами і ніколи не видав ані не чував 
готура . а я сміючися сказала, що се задля мене завелися тут готури, звабле-
ні моїм сміхом і моїм свистом, і що я чарівниця і прошу тебе берегтися мене . 
ха, ха, ха! Пригадуєш тепер? Се я була!

О, я знаю, що ти тямиш мене! мусиш тямити! неможливо, щоб ти забув 
мене! Я ж сконцентрувала всю силу своєї волі, весь огонь своєї пристрас-
ті, всі чари своєї душі й тіла, щоб навіки, незатертими буквами вписатися в 
твою тямку . Як добрий режисер, я брала до помочі все, що було під рукою: 
сонце й ліс, пурпури сходу, чари полудня і меланхолію вечора . Оповідання 
батька і шум лісу . Рев бурі і тихі шепти дружньої розмови . Все, все те була 
штафажа, були декорації для моєї ролі, яку я хотіла відіграти перед тобою, 
щоб лишити в твоїй душі незатерте, незабутнє, високоартистичне вра жіння, 
таке вражіння, де ілюзія ані на волосок не різнилася від найпое тич нішої 
дійсності . ха, ха, ха, пане артисте, вдячний ти мені за мою ролю?»

*
Годі читати! Сього занадто!

Чи ти ворона, що дереш горло своїм ненастанним: «чи тямиш? чи 
тямиш?» І сама знаєш, що тямлю . Та, мабуть, не знаєш, як тямлю . Гарне-
сенько зібрав усі спомини, як кісточки зі спаленого покійника, зложив їх 
у штучно точену урну з карнеолю і поставив далеко в куток свойого сер-
ця . нехай стоїть, нехай буде як оздоба, а не як завада в житті . 

а ти з далекого краю простягаєш свою демонську руку, підіймаєш свій 
воронячий голос і витягаєш ту урну з глибокого закутка душі, відчиняєш і 
перебираєш кісточку за кісточкою, одіваєш її м’ясом і шкірою, наливаєш 
кров’ю і соками і надихаєш своїм огняним, демонським духом . І ще й ре-
гочешся, мов упириця, і показуєш мені ті постаті, і верещиш при кождій 
своє ненависне: «Чи тямиш мене? Се я була!»

Женщино, демоне! Чого тобі треба від мене? Чого ти завзялася 
мучити мене? Чи я в своїм житті зробив тобі яке лихо? Я віддав тобі все, 
що було найкраще в моїй душі, без домішки хоч би атомика низького, під-
лого, брудного, а ти погралася моїми святощами і кинула їх у болото . Я 
вірив у тебе, як у себе самого, а ти кажеш, що лише ролю грала передо мною . 

1 німрод — біблійний образ мисливця .
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Я вкладав усе своє життя, всю свою душу в кождий свій погляд, у кожде 
своє слово до тебе, а ти хотіла лишити мені лише незабутнє артистичне 
вражіння!

Женщино, комедіантко, прокляття на тебе! Всі твої слова, і сміхи, і 
сльози — все комедія, все роля, все ошука!

Та годі! Я тепер expertus Robertus1 . Тепер ти дармо граєш передо 
мною свою ролю, бо я знаю, яка її ціна й яка її вартість . Тепер я міцніше 
узброєний на твої стріли . Тепер я й сам сиджу за естетичними заборолами, 
що, мов шліфована сталь, відкидають від себе всі кулі та гранати фальшивих 
слів, і сліз, і сміхів .

Говори собі, пиши собі, що хочеш! Я тепер дивлюсь на все оком есте-
тика, розпізнаю кождий момент фальшивої гри . І де ти сміятимешся, я бай-
дужно здвигну раменами . І де ти плакатимеш, я засміюся і скажу: «ні, 
дитино! Се не так! Тут іще того й того треба до осягнення повної ілюзії» . 
І де ти впадеш у пафос, там я скривлю уста і скажу: «Тфі, се вже зовсім злий 
смак!»

Говори собі! Пиши собі! а я почитаю далі .

*
«не сердься на мене, мій массіно, не сердься на мене!

Тямиш, як я з руського хоми перехрестила тебе на італійського Томас-
со, а сього здрібнила на Томассіно, а сього вкоротила на массіно? І як ти то-
ді сердився на мене за те, що я протягом одної години, між трьома серіями 
поцілуїв і пестощів, тричі перехрестила тебе?

Ти все сердився на мене . Твоя любов виявлялася головно сердитіс-
тю . Була немов мимовільна, силувана концесія для твоєї пророцької чи 
апостольської гідності .

ха, ха, ха! Тямиш, яким пророком і апостолом я пізнала тебе? Як ти не 
говорив, а благовістив, не кланявся, а снисходив? І се дразнило мене . І я ни-
щечком постановила собі стягти тебе з п’єдесталу — іронією, кпинами, смі-
хом, жартами . а коли сі способи не помагали, бо в тебе в душі були забо-
рола перебутого терпіння, то я пустила в діло інші способи — сердеч-
ність, щирість і, нарешті, остатній, найсильніший — свою любов . І ти 
не міг опертися їй, і я побідила . а ти, почуваючи свою безсильність су-
проти мене, супроти того людського, мужеського, що було в твоїй натурі, — 
сердився на мене, на себе самого, бурчав — і плив за течією . Тямиш се 
все, массіно мій?

а проте не сердься, навіть тепер не сердься, коли нас розлучили отсі 
три роки небачення . не докоряй мені комедіантством! не докоряй тим, 
що я грала ролю перед тобою! хіба ж я могла інакше?

Ти любиш цвіти, правда? а приглядався ти їм коли уважно? Пробував 
вникнути в їх душу, в їх психологію? Ти вчений, вдумливий чоловік, ти 
повинен би частенько робити се .

1 Досвідчений Роберт (лат .)
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хіба ж ти не знаєш, що цвіт — се кокетерія ростини, що всі оті ро-
жі, геліотропи, хризантеми та туберози те тілько й роблять, що кокету-
ють, грають ролю, б’ють на ефект — а все в одній цілі . Ти знаєш у якій . 
Вони дразнять наш зір своїми пишними кольорами, лоскочуть наш дотик 
незрівняною ніжністю своїх листочків та чашечок, бентежать наш нюх 
різнородністю та розкішними комбінаціями запахів, яких наша мова не в 
силі назвати, а наша наука укласифікувати . але їм іще сього мало . Вони 
не задоволяються нашими змислами, заходять у нашу душу, глибоко тор-
кають наше естетичне почуття нечуваним багатством та різнородністю 
рисунка, грацією своєї цілості, принадністю та таємничістю своїх рухів . 
адже геліотроп повертає свою головку за сонцем! адже інші цвіти сором-
ливо стуляють свої чашки вдень, щоб сонце не виссало з них пахощів, і 
розхиляють їх аж вечором . Вдумайся в їх психологію, массіно, і докори 
їм, що вони грають ролю, що кокетують, що виставляють себе в фальши-
вій красоті . хіба вони можуть інакше?

хіба ж женщини можуть інакше? Те, що вам, твердшим, тупішим, вида-
ється кокетерією, комедією, се у них найінтимніший, несвідомий вияв їх 
натури, се у них таке просте, і конечне, і неминуче, як дихання легкими 
і ходження ногами .

не сердься на мене, массіно мій! Я не винувата, що ти в моїм житті 
був тим палким сонцем, яке змушує квітку розвитися і розпуститися і від-
крити свою чашечку, і розлити свої найкоштовніші пахощі .

I признайся одверто, перед самим собою, чи ти тоді не був щасливий? 
Чи я не була квітчастим оазисом у твоїм житті? Чи ти в нашій лісничівці не 
пережив найкращого літа, яке взагалі випало тобі на долю на твоїм віці?

Ти сам говорив мені се тоді . а тепер, по трьох роках розлуки, що ска-
жеш?

Чи осмілишся проклясти те літо за те тілько, що воно минуло? а ти ж 
як хотів? Щоб одно лише твоє щастя зробило виїмок із усього на світі і не 
минуло ніколи?

Чи осмілишся кинути каменем на мене за те, що я покинула тебе? Гай, 
гай, массіно, в такім разі камінь упав би на тебе самого . не я покинула те-
бе, а ти не зумів удержати мене . От що, небоже! Ти мав часу шість місяців і 
не зробив нічогісінько для того . хіба ж я тому винна, що інший за шість 
неділь упорався зо мною краще?

Се я, массіно, я мала би право нарікати на тебе, проклясти тебе . адже 
признайся по щирості перед собою самим: ти не вірив у мене, в мою щи-
рість, у мою любов . Ти приймав мої пестощі, всі вияви мойого розбурхано-
го молодого чуття з пасивністю сибарита — нехай і так, що ніжно, вдячно, 
але не виходячи з-поза заборола свого супокою, свого егоїзму . І я відчула 
се . Як мене боліло те, того ти не знав і не відчуєш ніколи, ти, поганий 
егоїсте й сибарите! але маєш за се кару! Я покарала тебе, і, коли у тебе є 
хоч шматочок людського серця в грудях, ти мусив відчути ту кару і мусиш 
іще не так, не так відчути її!
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Та проте, массіно, не сердься на мене! Я, караючи тебе, потерпіла сто, 
тисячу разів дужче, як ти, і за моє терпіння . . .»

*
Кінець речення замазаний, букви розплилися — чи води накапа-

но, чи сліз?
а може, її й правда? може, вона під впливом свойого темпераменту, 

своєї крові, своєї вдачі робила так, як мусила, і не могла інакше?
ха, ха, ха! Я, освічений чоловік, матеріаліст і детермініст, і ставлю та-

ке питання! Я вірю, що в природі ані один атом не порушається інакше, як 
під впливом неминучої конечності, і я смію ще сумніватися, щоб людина мо-
гла поступати не так, як мусить? не так, як тягне її вічний, несхибний, хоч 
у сьому разі безмірно скомплікований, паралелограм сил!

Се тілько ми, глупі і тупі, не розуміючи законів того скомплікованого 
паралелограма, не добачаючи всіх тих сил, що складаються на його ре-
зультат, плещемо про вольну волю, про злу волю або самоволю людини . І пла-
чемо, коли рух по перекутні того паралелограма перейде через наше глупе, 
невидюще, егоїстичне серце і скалічить або бодай болюче торкне його .

Каже, що вона перетерпіла багато . . .
Каже, що могла б на мене нарікати, що я не зробив нічогісінько, щоб за-

держати її, прикувати її до себе . Що я колисався в колисці сибаритства та 
егоїзму, поки вона розливала передо мною коштовні пахощі своєї першої 
любові . . .

Се — гм — се… се таке, що не сьогодні слід про се думати .
Се може затруїти чоловікові не лише передвечір нового року, але навіть 

розкоші раю .
ні, про се годі думати . Чоловік не може доходити кождій колоді кінця, а 

то «і umrze i nie będzie umiał w to ugodzić»1, як казав колись Кохановсь кий2 .
а ми читаймо далі! може, там щось веселіше буде .

*
«Посилаю тобі сойчине крило . Тямиш ту сойку, що гніздилася 

на смереці перед самим вікном тої лісової хати, в якій ти проводив літо?
З моєї намови . Я хотіла мати тебе близько себе .
Я щоранку зі стрільбою на плечі прибігала до твоєї хати, щоб сказати 

тобі «добрий день» крізь вікно . І щоранку ота сойка, що гніздилася на смере-
ці проти самого вікна, своїм скрекотом упереджала тебе про мій прихід .

Я зразу полюбила її . Вона була немов моя повірниця, моя служка . За-
для неї я щадила весь сойчиний рід у лісі, бо боялася, щоб, стріляючи, не 
застрелити її .

Тямиш, як ми не раз обнявшися перед хатою сиділи мовчки, в щасли-
вім забутті, і дивилися на спокійне порання сеї сойки в гнізді? Як вона, 
вичистивши гніздо, сідала в ньому і тихими розумними очима цікаво диви-

1 І вмре і не зуміє в це поцілити (польськ .)
2 Кохановський Ян (1530—1584) — польський поет, один із зачинателів національної літератури .
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лася на нас, презабавно зазираючи понад краєчок гнізда та повертаючи го-
ловку? Її очі мали якийсь магічний вплив на тебе . В таких хвилях ти ці-
лував палкіше, пригортав мене до серця сильніше, і з твоїх уст лилися 
слова, що були для мене, мов роса для зв’яленої квітки . В таких хвилях 
мені здавалося, що заглядаю в твою душу, а крізь неї в якийсь величний світ, 
повний чудес і невиданої пишноти .

а потім я почала ревнувати тебе до сеї сойки . Тихо, в глибині душі, 
я почувала глуху заздрість до неї . мені здавалося, що ти не мене любив, 
а її . Її веселий скрекіт будив тебе щоранку; її тихе порання в гнізді оживлю-
вало тебе; цікавий погляд її очей наповняв тебе чарами, окрилював твої сло-
ва . І я зненавиділа її, як свою суперницю .

не смійся з мене, массіно! Се правда . Я з часом дійшла до того, що го-
лос сойки — не лише сеї, але всякої взагалі — псував мені гумор, робив ме-
не злою і сердитою . Я чула, що не зможу терпіти її обік себе .

І я вбила її .
Одного ранку я прийшла вчасніше, як звичайно . хотіла підійти так 

тихо, щоб ота ненависна сойка не почула мене, щоб мій, а не її голос збудив 
тебе . Та ні! ледве я наблизилася на яких п’ятдесят кроків до твоєї хати, 
ледве моя зелена сукня показалася на стежці серед сірих дубових пнів, а 
вже моя суперниця почула мій прихід, побачила мене, вискочила з гнізда 
і, скачучи по гілляці над самим твоїм вікном та злорадно — так мені бачи-
лося — тріпочучи крильми, заверещала своїм хрипливим голосом: 

— Кре, кре, кре, кре, кре!
І в тій хвилі я побачила, як ізсередини твоя рука відсуває вікно . Вона 

збудила тебе, а не я!
ні, я не могла стерпіти сього! Я зайшла смерічками за вугол твоєї 

хати, підвела стрільбу до ока, і, поки навісна сойка все ще скрекотала, си-
дячи на гілці, я вицілила .

Гукнув вистріл, сипнуло вгору дрібненьке пір’я, і моя суперниця, 
ще тріпочучи крильми й лапками, мов грудка, скотилася вниз .

Ти вибіг із хати . Ти був увесь блідий . Побачивши мене, ти не всміхнув-
ся, не простяг мені, як звичайно, обох рук, тілько з якимось докором у го-
лосі запитав:

— манюсю, а се що таке? Ти забила нашу сойку?
а в мене в хвилі вистрілу вже зайшла реакція в душі . мої руки дрожа-

ли . Я вхопила мертву пташину і почала цілувати її закровавлену головку . 
Потім розплакалася .

Тямиш, як ти обтирав мені сойчину кров із уст, і цілував мої уста, і 
вцитькував мене? а того-таки й не допитався, за що я забила сойку .

а на обід ми з’їли її смажену . І сміялися . Тямиш? але я тоді вже зна-
ла, що нам не бути в парі, що та сойка — то наша розлучниця .

Я заховала її крильця, поклала їх між обложки і картки свойого моли-
товника і не розставалася з ними ніколи . Отак зо мною заїхали вони аж сю-
ди, до Порт-артура .
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а тепер посилаю тобі одно з них . Здається мені, що се летить до тебе по-
ловина моєї душі . а як одна половина залетить, то від твоєї душі буде за-
лежати, чи прилетить і друга . Коли в твоїм серці є ще хоч іскра любові до 
мене, хоч крапелиночка бажання — побачити мене, то се буде та сила, яка 
притягне й друге крило, другу половину моєї душі до тебе .

лети ж, сойко, в далекий світ! До того, що любив слухати твойого скре-
коту, любив дивитися в твої очі! Затріпочи отсим крилом над його душею і 
роздуй те, що там тліє ще під попелом байдужності та розчарувань! на-
вій на нього солодкі мрії, любі спомини! Розворуш його серце, щоб забилося 
невимовною тугою, запали в його очах блискучі іскри, щоб горіли, як доро-
гі брильянти, і потім угаси їх слізьми, мов перлами та пишними кришта-
лями!

Та коли він, зворушений, запитає тебе: «а де ж ти бувала? а що ж ти 
чувала?» — то мовчи! мовчи!»

*
Впадаєте в сантиментальність, шановна пані! Вона шкодить вам . 

Поетичні вислови та сльозоточиві фрази не до лиця вам .
Того писання ще груба пачка . Вже восьма вибила . Як воно все таке са-

ме, то зачинає бути нудне . не варто було й трудитися писати таку пусто-
мельщину .

Все се, коли сказати вам по правді, панно маню, ані крихти не звору-
шує мене . Бо все се слова, фразеологія . Правдивого чуття в тім нема, от що . 
а я занадто старий воробець, щоб дав зловити себе на полову .

Ваша історія з сойкою зовсім не до речі приточена . І містику якусь 
із тим крилом ви не до речі підпускаєте . Се малим дітям та старим пряхам 
до лиця, а не нам із вами, панно маню .

Почитаю ще троха далі . Коли й там таке саме, то покину . не буду до-
читувати . або лишу на завтра, або зараз кину в огонь . не цікаво . а от валки 
повставляю до фонографа, послухаю Габріеля д’аннунціо, або Дузе, або 
красуню Клео . Се буде зовсім інша забава, ніж нудне сантиментальне бала-
кання тої авантурниці з Порт-артура! ну лише, що там далі пише?

*
«Я знаю, массіно, ти не любиш сантиментальності . І тебе вже зну-

дило отсе балакання без змісту . І ти питаєш себе: чого вона хоче? Чого чі-
пляється? І чи довіку думає натуркувати мені голову своїми катеринкови-
ми: чи тямиш? чи знаєш?»

*
Се чорт, не женщина! Завважую, що вона, пишучи се, немов 

душею розмовляла зо мною і, укладаючи свої фрази, рівночасно своїми 
ящірчачими очима слідила кождий рух моєї душі . Вела зо мною нечутний 
діалог і зараз же відповідає на кождий заміт, що ворушиться в моїй 
душі .
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Allen Respekt1! Се також талант . Чи, може, яка інша сила? а може, 
лише привичка, віртуозівство? ну, та читаймо далі, побачимо, чи вміє 
вона промовляти й іншим тоном, бо се, очевидно, заповідає її остатня ре-
флексія .

*
«Отже, почну щось інше . Почну таке, чого ти найменше надієшся .

Знаєш? Вертаю до тебе . Скоро тілько тут буду вільна, скоро покладу в 
могилу свого мужа, вертаю до тебе .

не думай, що я без серця, що спекулюю на смерть свого мужа . О, ні, я 
вірна йому, так, як була вірна сімом його попередникам . але йому не довго 
жити . В остатнім штурмі куля відірвала йому обі ноги, і тепер він лежить 
безнадійно хорий, лежить і конає отсе вже другий тиждень .

Я сиджу біля нього . Замість сестри милосердя . Дні й ночі пильную 
його . а в вільних хвилях пишу тобі отсей лист . Коли тоска занадто давить 
серце, я хоч на папері сміюся до тебе . Коли жорстока дійсність кліщами 
шарпає за душу, я нагадую своє минуле, свою молодість, своє щастя і те-
бе, невідлучно тебе, массіно мій .

І я верну до тебе . Тілько вмре микола Федорович, — а він неминуче 
вмре, не сьогодні, то завтра, — я зараз рушаю з сього пекла . Сідаю на 
першу-ліпшу китайську джонку, в темну ніч, у супроводі хоч китайців, 
хоч самих чортів пускаюся на море і пливу, лечу, мчуся — хоч на дно мо-
ря, хоч до тебе, массіно мій!

Я не спекулюю ні на що, не надіюся нічого від тебе, не хочу каптува-
ти тебе для себе . мені байдуже, чи ти приймеш мене, чи ти привітаєш мене, 
чи відіпхнеш мене . Байдуже . Я хочу лише побачити тебе, ще раз стиснути 
твою руку . а потім — байдуже .

Бачиш, яка я фантастка, романтичка . Ти сказав би: глупа сойка! При-
наймні з сього погляду не змінилася за сих три роки, що ми не бачи лися .

микола Федорович застогнав . Спішу до нього! . .»

*
«Ти віриш у силу сповіді?

Колись маленькою я була дуже побожна . моя мама була побожна і 
мене виховувала в тім дусі . І я почувала дивну полекшу в молитві і дивну 
розкіш у сповіді .

Потім прийшла весела вільнодумна молодість . Батько був вільнодумець 
і своїми жартами, дотепами, а далі й до казами розвіяв мою дитячу віру .

а потім прийшла буря, що вхопила мене, мов листок, відірваний від гіл-
ки, і покотила далеко по світі, аж занесла сюди, на край світу . І весь сей час, 
хоч як мені не раз приходилося болюче, важко, страшно, я не молилася, не 
сповідалася . не почувала потреби . Серце запеклося і не м’якло ані разу .

аж тепер . . . ніч . Тихо, ясно . Осінні пахощі ллються крізь відчинене 
вікно разом із теплом ночі . Далеко грає море, а по його хвилях танцюють 

1 Повна пошана! (нім .)
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роями дрібненькі світла та час від часу пересуваються величезні світляні 
стовпи — се рефлектори слідять, чи не підкрадається японець . мій хорий 
спить важким, напівмертвим сном . над ним плаче тінь його далекої матері . 
Я свобідна . В тій самій кімнатці, відділена лише параваником від його ліж-
ка, сиджу при світлі лампи і пишу .

Розмовляю з тобою, массіно мій . Тулюся до тебе, як бідна, нещасна 
сирота, що приблукалася з далекого світу і вся терпить безліччю перебу-
того терпіння . Тулюся до тебе, і мені якось м’яко робиться на душі . 
Чую присутність якоїсь вищої, доброї сили над собою .

Тямиш той чудовий уступ у Біблії: степом проходила буря, та в тій бурі 
не було Єгови . Гуркотів грім, та в громі не було Єгови . Свистів вітер, та в 
вітрі не було Єгови . Гуло землетрясіння, та в землетрясінні не було Єгови . 
Та коли прояснилося, і засяло сонце, і повіяв легесенький легіт понад цві-
тами — глянь, і в подуві того леготу був Єгова .

Отак і я тепер, в одну з рідких для мене хвиль тиші та супочинку, 
чую щось таке, мов той містичний легіт . Душа відчиняється, мов квітка, 
що в часі бурі стулила була свої барвисті листочки .

Почуваю потребу висповідатися . Поділитися з кимось усіми своїми 
пригодами, всіми своїми злочинами, всім своїм терпінням .

массіно, любий мій, єдиний на світі, кого я правдиво і беззавітно лю-
била і досі люблю, прошу тебе, слухай моєї сповіді!

не прошу в тебе милосердя для себе . не прошу в тебе розгрішення для 
своїх гріхів . нічого не прошу, лише вислухай моєї сповіді . а потім суди 
або не суди мене, як знаєш!»

*
Femina — animal clericale1 . хто то сказав сю сентенцію?

І не помилився . Женщина жиє чуттям і, як геліотроп до сонця, обер-
тається все до тих, що вміють найліпше грати на струнах чуття . а се, 
розуміється, поперед усього чорні ряси .

містерії, тайни, сакраменти — отсе їх життєвий елемент . Се невід-
хильна потреба їх природи .

Коли б у всіх людей не було віри в чуда, женщини витворили б її .
Чи ж не з женщиною трапилося перше чудо? До неї заговорив вуж .
Коли б не було церкви з сакраментами, женщини витворили б її . неда-

ром у первіснім християнстві роля женщини така визначна, як не була в 
перво починах жадної іншої релігії .

Коли суспільність почне емансипуватися від клерикалізму, женщини 
силою своєї чутливої вдачі знов затягнуть її в сутінь сповідальниці . неда-
ром дочки Дюма, виховані в атеїзмі, в старшім віці повступали до монас-
тиря .

Які дурні наші поступовці та радикали, що декламують на тему конеч-
ності рівноправності та рівнопросвітності женщин з мужчинами! Як коли 

1 Жінка — клерикальна істота (лат .)
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би се було можливе! Як коли би се було потрібне! Як коли би се було ко-
мусь на щось пожиточне!

Дай їм сьогодні рівноправність у державі, вони зробляться незламною 
опорою всіх реакційних, назадницьких, клерикальних та бюрократичних 
напрямів .

Дай їм рівноправність, коли для них усяка просвіта, всяка наука — се 
тілько окремий рід туалети, спорт, спосіб приманити спеціального рода 
жени хів .

Певно, бувають виїмки . Виїмкам усяка свобода . але тягти весь загал 
жіноцтва, особливо того ситого, та вбраного, та випарфумуваного, до вищої 
науки — се цілковита страта часу й засобів .

ну, та годі! Що се я в антифемінізм забігаю? нехай би почули се наші 
фанатики поступовства, тото би мені було! Чоловік найменше розуміє жарту 
в таких речах, які найменше розуміє .

а ми все-таки послухаймо сповіді нашої сойки з Порт-артура!

*
«ах, та сцена, та сцена, остатня сцена нашого спільного побуту!

Тямиш її, массіно? У мене вона досі мов жива в пам’яті .
Татко від’їхав до львова і мав вернути пізно вночі . Ти по цілоденній 

праці над якоюсь книжкою в своїй лісовій хатчині надвечір прийшов до 
нас . ми пили чай — я, ти і пан Генрись, молодий татків практикант, при-
нятий місяць перед тим .

Тямиш його? хлопець ледве 26-літній, рум’яний, ніжний, як панночка . 
Так мало говорив у товаристві . . . Рум’янівся при кождім натяку на любов та 
на жіночий рід . Працював так пильно в татковій канцелярії . Був такий ти-
хий, слухняний, такий делікатний та чемний у поводженні . . . Тямиш його, 
массіно?

О, я думаю, що добре тямиш і тямитимеш до самої смерті .
ми пили чай на веранді . Пробували свіжі смородинові конфітури, що 

я наварила того дня . Ти дуже любив їх, а пан Генрись не терпів їх запаху . 
а я долила йому їх до склянки з чаєм . а він почервонівся весь і з подякою 
відсунув склянку . а ти мовчки взяв його склянку і подав йому свою з чис-
тим чаєм . а я реготалася, реготалася, як шалена .

О, я багато реготалася того вечора, дуже багато . Занадто багато .
Я знала, чого регочуся, але не знала, що се остатній мій регіт . не 

знала , що прийде по ньому . Ти оповідав про свій ранішній грибозбір . Потім 
свою розмову з селянином, якого ти здибав у лісі . Потім перейшов загалом 
на положення селян, на відносини до них управи камеральних дібр . Ти 
розвивав передо мною свій улюблений план перенесення камеральних дібр 
під заряд краю, закладання на тих добрах вільних хліборобських спілок 
при участі селян і інтелігентів, ступневого викуплювання панських дібр і 
парцеляції їх таким спілкам, ступневого розбивання теперішніх сіл на групи 
фільварків, удержуваних такими спілками . Іншим разом я так любила 
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слухати  тих твоїх реформаторських планів . Чи ти й досі ще носишся з 
ними ?

але тоді мені було не до спілок, і не до фільварків, і не до грибів, і 
не до лісових кар . У мене перед очима миготіли, мерещилися та іскрилися 
чарівним блиском інші, широкі, чудові світи . Світи, про які тобі й не сни-
лося, бідний мій массіно . Світи, повні невимовної розкоші, вольної волі, 
палкого кохання . Я вже кілька день носила їх у своїм серці, леліяла і бе-
регла, як свої найсвятіші святощі, і пильнувала, як ока в голові пильнувала, 
щоб не зрадитися з тим своїм скарбом перед тобою . Щоб навіть надмірний 
блиск моїх очей не зрадив перед тобою те, що там горіло, та ясніло, та іс-
крилося в моїй душі .

Я напустила на себе поважний вид і почала питати тебе, як же ти ду-
маєш зробити те, щоб перетягти ті камеральні добра під краєву управу? а 
ти почав толкувати мені про потребу агітації серед народних мас, про орга-
нізацію великої людової партії, про виборення виборчої реформи . а мені, 
слухаючи твоїх виводів, було так смішно, так смішно! . .

Ти весь думками й душею буяв у будущому, в громадській праці, в 
службі загалові, а не знав, що діється ось тут коло тебе .

Твої очі спочивали на мені з такою певністю, з такою любов’ю і вірою, 
а мені було смішно, смішно, що ти такий сліпий, такий добрий, такий лег-
ковірний, як дитина!

Генрись посидів троха і сказав, що мусить іти лагодити коні, бо ще сьо-
годні мусить поїхати до сусіднього села передати якісь розпорядження та-
мошньому лісничому . Відходячи, він ані не глянув на мене .

ми лишилися обоє . Я споважніла . ми мовчали хвилину . ліс довкола 
нашого дому помалу тонув у нічній темряві . Сова загукала на дупластім 
дубі, і ти стрепенувся .

— Гарна птиця, — сказав ти по хвилі, — а коли отак загукає, то чо-
гось поневолі на серці моторошно робиться .

— наче щось живе вмирає, — додала я, і по мені також пройшов мороз 
при тих словах .

— мов якийсь демон глузує з людської віри, з людського споді-
вання .

— І з людської любові, — докинула я сантиментально . 
а мені було так смішно, так смішно! . .
— І знає чоловік, — промовив ти по хвилині, коли сова обізвалася 

ще раз, — що се ж нічим неповинна, ні в яких демонських штуках не-
причасна пташка, а проте її голос робить такий ефект . Чисто театральний 
ефект . Штука для штуки .

— а ти певний, що за сею штукою не криється якась тенденція? — 
запитала я .

— Яка ж тут може бути тенденція?
— ну, а може, справді який лихий демон у тій хвилі сміється над 

нами ?
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— Га, га, га! — засміявся ти . — над нами? Чим же ми далися йому 
на сміх?

— нашою любов’ю . може, він завидує їй .
— Гм . . . як на демона, то се можливо . Та ми маємо міцне забороло 

на його стріли .
— Яке?
— Саму нашу любов . Її силу . . . Її щирість . Оту одвертість, що не допус-

кає найменшої тіні між нами .
Ти сказав се з таким дитячим довір’ям, з такою певністю, що в мене 

навіть не стало духу подразнити тебе . Я затулила тобі уста гарячим по-
цілуєм .

— І ти, массіно, так віриш мені? — запитала я .
— хіба ж можна не вірити тобі? не вірити отсьому? . . 
І ти притиснув мене до себе і цілував мої уста .
В тій хвилі від нашої возівні почувся дзвоник .
— Се Генрись збирається їхати, — сказала я мимоходом .
— нехай собі їде . ніч місячна, — сказав ти, держачи мене в своїх 

обіймах .
Затупотіли коні . Затуркотіла бричка . Скрипнула брама . Я ще раз 

палко поцілувала тебе і легенько увільнилася з твоїх обіймів .
— хвилинку, массіно . Я зараз буду тут .
І я вибігла з веранди до салону, звідтам до свого покою і тут мало не 

впала на ліжко . мене душив шалений сміх . Я залилася п’яним, божевіль-
ним реготом .

— ха, ха, ха! ха, ха, ха! хвилинку, массіно! Я зараз буду тут . ха, ха, 
ха!

Чи довго ти чекав?
Ся хвилинка протяглася троха довго, мій бідний, глупий, недогадливий 

массіно! Від тої хвилинки ми не бачилися й досі» .

*
«мій бідний, глупий, недогадливий массіно!» 

а ти то, багата, мудра, догадлива маріє, великого щастя доскочила? 
адже скроплюєш сльозами отсі картки! 

Стаєш мені як жива перед очима в тій остатній хвилі нашого бачення . 
Веранда густо обросла диким виноградом . У однім куті простий дощаний 
столик . на ньому лампа . Ти з одного боку сидиш на кріслі, я з другого . 
Генрись тілько що пішов . Ти регочешся вслід йому .

— манюсю, — говорю я, — ти дуже весела сьогодні .
— Так, дуже весела, дуже весела! ха, ха, ха!
— а не можна знати, чого ти така весела?
— мабуть, перед сльозами .
— Що ти, люба! Відки тобі до сліз, пташино моя? 
І я беру твою руку і стискаю її .
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Ти встаєш і приступаєш до мене . легенько виймаєш свою руку з моєї, 
кладеш мені обі руки на плечі і поважно, тихо дивишся мені в лице .

В тім моменті й тепер стоїш мов жива мені перед очима . на тобі перка-
льова сукня, червона з білими круглими цятками . на шиї золота брошка з 
опалом . У волоссі металевий гребінець . Стоїш похилена наді мною . мої очі 
спочивають на твоїх грудях, що злегка хвилюють під сукнею . Потім я під-
воджу їх на твоє лице . Твої губи легенько тремтять .

— любиш мене, массіно? — запитуєш ти тихо .
— Дитя моє, ти ж знаєш, як я люблю тебе!
Я беру одну твою руку і тулю її до уст . Ти легенько відтягаєш її і знов 

кладеш на моє плече . Щось мов здавлене зітхання підіймає твої груди . а я 
сиджу і любуюся тобою .

— любиш мене, массіно? — по хвилевій мовчанці знов запитуєш ти .
— манюсю моя!
І я обіймаю рукою твою талію і пригортаю тебе до себе, не встаючи з 

місця . Ти вся починаєш тремтіти . Твій віддих прискорюється, руки трем-
тять на моїх плечах .

— Та невже ж се правда, массіно? — запитуєш ти . — невже ти лю-
биш мене?

— Як же маю тобі се доказати?
— Як маєш доказати? — звільна, немов з розчаруванням, повторяєш 

ти, і твій зір понад мою голову блудить десь у далечині . — Як маєш до-
казати? хіба ж я знаю?

— Щастя — се факт, який не потребує доказу, — мовив я, не випуска-
ючи тебе . — Я щасливий .

— Ти щасливий, — повторила ти якось бездушно, мов луна . а потім, 
обертаючи до мене очі, в яких раптом запалали якісь таємні іскри, ти за-
питала:

— а що таке щастя?
Я глядів на тебе . мені було так любо глядіти на тебе, впиватися твоєю 

красою . Се було моє щастя . Давати в тій хвилі філософічну дефініцію щастя 
видалося мені профанацією сеї райської хвилі . Ти перша перервала її своїм 
сміхом . Із подвір’я забряжчав дзвінок .

Ти вибігла, щоб не вернути більше . а я сидів на веранді, курив папі-
роску, пускав із неї дим тонкими клубками і плавав у рожевих хвилях 
розкоші, дожидаючи тебе .

Дурень, дурень! Засліплений, егоїстичний дурень! І як я міг тоді не ро-
зуміти тебе? Як моє глупе серце не спалахнуло, як мої уста не крикнули, як 
мої руки, мої зуби не впилися в тебе?

адже ж я знаю, розумію тепер, що та хвиля рішила про мою долю . Що 
в тій хвилі я втратив тебе .

О, я дурень! О, я засліплений егоїст! Естетик убив у мені живого 
чоловіка, а я ще й горджуся тим убитим трупом!

маню, маню, чи можеш ти дарувати мені непростимий гріх тої хвилі?
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*
«Чи тямиш ту сукню, що я в ній була вбрана того вечора? Чер-

вону в круглі білі цятки . Вона в мене досі . Я бережу її, як святість, як 
найдорожчу пам’ятку .

Вона нагадує мені ті остатні хвилі, пробуті з тобою . Буває так, що, 
дивлячися сама на себе, згадуючи свої пригоди, я починаю сумніватися, чи 
се я сама, чи, може, моя душа ввійшла в якесь інше, чуже тіло . В таких 
хвилях та сукня дає мені живий доказ моєї тотожності .

Я цілую її і мочу сльозами . а знаєш чому? У мене в голові повстала і, 
мов цвях, сидить думка, що в тій самій сукні я маю знов появитися перед 
тобою .

Ось чому я бережу її, як святість . Вона для мене жива запорука кращої 
будущини .

Бідні ми сотворіння з нашими святощами! Шмат старого полотна, за-
сушене крило давно вбитої пташини, перед літами зів’яла квітка, стара кни-
га на давно забутій мові — а піди ж ти!

Прикипить наше серце до такої бездушної річі, настелить на неї наша 
уява все найкраще і найстрашніше, що має наша природа, — і ми носимо-
ся з тою річчю, бережемо її, терпимо, і б’ємося, і вмираємо за неї!

а глянути збоку, нечутливими очима і невіруючим серцем — тілько 
засмієшся або плюнеш і відвернешся!»

*
«Як я сміялася, як я сміялася, сідаючи на візок біля Генрися!

Голос дзвоника — се був наш умовлений сигнал . Я спакувала свої річі 
вже за дня і потайно передала йому . Він мав їх у себе на возику .

В своїм покою я лише написала таткові карточку: «Па, татусю! Їду 
на пару день до тітки до Городка . Дуже просила . не турбуйтеся мною» . По-
ложила йому на бюрко і вийшла . ані хмариночки жалю не було в душі .

О, пізніше, аж геть пізніше прийшла вона, але вже не хмариночка, а по-
рядна осіння хмара, що затяглася на триденну — що я кажу! — на триліт-
ню сльоту!

Як я сміялася, виїжджаючи з рідної хати! Серце аж підскакувало, в гру-
дях тріпалося щось, мов пташина, що виривається з клітки . Я горячо стис-
кала Генрися, що мав обі руки заняті, одною держачи віжки, а другою 
батіг . Я стискала його, цілувала, гризла з радості його рам’я, мало не ку-
сала його дівоче-невинне лице .

Гей, якби я була знала в тій хвилі те, про що дізналася троха пізніше! 
Гей, якби я була знала!

ми заїхали до Городка на одинадцяту . Саме пора була . Я зараз метну-
лася до знайомого жида, де звичайно ночували люди з нашого села . Сказа-
ла жидові, що приїхала сама (не раз так приїжджала) і маю побути па-
ру день у тітки . Чи не ночує в нього хто з нашого села, що завів би коні й ві-
зок назад до татка? І овшім, зараз знайшовся такий чоловік із нашого се-
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ла . Я ще й тут написала таткові карточку і передала тим чоловіком . Дала йо-
му корону . Втішився неборака, бо мав завтра пішки вертати три милі і тра-
тити робучий день . Обіцявся, що, лише попасе коні, зараз поїде додому, 
щоб ранісінько бути на місці . Зорудувавши все, я побігла на двірець за-
лізниці .

Була крайня пора . Вже йшли сигнали, що поїзд рушив із Каменобро-
ду . Ще пару мінут, і ми обоє з Генрисем сиділи в окремім купе другої класи 
і всею силою пари гнали до Кракова .

між нами все було уложене . Генрись мав у Кракові родичів . Його бать-
ко — маючий купець, визначний краківський міщанин, що власне купив село 
з показним шматом лісу і для того й сина дав на лісову практику . Батько хо-
че віддати йому се село в заряд і буде дуже рад бачити сина відразу жона-
тим . Візьмемо шлюб у мар’яцькім костелі і по кількох днях гайда на се-
ло . Чудова підгальська околиця . Розташуємося, розгосподарюємося і зараз 
спровадимо до себе таточка . Ой, як гарно буде!

Генрись навмисно не хотів наперед говорити таткові нічого . ми зна-
ли, що татко не спротивиться моїй волі, а бачачи мене щасливою з Ген-
рисем, і сам буде щасливий .

От такі плани снували ми до самого Кракова, переплітаючи їх рясними 
поцілуями, пестощами, реготом та поважними розмовами .

Генрись умів оповідати забавні анекдоти і, коли лише бачив хмарку за-
думи на моїм чолі, зараз починав якесь веселе оповідання, щоб розсміши-
ти мене .

В Кракові нас зустріла перша несподіванка . на двірці дожидав нас пан 
Зигмунт — Генрись казав, що се завідатель дому його батька . Що се за уряд 
такий, я не могла зрозуміти, та й не до того мені було . То був пан високий, 
сильний, плечистий, як медвідь, з великою чорною бородою, з малими 
блискучими очима, з понурим видом, від якого віяло якимось холодом і 
жахом . Я відразу почула до нього антипатію . але Генрись привітався з 
ним як з добрим, любим знайомим і розмовляв щось довго . Я сиділа в 
їдальні і снідала . Потім прийшов до мене Генрись і сказав, що його батьки 
виїхали до Варшави і веліли й нам зараз же їхати туди . Там у них велика фа-
мілія, і там має відбутися наше весілля . Пересидимо лише сей день у Крако-
ві в готелі, бо їх власний дім виорендував на пару місяців пан граф Стен-
жицький для якихось заграничних гостей . Се все сказав йому пан Зигмунт . 
До мене він не зближався, завваживши, мабуть, що я глянула на нього 
тим оком, що на пса . «а на ніч, — мовив далі Генрись, цілуючи мене в ру-
ку, — поїдемо далі . Пан Зигмунт вистарає нам паспорти, і завтра повіта-
ємо наших у Варшаві» .

Я була, невважаючи на втому, така щаслива і така весела, що навіть не 
пробувала розмірковувати ті історії . Я віддалася Генрисеві в розпалі своєї 
пристрасті, і мені байдуже було, де брати шлюб, у Кракові чи в Варшаві . 
ми поїхали до готелю .

Я лягла спати . Генрись вийшов кудись . Прийшов аж на обід . Пообі-
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дали, попестилися, і Генрись знов пішов кудись . Казав, що має ще деякі ін-
тереси полагодити . Вернув надвечір . Паспорти для нас були вже готові, 
властиво один для нього «з жінкою» . Я кинулась йому на шию і почала при-
страсно цілувати його, побачивши урядово затверджену ту свою титуляту-
ру . ми заплатили в готелі, поїхали на залізницю і за чверть години мчалися 
поспішним поїздом до Варшави» .

*
Генрись, Генрись! Якось я мало тямлю його . Так собі, молоко-

сос . не любив глянути просто в очі . І хто б його подумав, що він . . .
а, правда! Старий лісничий поїхав був із дочкою до львова . Два дні 

гостювали . Приїхали втрійці, привезли отого Генрися . Старий дуже тішив-
ся, що знайшов такого гарного практиканта . хлопець хоч до рани при-
ложи . З дуже доброго дому . має укінчену лісову школу . Свідоцтва дуже 
гарні . За плату не торгувався, бо казав, що має деяку поміч із дому, а бажає 
тілько практики .

Справді випрактикував гарно!
Старий любив його, як свою дитину . Держав у себе в лісничівці . 

Водив із собою по лісі . не мав, здається, перед ним ніякого секрету .
Цікава річ, що, коли щезла донька, і тиждень по її від’їзді не було ві-

домості від неї, і тітка з Городка на запитання відповіла, що манюся зовсім 
не була у неї, і всякі пошукування через поліцію і жандармерію не дали ні-
якої вказівки, крім тої, що манюся і Генрись разом поїхали до Кракова, 
і коли показалося, що Генрись у Кракові не мав ніякої рідні і нікому не 
був відомий, — коли показало[ся] все те, старий мов і зовсім забув про Ген-
рися, жалував за дочкою, але не робив ніяких дальших старань, щоб від-
найти її, а швидко й зовсім замовк, перестав говорити і видатися з людьми, 
поки в початку зими не спочив у могилі .

ну, ну, цікаво, чим-то покаже себе той Генрись!

*
«Чи ти віриш у сни, массіно?

Чи снилося тобі коли таке, що ти злякався чогось і втікаєш? а за тобою 
погоня . Якісь вороги, якісь скажені собаки, якісь дикі звірі . Женуть що-
духу, з різних боків . Ти біжиш із усеї сили, швидше, швидше, а вони за 
тобою . а з боків усе нові . Ось і спереду забігають . Ти вбік скачеш і знов бі-
жиш . Рад би летіти, а тут у тебе ноги слабнуть, робляться мов олов’яні . 
Щось немов хапає за них . Ти падеш, а під тобою земля провалюється . Ти 
летиш, летиш униз і все ще чуєш за собою погоню . Секунда, друга, третя, а 
кожда довга, як вічність, а страшна, як пекло . Ти ждеш, що ось-ось 
розіб’єшся о щось тверде — і прокидаєшся . Ти весь мокрий від поту, сер-
це б’ється швидко, дух у груді заперло, ти весь тремтиш і ще не знаєш, що се 
було перед хвилею, сон чи ява?

Чи переживав ти коли такий сон, массіно? а тепер подумай собі, що 
такий сон з усіми його страховищами я переживаю отсе вже три роки . 
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не секунди, а тижні, місяці, роки . а в них кожда година здібна вбити живу 
душу  .

а я жию і, як кажуть мої аматори, виглядаю нічого собі .
Я давно отупіла на всі страховища свого життя . Я відівчилася плакати, 

відівчилася жалувати, відівчилася боятися чого-будь .
У хвилинах, коли до мене вертала рефлексія і застанова, я все мала 

почуття, що кручуся, мов билина в вітрі, і лечу кудись, лечу в якусь без-
одню, сама не знаю, що там на дні і чи далеко те дно .

нічого не ощадила мені доля за ті три роки . ані розчарувань, ані ганьби, 
ані багатства, ані бідності . Ще в остатніх місяцях ось тут, у Порт-артурі, 
порадувала мене стрічею з одним солдатом, що був родом із Томашева і час-
то бував на заробітках у Галичині і знав мого покійного батька . Пораду-
вала мене доля стрічею з ним тілько на те, щоб я з його уст дізналася, що мій 
батько три місяці по моїй утеці вмер і до смерті вважав мене злодійкою . ме-
не, массіно! мене, горду, чисту, чесну і непорочну тоді!

Богом кленуся тобі, соколе мій, коли й до тебе дійшли такі слухи, що 
я, втікаючи, обікрала свойого батька, не вір тому!

Богом кленуся тобі, я нічогісінько не знала про те, що його обікраде-
но . аж геть пізніше дізналася . . .

Чи ж ти міг би припустити, щоб я тоді, в тій хвилі, коли розсталася 
з тобою, могла була побігти просто до таткової канцелярії, розламати його 
бюрко, виняти ключі до вертгаймівки і забрати з неї скарбові гроші? . .

Як бачиш, і того загробного батькового підозріння не ощадила мені 
доля !

а я все те витерпіла, массіно! І навіть . . . мої адоратори кажуть, що й до-
сі виглядаю непогано . Правда, вони тут, під японськими кулями та граната-
ми, не дуже перебирчиві» .

*
«Те, що я тут оповідаю тобі, се лиш ескіз, нарис, скелет моїх 

пригод  . на докладне оповідання не стало б мені ані паперу, ані часу, ані 
сили  .

Торкнуся тілько злегка наболілих струн, бо, вигравши повний їх кон-
церт, можна б одуріти» .

*
«Через російську границю переїхали ми без клопоту . Я троха 

боялася, та показалося, що не було чого . Генрись якось таємно моргнув на 
жандарма, що переглядав паспорти, сей лише заглянув у наші і віддав нам 
їх назад .

Зараз по виїзді з першої стації за границею до нашого купе ввійшов 
Зигмунт . Я здивувалася . Я не знала, що він їде з нами . але ще дужче здиву-
валася, коли він зачав поводитися з Генрисем не то як рівний з рівним, а як 
старший з підвладним . Він, що в Кракові мав вигляд не то льокая, не то 
економа, кланявся нам низько і силкувався говорити солоденько, тепер 
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плескав Генрися по плечі, щипав його в лице, як дівчину . Я зразу визвіри-
лася на нього, та се було йому байдуже . Потім сказала Генрисеві навмисно 
так, щоб він почув: «Віддали сю льокайську душу!» Та вони оба лише роз-
сміялися на сі слова, і Зигмунт лишився далі в купе . Тоді я зо злості запла-
кала . Генрись заговорив до нього щось, здавалося, по-польськи, але так, що 
я нічогісінько не зрозуміла, і він, відповівши таким самим жаргоном, вий-
шов із нашого купе і не показувався більше .

— Генрисю! — скрикнула я по його відході, тулячися до свого милого 
і вся тремтячи зі зворушення . — хто сей чоловік? Я боюся його . Чого він 
хоче від нас? І як він сміє говорити з тобою так, як зі своїм слугою?

— але ж, дитино! — заспокоював мене Генрись . — Се мій вуйко, 
брат моєї мами . Дуже маючий обиватель із любельського . Бездітний чо-
ловік .

— Чому ж ти не сказав мені сього швидше? Пощо ти представляв 
мені його як завідателя свого дому?

Генрись зачервонівся, та зараз же сказав:
— Бачиш, манюсю, він у австрії чимось скомпрометований і був там і 

сьогодні за паспортом нашого управителя .
Я так мало знала світу, массіно! Виросла в лісі, при мамі і при бать-

кові, серед добрих, чесних, недосвідних людей . У моїй душі щось бунтува-
лося проти Генрисевих слів, але уста не вміли відповісти нічого . Своїми 
жартами та поцілуями він заспокоїв мене .

Я лягла на софку в купе і заснула і прокинулася аж тоді, як ми 
в’їхали на варшавський дворець .

ми заїхали до готелю . Заночували я й Генрись у однім покою, а Зиг-
мунт у сусіднім . Рано снідали разом . Потім оба вони вийшли, велівши ме-
ні сидіти в покою і не виходити нікуди .

Я дістала якусь книжку і взялася читати . В полудне прийшов Генрись . 
ми пообідали якось мовчки, бо він був дуже втомлений . на мої питання 
відповідав коротко і неначе нерадо . По обіді вийшов, не кажучи, куди йде . 
Вернув аж пізно вночі . мені здавалося, що був троха п’яний . на мої пи-
тання не відповідав нічого . Швидко заснув . Зигмунта того і пару дальших 
днів я не бачила .

Другого дня знов те саме . Третього знов . на питання, коли ж підемо до 
родичів, Генрись усміхався якось дивно, жартував якось дико, цинічно 
або відмовчувався, мов і не чув нічого . Я плакала цілими днями .

Різні фантастичні думки приходили мені в голову: телеграфувати до та-
та, піти на поліцію і допитатися самій до Генрисевих родичів . але я була 
немов зламана непевністю . Боялася вийти на вулицю . Боялася всіх у го-
телі і звичайно сиділа замкнувшися .

Одного вечора, пізно вже, прийшов Зигмунт і припровадив Генрися 
п’яного до безтями .

— Боже мій! — скрикнула я . — Вуйцю, що йому таке? 
Зигмунт зареготався .
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— Що я вам за вуйцьо? От постеліть тому хлопчиськові . Бачите, як 
струбився .

Генрись кинувся на софу і захріп відразу .
— Ви не вуйцьо? хто ж ви такий?
— Я такий самий, як і ваш Генрись .
— Такий самий? . . Що се має значити? Який же він?
— Такий, як я .
— хто ви такі?
— хіба ж він не казав вам того? Держить вас досі в дитячій неви-

нності? Ге, ге, ге! ми, панно маню, треба вам знати, такі доброчинці люд-
ськості, що вменшуємо багатим людям клопоту .

Я витріщила на нього очі . Він розреготався і зробив рукою зовсім не 
двозначний знак, як витягають щось із чужої кишені .

Я вся поблідла . хотіла кричати, та щось у горлі здавило . Потім побігла 
до другого покою і пробувала повіситися . Та Зигмунт, почувши, як я трі-
палася на шарфі, прибіг і відрізав мене вже зовсім непритомну» .

*
«Два тижні я лежала хора . Генрись уже не лишав мене вдень, але 

сидів при мені, пильнував мене . Тепер уже не грав зі мною комедії, говорив 
по щирості . Він був не злий хлопець з природи, але бездонно зіпсутий . Змал-
ку вихопившися з батьківського дому, пройшов усю злодійську школу на 
варшавськім бруку . У мене серце хололо, коли я слухала його оповідань .

Пробувши місяць у Варшаві, ми виїхали на «турне», як говорив Ген-
рись . До лодзі, Домброви, Радома і інших міст . ми двоє, Зигмунт і ще кілька 
зовсім темних фігур, що приходили часом уночі до нашої кватири, говорили 
щось своїм незрозумілим злодійським жаргоном, ділилися здобичею і знов 
розходилися . Зигмунт був проводирем тої шайки, укладав плани, розділю-
вав роботу, контролював виконання . В разі непослуху або недбальства був 
страшенно злий і острий .

З часом почав і мене втягати в свої плани . Я мусила одягатися в яркі 
сукні і ходити з Генрисем на прохід попри вистави і склепи, де було багато 
панства . Я мала звертати на себе увагу і приманювати багатих паничів, а 
члени шайки шниряли в юрбі і «працювали» . Я знала се, массіно! моя душа 
бунтувалася, та проте мої уста всміхалися . Я чим далі, тим більше під-
лягала якійсь магічній, демонській силі Зигмунта . В міру того, як ми жили 
разом, Генрись якось блід і затирався в моїй душі . Виявлялася вся його ні-
кчемність, і я не звертала на нього ніякої уваги . Зигмунта я боялася, але йо-
го сила, інтелігенція й енергія імпонувала мені .

Тямлю, се було в Дорпаті . Генрися вхопили на гарячім і арештували . 
Я сиділа в готелі, коли до мене прибіг Зигмунт .

— Панно маню, одягайтеся в що маєте найкраще . а не забудьте чисту 
білизну!

Я витріщила на нього очі з німим запитанням .
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— не глядіть на мене, як теля на нові ворота! — гримнув він остро . — 
Генрись арештований . Поки ще сидить в участку і не відданий до тюрми, 
ви можете вирятувати його .

— Я?
— Так . Ось вам 50 рублів . Се для пристава . І просіть, щоб вас запро-

вадив до поліцмейстера, якого ви попросите особисто . Розумієте? Так і ска-
жіть: особисто! а живо!

За десять мінут я сиділа в дорожці . . . За годину Генрись був на 
волі  .

адже догадуєшся, якою ціною?
Того вечора я другий раз пробувала повіситися, але знов Зигмунт 

відрятував мене . Він, очевидно, відчував, що кипить у моїй душі, і пиль-
нував мене, хоч удавав, що не звертає на мене більш уваги, як на всякий 
інший знаряд своєї волі» .

*
«наша тура по російських містах потяглася довго . на весну ми 

злетіли до Одеси .
Тут мій Генрись пропав . Зигмунт казав, що його піймали на крадіжі в 

кораблі і, небагато питаючи, зав’язали в мішок і кинули в море . а я думаю, 
що швидше він сам спрятав його . В остатніх часах він чимраз дужче сер-
дився на нього .

— ну, маню, — заявив мені одного вечора, — ти тепер моя .
Я видивилася на нього з тривогою, але чула себе до тої міри в його 

власті, що не посміла противитися .
— Той молокосос не варт був одного волоска з твоєї пишної коси, — 

мовив він, притискаючи мене до себе . — Я тобі покажу, як любить муж .
Дивна річ . До тої хвилі, коли Зигмунт являвся передо мною як ватажок, 

як комендант, окружений тайною, і недоступністю, і якимось німбом не-
минучого фаталізму, доти його постать заслоняла всю мою душу, і мені іно-
ді здавалося, що я могла б полюбити його . але тепер, коли він показався 
передо мною як мужчина, негарний з лиця, старший літами, з грубими, ма-
локультурними привичками та манерами, я по кількох днях почула до нього 
погорду, обридження, а далі смертельну ненависть . За те, що він силкувався 
показувати мені свою любов, переслідував, мучив мене нею .

І в міру того, як я гордувала ним, ненавиділа його, знущалася над ним, 
він усе м’як та м’як, запалювався дужчою пристрастю до мене, тратив 
свою волю й силу .

— маню, — кричав не раз у п’янім стані, коли ми були самі, — ти до-
ведеш мене до того, що я тобі й собі зроблю конець .

— Овва, — відповідала я, здвигаючи плечима, — про себе мені байду-
же, а про тебе ще більше .

В нижнім новгороді в часі весняної ярмарки його арештували на зна-
чній крадежі . Він не признався до мене, і мене не чіпали . Я мала дещо гро-
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шей і перший раз почула себе свобідною . Та я була вже зламана, приборка-
на своїм дотеперішнім життям . Що з собою робити? Куди податися? Я не 
знала . Вертати додому? До кого? Пощо? . .

Я взяла білет і поїхала до москви . Чого — й сама не тямила . Думка 
була, що там знайду десь якесь місце, де зможу притулитися . По до-
розі, в залізничім вагоні зо мною познайомився молодий залізничий 
інженер, що їхав до Іркутська, а відси мав їхати далі, за Байкал, до бу-
дови залізниці . ми розговорилися — і швидко зговорилися . Він був чоловік 
нежонатий, ішов на добру плату в далекі, некультурні краї . Я небагато й 
надумувалася, коли він предложив мені їхати з собою .

Володимир Семенович був чудовий чоловік . Стілько смирності, делі-
катності та вирозумілості я ще не стрічала у мужчини . Від першої хвилі 
знайомості я говорила з ним свобідно, як із старим добрим знайомим . Він 
услугував мені, упереджав мої бажання, дбав за всі дрібниці в дорозі і на 
кватирі, як добра мати . Я дивувалася не раз, відки в Росії беруться такі 
мужчини .

Та швидко мені довелося пожалкувати, як вони пропадають, — як ско-
ро і як глибоко падають!

ми зупинилися в Іркутську . Зразу на тиждень, поки не надійдуть ін-
струкції з Петербурга . Та минув тиждень, минув другий, ба місяць і два 
місяці, інструкція не приходила . Пенсію мойому Володі платили, і то дуже 
гарну, а роботи не було ніякої, веліли ждати .

Ось тут я пізнала його з іншого боку . Свої медові дні ми пережили 
швидко, а потім він зачав нудитися зо мною . ми переговорили все, що мо-
гло цікавити його, та швидко обоє наткнулися на такі теми, про які не хоті-
лося говорити . Книжок не було, товариства не було . на світі сніги, морози, 
метелиця . Швидко мій Володя почав виходити по обіді з дому і вертати аж 
вечір п’яний . Зразу соромився того, але потім перестав і перепрошати 
мене  .

В п’янім стані він робився зрештою дуже милий . Жартував, сміявся, 
оповідав анекдоти . Тілько по невчасі я дізналася, що в тім стані до нього 
присідається ще одна відьма — карти . В п’янім стані його опановувала 
пристрасть грача, і тоді він готов був програти все, що мав .

Запізно я дізналася про сю його хибу — аж тоді, коли він програв . . . 
мене саму .

Се так було . До Іркутська приїхав десь із далекої Сибірі багатий золо-
топромисловець Свєтлов . Чоловік немолодий уже, із тульських купців, ба-
гач страшенний . Дива оповідали про його жорстокість і багатства . між 
іншим, він був великий аматор жінок і в кождім своїм заводі, яких мав 
кільканадцять понад Байкалом, держав, казали, цілі гареми . Побачивши 
мене з Володею десь у якімось товаристві і розвідавши, що я не шлюбна 
жінка, він почав міркувати, як дістати мене в свої руки . Швидко він розві-
дав Володину вдачу, підпоїв його, завабив до карт і обіграв із усіх грошей . 
Розпаленому програною позичив невеличку суму грошей . Володя знов про-
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грав . Свєтлов позичив йому ще раз — знов програв мій Володя . Тоді Свєтлов 
запропонував Володі грати на мене: коли Володя виграє, пропадають усі 
позички Свєтлова, а як виграє Свєтлов, то бере собі мене .

Розуміється, Свєтлов виграв» .

*
«Тямлю, як нині, ту сцену, массіно! ніч . надворі фуга, вітер 

виє . Я сиджу при лампі за якоюсь роботою і жду на Володю .
Стукання . Входять . не сам Володя, а ще якісь грубі голоси . Я так і за-

вмерла зо страху . Якесь нещастя!
Входить Володя, а за ним велетень у медвежім футрі, з широкою ру-

дою бородою, з товстим червоним лицем і плескатим носом . а за ним по-
ліцмейстер і кілька ще якихось панів .

Я встала і обернулася лицем до них . Володя підходить до мене нетвер-
дим кроком . У нього сльози на очах .

— манюсю, — мовить і уриває .
Потім узяв обі мої руки в свої долоні, поцілував їх, а потім замах-

нув ними і вдарив себе з усеї сили по щоках — раз, другий, третій . . .
— манюсю, я підлий, я негідний! Я програв тебе в карти . Отсьому . . . 

никанору Ферапонтовичу програв .
І показав на велетня, що, розтягнувши своє лице вшир якимось нечува-

но широким усміхом, підійшов один крок ближче до мене .
— Так-с! ми мали честь і приємність, — промовив він, кланяючися 

незграбно .
— Чого ж, панове, хочете від мене? — запитала я ледве чутно зі звору-

шення .
— манюсю, забудь мене, підлого! — благав ридаючи Володя . — не 

варт я тебе! Одного пальчика твого не варт . наплюй на мене! Відвернися 
від мене! Я не твій, а ти не моя .

— Дуже просимо вашої милості, — говорив до мене всміхаючися ру-
дий велетень . — У нас вам, марія Карловна, добре буде . Я чоловік хреще-
ний і до вашої милості, сказати вам, усею душею і всім серцем .

— але ж я вас не знаю і не хочу! — скрикнула я до нього .
— Познайомимося, марія Карловна, се діло недовге . І охота прийде . 

милості просимо не гаяти часу, бо завтра нам треба в дорогу . Пакуночки 
свої, що вам потрібно, звольте забрати . Тут у мене й повіз на вулиці .

— ні, пане! — мовила я рішучо . — Я не розумію того всього і прошу 
вас дати мені й мойому мужеві спокій .

— милості просимо, маріє Карлівно, — мовив незрушеним солод-
ким тоном Свєтлов, — не сердитися і не супротивлятися . І не забувати, 
що ви в Сибірі, а не в вашій єретицькій німеччині . ми ще тут, Богу дя-
кувати, живемо в страсі Божім і в послусі і маємо способи уговкувати не-
покірних . Ось мій кум, його високоблагородіє пан поліцмейстер, може в 
разі потреби поговорити з вами троха інакше .
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Поліцмейстер, що досі держався якось у тіні за велетенською фігурою 
Свєтлова, виступив наперед і запитав мене коротко:

— Ви знали Зигмунта Зембецького? Знали, правда? не перечите . Він 
тут у нас у острозі, і ми можемо поставити вам його до очей . І коли не хо-
чете завтра сидіти в острозі разом із ним, то не робіть комедії і слухайте 
никанора Ферапонтовича . Се вам моя рада і мій розказ . . .

на другий день, позавивана в шуби та в медвежі шкіри, я з никанором 
Ферапонтовичем їхала вже на схід, далеко на схід, у безмежні снігові 
простори Сибірі» .

*
«микола Федорович конає .

Перед моїми вікнами тілько що луснула японська бомба і знесла 
півдаху з будинку . ані одної шибки цілої не лишила . Що то буде далі?

Щось немов стоїть за моїми плечима, і торкає за руку, і шепче:
— Швидше! Швидше! Кінчи!
Куди швидше? До якого кінця гонить мене невмолима доля? Чи під бом-

бу, чи на дно моря, чи до якоїсь таємної фірточки, якою ще сьогодні, ще за-
втра можу висмикнутися на вольний світ, на кращу будущину, а післязав-
тра вже не можна буде?

массіно мій! Я ні про що не думаю, лише про тебе . Думка про тебе до-
дає мені сили і певності серед отсього пекельного життя . Чи що роблю, чи 
куди ходжу, все мені здається: се лише для одної цілі здале, щоб вернути ту-
ди, до рідного краю, і побачити його . а яке буде наше бачення після всього . . . 
всього того, що ось тут стоїть, як ряди мерців, на отих картках?

Дарма! не думаю про се .
Швидше, швидше до кінця, будь він собі який хоче!»

*
«никанор Ферапонтович був для мене дуже добрий . Проте гру-

бість його натури і неотесаність його поведінки збуджувала в мені обри-
дження, тим більше, чим більше він силкувався надати їй вигляд цивілі-
зованих манер .

Боже мій, коли подумаю про ті три місяці, проведені з ним . . .
Та ні! Пощо тобі моїх вражінь, моїх гірких досвідів, оплаканих крова-

вими слізьми? Швидше, швидше до кінця!
Весною коло самого Красноярська, коли ми обоє їхали на якийсь його 

завод, на нас напали бродяги . мабуть, довго засідалися на нього . ма-
буть, візник був у змові з ними . Досить: їдемо лісовою просікою, нараз 
— гов! Коні стають, і до нас з усіх боків тиснуться страшні, кудлаті облич-
чя, блискотять ножі, револьвери . . .

никанор Ферапонтович боронився . Був страшенно сильний . Та з са-
мого початку борні один бродяга ввіпхнув йому свій ніж між лопатки . Він 
рванувся, і ніж лишився в тілі . Доки ніж був у тілі, доти никанор Ферапон-
тович боронився . Кидав напасників, як снопи, ламав їм ноги копняками 
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своїх здоровенних чобіт . Та коли бродяга підсунувся ззаду і вирвав ніж із ра-
ни, никанор Ферапонтович швидко ослаб і покотився додолу .

мучили його страшенно . . . Знущалися над ним, поки не сконав .
Я сиділа в повозі, як труп, і гляділа на се труп’ячими очима .
Потім ми поїхали . хто такий? на козлі сидів інший візник, а обік мене 

в футрі никанора Ферапонтовича . . . Зигмунт .
— Цілий місяць полюємо на тебе, — сказав він коротко . — ну, Богу 

дякувати, нарешті спіймали .
на лісовій поляні була нарада . Боже мій, які лиця! Які фігури! Які 

голоси!
Ділили добичу . За мене зчинилася бійка . Зигмунт доказував, що я його 

жінка, але там, у сибірських лісах, сей доказ не мав ніякої ваги . Я діста-
лася ватажкові . Його звали коротко «Сашка», але хто він був, якої народ-
ності і якої віри, сього не знав ніхто, і до сього було всім байдуже .

мені здається, що він був жид .
Зигмунт покинув ватагу, шепнувши мені на відхіднім:
— не бійся .
По двох тижнях ватагу в її лісовій криївці обскочили три роти солдат . 

Сашку на місці повісили . Інших позаковували .
мене взяв капітан . Зигмунта, що припровадив їх туди, закували разом 

з іншими . Більше я не бачила його . ніч нас звела, ніч розвела, і для мене 
він лишився страшним виплодом ночі» .

*
«Переводжу дух . Згадую . . .

Оте, що тепер прийшло, майже рік, се було найтяжче, найстрашніше з 
усього, що я зазнала в житті .

ані побут між злодіями, ані блукання по сибірських тундрах, ані жит-
тя в тайзі серед бродяг не було для мене таке страшне та погане, як життя в 
домі капітан-ісправника Серебрякова .

У нього була шлюбна жінка, зла, як гадюка, але загукана ним, держана 
в страсі і вічних побоях . Подумай, як то було нам жити обом? . .

Капітан раз у раз пив, а в п’янім виді бив нас обох, не розбираючи .
Дні й ночі минали мені, як у найтяжчій каторзі .
нарешті я втекла від нього . хотіла йти в Байкал утопитися, та на-

трафила на поїзд, яким їхали війська на війну з Китаєм . І поїхала з ни-
ми . мені байдуже було з ким . . .»

*
«Страшна була ніч . Бомбардування сильніше, як коли-будь до-

сі . Здавалося, що все місто розторощать на порох .
микола Федорович умер . ховають його з парадою .
Сьогодні тихо . Штурм відбито . Обі сторони ховають убитих та пере-

в’язують ранених . Якби ти бачив, що криється в сих худеньких, невидних 
словах! . .
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Китаєць говорить мені:
— Ся ніч — почта поїхав .
Кінчу сей лист . Досить . І так усього не переповісти . а маєш доказ, 

що я не хотіла утаїти від тебе нічого .
Прощавай! любий мій! . . Та ні, не буду розжалоблювати себе .
адже побачимося . . . як не тут, то там? Віриш у бачення там? Я вірю . Зда-

ється, що якби на хвилю перестала вірити, здуріла б, руку наложила б на се-
бе . а може, ся сама віра — симптом божевілля?

Прощай! Гармати грають . Чи новий штурм? Іду над море, щоб пере-
дати лист китайцеві . Ще раз прощай! До побачення .

Твоя Сойка» .

*
І се має бути правда? ні, ніколи! 

Глупа, романтична дівчина повидумувала, щоб…

*
Та що се я?

Три чверті на дванадцяту! Господи! а я сиджу над сим листом і весь за-
мочив його сльозами!

Цілу годину просидів, сам себе не тямлячи . І плачучи . Що се зо мною 
діється?

новорічна година наближається . Чи так-то я надіявся зустрічати її?
Де мої сподівані радощі? Де мої естетичні принципи? Де моє тихе за-

доволення? Пропало, пропало все! Ось де життя! Ось де страждання! Ось 
де боротьба, і розчарування, і безмежні муки, і крихітки радощів, задля 
яких і безмежні муки не муки!

Що таке чоловік для чоловіка? І кат, і Бог! З ним живеш — мучишся, 
а без нього ще гірше! Жорстока, безвихідна загадка!

«До побачення» . Так вона кінчить . Та невже ж се можливе? невже для 
нас, розділених так многими могилами, є якесь побачення? ні, не вірю!

а понад ті могили пливе рікою одно велике неперерване страждання . І 
мучить нас .

До побачення, серце! Приходь! приходь! Що врятувалося, переходячи 
через стілько могил, що лишилося живе в наших серцях по стількох руїнах 
— нехай живе! нехай надіється!

Та ні, мабуть, не для нас надія! не для нас весна . ми змарнували, похо-
вали її . нашої весни не воскресить ніяка сила!

Де ти тепер? Чи все ще там, у тім кровавім Порт-артурі, серед ранених 
та призначених на загибель, сама носячи своє велике кладовище в серці? 
Чи, може, давно вже твої кості розмиває бурхливе Жовте море?

Чи, може, знов доля викинула тебе в широкий світ, у сибірські тун-
дри, в китайські брудні передмістя, вкинула в болото і грається тобою, як 
забруканою, попсованою забавкою, поки не кине десь на смітнику? Голубо-
чко моя! Де ти, озовися! нехай у сю новорічну годину хоч дух твій перели-
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не через мою хату і торкне мене своїм крилом! нехай його подих донесе 
хвилю дійсного, широкого, многостраждущого життя в моє слимакове, папе-
рове та негідне існування! може, й я прокинуся, і стрясу з себе ті пута, і 
рвануся до нового життя!

*
Дзінь-дзінь-дзінь!

Дзвоник у передпокої! В сю пору? 
Що се таке? Телеграма? 
Івась, мабуть, спить уже? 
Та ні . Чую, відмикає .
Якийсь гомін! Що се? хто се? До мене? В таку пору? . . 
Кроки в салоні .
— Се ти, Йвасю?
— Я, прошу пана .
— Ти ще не спав?
— ні, прошу пана . Читав досі .
— Що там таке?
— Якась пані в передпокою . Конче хоче бачитися з паном .
— Пані? Стара? молода?
— не знаю . Завельонована . Я перепрошав — не хотіла йти . Скинула 

футро . Там холодно, а вона сидить у такій легкій сукні, червоній з білими 
цятками . . .

— Проси!

В лютім 1905
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Калі б Франко ўстаў з магілы,  
што б ён сказаў пра наш свет?

Калі б Тарас Шаўчэнка, Іван Франко, Янка Купала ўваскрэслі, ці былі 
б яны задаволеныя тым, што пабачылі сёння? Цікавае пытанне .

Гэты нумар «Справы» прысвечаны Франку, давайце ўявім, што ён 
уваскрэс .

нарадзіўся Франко ў 1856 годзе, калі ў Расіі і амерыцы яшчэ існавала 
рабства, не кажучы пра азію і афрыку . Той час быў жорсткі, цяпер чалавек 
змякчыўся .

Сёння палова людзей на зямлі жыве ў свабодных, прававых дзяржавах, 
дзе закон роўна абараняе правы кожнага чалавека, незалежна ад паходжан-
ня, полу, маёмаснага статусу .

Франко быў бы задаволены .
Калі нарадзіўся Франко, прыкладна трэцяя частка дзяцей памірала ў 

маленстве . 
Якая каласальная змена — цяпер амаль усе народжаныя пражываюць 

жыццё . Жыццё стала інакш цаніцца, гэта філасофская тэма .
Больш за ўсё Франко верыў у навуковы прагрэс . Што ж, ён быў бы 

рады развіццю тэхналогій . Сучасная карова — возьмем сытую, якая ў 
добрых умовах жыве, карову з «дэградуючай, бездухоўнай Еўропы» — яна 
дае ў 10 разоў больш малака, чым у часы Франко . Ураджаі пшаніцы цяпер 
таксама ў 10 разоў вышэйшыя, чым 150 гадоў назад . Сляпому з катарактай 
у нашы часы вяртаюць зрок, поліаміеліту ў дзяцей больш няма, дзякуючы 
вакцынам . Гэта ўсё тэхналогіі .

Франко быў зацятым атэістам . адмовіўся ад прычасця і споведзі перад 

Андрэй Дынько

Нарадзіўся ў Берасці, 1974. Рэдактар партала 
NN.BY / Наша Ніва (ад 2000), заснавальнік ча-
сопіса Arche (ад 1998). Аўтар кнігі «Беларусь за 
дзесяць падарожжаў» (2007). Пад яго рэдакцыяй 
выйшла кніга «Хрышчэнне нацыі. Масавыя акцыі 
1988—2009» (2011). Жанаты, мае двое дзяцей. 
Жыве пад Мінскам.

БЕЛ
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смерцю . У тыя часы яму даводзілася няпроста з гэтым, хоць перадавая 
«тусоўка» і захаплялася яго вальнадумствам .

Што сёння? Франкова Галіччына засталася даволі рэлігійным рэгіёнам, 
нават у большай ступені, чым Украіна ў цэлым . Польшча, літва, ЗШа за-
стаюцца рэлігійнымі . Тым не менш, роля рэлігіі нават у гэтых краінах істот-
на меншая, чым была ў хІх ст . а вось Беларусь, Чэхія, нямеччына, Эстонія, 
Швецыя — зусім не рэлігійныя . Гэта залежыць ад многіх гістарычных 
чыннікаў . Ці стаў бы Франко рэлігійным у сённяшнім грамадстве? Ці была 
б у ім вера пасля хатыні, пасля асвенціма? Гэта залежыць ад таго, у якое 
асяроддзе трапляе чалавек у свой «фарматыўны час», пад уплыў якіх ідэй і 
людзей трапляе . У Франковай Галіччыне царква была на варце «старых 
ідэй» . Франко ж заўсёды цягнула да «новых ідэй» .

маладым Франко ставіў пад сумнеў нават інстытут сям’і, марыў з ся-
брамі пра камуну, але пасля зразумеў, што гэта лухта, і прывёз сабе жонку з 
наддняпроўскай Украіны, з Расійскай імперыі . Яна яго кахала, а ён ажаніўся 
бадай з разліку, не з кахання, дый ганарыстая галіцкая «грамада» не прыняла 
чужынкі, лічыла яе не роўняй «нашаму генію», і таму то не быў шчаслівы 
шлюб . але тым не менш, ён захаваўся і даў чацвярых дзяцей .

Франко б відаць лічыў прагрэсіўнымі сённяшнія тэндэнцыі ў сферы 
сям’і і шлюбу . Ён быў далёкі ад любога кансерватызму .

Возьмем палітыку . Франко жыў у імперыі — аўстра-Венгерскай 
імперыі . Другая частка яго народа жыла ў іншай імперыі — Расійскай .

Франко быў тым чалавекам, які ўводзіў назву «ўкраінцы» замест 
«русіны», якую выкарыстоўвалі на Галіччыне перад тым, і настойваў на 
новым варыянце . назва прыжылася, у тым ліку дзякуючы каласальнай 
колькасці высакаякаснага інфармацыйнага і мастацкага прадукту, які ён 
асабіста стварыў (менавіта гэтым тлумачыць перамогу ідэй «украінафіль-
скіх» аўтар выдатнай інтэлектуальнай біяграфіі Франко гісторык Яраслаў 
Грыцак . Раю прачытаць: «Грицак Ярослав . Пророк у своїй вітчизні . Франко 
та його спільнота (1856-1886) . - Київ: Критика, 2006 . - 632 с .) . назва нацыі, 
як і яе менталітэт, — гэта не штосьці генетычнае, гэта творыцца людзьмі і 
абставінамі .

назва «ўкраінцы» стала адзінаю саманазваю нацыі . Франко быў бы 
задаволены: «а я казаў!» .

Франко быў актывістам . Тры разы яго арыштоўвалі, ягоныя выданні 
каралі і зачынялі . Ён не мог зарабляць у выданнях на роднай мове і быў 
вымушаны зарабляць пісаннем у газеты на пануючых мовах дзяржавы .

Франко быў зусім не дактрынёрам, цягам жыцця ён пераасэнсоўваў і 
мяняў погляды . але ў цэлым, grosso modo, ён верыў у прагрэс, сацыялізм, у 
сацыяльную дзяржаву . напэўна, ён быў бы крытыкам цяперашняй алігар-
хічнай рэальнасці Украіны, але высока ацаніў бы і некаторыя здабыткі су-
часнага грамадства .

Старыя маюць пенсіі — нічога гэтага не было яшчэ сто гадоў назад .
Франко быў сярод першых, хто лічыў мэтазгодным дэмантаж тагачас-
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най палітычнай сістэмы і верыў у магчымасць незалежнасці Украіны . Ці 
быў бы ён шакаваны рэаліямі незалежнай Украіны? Як і многія былыя ка-
лоніі, на першым этапе пасля здабыцця незалежнасці Украіна перажыла 
эканамічную дэградацыю . Багатая рэсурсамі краіна за 25 гадоў стала самай 
беднай у Еўропе . Бяздарныя палітычныя і грамадскія эліты аказаліся 
апантаныя прагай асабістай нажывы і татальна ставілі асабістае вышэй за 
грамадскае . Ці такога чакаў Франко? Ён нястомна шукаў бы прычыны, 
шукаў канкрэтных вінаватых у такой дэградацыі — ці то прэзідэнтаў, ці то 
ўплывовых гульцоў, унутраных і замежных .

не ў сілах мы прадказваць развіццё падзей — зашмат фактараў, зашмат 
сіл вакол нас, невядомых . нейкія агульныя тэндэнцыі праглядаюцца, але 
хто мог прадказаць распад СССР за 5 гадоў да таго як гэта сталася? хто ў 
часы моды на «Панасонікі» прадбачыў спыненне эканамічнага росту Япо-
ніі за 5 гадоў, як тое сталася? хто ведаў у 1990 годзе, што мабільная 
тэлефанія зменіць само паняцце дасяжнасці, магчымасці пачуць блізкага 
чалавека і стане магутнай галіной эканомікі? хто ў 2000 годзе прадбачыў, 
што сацыяльныя сеткі абсалютна зменяць формы і кола камунікацыі? хто 
разумеў, які патэнцыял энергазберажэння крыецца ў элементарнай тэхналогіі 
вырабу шкла? адкажу, хто . Той, хто чытае самыя якасныя СмІ . Франко быў 
сярод такіх у свой час — чытаў, а пасля і рабіў такія сродкі масавай 
інфармацыі .

хто можа ўявіць сабе цяпер, як зменіць нашу рэальнасць масавы пера-
ход на беспілотныя аўтамабілі? масавы прыход у нашы дамы робатаў-
памочнікаў? а гэта ўсё недзе ўжо праглядаецца на гарызонце . Якія 
рэвалюцыйныя перамены для вайсковай справы нясе далейшы пераход да 
беспілотных узбраенняў? нарэшце — і гэта таксама праглядаецца, хай і не 
пры нашым жыцці, але пры жыцці нашых дзяцей — тэхналогія кланавання 
чалавека стане асвоенай рэальнасцю, з усімі этычнымі і практычнымі 
выклікамі гэтага . Паралельна з усімі гэтымі ашаламляльнымі навацыямі 
чалавек мае справу са звыклымі жахамі хх стагоддзя, якія нікуды не падзе-
ліся: атамная вайна можа знішчыць мільярды — мяне, вас, нашых немаўлят; 
нівеляванне працягваецца — калі ўнукі не толькі не гавораць на мове 
дзядоў, ужо і не разумеюць яе, калі дзяды самі не гавораць на ёй з унукамі .

Так, мы бачылі, што сяло вымірае . але я бяру сябе — ці я ў 1995 годзе 
ясна фармуляваў для сябе, што ў 2030 годзе большасць вёсак нашага рэгіёна 
застануцца без пастаянных жыхароў, што дыялекты і традыцыі, якія здава-
ліся нам нечым неад’емным, проста знікнуць разам з супольнасцямі, якія 
былі іх носьбітамі?

Франко ў многіх пытаннях быў рэалістам, быў чалавекам навуковага 
складу . У адрозненне ад многіх маіх сяброў, ён ужо ў хІх ст . разумеў, што 
толькі гарадскія формы, сучасныя формы самаарганізацыі і культуры, 
палітычная дзейнасць могуць забяспечыць нацыянальнае развіццё .

Ён быў чалавекам палітыкі, радыкалам . «не пора, не пора, не пора…» — 
гэта ягоная песня-марш .
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Увогуле Франко — гэта прыклад таго, як многа можа зрабіць геній —  
геній дзейны, не летуценнік .

а што рабіў бы Франко ў нашы дні? Відавочна, інтэрнэт-партал і ста-
ронкі ў фэйсбуку, твітары і ўкантакце . І займаўся б «палітыкай» . І сышоўся 
б з аднадумкай . І нарадзілі б яны чацвёра дзяцей . Бо тэхналогіі мяняюцца, 
а род просіць працягу . 

а ці прачытаў бы Франко «Справу», калі б мы яму даслалі? О так, ён 
быў фанатам, творцам часопісаў . Часопісы ў тыя часы былі тым, чым цяпер 
папулярныя інтэрнэт-сайты . Таму ён адпісаў бы вам: «не абмяжоўвайцеся 
папяровым часопісам, ідзіце ў інтэрнэт, стаўце беларускую і ўкраінскую 
раскладкі на сваім камп’ютары, а лепш — на планшэце ці айпадзе, і там 
гаварыце і пішыце па-свойму!»
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Алесь Пашкевіч

пра КлаСіКаў / прО КлаСіКів

Паэт, празаік, літаратуразнаўца, пу б лі-
цыст. Нарадзіўся на Случчыне. Закончыў фі-
ла лагічны факультэт БДУ і аспірантуру пры 
ім. 

Аўтар кніг «Нябесная сірвента» (1994), 
«Пляц волі» (2001), «Круг» (2006), «Сімъ 
победиши» (2012), «Карусь Каганец: кроў 
з крыві беларуса» (2013), «Рух» (2015), 
літаратуразнаўчых манаграфій «Зваротныя 
дарогі» (2001) і «Канцэпцыя нацыянальнага 
быцця ў прозе беларускага замежжа» (2002), 
а таксама шэрагу публікацый у друку.

Піша на беларускай мове. Вершы і проза 
перакладаліся на рускую, украінскую, поль-
скую, літоўскую, балгарскую, англійскую і 
шведскую мовы.

З 2002 па 2011 гады абіраўся старшынём 
Саюза беларускіх пісьменнікаў.

Дыпламант Міжнароднага акадэмічнага 
рэйтынгу папулярнасці «Залатая фартуна» 
(2008). Лаўрэат Міжнароднай прэміі імя Ва-

лянціна Пікуля з уручэннем залатога медаля за гістарычную праўду ў рамане «Пляц волі» 
(2009). Узнагароджаны Прэзідэнтам Украіны ордэнам «За заслугі» (2006).

Багдановіч і пятлюра: краса і сіла
аб тым не пісалі і нават не згадвалі .
аб тым маўчалі архівы, у якіх на адной паліцы спачывалі да свайго ча-

су беларуская «Пагоня» і ўкраінскі «Трызуб» .

Шляхі максіма Багдановіча (1891—1917) і Сымона Пятлюры (1879—
1926) скрыжаваліся на пачатку 1914 года, а пазнаёміў беларуса і ўкраінца, 
зблізіў . . . Тарас Шаўчэнка . 

Багдановіч змог упершыню зачаравацца прасторамі суседкі сваёй Бе-
ларусі (бясконцымі стэпамі, азёрамі жытоў і сланечнікаў, сценамі 
пірамідальных таполяў) падчас свайго першага падарожжа ў Ялту — на па-
чатку лета 1909 года . Прычым ехаў паэт праз Украіну ўжо не «чужым» ёй: 
у 1908-м выйшла кніга ўкраінскага вучонага Іларыёна Свяціцкага «Відро-
дження білоруського письменства», у якой упершыню ў крытычнай 
літаратуры згадвалася імя на той час сямнаццацігадовага Багдановіча і 

БЕЛ



Пр
а 

кл
ас

ік
аў

 / 
Пр

о 
кл

ас
ік

ів

52

прыводзіўся ўрывак з яго дэбютнага апавядання «музы́ка» . Першы пера-
клад ягоных твораў таксама з’явіўся ва Украіне . 10 траўня 1909 года кіеўская 
газета «Рада» надрукавала верш Багдановіча «Прыйдзе вясна» (у перакладзе 
на ўкраінскую м . Удавічэнкі) . а праз тры месяцы — у верасні 1909-га — у 
часопісе «літературно-науковий вістнік» (Т .XVII, кн .9) былі зме шча ны 
вершы «Прыйдзе вясна» і «над магілай» у перакладзе м . Шапавалава .

І Багдановіч прапагандаваў украінскую літаратуру: у 1909—1911 гадах 
ён пераклаў з украінскай вершы Крымскага, Чарняўскага і Олэся — яны 
ўвайшлі ў яго першы і апошні паэтычны зборнік «Вянок» .

…а на пачатку 1914 года скрыжаваліся шляхі Багдановіча і Пятлюры . 
Да стагоддзя з дня нараджэння гонару і славы Украіны —Тараса Шаўчэнкі  — 
Багдановіч перакладаў на рускую мову нізку ягоных вершаў, а ў №2 часопі-
са «Украинская Жизнь» надрукаваў артыкул «Краса и сила (Опыт исследо-
вания стиха Т . Г . Шевченко)» .

«Украинская Жизнь» — нацыянальны штомесячны навукова-літара-
тур ны і грамадска-палітычны часопіс — выдавалася ў маскве на працягу 
1912—1917 гадоў . Рэдагаваў яго Сымон Пятлюра .

хутчэй за ўсё, Багдановіч даведаўся пра часопіс ад свайго брата лёвы, 
які вучыўся на фізіка-матэматычным факультэце маскоўскага ўніверсітэта 
(вядома ж, у Расійскай імперыі гэтае нацыянальнае і незалежніцкае выданне 
не вельмі рэкламавалася), даведаўся — і паслаў у рэдакцыю тэкст артыкула 
«Краса и сила . . . » (трынаццаць старонак у лінейку, спісаных чорнымі чарні-
ламі, дробным акуратным почыркам) па пошце з Яраслаўля, дзе на той час 
жыў . У тэксце Багдановіча рэдактарам «Украинской Жизни» зроблена не-
калькі правак: замест «утвержденного Пушкиным в русской поэзии» заста-
лося «пушкинского», замест «близкие по духу народной поэзии» — «на-
родны» . . . (названы аўтограф артыкула м . Багдановіча ў рэдактуры С . Пят-
люры захоўваецца ў Цэнтральнай навуковай бібліятэцы ан Украіны (ф .1, 
адз .зах .11226)) .

Думаецца, што не без уплыву Пятлюры Багдановіч зацікавіўся гісто-
рыяй украінскага казацтва (пасля выключэння з Палтаўскай духоўнай семі-
нарыі Пятлюра разам з прафесарам Шчарбінам доўгі час збіраў і 
ўпарадкоўваў ма тэрыялы па гісторыі Кубанскага казацкага войска) . не без 
таго ж уплыву беларускі паэт пачаў вывучаць і папулярызаваць адметнасць 
Галіччыны, дара гога для Пятлюры кутка маці-Украіны . У 1914 годзе Багда-
новіч стварыў цыкл артыкулаў «Украинское казачество», «Червонная Русь», 
«Угорская Русь», «Образы Галиции в художественной литературе» і інш . 
некаторыя з іх выходзілі асобнымі брашурамі — там жа, дзе друкаваўся і 
часопіс Пятлюры . У раздзеле «литературная летопись» ва «Украинской 
Жизни» (1915 год, №1—2) быў змешчаны кароткі водгук на брашуру «Чер-
вонная Русь»: «Среди популярной литературы, посвященной Галиции, 
выделяется небольшая брошюра м . Богдановича «Червонная Русь», 
объективно-научным отношением к трактуемой теме, знанием предмета и 
ясностью стиля» .
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У №11—12 «Украинской Жизни» за 1914 год быў апублікаваны артыкул 
Багдановіча «О гуманизме и неосмотрительности», дзе, абараняючы права 
беларускага народа (як і наогул кожнага народа) на самастойнае 
нацыянальнае развіццё, выкрывалася паланізатарская і русіфікатарская 
палітыка некаторых «гуманістаў» .

а ў снежні 1915 года Багдановіч прыязджаў у маскву, сустракаўся і 
знаёміўся з многімі літаратарамі, выдаўцамі, навукоўцамі (да прыкладу, 
гісторыкам Пічэтам) . Верагодна, тады і адбылося вочнае знаёмства Багда-
новіча з Пятлюрам: іх супрацоўніцтва з таго часу становіцца яшчэ больш 
актыўным .

адразу ж пасля прыезду з масквы Багдановіч у газеце «Голос» (16 сту-
дзеня 1916 года) друкуе сваю рэцэнзію-анатацыю на «Украинскую Жизнь» — 
на нумары за ўвесь 1915 год . Беларускі паэт выяўляў добрую абазнанасць 
ва «ўкраінскім пытанні» . адзначыўшы, што часопіс «Украинская Жизнь» 
«стоит на национальной украинской точке зрения», Багдановіч дасціпна 
пакрытыкаваў «результат прекращения украинской прессы в России», а 
першымі сярод таленавітых і яркіх аўтараў «Украинской Жизни» назваў . . . 
Пятлюру і будучага першага прэзідэнта Украіны! «Ярче всего отдел публи-
цистики, особенно ценный статьями С . Петлюры и м . Грушевского» .

Урэшце, тое ж мог сказаць хтосьці і пра самога Багдановіча: у 1915 го-
дзе «Украинская Жизнь» змясціла ягоны сімвалічна-знакавы нарыс «Бело-
русское возрождение» (памерам у адзін улікова-выдавецкі аркуш), нарыс, 
які ў 1916-м быў аддрукаваны з наборных формаў «Украинской Жизни» 
асобнай брашурай і затым асобна перавыдадзены на ўкраінскай мове ў 
Вене  .

Вядома, што вялікі ўплыў на Пятлюру зрабіў класік украінскай літа ра-
туры, выдатны вучоны і грамадскі дзеяч Іван Франко . менавіта пад уплывам 
ся броў ства з Франком Пятлюра пачаў актыўна займацца літаратурнай 
крытыкай, публіцыстыкай, прапаноўваць свае артыкулы ў розныя ўкраінскія 
выданні . Якраз пасля знаёмства з Пятлюрам (з 1915 года) творчасцю І . Фран-
ка актыўна зацікавіўся Багдановіч: пераклаў ягонае апавяданне «муляр» і 
верш «на рацэ Вавілонскай», зрабіў уступнае слова да публікацыі, а ў 
чэрвені 1916 года з болем і смуткам у душы адгукнуўся артыкулам на 
смерць пісьменніка (часопіс «Жизнь для всех») .

Праз месяц пасля прыезду з масквы Багдановіч мог чытаць ва «Укра-
инской Жизни» свой новы артыкул «на белорусские темы» (1916, №2) . У 
новай публікацыі вялася гаворка пра неабходнасць адмены нацыянальных 
праваабмежаванняў, пра беларускую мову ў богаслужэнні, школьніцтве і 
дзяржустановах, пра рэпрэсаванне нацыянальных сілаў, пра нацыянальны 
лёс беларусаў; пра дзяржаўную самастойнасць Беларусі і Украіны . можна 
толькі захапляцца і ўражвацца смеласцю рэдактара і выдаўца «Украинской 
Жизни», якія падпісвалі такі — падчас вайны ў Расійскай імперыі — 
крамольны тэкст у друк!

Былі яшчэ тры артыкулы беларускага паэта ва ўкраінскім выданні 
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Пятлюры, і была апошняя публікацыя — артыкул «Деятельность минского 
Белорусского комитета», які Багдановіч пабачыў, калі ўжо збіраўся ў лютым 
1917 года ў сваю апошнюю дарогу ў Ялту — паміраць . . .

Праз год у Вільні (пакуль яшчэ і беларускай) пачаў выдавацца беларус-
кі нацыянальны літаратурна-грамадскі часопіс, назва якога была нібыта 
пад казанай выданнем С . Пятлюры — «Беларускае Жыцьцё» (рэдагаваў яго 
пісьменнік і грамадскі дзеяч Францішак аляхновіч) .

а за жыццё — і ўкраінскае, і беларускае — мусілі змагацца . 29 чэрвеня 
1917 года Пятлюра стаў вайсковым міністрам у Генеральным Сакратарыяце 
Украіны… Пасля кастрычніцкага перавароту бальшавікі, пераадолеўшы су-
праціў войска Пятлюры, занялі Кіеў . . . 22 студзеня 1918 года прыняты Уні-
версал аб незалежнасці Украінскай народнай Рэспублікі . Праз два месяцы — 
25 сакавіка — незалежнай абвяшчаецца і Беларуская народная Рэспуб ліка . . .

Далейшы нацыянальны лёс рэспублік-суседак, рэспублік-сясцёр быў 
амаль тоесным: пераварот і падзел улады ва Украіне («кабінет» гетмана 
Скарападскага і Дэрыкторыя Віннічэнкі) — і ў Беларусі (народная Рада і 
найвышэйшая Рада); цяжкі супраціў бальшавікам украінскага войска пад 
ачолам Галоўнага атамана Пятлюры — і супраціўленне «чырвоным» бела-
рускіх атрадаў пад камандаваннем міністра вайсковых спраў першага ўрада 
БнР Кастуся Езавітава і «бацькі-атамана» Булак-Балаховіча (некаторыя 
аддзелы войска Пятлюры заходзілі на тэрыторыю беларускага Палесся і 
змагаліся супольна з балахоўцамі) .

Памятная манета, прысвечаная С. Пятлюру, нейзільбер,  
на мінал 2 грыўні. Уведзеная ў абарачэнне ў маі 2009 г.  
Мастак: У. Таран, А. Харук, С. Харук. Скульптары: А. Дзям’-
яненка, С. Іваненка.

Паштовая марка, 
прысвечаная  

С. Пятлюру, 2004 г.

Помнік С. Пятлюру ў Роўне. 
Усталяваны ў 2001 г.  
Скульптары П. Падалец,  
В. Шалудзько, В. Стасюк.
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нацыянальна-вызвольны рух пачатку хх стагоддзя абуджаў да жыцця 
палымяных патрыётаў, адраджэнцаў, ваяроў, асветнікаў, публіцыстаў . І 
ўкраінец Пятлюра, і беларус Езавітаў (літаратары, журналісты, выдаўцы, 
педагогі, навукоўцы, вайскаводцы: першы — Галоўны атаман войскаў УнР, 
другі — генерал войска БнР) таленавіта спалучалі ўсе тыя іпастасі . І мусілі 
падавацца ў эміграцыю, плаціць расстаннем з Радзімай, а пазней — жыццём: 
Пятлюру бальшавікі забілі ў Парыжы ў 1926 годзе, Езавітава знішчылі ў 
1946-м . . .

«Цяжкі шлях, народзе, да твайго шчасця < . . .> . Цернямі ўсцілаюць яго 
твае ворагі і, як дзікія звяры, чакаюць хвіліны, калі б кінуцца да цябе < . . .> і 
смактаць тваю святую кроў . а ты, знявераны і стомлены, блукаеш сярод 
гэтага бруду, чутак, правакацыяў, ліслівых абяцанак < . . .> . Толькі моц, луч-
насць і цвёрдае непахіснае імкненне да поўнае незалежнасці і свабоды мо-
жа быць нашым пабрацімам», — пісаў Сымон Пятлюра ў сваёй адозве «Да 
насельніцтва ўсяе Саборнае Украіны» ў 1919 годзе — пісаў, гледзячы ў дзе-
сяцігоддзі, бачачы, безумоўна, і сваю сястру-Беларусь .

хоць аб тым дзесяцігоддзі не пісалі і не згадвалі…

1997

Сярэбраная памятная манета «М. Багдановіч. 120 гадоў», 
намінал 10 беларускіх рублёў. (Выпушчаная таксама 
медна-нікелевая манета наміналам 1 рубель.) Манеты 
ўведзеныя ў абарачэнне ў 2011 г. Дызайн: С. Заскевіч.

Арыгінальная марка мастацкага канверта «120 гадоў 
з дня нараджэння Максіма Багдановіча», уведзенага ў 
абарачэнне ў снежні 2011 г.  Мастак канверта: М. Рыжы.

Помнік
М. Багдановічу

ў Мінску.
Усталяваны ў 1981 г. 
Скульптар С. Вакар.
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« народився 1956 р . у м . Щорс Чернігівської області у родині вчителів . У 
1973 році закінчив десятирічку у м . Таращі Київської області . З 1978 року навчав-
ся на лісогосподарському факультеті Української сільськогосподарської академії . 
У 1978—81 роках працював за направленням інженером експедиції ліспроекту . 
У1982—84 викладач біології сільської школи . В ці роки здійснів мандрівки на 
Приельбрусся, Тянь-Шань, до Уссурійського краю, на Сахалін, Камчатку, Коман-
дорські острови . З 1984 по1986 — кореспондент богуславської районної газети 
«нові рубежі» на Київщині . З 1986 по 1998 — директор Таращанського історико-
краєзнавчого музею Київської області . Згодом — підприємець . автор 5 краєзнав-
чих книг, консультант документальних фільмів . »

Леонід Лащенко УКР

лісовицькі весни  
володимира Короткевича

— лісовичі? . . назва, як десь у нас на білоруському Поліссі, — ново-
спечений випускник російської філології Володимир Короткевич замислю-
ється лише на мить .

— Згода . Готовий їхати, — каже він до комісії .
І ось вчорашній студент Київського університету їде, згідно з розмірку-

ванням, до села лісовичі Таращанського району . Розміркування, з одного 

26 листопада 2015 року виповнилося 85 років з дня народження 
класика білоруської літератури Володимира Семеновича 
Короткевича. Два роки свого короткого яскравого життя він 
провів у селі Лісовичі на Київщині.
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боку, вдале (столична область все таки, 120 кілометрів від Києва), з іншого 
боку — глибока провінція, один з найвіддаленіших районів .

але йому не вперше мандрувати країною . Бачив і москву, і Рязань, і 
Оренбург . І на Уралі побував . не кажучи вже про рідну Білорусь . а лісови-
чі — звучить романтично . мабуть, ліси довкола, як біля його Орші .

Їхати Володі на перекладних, адже автобусного сполучення з Таращею 
немає . І нема кращого способу вивчати край, як з кузова полуторки . Тільки 
так, у рухові, у вирі життя, серед людей можна набути багатий досвід, щоб 
стати справжнім письменником .

« Пасля заканчэння універсітэта я здаў кандыдацкі мінімум і пачаў 
быў пісаць дысертацыю пра паўстанне 1863 г . ва ўсходнеславянскіх і поль-
скай літаратурах, але прыйшлі іншыя інтарэсы: з’явілася задумка аб рамане 
на тую самую тэму . < . . .> а тады я проста сабраўся і паехаў настаўнікам у 
глухую вёску лесавічы, што ля Тарашчы . Працаваў там два гады . І, ня гле-
дзячы на ўсё, удзячны і вёсцы і універсітэту . Удзячны многім сумленным 
хлопцам, кнігам, пошукам . Удзячны настаўнікам і старэйшым сябрам: 
а .а .наза рэўскаму, а .І .Бялецкаму, л .а .Панамарэнка, С .І .маславу . Іх я 
любіў, і яны мяне любілі . хто жывы — тым сто год жыцця . хто памёр — 
пухам ім зямля . » Уладзімір Караткевіч. «Дарога, якую прайшоў», 1966 г.
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машина гуркотить бруківкою, пружний теплий вітер б’є у груди, роз-
тріпує волосся, свистить у вухах . Довкола, немов у калейдоскопі, зміню-
ються краєвиди . Ось промайнула задумлива, вся у вербах, річка Рось . а ось, 
обрамлені стрункими пірамідальними тополями, жнивні поля . Трапляють-
ся й ліси . хоча тут вони не такі дрімучі, як білоруські . І все більше дубові, 
грабові, ясенові…

З вантажу у кузові лише одна валіза . У ній — одяг, підручники, зоши-
ти . Є чернетки з віршами . Деякі його вірші вже опубліковані . Свою перші 
спроби, вірші «Якубу Коласу» і «Тут будет канал» надіслав у оршанську га-
зету ще коли був першокурсником, у 1951-му . Є у нього і чорновий варіант 
повісті під назвою «Дике полювання короля Стаха», але над ним ще треба 
попрацювати . а взагалі, він вже не може жити без літератури, без твор-
чості .

Ось так, а, може, трішки інакше їхав Володя Короткевич до місця свого 
першого призначення . У направленні написано: вчителем російської мови і 
літератури ( в українській Вікіпедії неправильно зазначено — української) .

місце роботи — лісовицька середня школа Таращанського району Ки-
ївської області . І не «дєрєвня» лісовичі ( це вже привіт російській Вікіпе-
дії), а одне з найбільших сіл району, а колись, при хмельницькому, — со-
тенне містечко Білоцерківського полку з чотирма церквами і монастирем . 

Зустріли молодого спеціаліста на селі радо . Вчитель з вищою та ще й 
університетською освітою для тодішнього села — рідкість . а учні — ті вза-
галі від нього у захваті . Енергії у новоспеченого вчителя — через край, гу-
мору — не позичати, а про знання і говорити нічого — ходяча енциклопе-
дія . Годі шукати кращого вчителя для того, хто прагне знань . Одне слово, 
Короткевич для тодішніх лісович — явище .

Що являло собою село у середині 50-х? Велике за площею, близько 2,5 
тисяч населення . Шляхи здебільш грунтові . хати переважно глинобитні з 
солом’яним чи бляшаним верхом . лісовичі — центр колгоспу імені Божен-
ка, який у середині 50-х увібрав у себе аж 4 колгоспи, а згодом — ще й ар-
тіль «Червоний партизан» . Школа у селі збудована ще земством на початку 
століття . Вона дерев’яна, ретельно обкладена вовною і обшита шалівкою . 
Дбали наші предки про здоров’я дітей і вчителів .

а про місцеві краєвиди хай краще розповість лісовицький парох Дми-
тро лисинський, який служив при місцевій Богородичній церкві у середині 
хІх століття і залишив свої спогади ( ландшафти з того часу аніскілечки не 
змінилися):

«…Є у лісовичах місця дивовижні, поетичні; є види, від котрих око не 
відведеш, такі вони дивні і чудові! лісовичі — це великий ліс чи, вірніше,  
розлогий сад, у котрому, як сторожові курені, видніються численні селян-
ські хати .

любо навесні приємного травневого дня ходити лісовицькими долина-
ми, добре стояти на цих пагорбах, помережаних кущами і деревами, з дух-
мяним повітрям; так і відчуваєш, що якийсь цілющий бальзам вбираєш у 
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себе! У цій поетичній місцевості не занудьгує людина з найвищими почут-
тями…»

Слід гадати, що герой нашої розповіді — 25-річний Володя Коротке-
вич — не нудьгував серед лісовицьких весен, а місцева природа надихала 
його на творчість . Та й шкільне навантаження не давало приводів до нудь-
ги . Класи на той час були чисельні, а школа нагадувала мурашник . Якщо 
додати до цього киплячу енергію молодого вчителя і обшир шкільної робо-
ти — всі оті гуртки, вечори, екскурсії — то й зовсім залишалося мало часу .

не треба відкидати Володиного захоплення історією, археологією . лі-
совичі були для нього широким полем діяльності, адже село старовинне, 
багате на минувшину . Колись наприкінці хVІ століття його заснував боярин 
лесевич, від чого й назва — лісовичі . Тут стояв замок, церкви, монастир . а 
до цього було поселення Київської Русі, вали якого збереглися до нашого 
часу . Та місцевість зараз називається Старомісто . До цього було поселення 
скіфського часу . І так далі у глибину віків…

 а чого варті назви? Один зі ставків досі зветься Скарбовим . Гадаєте, 
лісовичани пропустили цю назву повз вуха? Еге… Копають щороку .

Отож молодий Короткевич при бажанні міг знаходити для себе багато 
корисних і змістовних занять . навесні — мандрівки з дітьми, восени і 
взимку — книги, поезія і, звісно, — педагогічна діяльність . 

Уроки Володимира Семеновича його учні згадують дотепер . Він 
з’являвся в класі у незмінному вельветовому піджачку, з непокірними пас-
мами волосся на високому чолі, з посмішкою, яку не сплутаєш з ніякою ін-
шою . Очі його випромінювали дивний романтизм . Здавалося, що він ди-
виться не на шкільне подвір’я, а у якісь казкові далекі світи . Говорив бага-
тою художньою мовою, вплітаючи у виклад поетичні рядки .

Часом на його чоло спадала задума . Тоді на перенісся лягали дві глибо-
кі вертикальні зморшки . Здавалося, що вчитель перебуває думками десь да-
леко  . Однак це триває якусь мить . Ось на його обличчі знову розквітає ши-
рока посмішка, і робота у класі триває .

Теоретичні університетські набутки Короткевича добре поєднуються 
зі знанням розмовної російської . Ще б пак, він може аналізувати її на рівні 
діалектів, адже мешкав як у столиці СРСР, так і на Уралі, і у Сибіру . Доско-
нало знає рідну білоруську і непогано — українську . До речі, вчитися до 
Києва Володимир поїхав через високий рівень тутешнього професорсько-
викладацького складу . Він завжди ставив перед собою найвищу планку . Од-
ним словом, лісовицьким хлопчикам і дівчаткам поталанило з учителем . Це 
вони зрозуміють через роки .

Поки ж вони цінують лише, так би мовити, зовнішні ефекти .
— Володимир Семенович був великим дотепником, — розповідає його 

колишній учень, у минулому — завідувач лісовицької пасіки (однієї з най-
більших на Україні того часу) Іван Кузьмович Добровольський . — Він лю-
бив влаштовувати всілякі розиграші . У цьому міг посперечатися з якимось 
шибайголовою-старшокласником . Пам’ятаю один шкільний випуск . Бать-
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Володимир Короткевич з колегами-вчительками на тлі квітуючого дерева. Травень 1956 ро-
ку. Фото з домашнього архіву Лідії Шкарівської (друга праворуч.). Публікується вперше.
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ки, хоч жили небагато, та вирішили на випускний трішки побалувати своїх 
чад . До столу на десерт купили цілий термос морозива (у той час морозиво 
продавали з великих металевих циліндричних термосів з сухим льодом) . 
Поки йшла урочиста частина і тости, Володимир Семенович з кількома 
старшокласниками викрали те морозиво і, усівшись на лісовому пагорбі, 
виїли його . Комусь, може, і перепало б за цю витівку від директора і бать-
ків, але не Короткевичу, бо був загальним улюбленцем .

Колега Короткевича, учителька хімії лідія Олександрівна Шкарівська 
розповідала, що Володимир Семенович був товариським і уважним до вчи-
телів  . на новий рік, наприклад, міг написати на кожного вчителя гуморис-
тичну епіграму, додавши до неї власноручний малюночок-шарж . Таке 
художньо-поетичне вітання від Короткевича довгий час зберігалося у їхній 
родині, поки десь не загубилося . на ньому було зображення молодої вчи-
тельки серед пробірок і колб, а також віршик-епіграма . Кажуть, до малюн-
ків Володимир мав неабиякий хист . Що ж до віршів, то писав їх з дитин-
ства .

Чи поталанило самому Володимиру Семеновичу з колегами? мабуть, 
так . Директор школи — Сергій Прокопович лещенко, син земського листо-
ноші, освіченої і культурної людини, — прихильник демократичних прин-
ципів . Зумів згуртувати учителів у одну дружну родину . Є у колективі такі 
неординарні особистості, як вчитель фізкультури і військової підготовки 
Олександр Стратонович нечипоренко — фронтовик, партизан, інвалід ві-
йни . нечипоренко виробив свою власну методику мануальної терапії і став 
відомим на всю округу костоправом . ну а молоді вчительки, які роїлися на-
вколо Володимира, мабуть, надихали його на поезію…

Так у круговерті шкільних буднів промайнули два роки . За великим ра-
хунком, Короткевич вже давно виріс з лісович, як виростає підліток із ко-
ротких штанців . Було з усього видно, що він — птах вищого польоту . До ре-
чі, під час роботи у лісовицькій школі Володимир Семенович працював над 
кандидатською дисертацією, яку, на жаль, не закінчив .

ми не знаємо з якими думками повертався до рідних пенатів молодий 
вчитель після лісовицького періоду свого життя . хотілося б думати, що про-
жив ці роки не намарно, не шкодував за проведеним тут часом . а що зали-
шив у лісовичах по собі добру пам’ять — то факт .

У 2012 році з ініціативи і за матеріального сприяння підприємця, ко-
лишнього голови райсільгосптехніки миколи Тодосьовича Гриценка, у лі-
совичах на школі, де працював В . Короткевич, встановлено меморіальну 
дошку . До урочистостей долучилася сільрада, районний відділ культури, 
сільська бібліотека і, звісно, школа . Багато хто з дітей вперше почули ім’я 
Короткевича . Виступали колишні учні видатного письменника .

на дошці Володимир Короткевич молодий і усміхнений . Такий, як 60 
літ тому .
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Празаік. Драматург. Сцэнарыст. Нарадзіўся ў 1945 годзе ў Барысаве. Сын палітзняво-
ленага па 58 артыкуле. На матчыным прозвішчы. Бацька — Васіль Харытановіч — з Барана-
віч — па вайне быў у беларускім нацыянальным згуртаванні. 

З пятнаццаці год Юры Станкевіч працаваў на фабрыках і заводах, адначасова вучыўся 
ў вячэрняй школе. Быў цесляром, грузчыкам, бляхарам, настройшчыкам піяніна, мулярам. Па 
хрушчоўскай «адлізе» скончыў аддзяленне журналістыкі філфака БДУ. Працаваў у раённай 
газеце, на радыё, у часопісах «Маладосць», «Крыніца». Жыве ў Мінску і ў Барысаве.

Піша па-беларуску. Асобныя творы перакладаліся на балгарскую, нямецкую, польскую, 
рускую мовы. Культавая асоба сярод моладзі правага накірунку. Сябра Саюза беларускіх 
пісьменнікаў. Аутар дванаццаці кніг прозы, сярод якіх: «Анёлы на бальшаку», «Любіць ноч — 
права пацукоў», «Мільярд удараў», «Апладненне ёлупа», «Шал», «П’яўка», «Брамнік заўжды 
самотны» і іншых, а таксама некалькіх п’ес і кінасцэнарыяў.

Брат
Апавяданне

Рэпарцёр раённай газеты Юстын Кайра з раніцы сядзеў адзін у кабіне-
це і чакаў міжгародняга тэлефоннага званка . Перадусім ён, вельмі не 
высільваючыся, хутка накідаў на паперы дзённую норму ў нумар — каля 
ста пяцідзесяці радкоў пра нарыхтоўку кармоў і задуменна глядзеў у акно, 
за якім гарачы ліпеньскі вецер, пэўна, на змену надвор’я, хіліў долу малады 
клён . З-за клёна была бачная вуліца, будынак выканкама і частка плошчы, 
над якой узвышалася постаць бронзавага Ільіча, укормленага, з ладным ча-
раўцом і ўзнятай рукой, далонь якой чамусьці была большай за галаву .

прОЗа

Юры Станкевіч БЕЛ
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З рэдакцыйнага калідора зрэдку былі чуваць галасы супрацоўнікаў і 
трэск друкарскай машынкі . Потым дзверы прачыніліся і ў прахон прасуну-
лася чарнявая галоўка загадчыка аддзела партыйнага жыцця аплатава . Ён 
зыркнуў вачыма як злодзей, нешта быццам прамармытаў, але не заходзіў . 
Рэпарцёр Юстын Кайра раптам адчуў у сабе падсвядомае пачуццё гідлівас-
ці, нібы ўбачыў заспіртаванага паразіта ў слоіку .

Тварык, між тым, таргнуўся, і дзверы зачыніліся . Рэпарцёр Юстын 
Кайра ў думках вярнуўся на зямлю . аплатаў быў маладзейшы за яго, але, як 
казалі па рэдакцыйных завуголлях, трывала рухаўся ўгару, вучыўся ў пар-
тыйнай школе і неўзабаве мусіў быў заняць пасаду рэдактара, бо цяперашні 
галоўны — стары вылучэнец, — збіраўся на пенсію . аплатаў ужо мэта скі-
равана сачыў за супрацоўнікамі і, як небезпадстаўна падазраваў Юстын 
Кайра, «пастукваў» у райкам сакратару па ідэалогіі — дурнаватай і ўедлівай 
бабе, былой настаўніцы . Часам Юстын Кайра і сам не ўсведамляў, чаму і за 
што мае да выскачкі амаль фізіялагічны агідак .

Урэшце, зыход старога пакалення мала што мяняў у невялікім кале к-
ты ве, бо, на погляд Юстына Кайры, гніль адсюль не выведзецца ніколі . 
маг  чыма, недзе ў іншых рэдакцыйных калектывах, меркаваў часам ён, усё 
па-іншаму, і варта было б пашукаць тое іншае, бо тут зусім дрэнь — штодня 
ён адчуваў сябе лішнім, але непазбежна адседжваў свае гадзіны, свой нейкі 
тэрмін . Бяда была ў тым, што работы ў райцэнтры для яго не існавала — 
усё вартае было аслупавана дробнымі правінцыйнымі хітрунамі, учэпістымі 
вы лучэнцамі з вёсак, якія апантана прагнулі быць бліжэй да кармушак і не 
ве далі аніякіх маральных межаў . апроч іх у гарадку была процьма пры-
хадняў-адстаўнікоў разам з іхнімі дагледжанымі б…і жонкамі, якія паўсюль 
навязвалі сваю «рюскость» . З’ехаць куды рэпарцёр Кайра не мог з-за хво-
рай маці , якую варта было дагледзець да яе апошняга дня . Урэшце, меркаваў 
ён, асаблівай надзеі няма, бо цяпер паўсюль аднолькава .

* * *
У дзверы кабінета пагрукалі, і ён раптам убачыў мажную постаць аста-

па Плахотнага — начальніка цэха з невялікай прыгараднай птушкафабрыкі . 
Рэ парцёр Юстын Кайра ўведаў яго параўнальна нядаўна — неяк рабіў чар-
говы артыкул . Сам астап Плахотны, як высветлілася, прыехаў сюды з Украі-
ны да тутэйшай дзяўчыны, з якою і ажаніўся . Ён быў, лічы, аднагодкам Кай-
ры .

З год таму рэпарцёр Юстын Кайра паводле рэдакцыйнага задання на-
ве даў тую птушкафабрыку і быў здзіўлены парадкам, які панаваў у цэху 
Плахотнага . У агульным вэрхале і амаль што заняпадзе ўсёй фабрыкі там 
было адносна чыста, працавалі па-разумнаму, адчаго і птушкі не мёрлі . Пра 
ўсё гэта Кайра і напісаў . Вядома, калі перастрэліся потым, адчуў да сябе з 
боку астапа Плахотнага прыхільнасць . некалькі разоў яны сустракаліся на 
нейкіх нарадах, і іх было відаць здалёк: абодва высокія, дужыя, хіба што 
астап Плахотны быў больш мажны . «Я вольнікам быў, — аднойчы па тлу-
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мачыў ён Юстыну Кайру . — У тым сэнсе, што вольнай барацьбой займаўся . 
У цяжкай вазе . але кінуў . хіба што рэакцыя ў мяне — галуба мог схапіць 
рукой, калі той побач пралятаў — засталася . У спорце не застаўся — лайна 
і там хапае» .

Вялізны, ён захінуў сабой амаль паўкабінета .
— Дабрыдзень! — павітаўся астап Плахотны радасна . І дадаў: — От 

добра, што ты тут . адна сапраўдная людына . а я ў выканкам, але, думаю, 
ёсць яшчэ час, дык зайду . . .

— Прысядзь, — запрасіў Юстын Кайра . І ён быў рады госцю .
астап Плахотны недаверліва памацаў вачыма вольнае крэсла і асцярож-

на апусціў на яго сваё магутнае цела .
— Выклікалі на гаспадарчы актыў, — паведаміў ён і скрывіўся . — ну 

не па мне гэтыя пасядзелкі .
— а, ведаю, — уздыхнуў Юстын Кайра, — праз паўгадзіны пачнецца . 

Якраз паспееш . наш стары рэдактар, пэўна, ужо там .
астап Плахотны нешта падумаў, па-змоўніцку ўсміхнуўся, выцягнуў з 

валізкі паўлітроўку белай і спытаў:
— Падтрымаеш?
— на працы не ўжываю . Тут у нас нячыста . але з табой ад паўшклянкі 

не адмоўлюся .
Ён выцягнуў з шафы кубачкі для кавы .
— не трэба . мне, ва ўсякім разе, а табе — вось . . .
астап Плахотны адкаркаваў, наліў Кайру ў кубачак, потым раскруціў 

бутэльку ў паветры і даволі спрытна выпіў з рыльца ўсё дарэшты .
— хух-х!
Дастаў з той жа валізкі плаўлены сырок, адламіў палавінку і запіхнуў 

у рот . Пустую бутэльку паставіў пад стол .
— Каб не так пагана было там сядзець, — сказаў ён . — Урэшце, адзна-

чуся ў сакратаркі і, цалкам магчыма, сыду ў перапынак . — а пад іхняе рох-
канне можа і падрамлю .

— мову нашу, чую, засвоіў, — сказаў Юстын Кайра . — Гарна кажаш .
— Ды ад жонкі навучыўся . адной толькі расейскаю гаварыць, асабліва 

справаздачы якія пісаць — не магу . а тут у вас — амаль усё на іхняй .
— Так ты дырэктарам ніколі не станеш, — пажартаваў Юстын Кайра .
— Як і ты, бачу, рэдактарам .
Дзверы кабінета прачыніліся, у шчыліну прасунулася кучаравая галава 

фатакора маргунова, ён зіркнуў і адразу знік .
— а гэта што за ўтырак? — спытаў астап Плахотны . — Дзесьці я яго 

бачыў .
Юстын Кайра патлумачыў .
— Стукачок? — пацікавіўся астап Плахотны .
— Я ж кажу — у нас нячыста .
— Паўсюль так . Юдава поле . а ты маеш рацыю — дырэктарства мне 

па-любому не бачыць, бо ў вайну бацька прыбіўся да УПа, і мая планка — 
начальнік цэха калгаснай птушкафабрыкі, — раптам паведаміў астап Пла-
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хотны . — І то, лічы, пашчасціла . Каб не тая «адліга» . І калісьці за мяжу на 
спаборніцтвы не пускалі . Усё з-за бацькі . І не толькі .

— а мой бацька па вайне ў «Самаахове» апынуўся . а як прыйшлі чыр-
воныя, яго, як нацыяналіста, адразу ў Карлаг па пяцьдзесят восьмым арты-
куле . Дык я яго ніколі і не бачыў . Там ён і прапаў, — сказаў рэпарцёр Юстын 
Кайра .

астап Плахотны ўважліва, быццам упершыню бачыў, угледзеўся ў су-
размоўцу .

— О, «прыход» пайшоў, — паведаміў ён . — Пацяплела на душы . І ад 
тваіх слоў цёпла . адна ў нас, выходзіць, доля .

— а колькі бутэлек гарэлкі мог бы ты адужаць? — змяніў тэму Юстын 
Кайра .

— Па маладосці на нейкім вяселлі за два дні  — адзінаццаць, і яшчэ 
грамаў дзвесце . малады быў, здаровы . але ж — не ўжываю . Так, пад на-
строй .

Дзверы зноў адчыніліся, і ў пакойчыку ўзнікла хлюставатая кабеціна 
гадоў трыццаці, чорнавалосая, з пукатымі ўхілістымі вачамі .

— ай, паперы хацела папрасіць, — яна мазнула позіркам па незнаёмцу 
і спынілася на Юстыну Кайру .

— няма, — развёў той рукамі . — Раман пішу, ха-ха . . .
Кабета знікла .
— Гэта яшчэ хто? — спытаў астап Плахотны .
— Улляна Бабанава . Загадчыца аддзела лістоў . Залётная . З радзімы 

пра вадыра пралетарыяту . Чым і ганарыцца .
— Б . . .ь? — пацікавіўся астап Плахотны .
— Горш, — ухіліўся ад наўпростага адказу рэпарцёр Кайра . — Двух-

моўя для газеты патрабуе, як кажа, білінгвізму . на дазвол у міністэрства на-
пісалі, дык акрамя мяне — усе «за» .

— ну ты і трапіў . . .
Дзверы зноў рыпнулі, і ў пакойчык зазірнуў вірлавокі, з тоўстай ніж-

няй губой нягеглы маладзён . Ён быў нібы нечым заклапочаны . Ці рабіў 
гэткі выгляд . але адразу ж знік .

— Гэх-х, як іх забірае, — сказаў астап Плахотны .
— То Паўлік арцюхоў, адказны сакратар, — усміхнуўся Юстын Кай-

ра . — Здалёк аднекуль . У нас жа «народ хороший», як яны кажуць . Вось і 
паўзуць сюды як прусакі .

— Бачу, што прыхадзень . аблажылі цябе, — паспачуваў астап Пла-
хотны .

— Ды я неўзабаве сам сыйду . Сядзець тут — сябе не паважаць: нават 
загадчыкам аддзела не прызначаць, а сякера, якая пад лаўкай, сам ведаеш, 
бо такая і ў цябе пад стрысяй . Так?

— Так, — згадзіўся астап Плахотны . — Ды чорт з ім, тым актывам . 
Пайшлі пасядзім дзе-небудзь, падумаем, паразмаўляем .

— не магу пакуль . Я званка чакаю . міжгародняга . З Палтавы . Там ця-
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пер мая дзяўчына . на гастролях з абласным тэатрам . Вечарам ў іх спектаклі, 
дык толькі днём можа тэлефанаваць .

— О-о! Дык яна ў цябе акцёрка! — усцешыўся астап Плахотны . — 
Прыгожая пэўна!

— мне падабаецца .
— Каханне — як прысуд .
астап Плахотны зірнуў на гадзіннік і, зачапіўшы нагой бутэльку пад 

сталом, намерыўся ўставаць, але тут дзверы ў каторы раз рыпнулі, рыс чы-
ніліся і ў кабінет увайшоў аплатаў . Бутэлька выкацілася з-пад стала акурат 
яму пад ногі .

Загадчык партыйнага аддзела аплатаў зморшчыў нос і стаў нюшка-
ваць, потым роблена ўсміхнуўся і спытаў:

— У вас тут гарэлкай пахне . П’яцё?
— Ды ты заходзь, Епіфаній, — сказаў астап Плахотны . — І табе на-

льем .
— Чаму гэта я — Епіфаній? — незалюбіў аплатаў .
— У дзверы ты не грукаеш? Што, бацькі не навучылі? Дык чужыя 

дзядзь  кі навучаць . Па справе ці як?
аплатаў раптам узвар’яваўся:
— а я вось пра вашу «бухую» справу далажу каму варта .
— Гэта ты дарэмна!
астап Плахотны зрабіў крок наперад і імкліва ўхапіў аплатава за каў-

нер — той памкнуўся вылузацца і адскочыць назад, за дзверы, але не здолеў . 
Дзе яму было ведаць пра барцоўскую рэакцыю .

Рэпарцёр Юстын Кайра з цікавасцю назіраў .
— У райком пайду! — несла аплатава .
— Дык я цябе сам праводжу . аж да дзвярэй!
астап Плахотны адной рукой прыўзняў таго ў паветра і пацягнуў вонкі, 

як торбу з пілавіннем .
аплатаў завішчэў і засукаў рукамі і нагамі нібы жамяра, спрабуючы 

вызваліцца, але дарэмна .
Праз акно было бачна, як астап Плахотны выцягнуў таго на ганак і, 

даўшы выспятка, адпусціў .
«Усё, адпрацаваўся», — падумаў пра сябе Юстын Кайра .
Якраз у гэты момант тэлефон бразнуў, гучна і часта зазваніў . між го рад . 

Рэпарцёр Юстын Кайра зняў слухаўку, у якой ужо звінеў дзявочы голас .
— Гэта я — Кайра, — сказаў ён .
— ну вось, — знаёмы голас пяшчотна ахінаў яго . — Праз тыдзень мы 

вяртаемся . У цябе ўсё добра?
— Так, — сказаў Юстын Кайра . — Брат толькі што заходзіў, пагаварылі . 

Я тут звальняюся, затрымліваць мяне не будуць, мяркую, хутка пабачымся .
— Брат? — спыталі ў слухаўцы . — У цябе ён хіба ёсць? а я і не ведала . 

Чаму ты раней пра гэта ніколі не гаварыў?
— не выпадала . Цяпер ведай: у мяне ёсць брат .
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Павел Севярынец

« Нарадзіўся 30 снежня 1976 г. у Воршы. У 2000-м скончыў БДУ, атрымаўшы ды-
плом інжынера-геолага.

 З 1997 да 2004 — заснавальнік і кіраўнік Маладога Фронту. З 2005 — сустаршыня Бела-
рускай Хрысціянскай Дэмакратыі. Больш за 5 гадоў правёў у турмах, на «сутках» ды ў ссыл-
ках па палітычных прысудах.

Заснавальнік асветніцкіх праектаў «Курсы дыджэяў Адраджэння» і «Шоў беларушчы-
ны», серыі музычных альбомаў «Беларускі Хрысціянскі Хіт».

 Аўтар кніг «Дыджэй Адраджэння», «Пакаленне Маладога Фронту», «Брату», «Люблю 
Беларусь», «Лісты з лесу», «Беларуская глыбіня». Лаўрэат літаратурных прэмій імя Алеся 
Адамовіча і Францішка Аляхновіча, прэміі «За свабоду думкі» імя Васіля Быкава.

 Жанаты з Воляй Севярынец. Хрысціянін. »
Берасце ўкрыжаванае

але Ён паранены быў за грахі нашы
і пакутаваў за беззаконні нашы;
кара свету нашага была на Ім,
і ранамі Яго мы ацаліліся .

Ісаі 53:5
Калі стаіш у музеі «Берасце» і ўзіраешся ў чорную тысячагадовую яму 

з падмуркамі ды зрубамі хатаў, бачыш, колькі чалавечых жыццяў напласта-
валася за гэты час, колькі жыццяў стлела, якая руіна храмаў і якое радовішча 
герояў гісторыі пад нагамі,— займае подых: з якога ж дна прабіваўся гэты 
горад, якой глыбіні гэтая рана, поўная попелу і бітай крывавай цэглы…

 Чаму ўдар за ўдарам зло біла, грохала менавіта сюды, крышыла святыні 
з такім шалам і не давала зажываць гэтаму агромністаму крывацёку?

БЕЛ
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 У камяністых ваколіцах Ерусаліма цвікі працялі цела хрыста — а праз 
стагоддзе ў сутоцы Буга і мухаўца рэхам адгукнуліся ўдары молатаў, якімі 
ў балоцістую зямлю забівалі палі паселішча готы .

Ох, даўно Госпад і д’ябал пазначылі гэтае месца будучага стыку цыві-
лі зацый, межавы слуп народаў і імперый, сталіцу вернікаў, грэшнікаў і 
мытнікаў — ранай .

менавіта яго, Берасце, жалезнымі ўдарамі крыжакоў-рыцараў Генрыха 
ланкастэра, будучага караля англіі, Вітаўт адбіў у Ягайлы ў 1380-х, а ў 
1409-м таемна выкоўваў разгром таго самага рыцарства пад Грунвальдам . 
менавіта Берасце першым у межах сучаснае Беларусі атрымала магдэбург-
скае права — і стала галоўным горадам беларускага Ізраіля ў залатым веку 
хIV—XVII стагоддзяў, цэнтрам габрэйскіх грамадаў ВКл . Рымскі закон і 
адчай гнанага габрэйства зноў сутыкнуліся тут — і зноў, як у Юдэі пачатку 
нашай эры, пад грукат цвікоў паміж імі падняўся крыж .

Якраз тут — самае балючае месца на целе беларускай царквы . Гэта з 
Берасця, з надрыўнага шва праваслаўнага і каталіцкага свету, у 1550-х рап-
там пачала крынічыць Рэфармацыя .

мікалай Радзівіл Чорны, берасцейскі ваявода і найбольш уплывовы 
вя ліка літоўскі магнат, абвясціў, што вяртаецца да простай веры ў хрыста, 
заклаў першы кальвінскі збор, друкарню, выдаў Берасцейскую Біблію га-
тычным шрыфтам, каб навярнуць да евангельскага руху Польшчу… Ды так 
заструменіла, што і праз стагоддзі, дацяпер Берасцейшчына — край пра-
тэстанцкіх грамадаў .

Якраз тут, на зломе, у сутаргах, у крыках нараджалася найвялікшая 
унія за ўсе часы хрысціянскага падзелу, што ахопіць бальшасць беларусаў, 
пакіне адчуванне болю на цэлыя стагоддзі і дасць мільёны нашчадкаў ад 
Украіны да Канады і аўстраліі .

 Гэта яна, успоратая вострым жалезам берасцейская глеба, сталася 
амбо нам і для правадыра уніі, берасцейскага кашталяна Іпація Пацея — і 
магілаю для ягонага яраснага супраціўніка, берасцейскага манаха афанасія 
Філіповіча, закапанага жыўцом у зямлю, прылічанага да святых пакутнікаў 
праваслаўнай царквой, ды яшчэ і плахаю для езуіта андрэя Баболі, якому 
павыбівалі зубы, вырвалі язык ды валасы, садралі скуру і павесілі за ногі 
па-над скрываўленым долам…

Даруй ім, Госпадзе, бо не ведаюць, што твораць! . .
Білі шведы, білі расейцы, білі палякі, білі немцы, білі бальшавікі… 

Бурылі замак, палілі жыхароў, усаджвалі зброю на ўсю глыбіню, каб 
знішчыць берасцейскую таямніцу .

І калі Расейская імперыя канчаткова расцяла Рэч Паспалітую напры-
канцы XVIII ст ., нават пытання, дзе забіць цвік, не ўзнікала .

Увесь стары горад быў выпалены «выпадковымі» пажарамі, храмы 
зруйнаваныя — і з гэтай самай барвовай цэглы зубцамі, байніцамі і ўсёй 
пачварнай пашчай ашчэрылася Крэпасць . Пад Цытадэллю былі пахаваныя 
ўсе 500 гадоў цывілізацыі ВКл — і цяпер пусты горад, аднесены на дзве 
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з паловай вярсты на ўсход, будзе толькі здалёк назіраць за тым, як б’ецца 
ягонае старажытнае сэрца .

 Так Берасце сталася самай страшнай у гісторыі Беларусі, самай глыбо-
кай ранай у спляценні жылаў і нерваў Беларусі, Польшчы ды Украіны— ра-
най з агромністым іржавым цвіком Крэпасці .

Як тут білі, плявалі, вялі скрозь кляцьбу Беларусь! . . Дзялілі і паласавалі, 
нібы рызы хрыстовы, кідалі жэрабя пра ейны лёс — і абвяшчалі тае расся-
чэнне не якім іншым — Брэсцкім мірам . а потым па жалезных літарах 
Пакту  молатава-Рыбентропа ў верасні 1939-га тут, тут, тут забівалі, пячаталі 
страявым крокам на супольным парадзе гітлераўская ды сталінская імперыі, 
брыгады Крывашэіна і Гудэрыяна .

Што ж яна магла рабіць пад бомбамі люфтвафэ ў чэрвені-ліпені  
1941-га, гэтая Крэпасць, — толькі паміраць і не здавацца .

Яшчэ ўдар — і нацысты знішчаюць велізарнае гета: каб не нараджала 
больш берасцейская рана ані стваральніка брэсцкага метаду вывучэння 
Талмуда хаіма Салавейчыка, ані матэматыка, асістэнта Эйнштэйна Якава 
Громера, ані прэм’ера адноўленай дзяржавы Ізраіль, лаўрэата нобелеўскай 
прэміі міру менахема Бегіна .

Яшчэ ўдар — і палююць энкавэдзісты па берасцейскіх ваколіцах на 
паўстанцаў УПа .

 Яшчэ ўдар — і горад засяляецца пасля вайны савецкімі вайскоў-
цамі…

але менавіта яна, берасцейская рана, пры канцы хх стагоддзя з Віс-
кулямі раптам раскроіла «ад Брэста да Курылаў» увесь СССР — і адсюль 
жа вырваліся найвастрэйшыя носьбіты пранізлівай, наскрозь празрыстай 
беларускасці: філолаг класічнага правапісу Вінцук Вячорка, рэдактар «на-
шай нівы» андрэй Дынько, дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» 
аляксандр лукашук…

Ясны знак раны і сапраўдны сцяг Берасця — бел-чырвона-белы .
Каб прабіцца ад Бога да чалавека, Богачалавеку давялося даць прабіць 

Сябе .
«Ранамі Яго мы ацаліліся»…
Ёсць гарады, у якіх, калі распластаешся нават на асфальце, табе будзе 

грукаць у грудзі .
Ці ведаюць, ці памятаюць сённяшнія трыста дваццаць сем тысяч 

насельнікаў гэтага горада, дзе Бог даў ім жыць?
Ці ведаюць, што шчопць берасцейскага праху ў сутоцы Буга ды му-

хаў ца пабывала і храмам, і крэпасцю, і чалавекам?
І што кожнаму берасцейцу дадзена аднойчы паспытаць раптоўна 

ўнутранае здрыганне, калі памяць раптам разрываецца на крыжы і, праця-
тая, з пырскамі крыві і вады, расхінае табе ў зямной ране браму — на неба, 
следам за Ісусам хрыстом .
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Сяргей Панізнік

паЭЗія / пОеЗія

Паэт, перакладчык, фалькларыст. Скончыў фа-
культэт журналістыкі Львоўскай вышэйшай ваенна-палі-
тыч най ву чэль ні (1967). Друкуецца з 1959 г. Сябар Саюза 
беларускіх пісьменнікаў з 1967 г. Дыпламант міжнародна-
га конкурсу ЮНЕСКО «Сустрэча двух сусветаў» (1992). 
Кавалер Ордэна Трох Зорак Латвійскай Рэспублікі (1998). 
Лаў рэат Літаратурнай прэміі імя У. Калесніка (2000). 
Аўтар зборнікаў паэзіі і дакументальнай прозы. Сярод 
укла   дзеных кніг — 10 зборнікаў гістарычнай літаратуры 
«Баць каўшчына». Нарадзіўся ў 1942 г. на хутары Бабышкі 
на Віцебшчыне. Заснаваў там два радзімазнаўчыя му-
зеі: у Верхнядзвінскім р-не (1979) і ў Мёрскім р-не (1999). 
Жыве ў Мінску.

песня Украіне
Калісьці паміж двух шнуроў пшаніцы 
спынілі двое на мяжы плугі . 
І з іх адзін назваўся ўкраінцам, 
і беларусам вызнаўся другі .
абое селі і на родных мовах 
паміж сабой гамонку павялі . 
І стала іх ратайская размова 
найпершай дыпламатыяй зямлі .
Сусед суседу верыў і ахвоча 
не раз дапамагаў у жорсткі век . 
аб Украіне  
                марыць Багдановіч, 
на Беларусі Камяняр жыве .
Тут Сеч бунтарнай еднасцю апаліць 
і ўскалыхне, як вольны вецер плёс . 
Здаецца, лёс трывожнага Купалы 
згадаў Тараса неспакойны лёс .
Я сінявокім краем ганаруся, 
куды б вандроўны вецер ні паслаў . 
не жыў бы ў сэрцы сум па Беларусі — 
я Украіну б роднаю назваў .

БЕЛ
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Поет Степан Семенюк народився 3 грудня 1895 року в селi Яремичi Кобринського повiту. 
У час Першої свiтової вiйни служив матросом на Чорноморському флотi. Повернувшися до 
рiдного краю, одружився з односельчанкою Пелагеєю Каштелянчик. Народилися син Вiталiй 
i донька Надiя. Виховував дiтей, працював на власному господарствi. У вiльнi хвилини брав 
книжку, вiдвiдував просвiтянськi курси. Пробував писати вiршi, читав їх сельчанам. Цiкавився 
громадско-культурним життям українських спiлок у Кобринi, брав жваву участь у дiяльностi 
товариства «Просвiта», Української кооперативи.

Але життя не було милосердним до нього: помирає вiд сухот дружина, невиліковна на 
той час хвороба переслiдує i його. Не принiс вiдради i другий шлюб iз Мариною Ревотюк з се-
ла Луцевичi. Поет розстався з цим неласкавим свiтом навеснi, 17 травня 1931 року. Поховано 
С.Семенюка на Горбанських могилках, що поблизу села Яремичi.

За словами родичiв поета, у Степана Федоровича було декiлька товстих  зошитiв, спи-
саних вiршами, але в лихi, вже повоєннi часи їх  «позичили почитати» і не повернули. Збере-
глося у записах з десяток поезiй. У них виразно прочитується заклик до просвiти народу, до 
гiдного життя, здорового побуту, протест проти полонiзацiї. Так, вiрш «Темнота — наш пер-
ший ворог», за словами землячки поета, депутата Народних Зборiв Захiдної Бiлорусi П.С. 
Сидорук, був спецiально написаний для декламацiї на сiльських зборах — сходках пiд час 
всеполiського руху за вiдкриття в селах Берестейщини українських бiблiотек-читалень. До 
речi, рух той мав пiдтримку з боку КПЗБ.

У свiй час про поета писали: I. Карватюк у статтi «Революцiйнi поети Захiдного Полiсся» 
(газета «Лiтературна Україна» вiд 20.Х.1967р.),  а також О.Сущук у статтi «Минається час — 
пробудитись пора» (газета «Голос Берестейщини» за грудень 1992 року). Добру згадку зали-
шив про свого побратима земляк поета Iван Хмiль (Бойтiк). У своїй книзi «Українське Полiсся» 
вiн писав: «По Дмитровi Фалькiвському вилонюється небуденна постать Степана Семенюка 
iз села Яремичi, що писав за польських часiв прекраснi побутовi, а то й злободеннi вiршi — 
сатири та поезiї, помiщуючи їх у рiзних газетах i журналах Галичини, бо на Полiссi українських 
видавництв не було. Це була освiчена людина, чесна i благородна». (На жаль, пiдтвердження 
про публiкацiю вiршiв поета в Галичинi нема).

* * *
Тяжка праця селян — руки й спина болять
а мені так щей вп’ятеро гірше:
мушу поле орать, мушу хліб молотить,
Та ще мушу писати я вірші .
хоч слабий я поет, але вірші пишу
не тому, що багато є часу,
а тому, що біль в серці ношу
За пригнічену націю нашу .
Добру няньку ми мали в особі царя,
Що усіх сном чарівним приспала,
Та минається час — пробудитись пора,
Тим ще більше, що ненька пропала .
Ба! Та нові няньки появились і пруть .
Так, як мухи на мед, на Полісся
І ніяк пробудитись од сну не дають .

Степан Семенюк УКР
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З них одна — Ціборовська Феліцья .
«Ви тутейший народ, — повучає вона, —
не належали до України,
Ви відірвані тільки од нашого пня
В тяжкий час ворогами лихими .
Ваша мова — по Пінськ, а там далі усе
Вже не так, як у вас вимовляють,
Бо там далі вкраїнці . нічого майже
З вами спільного в мові не мають .
Українскі поети Шевченко, Франко —
не для вашої літератури
Працювали, поетів у вас не було,
нема й нині письменства й культури .
а тому не турбуйтесь про мову чужу —
Українську, що свею зовете,
Прилучайтесь до нас, як розумним кажу,
Бо у на є культура й поети . . .»

Таку лекцію нам (ми на курсах були)
Ціборовська Феліцья казала,
З новиною такою додому ми йшли,
нас за серце, як гадина ссала .
Коли потім не раз про це мова була
І були через це інциденти,
Бідна лекторка наша за хвору злягла,
Розійшлись вечорові студенти .
Ой ти горе-біда, коли суджено нам
Українського всього зректися
Через те, що поети й письменство десь там,
не походили родом з Полісся .
Поляками ж назватись — це значило б нам
Стати сміттям підніжним Варшави
Й помогти коштом власної праці панам
Здобувати письменство і славу .

ми ж хиба не народ?
Так нам краще було б
Вже за власну культуру узятись .
а тому, хоч я працю фізичну несу,
Для письменства не маю освіти —
намагаюсь час мати і вірші пишу,
Щоб поліську культуру створити .
Ось який я поет . . .
Ще таких не було,
Бо пишу цілком оригінально,
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Руки й спина болять, ще й працює чоло,
Та не шкода, аби не намарно .
хай повік замовчить нянька-плут
Ціборовська Феліцья .
Руки й спина болять,
хай душа не болить,
Бо поет є вже родом з Полісся!

не лякайте нас тюрмою,
не соромте пред людьми,
не кажіте, що бандити
Попадають до тюрми .

людський присуд — то не Божий,
а заблутаний в обман,
Судить рівно, як бандитів,
І найкращих громадян .

хто з борців за ідеали
Тих смаків  не коштував?
хто не брязгав кайданами?
хто вошей не годував?

не один цілком невинний
Через присуд умирав .
навіть Спаса людський присуд
Злою смертю покарав .

Гуляка:  
— Танцювали, веселились,
а нарешті ще й побились .
Все шуміло і гуло!
Чому ж тебе не було?
Що ти є за одиниця,
Що не вабить вечорниця
Шум веселого гурта?
Відповідь була така:

Читака: 
— Вечорниці, вечорниці . . .
Що в них є? Одні дурниці .
а для серця й для ума
нічогісінько нема .
Я не німець, не австрієць,
а свідомий українець!
Член «Просвіти», член УСО,
Що об’єднує село .

людський присуд
у народі кажуть: «від суми  
і від тюрми не відрикайся».

не лякайте ж нас тюрмою,
не соромте пред людьми,
Бо немало з добрим серцем
Попадає до тюрми .

Читака і гуляка (відповідь)

Темнота — наш перший ворог,
З котрим мусим воювати .
Добра книжка — то є порох,
а читальня — то гармата .

а тому, селяни, майте
наладовану гармату .

Скрізь читальні відкривайте
Темноті лихій на страту .

Без освіти ми, як в норах
Без опіки мишенята .
Темнота — наш перший ворог,
З котрим треба воювати .

Темнота
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як чытаць тэксты на гаворках

Шэраг аўтараў падалі ў зборнік свае тэксты на гаворках брэсцка-пін-
скага Палесся . У большасці выпадкаў выкарыстаны беларускі алфавіт з не-
вялікімі адметнасцямі . У некаторых тэкстах выкарыстаны ўкраінскі алфа-
віт .

адметнасці напісання тэкстаў на гаворках вы клі каныя тым, што гавор-
кам уласцівая пэўная спецыфіка, для адлюстравання якой часам не хапае 
сродкаў звычайных алфавітаў літаратурных моў . У пры ве дзеных у зборніку 
тэкстах на гаворках адметнасці наступныя .

У многіх гаворках існуюць так званыя «сярэднія» гукі . «Сярэдні» гук 
па сваіх артыкуляцыйных і акустычных якасцях займае прамежкавае стано-
вішча паміж двума іншымі гукамі . Такія «сярэднія» гукі часта абазначаюц-
ца дзвюма літарамі . адна літара ставіцца як асноўная, а другая як дадатко-
вая . Дадатковая літара ставіцца справа ад асноўнай, яна зменшаная і трохі 
паднятая ўверх, напрыклад: [эы], [оу], [зс], [дт] .

Ёсць і іншыя спосабы падачы «сярэдніх» гукаў . У прыватнасці, «сярэд-
ні» гук паміж [ы] і [і] пры фіксацыі гаворак Палесся можа абазначацца лі-
тарай [и] . 

літара [ê] ўжываецца для абазначэння так званага «закрытага» [e] . Гэта 
гук [е] з адценнем гука [і] .

літара [ô] ўжываецца для абазначэння так званага «закрытага» [о] . 
Гэта гук [о] з адценнем гука [у] .

Спалучэнне гукаў [йі] ў большасці тэкстаў абазначаецца такім жа спа-
лучэннем літар — [йі] . У некаторых тэкстах такое спалучэнне абазначана 
літарай [ ї ] (узята з украінскага алфавіта) .

У літаратурных усходнеславянскх мовах выдзяляюцца зычныя «цвёр-
дыя» і «мяккія» . У шэрагу гаворак брэсцка-пінскага Палесся існуюць яшчэ 
зычныя «паўмяккія» . У навуковай літаратуры прынята іх абазначаць кроп-
кай, якая ставіцца пасля зычнай і прыпаднята ўверх . напрыклад: [л·] .  

ГавОрКі — наш СКарБ

БЕЛ
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Нина Сацук

« Родилась 22 сентября 1957 года в селе 
Богуславичи (месн . Богуславычы, теперь 
Залузье) Жабинковского района Брестской 
области . Училась в Якочицкой средней 
школе . 

С 1974 году живу в Бресте . После 
окончания бухгалтерских курсов работала 
на базе «Галантерея» бухгалтером-кас си-
ром . Потом работала на Брестском электро-
ламповом заводе — монтажницей, цокалев-
щицей . 

В 1989 году окончила могилевский 
библиотечный техникум . До 1992 года ра-
ботала библиотекарем в ОК ДОСааФ (до 
реорганизации) .

С 1992 года работала заведующей 
библио текой в Гуманитарном негосударст-

вен ном институте ( до ликвидации организации) .
любовь к краеведению и чтению привил мой первый учитель Василий Да-

видчик — 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 (Жабинков-
ский район) . »

Мыла, рідна моя, ты стыжынка батьківська...
мыла, рідна моя, ты стыжынка батьківська,
До тыбэ я іду кажон раз у сыло,
Блызька стэжка здаецця, шо от Жябынкі, Бэрысця, Пынська
ны дае нам забутысь ны врано, ны в дні .
мы жывэмо далэко отсіль,
а нас тягнэ всім сэрцэм сюды
Бо мы діты ойчыны батьківськей .
Дід та баба — родылысь тут мы .
хутко чяс той лытыть, всэ мынэ,
В косах тых всэ білій сывына .
Всэ ны мыг прыйіхаты сюды я
Суета, суета, суета .

Бр.г.
РУС
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Тут робылы, жылы потыхэньку
мы малыйі і нашы батькі,
Тут маленство пройшло, спозаранку
Біглы пасты корів сонны мы .
а прыйідэш, подыйдэш до хаты —
Білый бэз роспустыв тут цвіты,
Посадыв ёго батьо колыся,
Посадыв, як мы дітьмы булы .
ны лякайся ты тут ныпогоды,
мы сховайімось в хаті тоді,
І поспым, заколыханы вітром,
хай і слякоть, ідуть хай дожді .
Ожывуть і батькі як бы з намы,
Бо збуваецця всэ, шо у сні,
І шчаслывы мы з йімы маленькі —
маты нам тут спывае пісьні .
Божэ мій, яко мыло спотканне!
Бачыть хату, і ліс, і рыку .
Тут зымля так пышчотна, як маты
Гэто місцэ наводыть тугу .
но журытысь ны будэм, і сонцэ —
нам засвітыть і всэ зацвытэ,
Шоб Господь нам поміг далій жыты,
Добрым людюм, і шчасте прышло .

Май 2003 г. 
с. Богуславычы, Жабынківській р-н
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« любовь Иосифовна Иванюкович (в девичестве 
Кривецкая) родилась 19 сентября 1961 г . в деревне 
Заборовцы Пинского района Брестской области .

Родители: отец — Кривецкий Иосиф Тихоно-
вич — родом из этой же деревни, здесь он и прожил 
всю свою жизнь; мать — Кривецкая Зинаида Иоси-
фовна — родом из деревни малая Плотница Пин-
ского района .

Всего нас в семье пятеро детей, я была 
четвёртым ребёнком . Родители вырастили и воспи-
тали 5-х девчонок . Сейчас у каждой из нас своя 
семья  .

Я в 1978 г . окончила Заборовскую СШ . Затем 
учёба в малоритском кооперативном училище, в Ба-
рановичском технологическом техникуме . По ра-
спределению была направлена в Витебскую обл ., но 
в связи с семейными обстоятельствами осталась в 
Брестской области, в г . Каменце, где живу с 1981 го-

да и по настоящее время . Долгое время работала на местном хлебозаводе, сей-
час — в «Беларусбанке» .

Стихи начала писать в конце 90-х годов . У меня двое детей, сейчас уже и 
внуки . Дети тогда учились в старших классах . Вот, наблюдая за их взрослением, 
я и начала писать стихи, посвящённые им, дочерям, потом своим родным, а также 
и просто стихи — работа, природа, жизнь, любовь… Также я пишу небольшие 
рассказы и юморески . Давно печатаюсь в местной районной газете «навіны 
Камянеччыны» в рубрике «С натуры», «Жыццё як ёсць», «літаратурная старон-
ка» . Печаталась в газете «наш банк сегодня» . »

Любовь Иванюкович

маты колышэ дытятко, 
Зовсім ішчы нэмовлятко,
То волнуючыс у ліцо вглядаецца,
То шчасліво ёму всміхаецца .

І тыхо пісэньку спэвае,
Спы, маленькі, баю-баю .
Усім людям трэба спаты,
Діткам, сплючы, пудростаты,

Я ж тэбэ поколышу
І поспэваю малышу,

Потом пуйдэм погуляты,
Дэнёк новы зустрэкаты .

маты цылуе дытятко,
Зовсім ішчы нэмовлятко,
а гэто шчастем называецца,
Як найчастій хай повтораецца .

І нэхай довжыцца бэзконца,
Бо маты ж для дэтэй — як сонцэ,
нас рукы мамы колыхалі,
Коб мы людьмы повыросталі .

* * *

11.07.2015 г.

Бр.г.
РУС
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* * *
Бэз віры в Бога я б пропала, 
Пропала бы, як кроплі на воді .
мні Буг помуг, бэда як прыставала
Сказала юй: «Іды одсюль, іды» .
а Буг — гэто ж вэліка сыла,
Завсюды знала — з йім нэ пропадэш,
І з йім у душы жыттё так мылэ
на мылость Божу оддаю усэ,
І я нэчуть нэ сумневаюс, 
любов до Бога бэрэжу, 
Святым тым чуством зогрэваюс, 
Про сылу Бога дітям всэ кажу .
Бэз віры у Бога я б пропала,
а так  жыву і славлю усі дні, 
Шчо всэ так, як і мечтала —
Ты діты дав і внукі мні .
Без йіх мні нэ було бы шчастя,
Усіх мылых сонечков мойіх,
Я ім кажу: «Вы шчасте» . І шчэ шчасте,
Шчо й до мэнэ любов е в йіх .
14.10.2015 г.

Поліссе, любэе Поліссе,
а родом з Пынскых я болот,
мое сэло тут на узліссі,
Жывэ і робыть в йім народ .

народ вэсь чэсны і красівы
Жывэ з любовю до зэмлі,
І йім гордюса я, муй Божэ,
Стыжкы тут рудные леглі .

Поліссе, любэе Поліссе,
а родом з Пынскых я болот,
Красівы край, як сад вэсною,
Жывы, квытній ты бэз забот .

Стойіть батькувская тут хата,
мойе маленство тут пройшло,
хай зэмлякы жывуть богато,
мэчтаю — шчасте шчоб було .

Поліссе, любэе Поліссе,
а родом з Пынскых я болот,
Родіна мылая, як пісня, 
нэхай жывэ шчэ сотні год .

Побульш шчоб шчастя і здоров’я
Всім родычам і зэмлякам,
Пышу про гэтэ я з любов’ю
І в ногы кланяюса вам…

поліссе
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мамы руднэйі  взгляд мылы 
Я помню всэ жыттё, повір .
хоч слово скажэш — будто крыла
Ты мні дасы — давно й тэпір .

Я помню всі нашы розмовы, 
Як мы с тобою говорылі
Твойі порады, твойі слова
мэнэ нэ раз з бэдой мырылі .

І я, колісь дытя малэе, 
І потом, взрослою жончыною
Я знала, шчо як шчо якое — 
Завсюды  — за твойею спыною .

Твойе жыттё  ж  усэ пройшло
В тыхым сэлі на Поліссі .
Таксамо усёго було — 
Гуляла з дітьмы на узліссі .

І вжэ ж робыла, вэльмы мнуго
Шчоб нас усіх пудняты на ногы .
Шчоб мы, пятёрочка дэвчат,
Знайшлі в жытті всі твэрдые дорогы .

Твоя любов давала сылы 
І сэрцэ всіх нас бэрэгло,
Вік не забуду взляд твуй мылы
Душы матэрынскойі свэтло .

Мойюй мамы

Мойму сэлу

Заборовцы рудные мойі,
Душою всёй сюды стрэмлюса .
Годы дытячые свойі
Тут провэла, а знов колі збэруса .

Шчоб прыйіхаты, батькув провідаты,
У ліс сходыты, грыбув позбыраты,
З батькамы сісты разом пообідаты,
а потом — довго  вспомынаты…

Шчаслівых вспомынанней тут богато
У мэнэ е — маленство ж  тут пройшло .
Тэпэр — в другому місці рудная вжэ хата,
І шчо було — у куточках памэті легло .

легло надовго, назавсюды . 
люблю я дітям росказаты
Свого маленства мылые прычуды,
І пісьні всякые з дытынства йіым спываты .

а сэло красівэе мойе,
З бокув почті з усіх схованэе лісамы
Я  вспомынаю, я люблю . . .
мечтала б про яго часамы . 
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Раіса Рамашка

« Раіса міхайлаўна Рамашка (дзявочае прозвішча Дземянчук) . нарадзі-
лася ў 1955 годзе ў вёсцы Плянта Камянецкага раёна Брэсцкай вобласці . У 1977 
годзе скончыла магілёўскі бібліятэчны тэхнікум і стала працаваць загадчыцай 
Камянюцкай  вясковай бібліятэкі . 

З мужам нарадзілі дзвюх дачок і сына . маем двух  унукаў і ўнучку . Калі па-
драсла старэйшая дачка, яна таксама скончыла магілёўскі бібліятэчны тэхнікум 
і на змену мне прыйшла загадваць бібліятэкай, а я засталася працаваць 
бібліятэкарам і працую да гэтай пары . 

акрамя гэтай працы і хатняй справы, у вольны час пішу вершы . можна 
лічыць, што пісаць вершы надзвычай моцныя імпульсы даюць пісьменнікам 
родныя мясціны, той кут, дзе будучы майстар слова нарадзіўся або правёў свае 
дзіцячыя гады, так і ў маім выпадку . 

Я часта ўзгадваю сваю вёску, якой ужо няма, жыхароў, дзяцінства — і гэта 
ўсё адлюстроўваю ў сваіх вершах . Імкненне да прыгожага пісьменства з’явілася 
даволі даўно, дапамагае яно і ў рабоце: сцэнарыі мерапрыемстваў таксама звяз-
ваю са сваімі вершамі . У маёй бібліятэцы захоўваюцца самастойна аформленыя 
папкі «Узлёт душы» і «мары і надзеі» . Вершы мае неаднаразова былі надрукаваны 
ў раённай  газеце «навіны Камянеччыны», у часопісе «алеся» . »

БЕЛ
Бр.г.
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Кажыцця, вчора буле мы дытьмэ,
З братом у бэрыка йграле .
Добрымэ пувыростале людьмэ,
нам так сусыдэ казале .
Всё тут батькам пумагале кулесь,
Разом картоплі вгуртале .
Тулько пучуйім — вжэ ягодэ есць,
Бігале в ліс, йіх збірале .
Пастэ куров трэба часто було,
Чэрга прыходыла хутко .

Бо нывілечке тут гэтэ сыло,
Всё навукол було чутко .
Опруч того шчэ гусэй тут стада,
а то й свінэй выпускале .
Вэгон вілекій, трава і вуда,
літом курма мэнч давале .
хоть і роботэ хватало у нас,
алі ігратэсь вспівале .
Бігле дудому у пузній вжэ час,
За гэтэ батькі ны крычале .

Дуб старэй у гайі

Там дуб старэй стуйіт у гайі,
Дытэнства нашуго вспумін .
мінэ вун сумом напувняе,
Бо родом з гэтых я містэн .
Зузуля чуйіцця здалека,
Чурнэці мрояцця в вучах .
Тут з марамэ лічу высоко,
Пуд дахом бачу гнэзда птах .

а паміть тчэ всё пру дытэнство,
Шчымэт і в сэрці, і в душы .
З прыродую бутэ в удінстве,
Завсёдэ радосць у тышы .
Дуб-буснявка тут кулу гаю,
Прытулок рудный для буснюв .
Рустут малэйі удлітают,
Дуб гэтый ждэ йіх знов і знов .

вчурашні дытэ

Стэжкі маленства

Помню градкі і садок кулу хатэ,
Сэла маленькі, тры насупор .
міле свуй вэгляд вунэ ны бугатый,
Плянта, мацькі да Ілінскій бур .
Часто руілеся гэты мны стэжкі,
Шчо ду пудружок прамо віле .
Бігале  ны забувале і кніжкі,
нашэ тут літа хутко прушле .
Тэхо вжэ стало у тому містэчку,
Сэлув, ны хатув бульш там ныма .

Дэ сыяле збужжэ, да шчэ і грэчку,
Поле, як сырутэна само .
Бо можэ було так наканувано,
Коб выйіжджале  людэ удтуль .
Парк удпучэнку був тут убішчаный,
Тулько юго шчэ ныма і дусюль .
Сумно містэчку, пустуе всё поле .
алі ж ны вэрныш бульш сэлув назад .
хоть і сусыдув рускідала доля,
Каждый з йіх устаецця як брат .
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пераКлаДы / переКлаДи

Таня Малярчук

Мы. Калектыўны архетып
І не ўчыняйце гэтулькі галасу праз адчу-
ванне сваёй невінаватасці: яно псуе нашае  
ў цэлым добрае ўражанне ад вас .

Франц Кафка «Працэс»1 .

Горад — гэта сетка каналізацый . Знаёмыя яго жыхары ці не — іхныя 
экскрэменты аднолькава будуць цячы адзіным рэчышчам . Ёсць гарады, на-
сельнікі якіх гэта зразумелі, і наш горад належыць да такіх . мы ведаем, што 
мы ўсё роўна разам . нас аб’ядноўвае гарадская гісторыя і архітэктура, у нас 
падобныя абліччы і канстытуцыя цела, мы гаворым адным дыялектам і 
адным жаргонам, у нас супольная мафія і супольная паліцыя, таму кожны з 
нас ведае, што горад — гэта мы . мы не існуем па-за горадам, хаця ён існуе 
па-за намі . Горад — надбудова над нашымі целамі, абагульненне нас, тэрмін, 
што азначае нас усіх, мы разумеем горад не фізічна, а метафарычна . нехта 
з нас думае, што горад — толькі дарогі і тралейбусныя шляхі, або гары зан-
тальная тэрыторыя, памножаная на вертыкаль шматпавярховых будынкаў, 

БЕЛ

1 Пераклад лявона Баршчэўскага .

Нарадзілася ў Івана-Франкоўску, скон-
чыла Прыкарпацкі нацыянальны ўні вер сітэт 
імя Васіля Стэфаніка. Аўтар кніг апавядан-
няў «Як я стала святою», «Га варыць», «Зве-
раслоў» і рамана «Біяграфія выпадковага 
цуду». Творы перакладаліся на польскую, 
ня  мецкую, румынскую, рускую, англійскую і 
беларускую мовы. Свет Тані Малярчук дзіў-
ны і (сюр-)рэалістычны. Цяпер пісьменніца 
жыве ў Вене.
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або я плюс родзічы, знаёмыя і суседзі, або асфальт мінус некалькі дрэваў . І 
гэта праўда, але часткова . Супольная плынь экскрэментаў — найменшае, 
што нас гуртуе . Духоўная повязь між намі, то-бок традыцыі, этыка і мараль, 
вышэйшая за экскрэменты . мы адчуваем абавязак звычкі быць жыхарамі 
менавіта нашага горада . арыстоцель назваў гэта этасам, і мы яму верым .

Такі тэарэтычны ўступ мы робім не для таго, каб кагосьці ў чымсьці 
пераканаць ці нешта давесці . мы не маем на мэце падманваць чужынцаў, 
што аднолькавы цюль на вокнах і аднолькавы набор салатаў, што закручва-
юцца на зіму, — спадчына нашай гарадской супольнасці . Зусім не . І мы не 
прагнем такім танным спосабам апраўдаць тое, што з нашага ведама стала-
ся ў нашым горадзе . Проста трэба было неяк пачаць .

Вось як яны з’явіліся .
Быў вечар . мы сядзелі і адпачывалі ў скверыку пасля працы . нехта 

гуляў у шахматы, нехта выгульваў сабак і дзяцей, нехта выйшаў прапавед-
ваць Евангелле і вайну, нехта маўчаў і ўсё слухаў, — увогуле было дужа 
прыемна . Калі дзе-небудзь існуе ідылія, то акурат у нашых скверыках: лета, 
спёка, мухі, пах перамяшаных агуркоў і памідораў, поту свайго і чужога, 
свая і чужая самота, — у скверыках мы аддаемся лёгкаму старэнню, якое 
ніколі не выклікае настальгіі .

І вось неспадзявана з пярэдніх на заднія лаўкі пракаціўся шэпт здзіў-
лення, гучныя спрэчкі на імгненне сціхлі, у вокнах будынкаў з’явіліся ці-
каў ныя галовы . мы спачатку пільна агледзеліся, а потым зрабілі выгляд, 
што нас нічога не датычыць і, апроч нашых сем’яў, нас нічога не цікавіць . 
Па дарозе проста да нас ішлі дзве жанчыны .

адна выглядала старэйшай, гадоў на сорак, другая — зусім маладзень-
кая, дужа худая і бледная . мы засвісцелі сабе пад нос і гучна засмяяліся з 
нечага, бо мы любім, калі да нас звяртаюцца знянацку, ветліва прабачаючыся, 
што патурбавалі .

Старэйшая жанчына была апранутая ў сукенку персікавага колеру, якая 
ёй, без сумневаў, пасавала да смуглявае, нібы з ценем, скуры . мы адразу 
пазналі ў ёй тую, што заўсёды ўсміхаецца і валодае нашымі сэрцамі . Такія, 
як яна, усім дапамагаюць быць шчаслівымі, але самі ніколі шчаслівымі не 
бываюць . У дзяўчыны, якая ішла поруч, трошкі дрыжэлі рукі, бачна, што 
яна пачувалася разгублена ў атачэнні незнаёмых людзей, багата з чаго камп-
лексавала, але гэта, зрэшты, не было анамаліяй, беручы пад увагу яе юны 
век .

— Прабачце, што патурбавалі, — звярнулася да нас старэйшая жанчына, 
і мы скіравалі на яе свой позірк і агульную ўвагу так, нібы толькі што .

— Я і мая дачка перасяляемся ў ваш горад і хацелі б адрэкамендавацца . 
Я — педагог, мне сорак гадоў, замужам, шлюб не склаўся, але не разведзе-
ная . Была ў Балгарыі, Грэцыі і Фінляндыі . Касмапалітка . люблю мармелад 
і чытаць антычную літаратуру, асабліва «метамарфозы» авідзія . Вось мая 
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дачка . Ёй амаль дзевятнаццаць, яна студэнтка, вывучае астраномію, так 
што, калі ўзнікнуць якія пытанні — звяртайцеся . Жывёл не маем, вады 
выкарыстоўваем мала, спаць кладземся каля дзясятай, музыку намагаемся 
гучна не ўключаць .

мы гжэчна прыцмокнулі вуснамі, маўляў, нам не шкада для вас нашага 
горада, калі хочаце, жывіце ў ім на здароўе, любыя паненкі, галоўнае, каб не 
выкарыстоўвалі багата электраэнергіі і вады, каб не ўключалі гучна музыку 
і не вадзілі нашых мужчын .

— Ох, мы не назваліся, — ужо адыходзячы сказала старэйшая з жан-
чын .

— Калі ласка, — заспакоілі мы яе, — не смяшыце, пра гэта дазнацца 
лягчэй за ўсё .

Так адбылася наша першая сустрэча з чужынкамі, і мы іх упусцілі ў на-
шае ціхае гарадское жыццё з распасцёртымі абдымкамі, хоць добра ведалі, 
што незнаёмая жанчына — найбольшае вычварэнне, якое толькі існуе ў 
свеце .

максім Голенькі сказаў, што старэйшую жанчыну завуць Раіда, а яе 
дачку — Кацярына . Пасяліліся яны на вуліцы Палявой, 10, у аднапакаёвай 
кватэры на пятым паверсе . максім запісваў іхнія дадзеныя ў дамовы жур-
нал . Ён таксама паведаміў, што жанчыны прывезлі з сабой вельмі мала 
рэчаў, адно некалькі валізак з адзеннем і тэлескоп, але, сказаў ён, гэта яшчэ 
нічога не пацвярджае . Чаму яны прыехалі ў наш горад? можа, ад кагосьці 
хаваюцца або нешта прыхоўваюць?

мы не ўлазім у жыццё нашых насельнікаў і не падглядаем за імі ў шчы-
лі ны . але жанчыны нас заінтрыгавалі . Пані Грэшава і пані Грэхава адразу 
скла лі спіс неадпаведнасцяў, якія трэба было пераверыць бліжэйшым часам .

Чаму жанчыны знялі аднапакаёвую кватэру? мы ведаем, якія на Паля-
вой аднапакаёўкі — хапае месца толькі на адзін ложак, іначай у пакоі нават 
не падыдзеш да вакна . няўжо жанчыны будуць спаць на адным ложку? Зра-
зумела — маці і дачка, няма чаго саромецца апранаць начную кашулю, але 
дачка ўжо амаль дарослая, хоча мець свой куток, хоча быць незалежнай . . . 
нехта выказаў думку, што, магчыма, у жанчын не так шмат грошай, каб 
зняць два пакоі, але ў іх ёсць тэлескоп, могуць яго прадаць, тым больш — 
максім засведчыў, што іхная самая вялікая валізка запоўненая дарагой 
касметыкай, без якой лёгка можна абысціся, а калготы на абедзвюх так 
блішчаць, што малаверагодна, каб яны каштавалі менш за дваццаць грывень . 
Такіх кніжак, якія прыйшлі поштай на дзень пазней, у нашым горадзе ніхто 
не бачыў, хоць наш горад правінцыйным і затурканым назваць нельга . Та-
кім чынам, падсумавала пані Грэшава, гэтае пытанне трэба высветліць .

Другая загадка: Кацярына нейкая надта худая і бледная . нехта бажыўся, 
што ў яе няма броваў, а валасы зліваюцца з целам, але максім, які пакуль 
што адзіны бачыў яе зблізку, сцвярджаў, што ёсць, але надзвычай светлыя . 
Гэта нікога не супакоіла, бо па дзяўчыне ўсё адно відаць стоены неспакой, 
што кідае падазрэнне і на яе маці . У яе не прабітыя вушы, дадала пані 
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Грэхава, і яна слухае Раіду не так, як у нас дочкі слухаюць сваіх мацярок . 
Уласнік прадуктовае крамы паведаміў, што Кацярына ў вечар прыезду ку-
пляла для Раіды гранатавы сок (які, заўважце, у горадзе амаль ніхто не ку-
пляе) і чатырнаццаць персікаў, а дзе вы бачылі, каб якая з гарадскіх дачок 
купляла сваёй маці персікі .

Трэцяе: свае два вакны жанчыны не завесілі фіранкамі, нібы вось, гля-
дзіце — мы нічога не прыхоўваем . Разумная тактыка, сказала пані Грэшава, 
але гэта яшчэ нічога не азначае . У будынку насупраць усё адно трэба нала-
дзіць пункт назірання .

— І, — сцішаным голасам сказала надосталь пані Грэхава, — калі вы 
заўважылі, Раіда і Кацярына надта падобныя між сабою вонкава (не ўліч-
ваючы худзізну і беласць Кацярыны), а дзе вы бачылі ажно такое падабен-
ства паміж маці і дачкой?

— ну што Вы, пані Грэхава, — своечасова ўлез у размову нехта з нас, 
— няўжо Вы думаеце, што ўсё аж так сур’ёзна?

нашыя абліччы запунсавелі ад сораму, а Грэхава скрушна скончыла, 
што дасць Бог і яна памылілася .

мінуў тыдзень, і падазрэнні нашыя толькі выраслі .
Раіда ўладкавалася ва ўніверсітэт выкладчыцай, а Кацярыну залічылі 

на другі курс фізіка-матэматычнага факультэта, хоць экзаменатары паведа-
мілі, што веды яе не надта глыбокія і кожны наступны сказ Кацярыны — 
гэта сумнеў да папярэдне вымаўленага . Увогуле, сказалі экзаменатары, Ка-
ця рына нейкая запаволеная і дужа грацыёзная, перад тым як штосьці ска-
заць, яна глядзіць на свае рукі, і міжволі прысутныя таксама пачынаюць на 
іх глядзець . Старшыня камісіі перакананы, што так сябе паводзяць ужо не 
цнатлівыя дзяўчаты .

Да Раіды ўвесь выкладчыцкі склад паставіўся вельмі прыязна . Студэнты 
адразу яе палюбілі . Раіда выявілася цудоўным педагогам, але гэта яшчэ ні-
чога не азначае, сказала пані Грэхава .

У будынак насупраць перасяліўся адданы нашай справе дэтэктыў Ро-
джэрс (імя, вядома, прыдуманае) . а дзясятай кожнае раніцы ён рапартаваў 
нам пра стан справаў у кватэры Раіды і Кацярыны . нічога такога . Роўна а 
дзясятай увечары жанчыны выключаюць святло . Бачна, як Раіда дапамагае 
Кацярыне апранаць начную кашулю (дарэчы, сказала пані аранец, трэба 
даведацца, як Раіда звяртаецца да Кацярыны: Кацярынка, Каця, Кася, дачка 
ці яшчэ неяк?) . Потым абедзве жанчыны кладуцца спаць на адзін ложак 
(ложак закрывае тэлескоп), падымаюцца а сёмай, п’юць гарбату і націраюц-
ца крэмамі, Раіда прычосвае Кацярыну (павольна ці на хуткую руку, за пыт-
вае Грэхава, але Роджэрс не звярнуў увагі), разам ідуць ва ўніверсітэт і вяр-
таюцца дзесьці ажно а пятай, нешта ядуць (Роджэрс не мог разабраць, што 
менавіта, але мы яго супакоілі, што гэтых фактаў ад яго не патрабуем, — 
уласнік прадуктовае крамы рапартуе асобна), перад вечарам абавязкова 
прагульваюцца па набярэжнай, а калі дождж — то з парасонам, узяўшыся 
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пад руку; з восьмай да дзясятай Кацярына сядзіць за тэлескопам, а Раіда 
чытае . нічога такога, заканчвае Роджэрс .

— ну, гэта табе так здаецца, Роджэрс, — кажа старэнькі паляк Вітальд, 
а мы аддаем належнае ягонай думцы, — аднак ты сваё заданне выконваеш 
добра, так і працягвай .

Вахцёрка ва ўніверсітэце данесла, што на першым паверсе ўніверсітэта, 
перад тым як разлучыцца, жанчыны заўсёды цалуюцца ў шчочку, яна ж, 
вахцёрка, не верыць у такую пяшчотную мацярынскую любоў, уласна, яна 
ніводнага разу развітваючыся не цалавалася са сваёй дачкой .

а напрыканцы тыдня адбылася ўвогуле цікавая падзея .
Раіда чытала лекцыю на першым курсе факультэта замежных моваў . 

Яна мае звычку прагульвацца ўздоўж і ўпоперак аўдыторыі . І вось, пады-
шоўшы да вакна, Раіда раптам спынілася на паўслове, нібы пабачыла ў вак-
не штосьці вельмі страшнае, на момант замерла, а потым рэзка абярнулася 
і працягнула лекцыю зусім не там, дзе перарвалася . Студэнты, далучаныя 
да нашай справы, засведчылі ўсе як адзін, што ў вакне Раіда пабачыла 
Кацярыну, якая сядзела на бардзюры пад універсітэтам і глядзела ці то ў не-
ба, ці то ў вокны іхнай аўдыторыі .

— Дзіўна, — заўважыла Грэхава і загадала падкрэсліць гэты факт у 
тыднёвай справаздачы .

Цягам пэўнага часу жыцця ў нашым горадзе Раіда і Кацярына не завялі 
ніводнага бліжэйшага знаёмства, чым таго вымагае грамадская пры стой-
насць . Выглядала, нібы ім больш нікога не трэба, апроч іх саміх . Спачатку 
мы прымалі гэта нармальна, мяркуючы, што жанчыны яшчэ не паспелі 
абжыцца на новым месцы, але мінаў час і нічога змянялася . Іхная добраах-
вотная ізаляцыя толькі падвышала нашую цікаўнасць . мы чакалі на іхную 
памылку, на якую-небудзь неасцярожнасць, хаця б на парушэнне гарадскіх 
правілаў, каб наблізіцца да вялікай таямніцы, у існаванні якой ніхто не 
сумняваўся . Для гэтага мы пачалі пільней назіраць за тым, як Раіда і 
Кацярына праводзяць выходныя дні .

Зноў нічога такога . Даўжэй спяць, даўжэй п’юць гарбату, размаўляюць, 
ядуць персікі і аўсянае печыва (уласнік крамы запэўнівае, што аўсянае пе-
чыва купляюць амаль штодзень), гуляюць па горадзе, часта наведваюцца ў 
заакраму «Пітон» (што б гэта значыла?), разам гатуюць супы і салаты, ра-
зам вывешваюць у двары папраныя прасціны, увечары разам глядзяць у 
вак но і ў тэлескоп, так што Роджэрс баіцца патрапіць у ягоны аб’ектыў . 
Заўсёды разам .

— Як можна так доўга не абрыдаць адно адной? — дзівіліся мы .
аднойчы жанчыны былі ў парку над возерам . Ішлі вельмі павольна, 

часта спыняліся і глядзелі адна адной у вочы, назіралі за качкамі і лебедзя-
мі, але не кармілі іх .

— можа, кідалі ў возера крошкі аўсянага печыва? — дапытвалася 
Грэхава .
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— Я б сказаў, калі б так было, — абражаўся Роджэрс .
— Дык больш нічога такога?
— Гулялі па парку, пакуль не сутонела, я ўжо мала мог разабраць, але, 

здаецца, Раіда яшчэ сядзела на арэлях .
— Проста сядзела?
— не, гушкалася .
— Сама гушкалася?
— не, Кацярына яе гушкала .
— Дакладна Кацярына гушкала Раіду ці, можа, наадварот?
— мне было кепска відаць, але, здаецца, Кацярына Раіду .
— Гм, — мы былі ўражаныя, — дазнацца б, пра што яны раз маў ляюць .

Падслухвальны апарат даручылі падкласці ў памяшканне падазраваных 
пані Загнібядзе — Раідзінай калезе па працы . Яна павінна была зайсці да 
Раіды па якой-небудзь справе і незаўважна падкласці жучкі пад стол на кух-
ні і пад ложак у спальні .

а дзень перад тым нам давялося ліквідаваць Роджэрса . Стала вядома, 
што ён несумленна выконваў свае абавязкі . неяк уночы мы нанеслі Роджэрсу 
нечаканы візіт і заспелі яго на спанні . Выявілася, што гэта не ўпершыню, і, 
па вялікім рахунку, мы не можам быць упэўненыя ў праўдзівасці ўсіх ягоных 
дагэтулешніх сведчанняў, асабліва — у рапартах з начнога назірання . мы 
былі абведзеныя вакол пальца, паколькі найбольшае, што нас цікавіла — ці 
сапраўды Раіда і Кацярына спяць уночы, — засталося нявысветленым . мы 
абвінавацілі Роджэрса ў таемным супрацоўніцтве з жанчынамі, магчыма, 
ён закахаўся ў адну з іх або браў за маўчанне грошы, але Роджэрс так ні ў 
чым і не сазнаўся .

мы былі вымушаныя пачаць усё спачатку .
І яшчэ адна дэталь, якую варта тут згадаць . Прыбіральшчыца заакрамы 

«Пітон» данесла да нашага ведама, што Раіда купіла акварыум з двума 
рыбкамі-тэлескопамі, а Гаральд, заступнік Роджэрса (імя, вядома, пры ду-
манае), паведаміў, што акварыум сапраўды стаіць у спальні на падлозе і 
што ў спальні, апроч ложка, акварыума і паўсюль раскіданых кніжак, больш 
нічога няма .

— мы ж ім казалі — ніякіх жывёл! — крычала пані аранец . — Га-
ральд, глядзі добра, можа, яны яшчэ й святло паляць пасля дзясятай!

Пані Загнібяда выканала сваё заданне бліскуча . ні Раіда, ні Кацярына 
не здагадаліся, што іх кватэра цяпер праслухоўваецца .

Гаральд рапартаваў новыя цікавыя падрабязнасці . Часам пасярод ночы, 
казаў ён, у вакне падазраваных засвечваецца слабенькі агеньчык і адбівае 
на сцяну мігатлівыя цені, нібы нехта з жанчын не можа спаць і ходзіць узад-
уперад па спальні, Гаральду неяк нават было бачна Кацярыну, якая не спа-
ла, а сядзела на ложку, і начную птушку, якая неўзнарок заляцела ў пра-
чыненую фортку .
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— Якая менавіта птушка заляцела ў фортку?
— нейкая начная .
— хіба бываюць начныя птушкі?
— не ведаю, але мне здалося, нібы ў фортку заляцела начная птушка .

Падслуханая размова № 1
— Чаму ты не спіш уночы?
— Я баюся, што рыбкі ад нас уцякуць .
— Яны не змогуць уцячы, ім замінаюць вочы . У тэлескопаў вельмі вя-

лікія вочы .
— Рыбкі могуць выплысці з акварыума і ўцячы праз фортку .
— а ты зачыні фортку .
— Я баюся, што мы задыхнемся .
— але праз фортку ўчора ў пакой заляцеў кажан .
— Гаральд сказаў, што тое начная птушка .
— не бывае начных птушак .
— а совы?
— не ведаю, але мне здаецца, што совы — не начныя птушкі . У іх про-

ста вялікія вочы, а ўсё, што мае вялікія вочы, мы называем начным .
— нашыя рыбкі маюць вялікія вочы, значыць, яны начныя рыбкі . І я 

баюся, што ўночы яны ад нас уцякуць . мне здаецца, што яны мяне не лю-
бяць . або любяць толькі зараз, а калі будзе нагода ўцячы, яны ўцякуць і за-
будуць, што любілі мяне .

— нашто, каб цябе любілі чорныя і вірлавокія рыбкі?
— Бо я іх люблю .
— а нашто ты любіш чорных і вірлавокіх рыбак?
— Я іх люблю не таму, што яны чорныя і вірлавокія, а таму, што я іх 

люблю і яны жывуць у акварыуме . Калі б яны любілі мяне і тады, як уця-
куць, я б дазволіла ім уцячы . няхай уцякаюць, абы толькі заўсёды мяне лю-
білі .

— Я думаю, яны цябе любяць, бо не ўмеюць выбіраць між любоўю і 
нелюбоўю . Рыбкі знаходзяцца ў адным стане — у стане спакою, і ты можаш 
іхны спакой назваць любоўю да сябе .

— Ты таксама спакойная, але я твой спакой не магу назваць любоўю да 
сябе .

— Бо ў людзей усё інакш . Калі чалавек спакойны — то, значыць, ніко-
га не любіць або вельмі разумны і ведае, што лепш за ўсё — нікога не лю-
біць .

— Я вырашыла, што на ноч буду прыкрываць акварыум рэшатам . І 
рыбкі не ўцякуць, і мы не задыхнемся . але спаць усё адно не буду . Бо я не 
спакойная .

мы крыху напалохаліся . Стала зразумела, што жанчыны здагадаліся, 
што за імі вядзецца нагляд . Яны нават ведаюць пра Гаральда і кажана, якога 
гэты боўдзіла зблытаў з птушкай .
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— Кажаны лётаюць не так, як птушкі, — тлумачыла Гаральду адна на-
шая дасведчаная супрацоўніца, — кажанам палёт даецца цяжка, паколькі 
яны не сапраўдныя птушкі, крыламі кажан махае часцей, і здаецца, што яму 
вось-вось не хопіць сілы супраціўляцца зямному прыцягненню .

але справе гэта не дапамагло . мы не ведалі, як далей паводзіцца з Ра-
ідай і Кацярынай, ці пры сустрэчы ніякавець і апускаць вочы, ці наадварот 
— паводзіцца зухавата, маўляў, мы ўсё адно не згорнем назіранне (бо мы 
такі не згорнем), ці намагацца ўнікаць сустрэчаў і рэарганізаваць нашую 
дзейнасць у глыбокае падполле . Што рабіць?

Тым больш што запісаная на плёнку размова Раіды і Кацярыны шмат 
каго з нас збіла з панталыку . мы не знайшліся, да чаго яна падобная . хтось-
ці кінуў ідэю, што жанчыны размаўлялі незразумелым моўным шыфрам, 
верагодна, яны здагадаліся пра жучкі і перадаюць інфармацыю адна адной 
праз сімвалы і знакі . Выклікалі пані Загнібяду, але нічога путнага ад яе не 
даведаліся, акрамя таго, што яна сваё заданне выканала старанна .

Стары паляк Вітальд сказаў, што цягам свайго доўгага жыцця ён 
сустракаў дзівакоў, якія шчыра і сур’ёзна гутарылі пра рыбак, праўда, гэта 
было вельмі даўно, калі яшчэ жыў Гамбровіч і наш горад належаў да адзі-
нага дзяржаўнага ўтварэння з Венецыяй і Віенай . Дык вось, падсумаваў Ві-
тальд, калі прыняць размову Раіды і Кацярыны за аўтэнтычную, то гэтых 
жанчын варта залічыць да катэгорыі дзівачак, з якімі мець справу нашмат 
складаней, чым мы сабе думаем . абгрунтаваць іхныя дзеі цяпер будзе не 
так проста, трэба ўжыць іншую методыку ды іншыя прыёмы сачэння . Ця-
пер (скрушна пахітаў галавою Вітальд) давядзецца аналізаваць кожны іхны 
рух, марочыцца з кожнаю іхнаю фразаю . І ёсць дзве альтэрнатывы: або мы 
нічога не зразумеем, або зразумеем усё . Сярэдзіны ў дзівакоў не бывае .

Вітальд прапанаваў звесці Кацярыну з кімсьці са студэнтаў .
— Вось Завадскі — досыць сімпатычны хлапчына, — сказаў ён, — ня-

хай паспрабуе ўцерціся да Кацярыны ў давер, а калі ўдасца, нават закахаць 
яе ў сябе . Закаханыя перастаюць быць небяспечнымі .

мы пагадзіліся з Вітальдам, што ў сітуацыі, якая склалася, такая 
стратэгія найбольш аптымальная . няхай Завадскі як-небудзь зачэпіць 
Кацярыну, прапануе пайсці пагуляць (на набярэжную, падказвала пані 
Грэхава, бо бачна ж, што гуляць па набярэжнай Кацярына любіць), няхай 
запросіць у кіно, на марозіва (усе вытраты мы, вядома, бярэм на сябе), аба-
вязкова дацягваць сустрэчу да вечара, калі жанчына адчувае сябе неабаро-
ненай і ёй хочацца мужчынскага пляча; мы, калі трэба, уключым у цэнтры 
горада фантаны і ліхтары, пусцім некалькі закаханых пар, каб Кацярына ад-
чула лёгкую зайздрасць, а ўжо каля дома няхай Завадскі абавязкова 
прызначыць новую сустрэчу і, калі атрымаецца, няхай паспрабуе Кацярыну 
пацалаваць .

мы ўсе аднагалосна зацвердзілі Вітальдаў план і назвалі яго «Даф-
на» .
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У той жа дзень мы далі ведаць Завадскаму, што горад патрабуе ягонае 
дапамогі і як менавіта . Завадскі нічога не меў супраць, хоць выглядаў крыху 
напалохана, а вось ягоная маці ўпала ў гістэрыку, пачала заламваць рукі і 
плакаць, што гэта ў яе адзіны сын, што на яго ў яе ўся надзея і што яна 
дагэтуль жыве толькі дзеля яго . мы заспакоілі пані Завадскую, што яе сын 
будзе пад нашым прыкрыццем і што ён амаль нічым не рызыкуе, усе 
вытраты мы бярэм на сябе, а ў выпадку паспяховага завяршэння — нават 
абяцаем невялікую ўзнагароду . Пані Завадская, выявілася, турбавалася за 
псіхічны стан свайго сына, які змалку быў неверагодна ўразлівым і да дзе-
сяці гадоў панічна баяўся сабак .

— але я разумею, што так трэба, — апошні раз усхліпнула Завадская, 
і мы дамовіліся, што заўтра пачынаем .

Падслуханая размова № 2
— Завадскі — добры хлопец .
— Так .
— не адмаўляйся, калі ён запросіць цябе на шпацыр .
— Так .
— Я буду спакойная, калі ты будзеш з ім .
— а калі не буду з ім, ты будзеш збянтэжаная?
— Так .
— Як гэта выглядацьме?
— Выглядацьме, нібы я спакойная .
— Рыбкі сёння ўночы біліся ў рэшата . Яны хочуць уцячы .
— але яны ўсё роўна будуць цябе любіць .
— Як я буду ведаць?
— Ты не будзеш ведаць .
— Тады няхай рыбкі застаюцца ў акварыуме — што яны мяне любяць, 

я буду ведаць дакладна .
— Ты не будзеш ведаць .

Другая падслуханая размова Раіды і Кацярыны дадала нам надзеі, бо 
Кацярына амаль пагадзілася на заляцанні Завадскага . Цяпер засталося толь-
кі падштурхнуць іх адно да аднаго . але гэтая размова і насцярожыла нас, 
таму што Раіда так гаварыла пра Завадскага, нібы ведала пра наш план . За-
кралася падазрэнне, што ў нашым лагеры прытаіўся падступны здраднік, 
які інфармуе жанчын пра ўсе нашыя дзеі . мы пачалі пільна прыглядацца да 
свайго атачэння, звузілі кола ўдзельнікаў, але вынік нас не задаволіў . Спра-
ва патрабавала руплівае чысткі .

— І зрабіце што-небудзь з тымі рыбамі, — крычала пані аранец, — 
няўжо з імі нічога нельга зрабіць?

аперацыя «Дафна» пачыналася паспяхова . Кацярына сама зачапіла За-
вадскага, і, калі той прапанаваў сустрэцца ўвечары, адразу пагадзілася . мы 
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пільнавалі іхнае гулянне, каб не здарылася непрадбачанага, мы ўвогуле лю-
бім, калі ўсё ідзе дакладна па плане і не выходзіць з-пад нашага кантролю .

Завадскі павёў Кацярыну ў кіно, купіў ёй марозіва і піражок з павідлам, 
нехта нават прыкмеціў, што яны некалькі хвілін трымаліся за рукі, але зараз 
мы не будзем сцвярджаць гэта як бессумнеўны факт . Калі сутонела, галубкі 
яшчэ прайшліся вакол фантанаў і вярнуліся на Палявую, 10 . Каля пад’езда 
яны развіталіся і разышліся .

мы пачалі дакараць Завадскага за ягоную нясмеласць — за тое, што не 
пацалаваў Кацярыну каля пад’езда, — але хлопец зніякавеў і сказаў, што 
наступным разам паспрабуе . Вядома, наступным разам у яго зноў нічога не 
выйшла .

— мы не разумеем Вас, пан Завадскі, — суворым тонам вяла пані 
Грэшава, — у рэшце рэшт, Вы мужчына ці не?! няўжо пацалаваць Кацярыну 
такая вялікая складанасць?! Дзяўчына не настолькі пачварная, каб ёю гі-
дзіцца, калі б не падазроныя абставіны, мы маглі б залічыць Кацярыну да 
прываблівых! Вы мусіце яе пацалаваць! Кацярына не будзе супраць! хіба 
Вы не бачыце, што яна ажно пішчыць перайсці мяжу сяброўства! мы спа-
дзяемся, што Вы нарэшце схамянецеся .

Завадскі маўчаў, схіліўшы галаву . Бачна было, што ён нечага баіцца . 
мы пачалі дадумваць, што ён баіцца сваёй маці, магчыма, яна яшчэ дагэтуль 
б’е яго або здзекуецца з сына псіхалагічна . Бацька Завадскага паабяцаў усё 
высветліць . некаторыя ўніверсітэцкія выкладчыкі сказалі, што Завадскі 
вельмі змяніўся, стаў маўклівым і замкнутым у сабе, на вялікім перапынку 
не ідзе з таварышамі піць піва, на семінары не рыхтуецца, заўсёды 
разгублены і без гальштука . нехта чуў, як Завадскі заікаўся, а дагэтуль за ім 
такога не назіралася . мы напалохаліся, каб хлопец сапраўды не закахаўся ў 
Кацярыну, і вырашылі апошні раз зладзіць спатканне і на нейкі час 
прыпыніць аперацыю .

— Памятай, што ты мусіш зрабіць! — нагадалі мы яму .
— Я памятаю, — адказаў Завадскі .
але апошняе рандэву скончылася фатальна . мы бачылі, як Завадскі 

давёў Кацярыну дадому, як яны трохі пастаялі кала пад’езда, як Завадскі 
схапіў дзяўчыну ў абдымкі і пачаў цалаваць, як яна замерла, сцяўшы вусны, 
і так стаяла, пакуль Завадскі не ўпаў на калені і не пачаў равець, а потым за-
йшла ў будынак, і больш яе ніхто не бачыў .

мы падбеглі да хлопца, паднялі яго з каленаў і адвялі ў нашую схован-
ку, каб высветліць, што здарылася .

Завадскага трэсла, з ягонага рота ішла пена, так што мы западозрылі 
хлопца ў эпілепсіі . Ён стагнаў, што ненавідзіць сябе, што ад сёння ён нена-
відзіць сябе, і ўсіх, і горад, што далей працягваць ён не можа, бо здраднікі 
не маюць на гэта права, спляжыў добрае імя сваёй маці, якая, як высветлілася 
пазней, насамрэч яго бязмежна любіла і ніколі не тое што не ўдарыла сына, 
але й не сказала яму кепскага слова .

Паляк Вітальд бубніў сабе пад нос, што з дзіўнымі людзьмі так паво-
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дзіцца, як мы гэта зрабілі, нельга, што яны не трываюць гвалту над сабой, 
псіхіка іх дужа хісткая і дэкаратыўная, і цяпер, паспяшаўшыся, мы страцілі 
ўсе здабыткі, якія прынёс ягоны, Вітальдаў, план .

нехта з медсёстраў даў Завадскаму заспакаяльнае . Пані Грэхава ўзялася 
выпытваць:

— хлопча, пра што вы сёння гаварылі з Кацярынай?
— Пра белы колер .
— ?
— Яна сказала, што меланхолія белага колеру .
— ага, дык у яе меланхолія?
— не, у яе белая сукенка .
— Яшчэ пра што гаварылі?
— Пра дзяцей .
— О Госпадзе, яна цяжарная?
— не, яна распавядала пра горад, з якога дзеці выгналі сваіх бацькоў .
— Яна назвала, у якім менавіта горадзе такое сталася?
— не, яна толькі сказала, што гэтыя дзеці, як выраслі і сталі бацькамі, 

выгналі з горада саміх сябе .
— Кацярына дакладна не сказала, як называецца горад?
— не, мне здаецца, што такога горада не існуе .
— Пан Завадскі, нас не цікавіць тое, чаго не існуе . Вы гаварылі яшчэ 

пра што-небудзь?
— мы яшчэ гаварылі пра завею сняжынак, перамешаных з цыгарэтным 

попелам .
— О, мы так і зналі, што Кацярына паліць! Па ёй адразу бачна! Як мы 

не здагадаліся раней!
— Пане Завадскі, Вы можаце патлумачыць, чаму Кацярына адмовілася 

з Вамі пацалавацца?
— Бо яна закаханая ў некага іншага .
— Гэта нічога не значыць: можна кахаць аднаго, а цалавацца з іншым . 

Вы не ведаеце, у каго яна закаханая?
— не ведаю .
— Чаму Вы так хваравіта адрэагавалі на Кацярыніну адмову Вас паца-

лаваць? няўжо Вы закахаліся ў гэтую сумнеўную дзяўчыну?
— Я не закахаўся ў яе . Я кахаю іншага і здрадзіў яму .
на гэтым мы допыт прадбачліва перарвалі, бо сказанае ўжо не 

датычылася нашай справы . нечаканае прызнанне Завадскага мы ўвогуле 
вырашылі не разгалошваць . З розных прычын . Па-першае, гэта магло б 
паслужыць шкодным прыкладам для іншых студэнтаў, па-другое, мы не ха-
целі прыўсялюдна ганьбіць гонар сям’і Завадскіх, па-трэцяе, мы не хацелі, 
каб пра гэта даведалася Кацярына, бо, магчыма, аперацыю «Дафна» яшчэ 
можна было ўратаваць .

Бацькі забралі знясіленага сына дадому, а мы зноў засталіся ні з чым .
Раніцай стала вядома, што Кацярына не з’явілася ва ўніверсітэт . 
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Збянтэжаная выкладчыца ядзернай фізікі прыбегла да нас ужо пасля пер-
шай пары . мы вырашылі, што гаварыць пра знікненне Кацярыны яшчэ за-
рана, яна ж магла першую пару праспаць, або не паспець на аўтобус, або 
проста не захацець прыйсці ва ўніверсітэт . можа, яна саромелася пагля-
дзець Завадскаму ў вочы, можа, шкадавала пра тое, што так нядобра з ім па-
вялася . Завадскі ва ўніверсітэце таксама не з’явіўся . мы здагадаліся, што ён 
сябе кепска адчувае .

але ў той дзень Кацярыну так ніхто і не бачыў . найгорай, што Раіда 
таксама не прыйшла ва ўніверсітэт, аднак уласнік прадуктовае крамы на 
Палявой засведчыў, што Раіда прыходзіла купляць аўсянае печыва .

мы вырашылі нанесці жанчынам візіт . мы яшчэ ні разу не былі ў іх 
дома, таму адчувалі, што цяпер, з улікам усяго, маем на гэта права .

адчыніла дзверы Раіда . Кацярыны нідзе не было відаць . мы выбачыліся 
перад Раідай за позні візіт і сказалі, што нас турбуе Кацярыніна адсутнасць 
ва ўніверсітэце, калі яна захварэла, то, сказалі мы, нам патрэбна пра гэта ве-
даць, каб выпісаць ёй даведку .

— Яе няма, — адказала Раіда і запрасіла нас увайсці .
— Пані Раіда, — грозна мовіла аранец, — што Вы зрабілі са сваёй дач-

кою?
— Гэта вас не датычыць, — Раіда выглядала стомленай, — але калі хо-

чаце ведаць, яна паехала на мора лавіць акварыумных рыбак .
— Просім не пудрыць нам мазгі, пані Раіда, — раззлаваліся мы, — 

камедыяй з рыбкамі нас ужо не задурыць!
— Я больш нічога не магу вам сказаць .
на гэтым наша з Раідай гутарка скончылася . мы далі загад не спускаць 

з яе вачэй, каб жанчына часам не ўцякла з горада; мы адчувалі, што вось-
вось разблытаем жахлівы клубок крыміналу, кодла блюзнерства і брахні, 
якое пачало жыць у нашым горадзе і скампраметавала яго, заставалася толь-
кі знайсці Кацярыну або таго, у каго яна закаханая . мы ўжо чулі водар пе-
рамогі .

Тады ж прыйшоў бацька Завадскага і сказаў, што ягоны сын скончыў 
жыццё самагубствам . Засіліўся на ўласным рамяні .

нам нібы далі аплявуху . Два трупы — і нічога канкрэтнага . нехта казаў, 
што смерць Завадскага не ляжыць на нашым сумленні, бо мы не маглі ве-
даць, што ў яго такая ўразлівая псіхіка, да таго ж чалавек не наважваецца на 
самагубства за адзін дзень, ліхая думка павінна выспяваць у ім цягам 
трывалага часу . хтосьці іншы дадаў, што Завадскі рана ці позна ўсё адно 
зрабіў бы тое, што зрабіў, цяга да самагубства была ў яго ў крыві (пра цягу 
Завадскага да гомасэксуалізму мы па-майстэрску не прызналіся нават самі 
сабе), а патэнцыйныя самагубцы (як, зрэшты, і патэнцыйныя геі) нічога 
карыснага гораду не прынясуць .

Усе мы былі на пахаванні і намагаліся суцешыць пані Завадскую . Па-
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хаванне для нас як абавязак . на пахаванні мы даем зразумець людзям, якія 
застаюцца жыць, што яны не адны і што горад апякуецца імі . Пані Завад-
ская не папракнула нас ніводным словам . Факт, што яе сын скончыў з са-
бой, мы не разгалошвалі — паведамілі ўсім, што хлопец усяго толькі заснуў 
у ваннай . нехта сказаў, што, магчыма, так было насамрэч . Часам брахня 
міласэрнейшая за праўду, дадавалі іншыя .

мы намагаліся падтрымліваць у сабе баявы дух, але тое, што сталася, 
кінула ў нашыя душы зерне расчаравання . мы паддаліся лёгкаму дэкадансу . 
Упершыню пачалі азывацца нясмелыя дакоры наконт мэтазгоднасці нашае 
дзейнасці, хтосьці казаў, што, магчыма, горад не патрабуе такіх ахвяр, 
магчыма, ён існуе толькі для таго, каб у ім існавалі мы, бо што ж такое го-
рад — сетка каналізацый, гарызантальная тэрыторыя, памножаная на 
вертыкаль шматпавярховых будынкаў . Іншыя адказвалі: а як жа грамадства, 
як ягоная жыццесцвярджальная мараль, няўжо шчаслівая будучыня нашых 
дзяцей не заслугоўвае невялікіх ахвяр?

Тады падымаўся стары паляк Вітальд і казаў, што даўно, калі Галіччына 
належала да адзінага дзяржаўнага ўтварэння з Венецыяй і Віеннай, у яго 
былі бацькі, якія ішлі на вялікія ахвяры, толькі каб забяспечыць яму, Ві-
тальду, шчаслівую будучыню . І што з таго, павышаў голас Вітальд, хіба я 
шчаслівы? хіба я магу зараз паглядзець бацькам у вочы і шчыра запэўніць 
іх у тым, што іхныя ахвяры былі не дарэмнымі?

— не магу! — амаль крычаў Вітальд, — бо іхныя ахвяры былі 
дарэмныя! Бацькі зрабілі нешчаслівымі і сябе, і мяне, бо я памятаю, што 
гэтыя ахвяры прыносіліся дзеля мяне! а зараз я пакутую ад падазрэння, 
што бацькі спецыяльна так зрабілі, каб я потым пакутваў на дакоры сумлен-
ня . Яны нібы зрабілі мяне вінным у сваім няшчасці, хоць, думаю я цяпер, 
яны ўсё адно былі б няшчаснымі . Такім чынам (Вітальд страшэнна 
расхваляваўся) яны скінулі віну за сваё няшчасце з сябе на мяне .

— Госпадзе, — скрушна пахітаў галавою максім Голенькі, — няўжо 
мы памыліліся? няўжо асабістасць павінна цаніцца вышэй за калектыў? 
няўжо інтарэсы асабістасці прэвалююць над інтарэсамі грамадства, а іхныя 
дзівацтвы — над грамадскай этыкай і мараллю? няўжо правільней пакі-
нуць у спакоі Раіду і Кацярыну?

нехта адказваў:
— але ж, магчыма, калі мы не ўмяшаемся, станецца штосьці нашмат 

страшнейшае, чым два трупы? Заставацца ў няведанні — значыць падста-
віць пад небяспеку ўвесь горад!

— Да таго ж, — уладным тонам працягнула пані Грэхава, — нам ЦІ-
КаВа!

Кацярыны не было ўжо сем дзён .
Пакуль што мы не маглі дзейнічаць, бо мы не ведалі, як трэба дзейні-

чаць . мы баяліся зноўку выкінуць дурасць, таму палічылі за лепшае 
вычэкваць і тым часам завяршылі некалькі дробных спраў .
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мы яшчэ раз нанесці Раідзе візіт . мы сказалі ёй, што Кацярына ў ка-
госьці закаханая, і гэта неяк магло спрычыніцца да ейнага знікнення . 
магчыма, яна ўцякла з гэтым чалавекам, магчыма, Раіда не ўхваляла 
Кацярынінага захаплення, і, калі Раіда ведае, пра каго ідзе размова, няхай 
лепш скажа нам . мы зможам дапамагчы ці прынамсі вызначыць, дзе 
Кацярына перахоўваецца .

— адкуль вы ўзялі, што Кацярына ў кагосьці закаханая? — спытала 
нас Раіда .

— Цяпер гэта ўжо няважна, — мы насамрэч так думалі .
— Я перакананая, што вы памыляецеся . У дзевятнаццаць год дзяўчаты 

нікога не кахаюць .
Раіда блефавала — мы зразумелі выразна, але сілу ўжываць не 

наважыліся .
Ужо на парозе Раіда нам сказала:
— Яна хутка вернецца, наловіць у моры акварыумных рыбак — і вер-

нецца .

Што ж, вырашылі мы, а перадусім — пані аранец, — трэба рабіць тое, 
чаго ад нас вымагаюць абставіны . аперацыю назвалі «нептун» . Яе 
выкананне даручылі Гаральду .

Пані Загнібяда даўжэй затрымала Раіду ва ўніверсітэце, і Гаральд праз 
гаўбец таемна прабраўся ў яе з Кацярынай кватэру . Рупліва агледзеў па-
мяшканне, вылучыў усё, што, на ягоную думку, было падазроным, перахаваў 
жучкі ў інтымнейшыя месцы і праз паўгадзіны вярнуўся да нас .

— Гаральдзе, што ты мусіў зрабіць у кватэры Раіды і Кацярыны? — 
дапытвалася пані аранец .

— мусіў рупліва агледзець памяшканне, вылучыць усё, што мне здас-
ца падазроным, перахаваць жучкі і вярнуцца да вас .

— Добра, — працягвала аранец, — а што табе мусіла падацца пада-
зроным?

— акварыум з рыбкамі-тэлескопамі, — Гаральд пачаў трохі нервавацца .
— І ты прынёс акварыум з рыбкамі?
— Прынёс акварыум .
— акварыум мы бачым . але ён пусты . Рыбак няма .
— няма .
— а дзе яны падзеліся?
— Яны выплылі з акварыума і ўцяклі праз фортку .
— Ты бачыў, як яны гэта зрабілі?
— Бачыў, у ноч перад тым, як знікла Кацярына .
— а хто зняў з акварыума рэшата?
— Раіда .
— навошта?
— Яна думае, што рыбкам патрэбная свабода .
— а хіба не патрэбная?
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— Рыбкам? Патрэбная .
— а як ты, Гаральдзе, разгледзеў у цямрэчы, што праз фортку ўцякалі 

ўласна рыбкі?
— мне здалося, што тое былі рыбкі . а цяпер бачу — акварыум пусты . 

Вось я і вырашыў .
— Чаму ж ты не сказаў нам раней?
— Бо я не ўмею сур’ёзна і шчыра гаварыць пра рыбак .

Вось што нам данеслі Раідзіны студэнты .
Раіда чытала ім у акварыуме лекцыю (так студэнты называюць 21-ю 

аўдыторыю) . Раіда стомленай не выглядала, але, як стала вядома пазней, 
яна проста наклала на твар багата пудры . Распавядала пра прэрагатыву фа-
лічнага над нефалічным у грэцкай міфалогіі і пра тое, што ў грэцкай міфа-
логіі безліч выпадкаў кахання між мужчынамі . апалон — вядомы бісэксуал, 
ён мог кахаць і Дафну, і Кіпарыса, а некаторыя героі, казала Раіда, адкрыта 
гідзяцца каханнем жанчыны, напрыклад, Дафніс, Гермафрадыт, нарцыс . 
аднак каханне між жанчынамі грэкаў не цікавіла . Яны баяліся яго, таму ка-
лі й выяўлялі нешта падобнае, дык у найбольш непрывабных фарбах . міф 
пра Скілу і харыбду — адна з такіх выяў .

Студэнты даслоўна паўтарылі тое, што сказала Раіда .
Скіла была прыгожай німфай, у якую закахаўся марскі бог Глаўк і якая 

не прымала каханне як ягонае, так і іншых жаніхоў . Чараўніца Кірка, зака-
ханая ў Глаўка, ператварыла Скілу ў марскую пачвару з шасцю сабачымі га-
ловамі, трыма радамі вострых зубоў у кожнай пашчы і дванаццаццю нагамі . 
Скіла пасялілася ў пячоры над пратокай між Італіяй і Сіцыліяй . а насу-
праць жыла харыбда — пачварына ў выглядзе страшэннага калаўроту, якая 
тройчы на дзень каўтала і вывяргала ваду пратокі . Каханне двух жаночых 
пачаткаў увасобілася ў каханні дзвюх пачвар, і яно стала для маракоў 
найбольшым жахам .

апошнія словы Раіда прамаўляла каля вакна . на некалькі хвілін яна за-
мерла, затым павярнулася і скончыла: «Грэкі ўспрымалі жаночае каханне як 
пагрозу грамадству, як акт дэструкцыі і выраджэння . Скіла і харыбда 
ізаляваныя ад свету прыгожага, адзіная ўцеха для іх — не разумець маштаб 
сваёй пачварнасці . але грэкі міласэрныя . Яны апраўдалі любое каханне . 
Яны прыдумалі фатум» .

У вакне — запэўнілі студэнты — Раіда пабачыла Кацярыну, якая сядзе-
ла на бардзюры пад універсітэтам і паліла .

— Калі ласка! — крыкнула пані Грэхава . — а я не казала?

Яны нам не спадабаліся ад самага пачатку . Для чужынцаў нам не шка-
да ані горада, ані ягоных рэсурсаў, але гэтыя дзве жанчыны, якія ў вольны 
час размаўляюць пра рыбак, ядуць аўсянае печыва, знікаюць немаведама 
куды, а тым больш — нахабна паляць пад універсітэтам, — нам не да душы . 
асобна супраць Раіды мы нічога не мелі, нам патрэбныя кваліфікаваныя 
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выкладчыкі . Супраць Кацярыны — таксама . але разам яны рабіліся нейкай 
небяспекай, штосьці ў іхным саюзе было ненатуральным .

— Дык вось, — аналізавалі мы, — Кацярына вярнулася . Дадзеных пра 
тое, дзе яна была, у нас няма . Дапытвацца ў самой Кацярыны — некультур-
на, ды й сумнеўна, што яна скажа праўду . мы зноў засталіся з носам . але 
гэта яшчэ нічога не значыць .

Слова ўзяў пан Гаўрылюк, чалавек вельмі дасведчаны і разумны, мы 
нават здзівіліся, чаму ён дагэтуль маўчаў . Гаўрылюк увогуле меў мяккі, 
памяркоўны характар, шмат хто падазраваў, што ён верыў у людскую 
дабрыню, бо заўсёды прагнуў апраўдаць чыесьці кепскія ўчынкі, больш 
вінаваціў не самога чалавека, а грамадства, якое зрабіла яго такім («а-а-а-а, 
гэта лягчэй за ўсё, пане Гаўрылюк», — пярэчыла пані Грэхава) . Так і цяпер . 
Гаўрылюк сказаў:

— мне здаецца, шаноўнае таварыства, што нашыя дзеянні надта 
агрэсіўныя датычна Раіды і Кацярыны . мы чамусьці ад самага пачатку былі 
на іх злыя . але хто з нас спрабаваў дапамагчы жанчынам, падаць ім у цяж-
кі момант руку дапамогі? ніхто . мы хуценька асудзілі іх, але з чалавекам не 
ўсё так проста . на маю думку, трэба паспрыяць таму, каб Раіда і Кацярына 
сталі такімі, як мы . Трэба ім даверыцца, паказаць ім, што яны аточаныя кло-
патам, што мы заўсёды гатовыя ўсё зразумець і прабачыць . хто з нас не 
збіваўся з добрага шляху на падманны?

мы прызналі, што Гаўрылюк мае рацыю, і на хуткую руку вырабілі 
план дзеянняў . аперацыю назвалі «Сузор’е арыёна» .

Згодна з планам мы завіталі да Раіды і Кацярыны ў суботу ўвечары . 
Жанчыны акурат збіраліся класціся спаць . Валасы ў Кацярыны былі 
расплеценыя і ўскудлачаныя, а выглядала яна яшчэ худзейшай і бялейшай, 
чым да знікнення .

— З вяртаннем, — звярнуліся мы да Кацярыны, — добра адпачылі на 
моры?

— Я не была на моры, — адказала Кацярына .
— Дзіўна, Вашая маці казала нам, што Вы на моры .
— Яна схлусіла .
мы ніякавата патаўкліся ў калідоры, мы адчувалі сябе трохі нязручна, 

бо якая нам справа да таго, дзе была Кацярына?
— Уласна, мы прыйшлі з іншай прычыны, — сказаў жанчынам пан 

Гаўрылюк . Ягоны твар ззяў непадробнай шчырасцю і дабрынёю . — мы 
прыйшлі прасіць вас прадаць для ўніверсітэта тэлескоп . Універсітэт даўно 
вылучыў на гэта сродкі, вось мы і вырашылі спачатку спытаць вас, можа, 
тэлескоп вам не вельмі патрэбны, займае ў кватэры багата месца, а вас двое, 
амаль дарослая дачка, якая хоча свабоды і незалежнасці, будзе больш 
прасторы, да таго ж — за ўтаргаваныя грошы вы зможаце прыдбаць меншы 
тэлескоп і зняць кватэру з большай жылой плошчай . ад продажу і вы будзе-
це задаволеныя, і мы .
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З калідору мы зазірнулі ў пакой . Ён сапраўды нічога, апроч аднаго лож-
ка і тэлескопа, не мог змясціць .

— Даруйце, але тэлескоп мы не прадаем, — сказала Раіда .
— О, — захваляваўся Гаўрылюк, — вы не думайце, мы даем добрыя 

грошы, цана на тэлескопы трохі ўпала, але мы гэтага не ўлічылі на вашую 
карысць, ніхто за тэлескоп вам больш не дасць .

— але мы тэлескоп не прадаем, — паўтарыла Раіда, і Гаўрылюк ледзь 
не заплакаў .

— мы вас вельмі просім, нам надзвычай тэлескоп патрэбны, мы хочам 
праз два дні адкрываць факультэт «астраноміі і вывучэння неба», а без 
тэлескопа які можа быць факультэт! нас засмяюць! Злітуйцеся з нас!

— Падобны тэлескоп я бачыла ў Будынку тэхнікі на праспекце міру, 
купіце там .

— Так, але як вы не разумееце, — прастагнаў Гаўрылюк-Добрае-Сэрца, 
— мы хочам вам дапамагчы! атрымаеце грошы, здымеце іншую, не такую 
цесную, кватэру, з двума пакоямі, адна будзе Ваша, пані Раіда, іншая — Ва-
шай дачкі, навошта таўчыся ў адным пакоі і на адным ложку? Купіце фіран-
кі, каб ніхто не зазіраў у вокны, і будзеце жыць сабе доўга і шчасліва, як усе 
людзі .

— Вашая прапанова нас не цікавіць, — сувора паўтарыла Раіда, і мы 
канчаткова пераканаліся, што нічога з таго не будзе . Гэтым жанчынам не 
патрэбная наша дапамога . Гаўрылюк памыліўся .

— але жыць у такім цесным пакоі двум жанчынам ані нязручна! — не 
мог змірыцца з паразай Гаўрылюк . — хіба вы не саромеецеся адна пры ад-
ной пераапранаць бялізну? У двух пакоях жыць нашмат лепш! Калі не хоча-
це прадаваць тэлескоп, то вазьміце грошы так, здымеце большую кватэру, 
завесіце вокны фіранкамі!

Чалавечнасці Гаўрылюка не было межаў . Ён ледзь не на каленях прасіў 
Раіду прыняць грошы, але зразумела, што яна іх не ўзяла .

мы развіталіся з жанчынамі і выйшлі . Гаўрылюк ніяк не мог адысці . 
Ягоныя мазгі працавалі ў адзіным рэчышчы: трэба ўратаваць іх! Іх яшчэ 
можна ўратаваць! але мы прытрымліваліся іншай думкі . Шчыра кажучы, 
мы і не сумняваліся, што ўсё скончыцца менавіта так і што высілкі нашыя 
выявяцца марнымі .

— Пане Гаўрылюк, гэта не Вашая віна, — супакойвала Грэхава донкі-
хота, — Вы намагаліся дапамагчы, Вы зрабілі ўсё, што ў Вашых сілах, але 
з імі па-чалавечы не выходзіць .

мы самі спакавалі іхныя рэчы . не цырымоніліся . Удзень зайшлі ў іх-
ную кватэру (ключ падабраў максім Голенькі), спакавалі валізы з касметыкай 
і вопраткай, звязалі ў стосы кніжкі (мы б іх адразу адправілі поштай, але не 
ведалі, куды жанчыны пададуцца), абгарнулі тэлескоп цэлафанам і селі ў 
калідоры чакаць . Пані аранец шалела .

— Вы што думаеце? — крычала яна . — Рыбы з’явіліся зноў!
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Вынесла з пакоя акварыум .
— Гэта ж трэба мець такое нахабства! мы ім адно, а яны нам другое!
нядоўга думаючы, спусціла рыбак у туалет .
Раіда і Кацярына вярнуліся з універсітэта а пятай . Каб аж надта, дык 

здзіўленымі яны не выглядалі . напэўна, адчувалі за сабой віну . Калі б вас 
хто-небудзь сілком высяляў з горада, вы б спрабавалі бараніцца?

— мы афіцыйна даводзім да вашага ведама, шаноўныя жанчыны, — 
так распачала сваю прамову пані Грэхава, — што далей заставацца ў нашым 
горадзе вы не можаце . Гэта супярэчыць законам не толькі нашага горада, 
але й чалавечай маралі ўвогуле . мы не будзем разгалошваць прычыну ва-
шага ад’езду, бо, па-першае, не хочам дурной славы, па-другое, баімся па-
даць дурны прыклад моладзі, якая глядзела на Вас, пані Раіда, як на 
аўтарытэт . Годзе што-кольвек пярэчыць — мы ўсё ведаем . Спадзяемся, 
шаноўныя жанчыны, вы ацэніце нашую тактоўнасць і паблажлівасць, па-
колькі мы маглі вас і арыштаваць . але зноў жа такі — не хочам розгаласу . 
У гэтым канверце, Раіда, Ваш заробак і стыпендыя Кацярыны . У пакеце — 
аўсянае печыва і некалькі пляшак гранатавага соку . на дзень дарогі хопіць . 
Рыбак пані аранец не стрымалася і са злосці спусціла ў туалет, таму мы ад-
шкадуем іх вам у грашовым эквіваленце . Кніжкі мы поштай яшчэ не 
выслалі, бо не ведаем, куды вы маеце намер падацца . аднак куды б вы ні 
падаліся, памятайце, што ўсе гарады — падобныя да нашага — гэта сцірты 
сена, у якіх не схаваецца ніводная голка .

І пасля таго мы больш не бачылі Раіду і Кацярыну . Яны забралі свае 
рэчы і паехалі ў невядомым кірунку . нехта казаў, што яны ўсё адно выглядалі 
шчаслівымі, нібы зусім не адчувалі за сабой віны, спакойна селі ў цягнік і 
доўга разам назіралі з вакна, як наш горад ад іх аддаляўся . нехта наракаў, 
што цяпер у горадзе нудна жыць . нехта пабойваўся, што, магчыма, нашыя 
падазрэнні былі памылковымі . але большасць так не думае .

Пераклала з украінскай ліда Наліўка.

Ліда Наліўка, нарадзілася ў Менску ў 1987 годзе, 
скончыла беларусістыку філалагічнага факультэта 
БДУ, займаецца літаратурным рэдагаваннем, лю-
біць мовы як такія, перакладае з імпэтам.
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ЗеМляК прО ЗеМляКа

Олександр Ільїн
« народився 1956 року у невеличко-

му україномовному місті Верхньодніпровськ 
Дніпропетровської області, що стоїть на ви-
сокому березі могутнього Дніпра . Колись тут 
був козацький зимівник, потім місцевих коза-
ків царські влади зробили кантоністами, які 
обробляли землю і одночасно 25 років служи-
ли в армії . мій предок — козак Голуб — брав 
з російською армією Париж, але рано помер, 
мабуть, від ран . Його вдова, залишавшись з 
малими дітьми на руках, одружилась з не-
йким росіянином Ільїним, який усиновив ді-
тей, щоб вони не служили 25 років в армії, як 
їх батько . 

моя бабуся антоніна Селітренникова — 
росіянка за походженням, родом з луганщини — з міста Попасна . Зараз біля По-
пасної проходить фронт, який беспосередньо проходить і через сусідне місто Зо-
лоте, де підчас війни з фашистами перебувала моя бабуся . Іронія долі — 1942 ро-
ку, півроку, фронт стояв в Золотому — в 300 метрах від бабусиного дому . Боляче, 
що росіяни, більшість яких мають родичів або близьких знайомих в Україні, під-
тримливають братовбивчу і підступну війну проти України, яку ораганізував за-
комплексований «наполеончик», щоб примірити на своїй голові імператорську 
корону і отримати титул — собиратель земель русских .

мої батьки, закінчивши Дніпропетровський університет, 1952 року приїха-
ли працювати до Бреста, тому з раннього віку я пов’язаний з Поліссям, де навчав-
ся в школі і прожив більшу частину свого життя . Воно стало для мене рідним . 
але постійно тягнуло на Велику Україну: навчався у Дніпропетровському універ-
ситеті, майже десять років викладав математику у Глухівському педагогічному 
інституті . Буреломна епоха розпаду Радянського Союзу викликала у мене заці-
кавленність історією . За останні 25 років видано чотири книги, а також написано 
більше 200 історичних і літературознавчих статей, які друкувались у наукових 
виданнях Білорусі, України, Польщі, Росії та Чехії . Інколи мені дорікають — ма-
тематишка займається історією . може і добре, що не маю історичної освіти, бо 
радянська і пострадянська історична наука просякнута брехнею, стереотипами, 
комуністичною і шовіністичною міфотворчістю . Сучасна історична наука потре-
бує саме свіжого і неупередженого погляду .

 Виховивувся у російсьскомовній родині, не вчив української мові у школі, а 
у Глухові довелось читати лекції українською . напевно, в цьому допомогла укра-
їнська підсвідомість .

УКР
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андрій Крижанівський —  
український письменник-неоромантик  
із берестейського полісся

Сімійні обставини змусили повернутися на Полісся . Раніше не дуже цікави-
ла мова місцевих поліщуків . Після повернення став прислухатися до їх мови, не 
помітив різніці з мовою глухівчан . Все більше схиляюсь до думки, що саме на 
Поліссі виникла українська мова, а можливо — і слов’янська . Історія Полісся ма-
ло дослідована, тому намагаюсь заповнити цю лакуну . написав у співавторстві 
монографію «Очерки истории культуры Пинщины (Іх— нач . хх вв .)», де зібрав 
майже всю інформацію про серце і душу Полісся . У планах її продовження до 
1954 року .

на мій світопогляд найбільш повпливав дід Євген Ільїн, який цікаво розпо-
відав про дореволюційне життя (на його погляд, золотий час), революцію, грома-
дянську війну, Голодомор, війну з фашистами . Побувавши в німецькому полоні, 
вчитель-фізик дід Євген був у СРСР все життя людиною другого гатунку — йому 
не дали звання заслуженого вчителя УРСР . Він не був національно свідомим 
українцем, але ненавидів радянську владу — за її підступність і брехливість . ме-
не теж нудило тоді від цієї атмосфери брехні і лицемірства . Розповіді діда про Го-
лодомор і війну, одна фраза моєї мати про те, що за 25 років життя при Сталіні 
жодного дня вона не була ситою, слухання «ворожих» радіоголосів призвело до 
висновка, що українці (нарівні з євреями) — найтрагічніша нація у світі, для якої 
єдиний порятунок — створення власної держави . Тому, живучи на Сумщині, з ра-
дістю голосував 1 грудня 1991 року за незалежність України, і плакав разом з 
диктором українського телебачення анатолієм Бондаренком, який оголошував 
приголомшливі результати всеукраїнського референдуму . »

1 Крижанівський андрій // Енциклопедія украї-
нознавства . Київ, 1996 . Т . 3 . С . 1175 .

2 Куценко л . «Дикий татарчук» // Слово і час . 
1998 . № 7 . C . 67—68 .

Про життя і творчість талановито-
го українського письменника андрія 
Крижанівського мало відомо . Два ряд-
ки в «Енциклопедії україно знав ства»1 . 
а також невеличка стаття «Дикий 
татарчук»2 літературознавця леоніда 
Куценка, в якій є деякі недокладності . 
Спробуємо написати більш-менш роз-
горнуту біографію андрія Крижанів-
ського та оцінити стисло його твор-
чість .

андрій Крижанівський народився 
13 квітня 1906 року в польському місті 
Радом, де його батько микола Крижа-

Андрій Крижанівський (1923 р.)
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нівський працював судовим чиновником . Спочатку розповімо про його 
отця  .

микола Климович Крижанівський народився 31 жовтня (за ст . ст .) 1876 
року в місті Тульчин Подільської губернії в родині протоієрея . Після закін-
чення юридичного факультету Київського університету 1901 року він був 
скерований на роботу чиновником до Царства Польського, де служив на 
Привіслянській залізниці . 3 липня 1905 року микола Крижанівський одру-
жився з лідією Давидівною Підгурською (1884 року народження) . 5 верес-
ня 1908 року Крижанівський був призначений земським начальником у 
Брестській повіт Гродненської губернії . на початку 1914 року його призна-
чили мировим суддею в ломжинську губернію, але з початком світової ві-
йни він разом з родиною виїхав до Санкт-Петербургу, де служив на різних 
судових посадах . Після жовтневої революції микола Крижанівський повер-
нувся на батьківщину, служив мировим суддею Брацлавського округу По-
дільської губернії . Будучи українським патріотом, він прийняв активну 
участь у Визвольних Змаганнях свого народу . Українська поетка наталя 
лівицька-холодна (1902—2005) писала про нього: «(…) правника миколи 
Крижанівського, який увесь час був з урядом УнР, був дуже відданий Пет-
люрі і приятель мого батька1 . Родину свою він вивіз з підсовєтської України 
вже по закінченні Визвольних Змагань, так що андрій встиг побувати в 
комсомолі . Це коротке перебування зробило з нього переконаного комсо-
мольця, і батько, як сам андрій пізніше зі сміхом оповідав, мусів з нього то-
го комсомольця «вибивати різками»»2 .

1 Її батьком був андрій лівицький (1879—1954) — президент Української народної Республі-
ки (1926—1954), після вбивства Симона Петлюри .

2 лівицька-холодна н . Видавництво «Варяг» // Cучасність . 1980 . № 11 . С . 8 .

Лідія КрижанівськаМикола Крижанівський
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Польська влада вважала, що микола Крижанів-
ський був міністром фінансів в уряді Симона Пет-
люри . Разом з українською армією Петлюри він опи-
нився у Польщі, яка 1918 року здобула свою неза-
лежність . Спочатку микола Крижанівський з роди-
ною оселився у поліському місті Пінськ, а у 1922 
році переїхав до Бреста, який став центром Полісь-
кого воєводства . Там він працював чиновником у 
міському магістраті . У Бресті микола Крижанів-
ський став активним діячем українського руху: був 
одним із організаторів культурно-освітянського то-
вариства «Просвіта на Поліссі» . Перша «Просвіта» 
у Бресті була створена ще у 1918 році з ініціативи 
комісара холмської губернії Олександра Скоропис-
Йолтуховського (1880—1950) . Коли в лютому 1919 
року поляки зайняли Брест, то «Просвіта» була ни-
ми заборонена . лише 1923 року з третьої спроби 
«Просвіта» була зареєстрована польськими влада-
ми . Її головою став місцевий лікар, депутат поль-
ського Сейму Василь Дмитріюк (1890—1973) . «По-

жвавив свою діяльність драматичний гурток при «Просвіті» — постанов-
кою таких українських п’єс, як «наталка Полтавка», «Дай серцю волю», 
«Жидівка вихрестка» та інші . Вистави мали чималий успіх, а головне, мали 
великий пропагандивний вплив на довколишнє населення, притягаючи йо-
го до всього українського»1 . Також у Бресті був створений український хор 
під орудою музиканта, адвоката Василя Пантелевича (1889—1943) . Корот-
кий час, у 1929 році, «Просвіту на Поліссі» очолював микола Крижанів-
ський, який тоді підтримував партію УнДО2 . За свою українську діяльність 
він так і не одержав польське громадянство .

Варто відзначити, що активну участь в діяльності «Просвіти на Поліс-
сі» приймав і юний андрій Крижанівський . У холмській газеті «наше жит-
тя» (3 лютого 1924 р .) читаємо: «20 січня в помешканні Просвіти відчитано 
було молодим співробітником культурно-освітньої секції п . а . Крижанів-
ським реферат на тему: Гетьман Богдан хмельницький . Реферат був добре 
оброблений, досить всебічно охарактеризовано епоху хмельниччини» . Ба-
чимо, що вже тоді юнак дуже цікавився історією України . При «Просвіті» 
була створена філія «Союзу Українок», першою головою якої стала андрі-
єва мати — лідія Крижанівська .

Із творів андрія Крижанівського слідує, що він закінчив гімназію . 
можна припустити, що він десь у 1926 році закінчив приватну російську 

1 Дмитріюк В . Дорогами війни і міра . 2012 . С . 81 .
2 Українське національно-демократичне об’єднання — найбільша українська політична партія 

у міжвоєнній Польщі .
3 народився в селі малі Щитники Брестського повіту в родині православного священика .

Василь Пантелевич
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гімназію у Бресті, котра була створена 1921 року . В Бресті діти російських 
й українських емігрантів навчалися, здебільшого, у цій гімназії .

можливо, що андрій вчився в одному класі з майбутнім українським 
письменником і журналістом Борисом Ольхівським1 (1906—1944), який 
приблизно у ті роки закінчив брестську російську гімназію . В 30-ті роки во-
ни створять щось на зразок творчого тандему .

Після перемоги 1922 року на парламентських виборах українських 
партій у Брестському виборчому окрузі депутати Сейму: Василь Дмитріюк 
і колишній вчитель російської гімназії Сергій хруцький (1887—1939?), 
православний священик і церковний історик Костянтин Зноско (1865—
1943) разом з «Просвітою на Поліссі» почали активну кампанію за перетво-
рення російської гімназії в українську . Під їх тиском перший директор гім-
назії Тимофій лось (1880—1953) пішов зі своєї посади . новим директором 
був призначений проукраїнськи налаштований вчитель Володимир Петру-
чик (1885—1954), але місцеві православні російські шовіністи не дали 
українізувати гімназію, вони невдовзі поставили на посаду директора свого 
ставленика Олексія Федяя (1879—?) . Просвітяни спромоглися лише ство-
рити приватну українську школу імені Олекси Стороженка . нагадаємо, що 
український письменник Олекса Стороженко (1806—1874) прожив останні 
роки життя і помер у Бресті, де і похований на Тришинському кладовищі .

У російській гімназії був міцний викладацький колектив, особливо — 
вчителі-філологи . Російську мову і літературу викладав видатний фолькло-
рист (дослідник давньоруських билин), літературознавець, історик, ассирі-
олог Олександр Григор’єв (1874—1940) . Блискуче викладав російську літе-
ратуру і Володимир Петручик . «Він також керував «Учнівським гуртком ім . 
О .С . Пушкіна» . Зібрання гуртка були присвячені, в основному, різним пи-
танням літературного характеру, реферати і доповіді — окремим письмен-
никам, влаштовувались «суди» над літературними героями (Базаров, хлес-
таков, Онєгін, Печорін) . Дискусії, за спогадами гімназистів, часто затягува-
лися на багато годин, продовжувалися дорогою до дому, а іноді і на наступ-
ний день не вщухали суперечки . Одним з яскравих проявів інтересу до ро-
сійської літератури були «Проблески» — літературний учнівський журнал»1 . 
Цей часопис не був рукописним, а видавався в друкарні .

можна припустити, що такі видатні педагоги, як Олександр Григор’єв 
і Володимир Петручик виявили і розвивали літературний талант андрія 
Крижанівського . Крім того, юнак заразився українським патріотизмом і 
любов’ю до української літератури у батька та його друзів-просвітян, читав 
багато книжок із бібліотеки «Просвіти на Поліссі», будинок якої знаходився 
поруч з гімназією . напевно, у бібліотеці були числа львівського часопису 
«літературно-науковий вісник», який видавав видатний український полі-
тичний діяч і мислитель, ідеолог українського націоналізму Дмитро Дон-
цов (1883—1973) . Юнака захопив затятий український патріотизм, дина-
мізм ідей і яскравість думок Дмитра Донцова, а саме — його ідея виховання 

1 Бируля Г . Искусство учить … // Брестский курьер . 2003 . № 40 .
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української нації в дусі сильної ніцшеанської 
людини і т .п . андрій Крижанівський вирі-
шив надіслати свої перші проби пера україн-
ською до знаменитого львівського редактора 
і мислителя . Донцову надіслані твори сподо-
балися своєю свіжістю і доброю літератур-
ною мовою . андрій Крижанівський став по-
стійним автором «літературно-наукового ві-
сника» . нам відомі п’ять прозових творів 
письменника, надрукованих у цьому часо-
пису:
1 . Східний поїзд; повість . — 1927 . Т . 94 .  

С . 198—211 .
2 . Сотня . (Романові Сімовичеві присвячую) . 

— 1928 . Т . 96 . С . 5—14 .
3 . Дороги . — 1929 . Т . 99 . С . 390—404 .
4 . Пісня про смерть . невідомому козакові . 

— 1931 . Т . 107 . С . 940—948 .
5 . Ешелони . — 1932 . Т . 108 . С . 306—320 .

Дмитро Донцов згуртував навколо часо-
пису «літературно-науковий вісник» (лнВ) молодих талановитих україн-
ських письменників, які пізніше склали знамениту «празьку школу»: Олега 
Ольжича (Кандиба, 1907—1944), Олену Телігу (1906—1942), наталю 
лівицьку-холодну (1902—2005), Юрія Клена (Бурггардт, 1891—1947), 
Оксану лятуринську (1902—1970), Уласа Самчука (1905—1987) та інш . 
Дмитро Донцов відкрив для українського читача поетів і прозаїків: Євгена 
маланюка (1897—1968), леоніда мосендза (1897—1948), андрія Крижа-
нівського, Юрія липу (1900—1944), Галю мазуренко (1901—2000) і Васи-
ля Кучабського (1895—1945) . андрій Крижанівський був тоді одним із улю-
бленців Дмитра Донцова, який називав молодого письменника «диким та-
тарчуком» .

У той час Дмитро Донцов іспитував шалений тиск з двох боків: від 
польських влад і шовіністів, а також від прокомуністичних українських ді-
ячів і літераторів . молоді письменники, учні Донцова, які переважно жили 
у Варшаві, вирішили підтримати «літературно-науковий вісник», що пере-
бував тоді на межі закриття . Вони задумали створити нове літературне 
об’єднання «Танк» і видавати часопис з такою самою назвою . Принаймні, 
так це пояснювали одні з лідерів цього об’єднання: Юрій липа і наталя 
лівицька-холодна (дочка тодішнього президента УнР андрія лівицько-
го — вірного соратника Симона Петлюри) . хоча, напевно, були й інші при-
чини створення «Танка», наприклад, — антипетлюрівська риторика Дми-
тра Донцова . Багато з цих молодих письменників або самі воювали у лавах 
армії Петлюри, або — їх батьки, звісно, що ця риторика їм не подобалася . 
Крім того, Донцов занадто тиснув своїм авторитетом на націоналістичну 

Дмитро Донцов
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письменницьку молодь, а їм хотілося мати 
свій літературний часопис, для більшої са-
мостійності, щоб головне місце у художніх 
творах мала естетика, а не ідеологія . Слова-
ми наталі лівицької-холодної можна оха-
рактеризувати політичну ідеологію «Тан-
ка»: «Патріотизм націоналістично-пет лю-
рів ського характеру»1 . Письменник Юрій 
Косач2 (1908—1990), які з часом відійшов 
від «Танка», писав у листі до Дмитра Дон-
цова: «Танк» буде черговою імпрезою пет-
люрівського спрямування, «хоч липа й за-
певняє мене про незалежність від усяких 
політичних концепцій . ( . . .) Коли я спитав 
ма ланюка й липу («кулеметчики» «Тан-
ка»), чому не йдеться найприрод нішим шля-
хом, тобто не віддається «Танка» до ласка-
вого вжитку лнВ-і, липа сказав, що це не-
вигідно, бо тоді б матеріяли йшли через при-
зму п . доктора [тобто Дмитра Донцова — Сергій Квіт]»3 . Борис Ольхів-
ський, друг Крижанівського, характеризував себе у своєму щоденнику, як 
«уенерівця» .

наприкінці 20-х років хх століття у Варшаві оселились два найвизна-
чніших молодих українських письменники: Юрій липа, що приїхав із По-
знані, і Євген маланюк — із Чехословаччини . У листі (23 .03 .1929 р .) до на-
талі лівицької-холодної Юрій липа писав: «Певне Ви вже дістали картку 
про заснування «Танка» (назва маланюка) — групи націоналістів-
літераторів . лнВ можливо, що упаде, — тоді нехай не думають большеви-
ки і всяка большевизанствуюча дрянь, що нема на них міцного п’ястука . В 
кожному разі як не журнал, то збірник повинні ми видати . хто є? Такі кан-
дидати: Ви — Єдина амазонка, Ваш муж, маланюк, мосендз, Стефанович, 
Чирський, мухин, Ковальський і, правдоподібно, Журба, Гончаренко, Пер-
фецький . З варшавського осередку, правдоподібно, треба залічити Косача, 
Коломийця, Чикаленка, лукасевича»4 .

В українських газетах з’явились оголошення, наприклад, у паризькій 
газеті «Тризуб» (23 .06 . 1929 р .):

 З мистецького життя
«Танк», об’єднання українських митців, розпочавши свою діяльність 

організаційну і перепровадивши її в головному, цілу свою увагу звертає на 
швидке видання зборника. Матеріяли просять надсилати, як в найшвидшо-

1 лівицька-холодна н . Видавництво «Варяг» … С . 7 .
2  Племінник великої української поетки лесі Українки .
3 Цит .: Квіт С . Дмитро Донцов . Ідеологічний портрет . Київ, 2000 . С . 48 .
4 Див .: лівицька-холодна н . Видавництва «Варяг»… С . 5 .

Наталя Лівицька-Холодна
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му часі на адресу адміністратора: Wasyl Krasnopilskyj, Podwalе 16, m. 15, 
Warszawa, Pologne.

До складу «Танку» прийнято останніми часами п.п. Андрія 
Крижанівського (Краків), М. Мухина (Падєбради), Олександра Кузьмина 
(Люблін), Миколу Ковальського (Париж), В. Євтимовича (Познань), Середу 
(Каліш).

Залишилось мало відомостей про саму діяльність літературного 
об’єднання «Танк»: маленький збірник «Статті про «Танк» (Варшава, 1929) 
зі статтями Ю . липи «лист до літераторів» і Є . маланюка «Група «Танк», а 
також спогади н . лівицької-холодної, що друкувались у часописі 
«Сучасність» . З цих документів видно, що члени літературного об’єднання 
пропагували оксиденталізм (орієнтація на західну культуру), ідею великої 
державності, радикальну незалежність від російської культури, культ 
героїзму і шляхетності, боротьбу з масовістю в культурі .

У Державному архіві Брестської області (ДаБО) виявлено кілька 
документів, що стосуються літературного об’єднання «Танк» . Справа в то-
му, що аж два письменники з цього об’єднання були родом із Поліського во-
єводства: андрій Крижанівський та авенір Коломиєць (1905—1946) . Така 
інформація занепокоїла воєводські влади, бо це могло означати посилення 
українського руху у воєводстві . Спочатку влади хотіли дізнатись про цілі і 
програму цього літературного об’єднання . В наступному документі1 (21 .11 . 
1929 р .) читаємо:

Слідче управління м. Варшави має нотатки Косача (…), що відносять-
ся до «Танка»,

а) Незалежна, самостійна, єдина українська держава.
б) Повна незалежність від всіх українських політичних концепцій.
в) Література — як основа відбудови народу, створення нового типу 

українця, громадянина — будівничого держави.
г) Пропаганда бойового націоналізму, повне визволення українського 

народу з-під влади його фактичних ворогів (поляків, росіян, румун і чехосло-
ваків).

д) Підбір членів, які цілком би відповідали вищевказаній ідеології.
Інформація про членів літературного угрупування міститься у двох на-

ступних документах:
(…) листопаду 1929 р. Пану воєводі в Луцьку
Звертаючись до листа від 21.VI. 1929 № 1364/2/Btjn., Міністерство 

внутрішніх справ повідомляє:
На початку жовтня поточного року в Варшаві вийшла невеличка бро-

шурка «Статті про «Танк», яка є проспектом якогось часопису «Танк», ко-
трий, згідно оголошенню, має з’явитись наприкінці 1929 р. Співпрацівника-
ми «Танка» у брошурці названі прізвища наступних осіб: В. Данилюк (Па-
риж), В. Краснопільський (Львів), Андрій Крижанівський (Краків), Микола 
Ковальський (Париж), Наталя Лівицька-Холодна (Варшава), Юрій Липа 

1 ДаБО . Ф . 1 . Оп . 9 . Спр . 1326 . арк . 31 .
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(Варшава), Євген Маланюк (Варшава), Леонід Мосендз (Прага), М. Мухин 
(Подєбради), Михайло Середа (Каліш), Олександр Стефанович (Прага), 
Микола Чирський (Ужгород), Святослав Шрамченко (Ченстохова), Петро 
Холодний — син (Варшава).

Не викликає сумнівів, що поява брошурки, як і намір видавання періо-
дичного часопису, тісно пов’язані з інформацією, що була в надісланому 
листі «Про українське художнє товариство «Танк»». Однак, як до сіх пір, 
не зроблено з боку «танківців» жодних намагань в керунку легалізації ста-
туту. Зміщені у брошурці статті нічим не вказують на існування органі-
зованого товариства, говориться лише про «групу». Організаційна форма 
«Танка» залишається поки невідомою.

Як видно із проспекту, група «Танк» ставить перед собою задачу орга-
нізаційного об’єднання українських художніх сил в еміграції (у широкому 
смис лі того слова) під гаслом бойового націоналізму, щоб спрямувати в цьо-
му керунку працю в усіх царинах культурного життя, створювати і поши-
ряти в українським суспільстві основи ідеології національного визволення.

«Одна з багатьох причин того — говорить згадана брошурка, — що 
наша революція не була нами цілком використана, безумовно не вистачало 
виробленої ідеології. Збройна боротьба йшла під знаком стихійної емоції, 
яка ніколи не може осягнути ширших історичних перспектив… Отже 
об’єднання духовних працівників, яким має бути наша організація митців, 
стане тою ідеологічною кузнею, в якій будемо виковувати і гартувати ду-
ховну зброю національної активності… Хто, як не поети і художники, му-
зики і журналісти, повинні бути духовним штабом національного руху».

Ці кілька цитат достатньо характеризують цілі «танківців».
Одним з організаторів товариства (групи) «Танк» є, як повідомило 

тамошнє воєводське правління, Юрій Косач, щодо котрого М. Внутр. С. 
отримало інформацію (копія у додатку), яка вказує, що головну увагу «тан-
ківці» звертають на терен Волині, при чому їх намаганням буде приготу-
вання відповідного грунту для створення великої організації волинських на-
ціоналістів, ідеологія якої у принципі не відрізнялась би від ідеології мало-
польських українських сепаратистів. У світлі цієї інформації (секретної — 
досі не підтвердженої з інших джерел) уявляється «Танк» як організація з 
наскрізь антидержавними тенденціями.

Повідомляючи вищезгадану інформацію, М. Внутр. С. прохає про звер-
тання уваги на групу «танківців» і на особи, які до неї наближені, а також 
про інформування міністерства про всі прояви діяльності цієї групи на те-
рені воєводства.

Копію цього листа отримують воєводські правління: Львів, Станіс-
лав, Тернопіль, Люблін, Полісся.

За начальника відділу
доктор Пшиборовський
міністерський радник1

1 ДаБО . Ф . 1 . Оп . 9 . Спр . 1326 . .арк . 30 .
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У додатку до цього листа подається 
план Юрія Косач щодо створення націона-
лістичної організації на Волині . Другий 
лист написаний до поліського воєводи .

Комісаріат уряду Варшави, 
28 червеня 1930 р.
ст. м. Варшави Пану поліському воєводі
Nr. T.B. 4435/30 в Бресті н/Б
Тов. «Танк», а також
діяльність Авеніра Коломійця
Щодо листа пана Воєводи від 29.IV. 

1930 р. за Nr. PN.7/3 доношу наступне: 
Літературно-художнє товариство «Танк» 
було закладено у Варшаві 17.ІІ. 1929 р. Зі 
слів засновників, «Танк» є організацією 
бойових сил національного мистецтва, яка 
висуває постулати культу героїзму і 
шляхетності, великодержавності, протидії 
лиху і орієнтації на Захід (спирання на 
західну цивілізацію).

Засновниками «Танка» і членами його 
перший групи («гуртка») у Варшаві були:

1. Коломиєць Авенір, син Каленика і 
Антоніни, народився 1908 р. в Городцю 
Сарненського повіту, студент православної 

теології, замешкує на вул. Брудновській № 14. У 1928 році був видалений із 
гуртожитку православної митрополії за саботування діючого там 
регламенту. Ці правила, за думкою студентів, були скеровані для усунення 
їх від впливу варшавської української колонії і для сприяння русифікаційним 
впливам. Коломиєць є членом української корпорації «Чорномор’є». У 
жовтні 1929 року був видалений з «Танка» за співпрацю з часописом «Нові 
шляхи», який видається в Львові і субсидується «Советами».

2. Косач Юрій, син Миколи і Наталі, народився 1909 р. в Колодяжному 
Ковельського повіту, православний, холостий, студент права, замешкує на 
вул. Брудновській № 14. Косач є членом правління корпорації «Чорномор’є» 
у Варшаві, вкрай вороже налаштований щодо Польської держави, 
залишається у контакті з ПУН1 у Празі (чеський), а також з радянською 
Україною. Разом з Коломійцем був видалений з «Танка» за співпрацю з 
часописом «Нові шляхи».

3. Лівицька-Холодна Наталя, дочка Андрія і Марії, 27 років, замужня, 
православна, замешкує на вул. Фільтровій № 63, дочка Андрія Лівицького, 
теперішнього проводиря всієї політичної української еміграції УНР.

4. Липа Юрій, син Івана і Марії, народився 1900 р., православний, 
1 мабуть, Провід Українських націоналістів .

Борис Ольхівський
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холостий, доктор медицини, азилянт [особа, яка 
добивається притулку . — О.І.], замешкує на вул. 
Древяній № 10 к. 1. Липа є членом корпорації 
«Чорномор’є», а також членом Головної Управи 
УЦК1. Як вище зазначено, Липа має репутацію 
особи, непевної з політичної точки зору, досі од-
нак нелояльності щодо УЦК активно не вияв-
ляв.

5. Маланюк Євген, син Філомена і Гликерії, 
народився 1897 р., православний, жонатий, 
інженер-агроном, азилянт, замешкує на вул. 
Кручій 21. Рік тому прибув із Чехословаччини, де 
закінчив сільськогосподарську академію в Подє-
брадах. Про прибуття Маланюка до Польщі 
старався УЦК.

6. Холодний Петро, син Петра і Марії, наро-
дився 1902 р., православний, жонатий, художник-
маляр, замешкує на вул. Фільтровій № 63, чоло-
вік вищезгаданої Наталі Лівицької, син генераль-
ного представника УЦК на терені Львівського 
воєводства.

7. Снегура Кирило, син Степана і Оксани, народився в 1888 р. у Києві, 
православний, холостий, лікар Каси хворих, замешкує на вул. Шопена 15/17. 
Був лікарем в армії отамана Петлюри, після закінчення польсько-
більшовицької війни був інтернований до Щипйорна, де у 1922 році підо-
зрювався в співпраці з радянською розвідкою. Тривале спостереження, що 
провадилось на терені Варшави і Торуня, дало негативний результат. По-
ведінка Снегури у даний момент не викликає підозри.

«Танк» після видалення Косача і Коломійця втратив характер воро-
жої організації щодо Польської держави, групує літераторів і митців, пе-
ребуває під впливом УЦК. «Танк» до сіх пір адміністративною владою не 
був легалізований.

Наталя Лівицька, Євген Маланюк, Петро Холодний, Кирило Снегура 
мають бездоганну репутацію, і їх лояльність стосовно Польщі не викликає 
сумнівів. Юрій Липа не відіграє великої ролі і неправдоподібно, щоб він зміг 
спрямувати діяльність «Танка» на шлях ворога Польщі.

Крім вищезгаданих до «Танка» належить також Лев Чикаленко, се-
кретар Головної Управи УЦК, а також секретар правління Товариства до-
помоги українським студентам вищих навчальних закладів столичного міс-
та Варшави.

Детальнішої інформації про діяльність товариства «Танк», кількість 
1 Український Центральний Комітет у Польщі — організація емігрантів-військовців з наддні-

прянщини, заснована 1921 у Варшаві . Займалася культурно-освітньою діяльністю, правною опі-
кою і матеріально-допомоговою акцією для своїх членів .

Євген Маланюк
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відділів і розмір бюджету організації, а також про діяльність Авеніра Ко-
ломійця комісаріат досі не має.

За комісара уряду М. Лисовський
Начальник відділу громадської безпеки1

З цих документів видно, що було ще одно протиріччя між літератур-
ним об’єднанням «Танк» і Дмитром Донцовим: молоді митці не займали го-
стро антипольської позиції, бо ще пам’ятали і цінували союз між Україною 
і Польщею під час антибільшовицьких війн .

Виникає питання: хто ж був лідером «Танка»? наталя лівицька-
холодна писала: «Провідництво якось само собою перейшло в руки Юрія 
липи . Він був ідеологом і натхненником групи»2 . але польська поліція не 
вважала Юрія липу лідером «Танка» . на нашу думку, все ж лідером був Єв-
ген маланюк . недарма назву «Танк» придумав саме він .

Дмитро Донцов вбачив в об’єднанні «Танк» не спільника, а справж-
нього конкурента . Тому редактор «літературно-наукового вісника» почав 
боротьбу з літературним об’єднанням, яке насмішкувато називав «Танок» . 
Об’єднання «Танк» не проіснувало і року . Причинами його розпаду були: 
втручання Дмитра Донцова, вихід з «Танка» Юрія Косача з авеніром Коло-
мійцем і, мабуть, внутрішня конкуренція за лідерство .

Повернемось до життєпису андрія Крижанівського . Відомо, що у 
1928—1929 рр . він мешкав у Кракові, слухав курс права у Яґеллонському 
університеті . а з 1930 року Крижанівський став студентом Вищої торгі-
вельної школи (ВТШ) у Познані . місцева поліція підозрювала, що він був 
членом Української військової організації .

 Поліське воєводство Таємно
 Воєводська комендатура Поліському воєводському правлінню
 Слідчий відділ (відділ безпеки)
 в Бресті н/Б. в Бресті н/Б.
 19.IV. 1932 р.
№ 2036
 Крижанівський Андрій
 член У.В.О. — інформація
19.ІІ. 1932 р. слідчий відділ у Познані повідомив місцевий слідчий відділ, 

що в січні поточного року виїхав із Познані до своїх батьків, які мешкають 
у Бресті, Андрій Крижанівський, студент ВТШ, підозрюваний у 
приналежності до У.В.О. Названий закинув подальше навчання, вірогідно, 
з поводу хвороби.

У зв’язку з вищезгаданим встановлено, що Крижанівський, справді, 
приїхав до Бреста н/Б і замешкав у своїх батьків на ул. 3-го мая, д. 35, од-
нак встановлене спостереження за його особою, не підтверджує досі, що 
він оказує послуги У.В.О.

1 ДаБО . Ф . 1 . Оп . 9 . Спр . 1326 . арк . 31 .
2 лівицька-холодна н . Видавництво «Варяг» … С . 6 .
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Подальше спостереження продовжується, і про його результати по-
відомимо негайно.

Воєводський комендант Д.П.
Єжі Вадзіньський, комісар1

націоналістичні кола запропонували андрію Крижанівському створи-
ти на Поліссі українську скаутську організацію «Пласт» . Що з цього ви-
йшло розповідають архівні документи:

Поліське воєводство Таємно
Воєводське командування Поліському воєводі
Слідчий відділ (відділ безпеки)
в Бресті н/Б. в Бресті н/Б.
5 листопада 1930 р.
№ 6618
Крижанівський Андрій
Інформація
Повідомляю, що, згідно одержаної інформації із слідчого відділу Д.П. в 

Тернополі 29.ІХ. поточного року, при особистому обшуку Євгена Сениши-
на, студента ВТШ в Познані, який замешкує в Шилах Збаразького повіту, 
знайдено 2 листи, котрі стосуються пластівських справ. Сенишин заявив, 
що ці листи написані до його колеги Андрія Крижанівського, що замешкує 
у Бресті н/Б, з яким навчався у ВШТ, і разом з ним мешкав, а ці листи ви-
падково потрапили до його книги. Ці листи написав 18.ІІ. 1928 р. Володи-
мир Янів2, студент гуманітарного факультету в Львові, де замешкує на 
вул. Ринок 7 або 71, котрий, як виникає зі змісту його листів, є чільним ді-
ячем «Пласту» і входить до складу Головної ради в Львові, а також орга-
нізує він «Пласт» на Волині та Поліссі. Автор цих листів Янів, пишучи 
Крижанівському до Бреста н/Б., пропонує йому записатися до Головної ра-
ди, при чому доручає йому очолити пластівський гурток у Кракові, які скла-
дається зі студентів. Також Янів пояснює в своїх листах, що «Пласт» на 
Волині і Поліссі лічи коло 900 членів, призначенням яких є виховання україн-
ського народу і визволення України з неволі.

Одночасно зазначу, що Андрій Крижанівський (син Лідії і Миколи, чи-
новника магістрату м. Бреста) народився 1906 р., православний, украї-
нець, з 1928 по 1929 перебував у Кракові, зараз же навчається в універси-
теті «ВШТ» у Познані. Останні канікули провів у батька в Бресті н/Б., і в 
часі свого короткого перебування не виявив жодної діяльності.

В.о. воєводського коменданта Д.П.
Ст. Шура, надкоміссар
начальник слідчого відділу3

1 ДаБО . Ф . 1 . Оп . 9 . Спр . 1327 . арк . 7 .
2 Володимир Янів (1908—1991) — український громадсько-політичний діяч, науковець, психо-

лог, публіцист, поет .
3 ДаБО . Ф . 1 . Оп . 9 . Спр . 1170 . арк . 16 .
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Подамо лист Володимира Яніва до андрія Крижанівського, а другий 
лист Яніва, знайдений поліцею у Євгена Сенишина, був написаний до ке-
рівника краківського гуртка «Пласту» Зенона Залуцького (з проханням при-
йняти Крижанівського до їх організації) .

Львів, 18.02. 1928 р. Копія
 Дуже шанований товаришу!

Мабуть, здивовані, що пише Вам невідома особа. Так ось, я знаю ваше 
прізвище від доктора Дмитра Донцова, який характеризував Вас, як свідо-
му і чудову людину. Я маю доповідь керівників «Пласту» в справі організа-
ції Волині і Полісся, і мені потрібна допомога місцевих людей. Під час свого 
перебування на Волині і Поліссі заїжджав, між іншим, і до Бреста н/Б., де 
познайомився і з вашим братом, а також з нашим діячем Артемюк1 і Со-
колом [правильно Соловій2 . — О.І.] . Я там вже організував серед молоді 
підрозділ «Пласту» і навіть посилав туди літературу. Справа йде лише 
про те, щоб цей підрозділ мав якогось керівника. Можливо Ви могли би їм 
стати? Розумію, що моя балаканина не має сенсу, якщо Ви не знаєте задач 
«Пласту». Достатньо тоді написати про теорію, про цілі «Пласту». По-
винні би їх знати. Розповім Вам тільки коротко, що «Пласт» є громад-
ською організацією. Він повинен виховувати майбутніх громадян, а як саму 
важливу ціль поставив перед собою «Пласт» — прагнення до визволення 
України з неволі. Знаєте, що самим важливим чинником у народі є молодь, 
оскільки її можна виховати. «Пласт» є єдиним інститутом, який цю мо-
лодь виховує (культурно і фізично). Пишу Вам для того, що Ви хоча б у за-
гальних рисах зрозуміли, що «Пласт» — це не розвага, а громадянська ро-
бота для майбутнього України.

У Кракові є гурток пластунів, які навчаються у вищих навчальних за-
кладах. Добре було б, якщо би [Ви] вступили до цього гуртка, щоб там ді-
знатись про теорію «Пласту» і цілі нашого виховання. Пізніше, після по-
вернення до Бреста, могли би легше дізнатись про умови і пожертвувати 
значну частину року на застосування цих методів на практиці, і прислу-
житись загальній українській справі. В дійсності за правилами Ви не мо-
жете бути прийняти до організації «старших пластунів». Однак керівна 
команда «Пласту», членом якої я є, дозволила Вам, як виняток, в ім’я необ-
хідності організування «Пласту» на одвічній українській землі — Поліссі. 
Справа йде лише про вашу згоду. Сподіваюсь однак, що Ви не відмовитесь 
від справжньої громадянської роботи і доведете, що думка доктора Дон-
цова про Вас правдива. Наведу приклад, як може розвиватися організація, 
котра має якусь ідею. Скажу, що «Пласт» на Волині за два роки, будучи 
напівлегальною організацією, не маючи керівників, має у своїх лавах мало-
інтелігентну, переважно сільську молодь у загальній кількості коло 900.

1 Павло артемюк (1891—1951) — директор української школи ім . Олекси Стороженка в Брес-
ті, пізніше Платон — єпископ УаПЦ (Українська автокефальна Православна Церква) .

2 Віктор Соловій (1891—1966) — віце-директор Українського банку в Бресті, пізніше Варла-
ам — архієпископ УаПЦ .



Зе
мл

як
 п

ро
 зе

мл
як

а

115

Сподіваюсь, що запишитесь до організації. Висилаю Вам рекоменда-
цію ГРП [Головна рада Пласту — О.І.] керівнику гуртка в Кракові, щоб Вас 
прийняв у члени цього гуртка. Напишить мені скоріше — яке Ваше рішення 
і що вже зробили.

З вітанням.
Володимир Янів, студент гуманітарного факультету. Львів, Ринок, 71.
Керівник краківського гуртка — тов. Зенон Залуцький, студент універ-

ситету.1

Повітова державна поліція приїзд Володимира Яніва до Бреста проко-
ментувала наступним чином:

Повітова комендатура Д. П. Таємно
Слідчий відділ Пану повітовому старості
у Бресті н/Б. до Бреста над Бугом
12.12. 1930 р.
Виконуючи доручення, повідомляю, що проведена розвідка зі справи ор-

ганізації «Пласт» у даному регіоні встановила наступне:
На початку 1928 р. під час виборчої компанії до Сейму і Сенату до 

Бреста н/Б. приїхав із Львова Володимир Янів, котрий намагався створити 
в Бресті н/Б. організацію «Пласт». Згаданий за цією справою радився з Ми-
колою Крижанівським, чиновником магістрату, і Павлом Артемюком, вчи-
телем української школи. Крижанівський обіцяв допомогу в процесі ство-
рення організації, а Павло Артемюк відмовив, посилаючись на те, що заня-
тий виборами. Володимир Янів після одноденного перебування виїхав назад 
до Львова. Створення «Пласту» Крижанівським і його синами не було ор-
ганізовано, з невідомих причин не було навіть спроб цього. Що стосується 
літератури про «Пласт», яку мали ніби то надіслати, то така в нашому 
регіоні ніколи не поширювалася. Що стосується осіб: доктора Дмитра 
Донцова і Сокола, то такі в Бресті невідомі. Андрій Крижанівський зараз 
перебуває у Вищій торгівельній школі в Познані і до Бреста приїжджає 
тільки на канікули під час свят. Однак не встановлено, щоб він під час пе-
ребування у Бресті організовував «Пласт». Слідчий відділ у Познані також 
повідомляє, що Андрій Крижанівський зовнішньо не виявляв жодної діяль-
ності, лише єдине листувався з невідомою організацією в Львові. Надписи 
на кореспонденції не читаються і не має зворотних адресів.

Повітовий комісар Д.П.
Бонтковський2

андрій Крижанівський мав великі амбіції, мабуть, створення «Пласту» 
в Бресті було для нього занадто дрібною справою . недарма наталя лівицька-
холодна називала його «малим Донцовим»3 . Однак андрій Крижанівський 

1 ДаБО . Ф . 2 . Оп . 1 . Спр . 1767 . арк . 3 .
2 Там само . арк . 1 .
3 Розмова з наталею лівицькою-холодною // Сучасність . 1985 . № 3 . С . 11 .
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все ж таки брав участь у роботі «Пласту» . Так, він у листі1 до Дмитра Дон-
цова (17 .07 .1930) описав мандри «лісових чортів» по Волині і Поліссю .

І після розпаду «Танка» серед колишніх «танківців» не згасла ідея 
створення літературного об’єднання і відповідного часопису . наталя 
лівицька-холодна писала: «Цілком зрозуміло, що коли взимку з 1932 на 
1933 р . відродилася думка про видавання альманаху, всі стали дивитися на 
нього [маланюка] як на майбутнього редактора нового органу . Про те, що 
назва «Танк» іще жила свідчить і згадка в листі до мене Юрія Косача (…) . 
назва «Танк» жила до того моменту, коли з’явився в Варшаві молодий і 
енергійний андрій Крижанівський . Це ім’я тепер мало, а може й зовсім не-
відоме . Крижанівський належить до тих трагічних постатей, які нищать са-
мі себе, бо не в силі опанувати свого дикого темпераменту, своїх пристрас-
тей і своїх амбіцій . Вони йдуть за першим поштовхом почуття, яке їх зво-
дить на манівці . Про нього я вперше почула ще в 1928 р . від Донцова, який 
з захопленням називав його «диким татарчуком» і дуже цінив його талант . 
Про нього ж, іще до мого з ним знайомства, пише мені Євген маланюк у 
листі від 1 червня 1928 р .: «… з’явився перший справжній белетрист — 
Крижанівський (лнВ) — на еміграції . Чи не знаєте хто це? (…) Крижанів-
ський приїхав до Варшави, як перед тим сповіщав його лист, з метою при-
єднатися до нашої групи та «зорганізувати там українське видавництво, яке 
б зайнялося виданням альманаху, а поза тим … виданням поодиноких тво-
рів наших кращих молодих» (6 червня 1933 р .) . Він приїхав з проф . Ів . Ду-
бицьким і модестом Куницьким . Ці видавничі пляни Крижанівський, 
пам’ятаючи невдачі «Танка», просив тримати в великій таємниці, щоб 
«крий Боже, не довідався Донцов» . З приїздом Крижанівського почались 
гарячкові приготування до видання першого числа журналу . Крижанівський 
належав до групи «Танк», але з огляду на те, що назва ця була зв’язана з ці-
лим рядом невдач, її вирішено замінити коротким «ми» . Кошти на видання 
ми сподівалися одержати, принаймні частково від Українського наукового 
інституту в Варшаві . на відповідального і технічного редактора вибрано 
модеста Куницького із знаної галицької священичої родини . Він залишився 
на цьому пості аж до війни . Видавництво стало називатися «Варяг» . Знак 
його, роботи Петра холодного, зображував варязького лицаря з піднесе-
ним, наче до вимаху, мечем»2 .

назва видавництва — «Варяг» — означала, що члени літературного 
об’єднання «ми» орієнтувалися політично і естетично на спадщину Київ-
ської Русі, а також — і на культурні здобутки західної цивілізації . а знак ви-
давництва — лицар з піднесеним мечем — означав, що вони будуть воюва-
ти за свої ідеї .

Як і у випадку створення «Танка», редакція майбутнього часопису ста-
ла розсилати листи-запрошення для співпраці різним українським пись-

1 листи а . Крижанівського до Д . Донцова зберігаються в національній бібліотеці Польщі (ар-
хів Д . Донцова), що розташована у Варшаві .

2 лівицька-холодна н . Видавництво «Варяг» … С . 8, 9 .
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менникам, навіть — Дмитру Донцову . Так, співредактор Іван Дубицький 
надіслав подібного листа літературному критику і письменнику Євгену-
Юлію Пеленському (1908—1956):

Варшава, дня 30.VI. 1933
Високопаважаний Пане Товаришу!

Розпочинаючи видання неперіодичного суто літературного органу в 
Варшаві, звертаюся до Вас з пропозицією приєднатися до гурту намічених 
вже співробітників. Журнал в об’єме 8 аркушів має вийти за півтора міся-
ця. Тому бажано було би, щоб Ви, якщо хочете стати нашим співробітни-
ком, надіслали матеріяли найпізніше до двох тижнів. Просив би лише, що-
би евентуальний Ваш твір відносився до роду серйозних критичних студій. 
Журнал носитиме вигляд альманаху і тому має бути цілком закінчений і 
змістом і формою. Чи не могли б Ви дати щось синтетичного (не фрагмен-
тарного) з ділянки літературної критики? Вважаю за потрібне поінфор-
мувати Вас про те, що журнал повстає з ініціативи кількох припадкових 
меценатів галичан, яких єдиним бажанням було, щоб журнал був цілком 
аполітичним змістом, та в своєму напрямі орієнтувався на культурний За-
хід. До Вашого відома подаю спис співробітників, які або вже дали свої ма-
теріяли, або яких редакція має на думці приєднати: Маланюк, Ольжич, 
Лівицька-Холодна, Мосендз, Крижанівський, Федорович-Малицька і інші. 
Вас просив би спеціально звернутися до тов. Антонича1 з пропозицією взя-
ти також участь в нашому журналі. На жаль не маю його адреси і тому 
не можу зробити це особисто.

Прошу прийняти вислови моєї до Вас пошани.
Іван Дубицький
Warszawa, Marszałkowska 74. m. 3.
P.S. Дуже було би бажано, коли б Ви і тов. Антонич не забарилися при-

слати свої речі. В кожному разі чекаю негайної Вашої відповіді2.
можна припустити, що одним із меценатів, що дав гроші на журнал 

«ми», був митрополит андрій Шептицький, бо відповідальний редактор 
модест Куницький походив зі священицької греко-католицької родини, на-
ближеної до митрополита . Крім того, Борис Ольхівський працював у львів-
ському архіві історії унії і за завданням митрополита Шептицького збирав 
уніатські пам’ятки на Волині, Поліссі і в Західній Білорусі .

наталя лівицька-холодна таке написала про зміст першого числа жур-
налу: «не буду згадувати особистих симпатій чи антипатій, які впливали в 
справі вибору того чи того редактора — в «ми» вже був визнаним фактич-
ним редактором маланюк — але й це грало не абияку ролю . (…) не зважа-
ючи на всі труднощі, перше число квартальника «ми» виходить в світ з та-

1 Богдан-Ігор антонич (1909—1937) — визначний український поет, перекладач і літературо-
знавець .

2 Відділ рукописів львівської національної наукової бібліотеки України ім . В . Стефаника . Фонд 
Є . Пеленського . Спр . 29 . Папка . 1 . арк . 1 .
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ким змістом: Богдан лепкий1 — поезії; андрій Крижанівський — «міста і 
люди», новеля; Євген маланюк — поезії; Ю[рій] . K[осач] . — «Остання ата-
ка поручика фон Гагенав», новеля; н . лівицька-холодна — поезії; м . Руд-
ницький2 — «Європа і ми», стаття; м . Бажан — «Трилогія пристрасти»; 
Є . маланюк — «Гоголь», стаття; м . хвильовий3 — «Україна чи малоро-
сія?»; ляем О’Флягерті — «Громадянська війна»»4 .

Перше число часопису отрималось вкрай вдалим і різнобічним . навіть 
рецензенти «Вісника» похвалили цей номер: «новеля Крижанівського 
«міста і люди», як і все у цього автора, написана талановито… Сильне вра-
жіння роблять поезії маланюка… Певні себе, як завше, підкупаючи своїм 
небрехливим патосом, еротики н . лівицької-холодної»5 . Український істо-
рик Ігор лоський писав у листі до лівицької-холодної: «… я в захопленні 
від «ми» і жалую дуже своїх необдуманих слів у листі до Вас… Ваші вірші 
прекрасні… так само подобається мені страшенно Крижанівський… Дуже 
цікава стаття маланюка… загалом, повторюю, збірник прекрасний»6 . Було 
багато схвальних рецензій в європейських виданнях («Life and Letter», «Re-
vista di occidente», «Le Sud», «Nosotros»), навіть, — у польських: «недавно 
у Варшаві з’явився перший номер українського літературного квартальника 
«ми», зміст якого складають поезії Богдана лепкого, Євгена маланюка, 
н . лівицької-холодної і миколи Бажана, оригінальні новели а . Крижанів-
ського . (…) Загалом квартальник має високий художній рівень і свідчить, 
що заповідь свою «ми» — «то перше і єдине українське видання, яке 
формою й змістом орієнтується на Захід і відповідає всім вимогам книжної 
есте тики» — не є фразою»7 . Крім донцовського «Вісника», про перше число 
часопису «ми» схвально писали інші львівські видання: «Діло», «Дзвони», 
«назустріч», «Дажбог»…

на жаль, Юрій липа посварився тоді з редакцією часопису «ми» і дав 
у листі до Дмитра Донцова (10 лютого 1934) вкрай негативну оцінку 
першого числа журналу і твору андрія Крижанівського: «Ще перед тим, як 
дістати до рук «ми», начувся я про «них» алярмуючих вістей, — коли ж 
переглянув цю кафлю до теплої печі винниченківщини, чи в[вірніше] 
поліщуківщини від Заходу, — розсмі явся . Пан К[рижанівський] є так 
наскрізь рецензійний, що більше дбає про вислів свого ображення і злости, 
як про виразність і елє ґантність статті . П .Дубиць[кий] є просто нікчемний, 
бо займається виразними доносами . мале то й брудне дільце . Прикро мене 

1 Богдан лепкий (1872—1941) — видатний український поет, прозаїк, літературознавець і пу-
бліцист .

2 михайло Рудницький (1889—1975) — український літературознавець, письменник і журна-
ліст .

3 микола хвильовий (справжне ім’я микола Фітільов, 1893—1933) — видатний український 
письменник, один з основоположників пореволюційної української прози . автор гасла «Геть від 
москви!» .

4 лівицька-холодна н . Видавництво «Варяг» … С . 9 .
5 Там само . С . 10 .
6 Там само .
7 Kronika słowiańska // Kamena . 1933 . n-r 2 . S . 33 .
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вразила — огидна роля п . Євг[ена] мал[анюка] . Ви явилося, що любить бу-
ти засобом для чогось чи для когось, — але не є товаришом, співбойовни-
ком .  Дуже нудний кирпатомефістофельський роман пана Кр[ижанівського] — 
чому він не дав підзаголовку: «Пово рот до фізіольоґізму»? В кожнім разі це 
упадок, порівнюючи його до початків у «лнВ»»1 . В цьому ж листі Юрій 
липа натякав, що наталя лівицька-холодна є коханкою андрія Крижанів-
ського: «натуся лівицька вкінці дістане авреолю фатальної жінки (принай-
мні в стосунку до слабших): «Вона мене з’їла!» пов торює ще недавно сві-
жий талант, малий П[етро] х[олодний], може й п .Кр[ижанівський] почне 
говорити «Вона мене понизила, чи з’їла?» Оженення і жінки переважно фа-
тально зміняють наших «belle littre»истів (…)»2 . У це можна повірити, бо 
після конфлікту Крижанівського з Донцовим всі вісниківці, які співпрацю-
вали з журналом «ми», покинули його . лише лівицька-холодна цього не 
зробила . Також у своїх спогадах вона багато і тепло писала про андрія Кри-
жанівського .

на рік існування часопису «Вісник», який редагував Дмитро Донцов, 
редакція журналу «ми» вирішили надрукувати рецензію . наталя лівицька-
холодна писала: «на нещастя, цю рецензію мав написати не маланюк, а 
«дикий татарчук» андрій Крижанівський . Коли він прочитав її на ширших 
сходинах співробітників, я одразу ж запротестувала проти надмірно гостро-
го тону, деяких непотрібних випадів проти особи Донцова та проти критики 
декого з співробітників «Вісника», що відмовилася друкувати свої твори в 
«ми» . (…) Думаю, що «дикий татарчук» може й справді хотів ривалізувати 
з Донцовим . на те він мав усі дані: гостре перо, блискучий журналістично-
літературний талант і гарячий темперамент . Проте, він був замолодий, за-
мало досвідчений і замало відомий, щоб одразу стати на «прю» з такою ве-
личиною, якою тоді був Дмитро Донцов . По гострій дискусії Крижанів-
ський дав слово змінити тон рецензії та викинути всі місця, про які була мо-
ва . Яке ж було наше здивування, коли згадана рецензія з’явилася в наступ-
ній книзі «ми» в своїй первісній редакції! Крижанівський, що був особис-
тим приятелем і редактора Дубицького і відповідального редактора Куниць-
кого, поставив нас перед фактом»3 . Євген маланюк, який дуже поважав 
Дмитра Донцова, відразу покинув літературне об’єднання «ми» . Крім того, 
Олена Теліга, леонід мосендз та інші припинили свою співпрацю з групою 
«ми» .

Вже тоді багато хто задавав собі питання: навіщо годованець і улюбле-
нець Донцова, «дикий татарчук» андрій Крижанівський пішов проти свого 
«хресного батька»? Вже тоді з’явилась проста версія: Крижанівсь кий — ра-
дянський агент, яка ніби то все пояснює . Сучасний літературознавець Олег 
Баган підхопив цю версію: «а «проєкт» [часопис «ми» . — О.І.] той був 

1 Сварник Г . листування Юрія липи з Дмитром Донцовим // Українські проблеми . 1995 .  
Ч . 3—4 . С .142 .

2 Там само .
3 лівицька-холодна н . Видавництво «Варяг» … С . 11 .
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сумнівного походження: невдовзі з’ясувалося, що журнал «ми» фінансував-
ся совєтськими спецслужбами, а а . Крижанівський — завербований агент 
СРСР, метою ж цього журналу було внести розгардіяш і взаємоворожнечу в 
націоналістичному середовищі Західної України й еміграції, розкласти його, 
позірно демонструючи «ще більший націоналізм» . Цим і пояснюються регу-
лярні та дуже агресивні напади «ми» на «Вісник» і Д . Донцова, тобто на 
найважливіший ідейно-інтелектуальний нерв українського націоналізму»1 . 
мало віриться в цю конспіралогічну версію (напевно, вона заважає справж-
ньому поверненню імені андрія Крижанівського до історії української літе-
ратури) . Тоді радянським агентом «був» би і найближчий його друг Борис 
Ольхівський, який добровільно записався до дивізії «Галичина» і загинув .

Висунемо свої дві версії такої поведінки андрія Крижанівського, які, 
можливо, переплітаються . Як видно, зі спогадів наталі лівицької-холодної, 
саме «дикий татарчук» був ініціатором створення часопису «ми», схоже, 
саме він здобував кошти на його видання . «(…) До Варшави з’їхались лю-
ди, що створили групу «ми» і збиралися видавати квартальник тієї ж назви . 
Головними були маланюк і Крижанівський»2 . Однак фактичним редакто-
ром журналу і ідеологом літературної групи став Євген маланюк . амбіцій-
ний і темпераментний андрій Крижанівський не міг цього перенести, і він 
придумав «геніальний» план, як позбутися конкурента — Євгена маланю-
ка: агресивно напасти на його кумира Дмитра Донцова . Як бачимо, цей 
план (якщо він був?) блискуче вдався: Євген маланюк відразу мовчки пі-
шов . наталя лівицька-холодна так про це згадувала: «Перше число редагу-
вали маланюк і Дубицький . Потім маланюк відійшов через ту історію з Ми 
і Донцовим, і журнал редагував Крижанівський»3 .

а щоб остаточно позбутися маланюка андрій Крижанівський написав 
під псевдонімом Святослав Доленга статтю4 «Поет тьми і хаосу (міркуван-
ня про збірку поезій Євгена маланюка «Земна мадонна»)», в якій дуже го-
стро заатакував Євгена маланюка . Потім андрій Крижанівський буде час-
то користуватися псевдонімом «Доленга», під яким було надруковано у 
журналі «ми» багато його літературних рецензій на твори Юрія липи, 
Олекси Влизька, Юрія Горліс-Горського, Ірини Вільде .

Висунемо ще одну досить парадоксальну версію . можливо, що андрій 
Крижанівський напав на Дмитра Донцова на замовлення митрополита ан-
дрія Шептицького, в якого були непрості стосунки з редактором «Вісника» . 
андрій Крижанівський, модест Куницький і Борис Ольхівський були на-
стільки дружні, що писали іноді статті не під своїм власними прізвищем, а 
під прізвищем друга . Так, Борис Ольхівський написав брошуру «москов-
ська масонерія й дорадники Греко-католицької гієрархії» (Варшава, 1934), 

1 Баган О . Корифей ліберальної літературної критики // Рудницький м . Від мирного до хви-
льового . між ідею і формою . львів, 2008 . С . 16 .

2 лівицька-холодна н . Спомин про короткий період життя Олени Теліги // Сучасність . 1990 . № 
10 . С . 91 .

3 Розмова з наталею лівицькою-холодною… С .11 .
4 ми . — 1935 . —  Кн . 4 . — С . 113 .
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підписавши її «модест Куницький» . митрополит Шептицький прислав 
справ жньому модесту Куницькому листа з подякою за цю брошуру . В цій 
книжечці гетьман Павло Скоропадський був звинувачений у зв’язках з ма-
сонами . В тому ж році виходить книга Святослава Доленги «Скоропадщи-
на», в якій в дуже різкій формі критикується не тільки гетьман Скоропад-
ський, але і створена ним Українська Держава . В 1938 році вийшла ще одна 
брошура Святослава Доленги «Донцовщина», котра стала апофеозом бо-
ротьби андрія Крижанівського з Дмитром Донцовим . Письменник, в пер-
шу чергу, закидав Донцову, що той виступав проти релігії та християнської 
етики . Ця брошура викликала гостру полеміку в українській пресі . Так, ві-
домий письменник і журналіст Осип назарук (1883—1940)1 писав: «на 
кни гарськім ринку появилася книжка виразно звернена проти Дмитра Дон-
цова . Та поява цікава з отсих причин:

1) Що се наддніпрянська книжка .
2) Що написав її ученик Донцова .
3) Що він виступає проти Донцова надзвичайно остро .
4) Що при тім не випирається і по сей день ідей Донцова, але навпаки 

«в бамбул» їх акцептує і підпирає .
5) Що автор се виїмково здібний публіцист» .
Борис Ольхівський так оцінював публіцистичний талант друга в пе-

редмові до його книги «Донцовщина»: «Український інтелектуальній еліті 
добре відомі кипучий південний темперамент і вигострене перо Святослава 
Доленги, перо-шпага майстра-віртуоза політично-публіцистичного й літе-
ратурного фехтунку» . Взагалі публіцистика андрія Крижанівського мало 
досліджена . Він та його друг Борис Ольхівський були авторами петлюрів-
ської газети «Тризуб», що виходила в Парижі .

1932 року відомий польський публіцист Володимир Бончковський 
(1905—2000) став видавати часопис «Biuletyn Polsko-Ukraiński» . У час за-
го стрення польсько-українських відносин цей журнал став майданчиком 
для обговорення ідей культурного, наукового і політичного порозуміння 
двох народів . Бончковський залучив до співпраці відомих українських та 
польських літераторів і публіцистів . авторами журналу стали також андрій 
Кри жанівський і Борис Ольхівський . І це було невипадковим, бо вони, 
пов’язані з уенерівським варшавським осередком і Українським науковим 
інсти тутом у Варшаві, розуміли важливість ідеї польсько-українського по-
розуміння . Крижанівський надрукував у п’яті числах часопису 1933 року 
вели ку статтю «В завороженому колі (До одного «історичного» конфлік-
ту)», яка викликала палку дискусію з польським журналістом Феліксом 
Ібяньським-Загорою (1903—1969) . «Приводом до літературної полеміки 
між Фекліксом Загорою і андрієм Крижанівським було, на думку останньо-
го, суб’єктивне зображення українців у романі Генрика Сенкевича «Вогнем 
і мечем» . Український літератор зауважує, що підкреслення кривди, спри-

1 назарук О . Донцовщина . Про дивні герці на Диких Полях українських слів кілька // нова Зо-
ря . 1938 . Ч . 35 .
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чиненої українцям[и] польськими авторами (крім Г . Сенкевича, наприклад, 
Косак-Щуцька в повісті «Пожежа» й Дунін-Кожіцька в повісті «Буря зі Схо-
ду») нікому не принесе користі, він закликає пізнати й оцінити позитивний 
образ України в польській літературі від адама міцкевича до «української 
школи» в польському романтизмі»1 . Зазначимо, що стаття «В завороженому 
колі» паралельно друкувалася у паризькій газеті «Тризуб» .

Повернемось до особистого життя андрія Крижанівського та його ро-
дини . Схоже, що він так і не одружився . У своїх творах письменник прово-
див думку, що головне в житті українця — не особисте щастя, а служіння 
Вітчизні . 1935 року його батьку миколу Крижанівського за активну україн-
ську діяльність звільняють з роботи в брестському магістраті . наступного 
року він з дружиною переїжджає до Варшави, мабуть, вони мешкають у си-
на андрія . У Варшаві жив тоді і молодший їх син Петро Крижанівський 
(1907—?), якого також поліція підозрювала в членстві ОУн . Схоже микола 
Крижанівський пізніше повернувся до Бреста, оскільки український берес-
тейський діяч й інженер Іван Гнойовий (1889—1974) писав: «Крижанів-
ський микола Климович, член Управи Т-ва «Просвіта» . Пізніше вивезений 
большевиками до Казахстану . Доля його невідома»2 . [Біографія Івана Гно-
йового і його стаття «могила Олекса Стороженка в Берестю» опубліковані 
в випуску № 2 альманаху «Справа» — Ред.]

Про варшавський період життя андрія Крижанівського відомо небага-
то . У польскій столиці склалась творча група друзів: андрій і Петро Крижа-
нівські, Борис Ольхівський, Євген Сенишин, Іван Дубицький, модест Ку-
ницький, поет Ярослав Дригинич3, літературознавець Павло Зайцев та ін-
ші . Вільний час вони проводять разом, обмірковуючи філософські пробле-
ми, нові літературні твори та бурні політичні події . У щоденнику Бориса 
Ольхівського за 2 листопада 1938 року читаємо: «Вчора був у андрія [Кри-
жанівського] — застав Зайцева, Дригинича, Дубицького і вигнаного з Рів-
ного д-ра Р . могильницького . Говорили (під газом, я обмежився одною чар-
кою) про високі матерії, стріляли (особливо Зайцев) синтезами й гіпотезами . 
Говорили про українські елементи в українській музиці: Зайцев плястично 
змалював Сковороду з клярнетом і висловив припущення, що саме такі «ва-
габунди», як Сковорода, могли занести українські мелодії до Європи» .

нами знайдений цікавий архівний документ про перебування відомого 
літературознавця-шевченкознавця Павла Зайцева (1886—1965) на дачі ад-
воката, тодішнього голови «Просвіти на Поліссі» Володимира Криницького 
(1883—1954), який дружив з батьком андрія Крижанівського . Ця дача зна-
ходилася біля села Томашівка Брестського повіту (неподалік від міста Во-
лодава), мабуть, на березі річки Західний Буг .

1 Яручик О . Польсько-український міжкультурний діалог (на сторінках "Biuletynu Polsko-
Ukraińskiego" 1932—1938) . луцьк, 2009 . С . 135 .

2 Гнойовий І . До історії товариства «Просвіта» в Берестю на Поліссю // літопис Волині . 1962 . 
Ч . 6 . С . 101 .

3 Вадим лесич (псевд . Ярослав Дригинич, 1909—1982) — український поет, публіцист і кри-
тик .
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Брестський повітовий староста Таємно
№ ІІІ-3-b Правлінню Поліського воєводства
Брест н/Б, дня 6.ІХ.1938 р. Суспільно-політичний відділ
Криницький Володимир і у місті
інші — інформація
Звертаючись до звіту від 16.VIII.38 р. № ІІІ-3-b, повідомляю, що пере-

буваючий у Володимира Криницького в Орхові1 доктор Павло Зайцев, син 
Івана і Ольги, народжений 1886 року, що замешкує у Варшаві на вул. 
Рейтана № 4 к. 2 разом з дружиною Оксаною, є асистентом на право-
славному теологічному факультеті Варшавського університету, бібліо те-
карем того ж факультету, а також вихователем у державному гурто-
житку для студентів православної теології у Варшаві.

Зайцев є українцем і однією з видатних особистостей в місцевій коло-
нії українських емігрантів.

Зайцев був заступником міністра освіти в уряді УНР.
В 1929 році Зайцев звинуватив перед польською владою свою першу 

дружину, що вона виконує завдання розвідки СРСР. Проведене у той час 
розслідування дійшло до висновку, що зі Зайцевим у вищезгаданій справі все 
гаразд, і не можна його звинуватити в співпраці з дружиною в її роботі на 
радянську розвідку.

Доктор Зайцев зараз співпрацює з Українським науковим інститутом, 
де є членом Комісії досліджень польсько-українських стосунків, належить 
до шерегу українських емігрантських організацій, а також — до організацій, 
що стоять на грунті польсько-української співпраці, співпрацює також з 
польськими журналами, де друкує статті зі царини української культури.

В українських емігрантських організаціях Зайцев читає різні доповіді 
на конференціях і ювілеях, в яких виявляє прихильність до Польщі. Дружина, 
зга даного Зайцева, Оксана на терені Варшави не виявляє жодної політичної 
діяль ності.

До того ж Володимир Криницький становив сердечні стосунки з лісним 
інженером Романом Скочдопольом2, а також з його дружиною Іриною-
Олександрою.

Роман Скочдополь, син Карла і Марії, народився 6.Х. 1907 р., греко-ка-
толик, українець, який публічно підкреслює, в розмові використовує лише 
укра їнську мову і на той же мові розмовляє з робітниками, що працюють 
на розвантажуванні шпал. Скочдополь прибув із Станислава 23.І.38 р. і за-
мешкав у Томашівці, як інженер фірми «Paged», котрий, від імені цієї фірми, 
поставляє шпали державному підприємству з просочення шпал у Томашівці. 
Одержує він від фірми оклад близько 400 злотих. Центральний офіс фірми 
«Paged» знаходиться в Гдині, відділ — у Варшаві на вул. Вавельській № 54/56. 

1 Село Орхово Брестського повіту — один з найбільших центрів українського руху на Берес-
тейщині .

2 Роман Скочдополь (1907—1957) — видатний український пластовий і громадський діяч  у 
СШа .
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Скочдополь має вкрай націоналістичні переконання і до польської культури 
ставиться вороже, передплачує українську газету «Діло».

Згідно інформації слідчого відділу в Станиславі, Роман Скочдополь за-
кінчив навчання в Познані і в той час, а також під час свого перебування в 
Станиславі, брав участь в українським націоналістичним руху і підтриму-
вав сталі контакти з особами, які підозрюються, що є членами ОУН. На 
кожному кроці демонстративно підкреслює свою ненависть до польської 
культури, а в державних установах використовує лише виключно україн-
ську мову.

Під час урочистостей з нагоди «Свята молоді» в Станиславі 1935 ро-
ку входив до складу організаційного комітету торжеств і чинив спеціально 
труднощі для діяльності службовців слідчого відділу в Станиславі, делего-
ваних туди службове, а поліцейському фотографу, що робив знімки для 
службових цілей, кількаразове затуляв фотографічний апарат, щоб не да-
ти сфотографувати марш підрозділів української молоді.

Крім того, вся родина Скочдополя налаштована шовіністичне і воро-
же до всього польського.

Скочдополь мешкав також у Варшаві від 16.ІХ.35 р. до 28.І.37 р. Під 
час перебування Скочдополя у Варшаві не встановлено, щоб там провадив 
якусь політичну діяльність, однак підтримував контакти з низкою україн-
ських студентів, які підозрюються, що є членами ОУН. Був адміністрато-
ром квартальника «Ми», редактором і видавцем якого є Модест Куниць-
кий, український націоналіст, відвідував засідання студентської корпора-
ції «Запорожжа», а також виконував обов’язки члена правління україн-
ського Товариства допомоги студентам української національності.

Ірина-Олександра Скочдополь (дівоче Боюен), дочка Олександра і Оле-
ни, народилася 17.IV. 1908 р. у Молоткові, повіт Надвірна, греко-католичка, 
укра їнка, дочка професора української гімназії в Станиславі, останнім часом 
меш кує на вул. Голуховського 76, також є націоналістичних пере конань і 
бере участь в українському націоналістичному русі на терені украї нсь ких ле-
гальних організацій, однак антидержавної діяльності зов нішнє не виявляла.

Згадана зараз мешкує в Томашівці і підтримує також товариські сто-
сунки з Володимиром Криницьким і доктором Зайцевим, та його дружиною 
Оксаною із Варшави.

Від 28.VI.38 до 27.VIII.38 р. у Скочдополя перебували: 1) Сенишин 
Євген, син Павла і Марії Бородовчин, народжений 12.VII. 1906 р., греко-
католик, замешкує у Варшаві, торговець, посвідчення особи № 7115, видане 
Вищою школою політичних наук у Варшаві, 2) Крижанівський Андрій, син 
Миколи і Лідії, народився 13.IV. 1906 р., замешкує у Варшаві, торговець, 
посвідчення особи — закордонний пашпорт, виданий Середміським 
староством у Варшаві 1.VII. 36 р. № ІІІ-4935. Його батько свого часу був 
чиновником міського правління в Бресті н/Б., 3) Ріпецька Ярослава, дочка 
Володимира і Олександри, народилася 8.ІІ. 1925 р. у Сокалі, греко-католичка, 
учениця гімназії ім. Мальчевського в Сокалі і там замешкує.
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Скочдополь замешкує в Сергія Скакунова, колишнього козацького офі-
цера, так званого сотника, котрий підтримує зв’язок з козацькою органі-
зацією в Франції, звідки одержує газети. Скакунов має великий вплив на 
місцеве населення і російську еміграцію.

Присутність інж. Скочдополя в виду його особи, а також впливу, який 
він оказує на Скакунова, а через нього на околичне населення, є дуже шкід-
ливим. В виду того прошу про втручання Дирекції Окр. держ. залізниці у 
Вільні, щоб вплинула на фірму «Paged» у керунку видалення Скочдополя на 
терен, на котрому українська пропаганда, яку проводить він, не була 
шкідливою.

За повітового старосту
Фр. Усаевич, віце-староста1

У цьому документі вказано, що андрій Крижанівський є торговцем . 
можна припустити, що він займався книжковою торгівлею, зокрема, 
торгував журналом «ми» і книгами, що випускало видавництво «Варяг» . 
Це видавництво видавала книжки членів літературного об’єднання «ми»: 
андрія Крижанівського «Сонце в пісках», наталі лівицької-холодної «Сім 
літер», Ярослава Дригинича «Різьблю віддаль», Святослава Гординського2 

«Слово про Ігорів полк» та інші, а також — твори письменників з радянської 
України: миколи хвильового, миколи Зерова3… 1937 року видавництвом 
«Варяг» була заснована книжкова серія «Бібліотечка українського 
державника», першим у цій серії вийшло дослідження Бориса Ольхівського 
«Вільний нарід» . невдовзі з’явилась наступна книга — Симон Петлюра 
«Завдання української військової літератури», а в 1938 році — «Донцовщи-
на» Святослава Доленга . Крім книжкової торгівлі андрій Крижанівський 
підробляв ще коректурою видань Українського наукового інституту .

Про подальшу трагічну долю письменника можемо дізнатись лише з 
листа (25 .07 .1991) наталі лівицької-холодної до сучасного літературознав-
ця леоніда Куценко: «(…) Крижанівський спився і, навіть не признавшись, 
що він українець, помер у якомусь польському таборі в німеччині . Це вже 
після війни» . Куценко зазначає: «Згодом лівицька-холодна уточнила, що 
поет помер десь після 1950 року»4 . недавно у Канаді померла Галина 
Змієнко-Сенишин — дружина Євгена Сенишина . можливо, що в її архіві є 
якийсь нові відомості про останні роки життя андрія Крижанівського — 
друга її чоловіка .

Торкнемось літературної творчості андрія Крижанівського . Перша по-
ловина 30-х років була для нього найбільш плідним часом . У часописі «ми» 
друкувались наступні його художні твори:

1 . міста і люди . 1933 . Кн . 1 . (перша новела з циклу «мертвих душ);
1 ДаБО . — Ф . 1 . — Оп . 10 . — Спр . 1507 . — арк . 78 .
2 Святослав Гординський (1906—1993) — визначний український поет, художник і журналіст .
3 микола Зеров (1890—1937) — видатний український поет, літературознавець, перекладач, лі-

дер «неокласиків» .
4 Куценко л . «Дикий татарчук» … С . 68 .
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 2 . Сонце в пісках . 1934 . Кн . 2 . (роман);
 3 . Очі в труні . 1934 . Кн . 3;
 4 . Історія одного вагону . 1937 . Кн . 7 . (романтичний репортаж) .

наприкінці 30-х років в андрія Крижанівського почалася творча кри-
за: він став випивати . Де тут причина і де наслідок? Вже сьогодні важко ска-
зати . наприкінці 1938 року Борис Ольхівський записав у своєму щоденни-
ку: «Крижанівський збожеволів» . Саме у цій час андрій посварився зі сво-
їми друзями, і був виведений зі складу редакції часопису «ми» . Його редак-
торське місце зайняв Борис Ольхівський . В цей час редакція журналу мала 
фінансові проблеми, що вимусило видавати часопис з 1937 року у львові . 
можливо, там було легше отримувати допомогу від митрополита андрія 
Шептицького, хоча б друкарськими послугами? 1938 року журнал взагалі 
не виходив .

але андрій Крижанівський змагався з творчою кризою: щось писав . В 
щоденнику Бориса Ольхівського за 21 жовтня 1938 року записано: «З інсти-
туту [Українського наукового — О.І.] пішов до андрія — хворий на грипу . 
Читав мені нові, свіжо написані фрагменти «Життя вагону» . характеристи-
ка Петербурга гарна, але постать Кірсанова абстрактна . Говорили ще про 
Фройда1, якого андрій саме читав . Фройд його обурив; нащо, мовляв, лю-
дині про такі речі довідуватись? людина повинна бачити себе не такою, 
якою є, а якою хоче бути . а дещо й не переконливе . Фройд зводить ерос до 
фізіологічних первнів (?) — не зрозуміло тоді, чому так тяжко ерос годить-
ся з замінами об’єктів . Якщо ціла річ у фізіології, чому тяжко замінити одну 
жінку іншою» .

літературознавці відзначають, що андрій Крижанівський — яскравий 
представник неоромантизму в український літературі міжвоєнного часу і 
послідовник творчості миколи хвильового . Борис Ольхівський писав про 
друга: «(…) співець романтики української революції новеліст андрій Кри-
жанівський (…)»2 . Прокомуністичний поет, художник і літературний кри-
тик Іван Крушельницький (1905—1934) у статті3 «молода гвардія» (спроба 
характеристики творчого літературного фашіствуського молодняка) писав: 
«андрій Крижанівський — скібок хвильового до віртуозності з його фото-
графічним впрост наслідуванням форм й стилю згаданого новеліста . Зраз-
ком цього копіювання його «Східний поїзд», де досить оригінальний сюжет 
добито запозиченою формою й стилем . Гіпертрофована романтика, при-
правлена денеде сарказмом і сатирою, загадковість і загравання з читачем 
зраджує пильне вичитування К . [рижанівським] хвильового і як іти ще да-
лі — Пильняка4  .

1 Зигмунд Фрейд (1856—1939) — австрійський психолог і невролог, який вивчав людське не-
свідоме .

2 Ольхівський Б . Передмова // Доленга С . Донцовщина . Варшава, 1938 . С . 4 .
3 Центральний державний історичний архів України в львові . Ф . 311 . Оп . 1 . Спр . 220 . арк . 5 . 

(не знаємо: чи друкувалися ця стаття І . Крушельницького?)
4 Борис Пильняк (1894—1938) — россійський радянський письменник .



Зе
мл

як
 п

ро
 зе

мл
як

а

127

В «Дорогах» — К . дещо вирівнювається і відкриває своє властиве об-
личчя з тяжкою працею, облишив манєру хвильового, але ще не зовсім . К . 
стає звичайно в позу співця войовничого націоналістичного патосу . але це 
лиш зверхній шталт . Теоретично й роз…

К . засвоїв певну ідею і континує її в своїх творах . але ідея ця не є при-
йнята щиро, усією істотою романтичного натхнення, котрого є так багато 
у К . Ідея та є штучною, тенденційною надбудовою . Звідси літературна не 
оригінальність і [нечитальне слово] песимістичні нотки, що бренять що раз 
ворожніще мимо ліричних запевнянь автора . Його типаж і тематика — хао-
тичні, істеричні і туманні, як туманна ідеологія його табору .

За К . — трубадуром війни, руху, неспокою, пристрасти — криється 
другий К . — Гамлет, розгублений інтелігент» .

Звісно, як прокомуністичний критик, Іван Крушельницький не зовсім 
об’єктивний, але в його характеристики творчості андрія Крижанівського є 
цікаві спостереження . Взагалі, Крушельницький ставив молодих націона-
лістичних прозаїків вище за попередню їм генерацію . Критик ставив в один 
ряд Уласа Самчука, андрія Крижанівського і Павла марійчика, відзначаю-
чи деякі їх досягнення .

Сучасний літературознавець Оксана Веретюк пише: «Так журнал «ми» 
в особі м . Рудницького закликав молоду українську літературу досягти рів-
ня європейської . новели андрія Крижанівського виправдовували заміри 
редакції, вимоги та мрії Рудницького . Героєм однієї з них є провінційне по-
дружжя та їх донька-революціонерка Ірена . Своєрідним обрамленням до 
новел про Варфоломія харитоновича і його родини були новели-роздуми 
про Гоголя, такі співзвучні есе [«Європа і ми» — О.І.] Рудницького .

«Мій краю! — в розпачу мовить оповідач — Невже нам, піснярам тво-
го життя, судилося бути лише нащадками геніального «Николая Васільє-
віча»? Невже тебе ще й досі огортає павутиння безмежного сну, невжеж 
ми ніколи не напишемо так, як писали ті, що пробили нас списом своєї твер-
дості. І невже сотки міст (…) втекли в безпросвітній очеретний ви-
бір…» .

Цікавою й оригінальною в творі «міста і люди» є форма авторської 
оповіді, коли автор, змінюючи граматичну форму нарації з першоособової 
на другоособову, безпосередньо звертаючись до читача, постійно вводить 
його «в коло своїх настроїв»:

«мій край, який породив мене, це тільки край вічного сну», це край, що 
«чорт де ломались і ломаються душі, і де досі дурний розмріяний «гречко-
сій» повторює своє гречкосійське «якось то буде». Тому, мій читачу, я ніко-
ли не напишу так, як писав (хоча б) Джек Лондон» .

Осудження «мертвої спячки», втечі «у схолястику націоналізму», лю-
бові до якоїсь «абстрактної України» — це провідна ідея твору . Польські 
критики, високо оцінивши «міста і люди», знаходять подібність цього тво-

1 Ярослав Івашкевич (1894—1980) — польський письменник і перекладач .
2 Веретюк О . Українське літературне життя у міжвоєнній Польщі . Тернопіль . 2011 . С . 86, 87 .
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ру а . Крижанівського до книг Я . Івашкевича1 «Гілярим, син бухгалтера» чи 
«Вечори у аваона»»2 .

Творчість андрія Крижанівського — не тільки романтична, але і сим-
волічна . Він використовує багато символів: рожеві завісочки як символ мі-
щанства, потяг як символ стремління у невідоме майбутнє, дикі татари, як 
символ «вогняної стріли у майбутнє нації» і т .д .

З часом андрій Крижанівський став менше наслідувати хвиливього і 
захопився творчістю миколи Гоголя, постать якого часто стала з’являтися в 
його творах, а також — й елементи гоголівського натуралізму . Крижанів-
ський навіть почав писати цикл новел «мертві душі» .

У Центральному державному історичому архіві України в львові 
(Ф . 309 . Оп . 1 . Спр . 1531 .) зберігається рукопис ненадрукованого твору 
юного андрія Крижанівського «мої предки» . Це, певно, перший твір пись-
менника, який він надіслав до редакції «літературно-наукового вісника» . 
Однак цей твір не надрукували в журналі . Звісно, в ньому вистачає вад, які 
притаманні творам письменників-початківців . Однак в «моїх предках» ми 
бачимо і багато рис, притаманних більш зрілому андрію Крижанівському: 
захопленість творчістю миколи хвильового, романтичний погляд на укра-
їнську революцію, намагання пробудити оспалу націю, культ героя, бороть-
ба з міщанством і обияковостю простого українця, з «отаманщиною» і «про-
світянством» українського суспільства і т .п . Багато думок андрія Крижа-
нівського актуальні і сьогодні: нелюбовь письменника до зросійщеної інте-
лігенції, він створює цікавий образ батьки коханої нюти, який називає мову 
галичан собачою . Це просто викапаний Дмитро Табачник1 .

нам здається, що в творі відчувається вплив поеми «Скіфи» Олексан-
дра Блока — така ж захопленість андрія Крижанівського своїми дикими і 
жорстокими «предками» — татарами . Експерементує український письмен-
ник і з формою, і з ритмикою тексту — це, мабуть, вплив російських футу-
рістів, можливо підсвідомий . Визначний український літературознавець і 
патріот Іван Дзюба в листі до автора писав: «мої предки» — сильна річ, ду-
же близька до стилю миколи хвильового, хоч ідеєю руйнації трохи перегу-
кається, як Ви зауважили, зі «Скіфами» Блока та ін . «антицивілізаційними» 
тенденціями в дусі часу» .

Сподіваємось, що «мої предки» викличуть інтерес у сучасного читача, 
хоча б як приклад духовних і стилістичних пошуків українських пись-
менників-націоналістів міжвоєнного часу .

1 Дмитро Табачник — міністр освіти і науки України при президенстві Януковича, русіфікатор 
української освіти .

Від редакції
У рукопису а . Крижанівського "мої предки" зустрічаються розділові 

лінії . Редакція альманаху визнала за необхідне зберегти їх при публікації .
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Андрій Крижанівський
Мої предки

В останніх подихах глибокої осени, коли моє буйне минуле проносить-
ся наперед мене неможливою казкою, коли я особливо почуваю свою само-
тність, мені мріються величезні привілля спаленого спекою степу і сильні 
птахи в блакитнім небі .

Тоді мені обридливими здаються чепурненькі завісочки на запороше-
них вікнах, а повітря в кімнаті душним .

Тоді я ніби почуваю цілковиту нікчемність моєї мрячної дійсності, яка 
проходить перед моїми очима темними плямами, що нічого, нічого не гово-
рять мойому серцю .

І я, людини, котрій що-дня слуга чистить черевики, нервово розстьо-
бую накрохмаленого комірчика, сильним рухом скидаю піджака і мені хо-
четься улюлюкнути задиркувато, крикнуть дико і нестямно, як кричали мої 
татарські предки (до котрих я, до речі, страшенно подібний) по примор-
ських степах далекого Криму .

Вітер ніс їх запальні покрики, а вони радісними переможцями, шалені, 
як первісні люде, носились на своїх сухорлявих кониках і скісні оченята зі 
звірячою хижністю втопляли в світлих, безконечно радісних долинах .

І я, в сірім місті, гамірним і димнім, в котрім стільки непотрібного, я 
сижу і ловлю в собі дике гукання моїх далеких татарських предків .

моє буйне минуле проходить наперед мене дивною казкою . . .
Вона так упоює, що я би хотів її ще раз пережити . . .
Я ніколи, ніколи не забуду своїх рідних степів .
Я ніколи не забуду тихих південних ночей, в які тремке серце чекає не-

можливого і тих задумливих зорь, що я бачив в ці ночі, лежучи (головою в 
сідлі) на зеленім килимі моїх радісних степів .

Я ніколи не забуду, як шелестить тирса, як прозорим ранком тягнуться 
до солоного моря чумацькі вози, як над козацькими могилами (з котрих 
кожна має свою цікаву історію) застигають самотні чорні круки, як малень-
кий жайворонок співає замисленій ковилі свою рвучку, сріблясту пісню . . .

але я знаю і те, що мій степ — це не тільки задумлива тирса і поважні 
чумацькі вози в рожевій ранок . . .

Бо я ще й досі чую тривожні стріли роз’юшених кулеметів і гучні ви-
пали гармат .

Я бачу досі й товпи, що панічно біжать на південь, і покривлені жахом 
обличчя, і револьверні держала в людській крові .

Я бачу і чорні, волохаті шапки з кольоровими верхами, і часто босі но-
ги в мотузяних стременах

І хоч це не мої предки, хоч не своїх предків я бачу, бо мої предки були 
татари на кривих ногах, що дві доби могли скакати без втоми, що їли сирове 

УКР



Зе
мл

як
 п

ро
 зе

мл
як

а

130

м’ясо і запивали його кумисом, але все таки моє серце б’ється сильніше від 
їх радісного гоготання, і мені здається, що мої степи, мої безкраї, рідні про-
стори відживають, що в них спалахують далекі привіди й тіни минулого, 
коли там носилися жовті лиця, пригинаючись до кудлатих грив півдиких ко-
ней і що привіди ті стають близькими й можливими . . .

Слухай, андрію!
Потяг . ніч . Відбивається зеленкуватий світ електричний в темних шиб-

ках вагонних . Єлястично підносять вигідні пружини .
Потяг . . .
ніч . . . місяць . . .

Слухай, андрію!
Ось ми їдемо з тобою в розкішно упорядженім вагоні (можливо, що в 

пульманівським, але це все єдино) . на полицях лежать наші скіряні чемода-
ни . ми палимо дорогі папироси і спокійно слухаємо сонливі розмови за 
стінкою .

але так ще недавно сюдою бігли мої брати з божевільною, з каналь-
ськи прекрасною мрією знищити те, що створено за тисячоліття, що твори-
ли з запалом і хвилюванням, стражданням і насолодою .

Слухай, андрію! хіба це не гарно? хіба не прекрасні ці мільйони роз-
кудланих людських голів, упитих одною тільки мрією нищення . хіба не 
прекрасно, коли горять села, коли по брукованих вулицях міст снують жах-
ливі привиди замучених, коли з вишкириними зубами лежать горами тру-
пи?

Це надзвичайно, це дивно прекрасно!
Слухай!

Я бачу далекі дні . Я бачу ті дні, коли палали міста і села, коли товпами 
уводили в «ясир», коли табуни диких коней з розкуйовдженими гривами і 
хвостами, що розвіювались по вітру, носились по без країх степах, коли 
улюлюкали мої предки, смагляві татарські джигіти, міцно обхопивши кри-
вими ногами кінські спини . . .

Тоді не було, андрію, ані гармат, ані кулеметів  . . ., але була божевільно-
прекрасна жадоба в розкудланих головах, в очах, що блискали дико, в пья-
них, розгуканих рухах . мчали ураганні орди, танцювали сухорляві коники 
на тоненьких, кудлатих, коротких ніжках, маяли на довгих списах кольоро-
ві ганчірки . . .

Йшли, як віхор, як смерч товпи моїх предків . . .
І я, їх нікчемний син (таких нащадків мої предки кидали в гучні 

межигір’я), я ношу в собі їх дикі поклики, їх єдині прекрасні поривання, 
єдиний прекрасний їх рух (за який їм — і мені — можна вибачити усе) — я 
хочу нищити!

 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Йшли віки . . .

а по моїх рідних просторах поважно тяглися чумацькі вози (до соло-
ного моря) .



Зе
мл

як
 п

ро
 зе

мл
як

а

131

Поволі виступали круторогі воли . І над загадковими могилами славних 
дідів (де темними нічьми суха ковила оповідає лицарську казку) стояв трем-
кий сум минулого .

Йшли віки . . .
але ось мої степи знову воскресли: в згуках стривожених стрілів, в ди-

кости кровожерчого терору, в тисячах моїх нових братів (до яких я рівнож 
близький, як і до своїх предків) .

І знову пронеслись по спалених привіллях дикі поклики хижих пере-
можців, а маленькі сухорляві коники непідкованими ногами знов скажено 
топтували жовтяву ковилу .

андрію! Ти навіть не уявляєш собі, як я ціную того, хто вміє руйнувати .
Тому, що нам передовсім треба руйнувати, тому, що наша молода на-

ція, яка ще так недавно спала на чумацьких возах (в прозорий ранок до со-
лоного моря), через те тільки почала жити, що здобулося на кровавий, руй-
нуючий рух, тому, що в гімназії мене вчили, що цивілізація іде вперед під 
прапором уселюдськім, тому що всі хто будує — чудні і мізерні, тому що 
вони комахи .

Старе місто, таке близьке мені і тобі, андрію, що стоїть на горі, над ве-
ликою синьою річкою, нищено десятки разів .

І воно, повірь мені, гарніше за всяке інше старе місто, яке . . . най непо-
рушно стоїть тисячоліття і вікнами стремиться суворими готиком в синю 
далечінь .

Бо в ньому жиють ще відгуки диких покриків прекрасних варварів . В 
ньому ще чути, як голосять і лементують переможені .

В ньому ще так хвилююче пахне людською кров’ю, а коли старі почти-
ві міщане копають свої городи (власні), вони знаходять багато, багато люд-
ських черепів і кісток .

З його вузьких вулиць кожна має свою кріваву історію, а в темні ночи, 
коли на баштах бьє 12, а в одиноких вікнах гасне світло, по них білими пля-
мами ходять засумлені привиддя минулого . . .

 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Потяг . . . ніч . . . андрій . . .

Спокійно світить електричність . Важко лязгають буфери, і тихо зітхає 
напружений паровик . . .

В замріяні дали, в сині нічні глибини гучними перелісками і ледяливи-
ми полями несе потяг . . .

Коли загудить паровик, мені знову згадається моє буйне минуле (про 
яке я не хочу тобі говорити, андрію, бо ти, прости мене, все єдино нічого 
не зрозумієш), і я знову всміхнувся своїм далеким загадковим предкам .

ніч
Дзеленьчать і пересмикуються вагони . на андріївому лиці дріжить зе-

ленкуватий світ лямпочки .
Потяг . . . ніч . . .

 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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моя нюта (в глухому місточку вона мешкає, куди я їду . на вікнах ге-
рань і жовтенькі завісочки, а по вулицях порох і свині в болоті — це так ме-
ні), моя нюта говорить про ніцше і читає Ібзена .

але я знаю, що вона ніколи, не зрозуміє мене і не полюбить того, що я 
люблю .

І коли я їй говорю про своїх диких татарських предків, про те що я до 
божевілля люблю свій далекий край і ще проте, що суха ковила дивно пре-
красно пахне, — вона всміхається так лагідно, начеб то я маленький хлоп-
чик, що верзе нісенітниці .

І тоді мені хочеться кинутись на неї і бити довго гарненькою голівкою 
(моєї нюти, яку можливо я зовсім не люблю) в товсті муровані стіни .

Тоді мені хочеться запитати її, що ж вона любить і що жиє в її малень-
кім серці, що змушує її радіти і страждати, сміятись і плакати .

Тоді мені хочеться злякати її диким гуканням чи прив’язати її до ліжка 
за волосся і знущатись .

Бо так робили мої предки .
але я цивілізована людина, їх син (котрого однак вони кинули б в гуч-

ні межигірря) я не вмію боротися з жінками так, як вони . . .
О, мої далекі предки!
О, мої далекі предки на замріяних привіллях моїх степів .
Що ви скажете свойому останньому синові, який хоче бути з вами і не 

може?
Чи всміхнетесь своїми широкими, бридкими ротами, чи все таки пожа-

лієте свого останнього сина?
О, мої далекі предки!

 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Потяг . . . ніч . . . Біжить гучний розкудланий ліс . Танцюють похмурі сос ни . . .

 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
І ще пам’ятаю .

навощена підлога блищить . а на вікнах герань . Старий рояль жовтень-
кий в куті (ноти для нього: Присовський — усе, Огінський — полонез, «В 
місячну ніч» — вальс, циганські романси — багато ее . t ., бо це дрібниця) . З 
кухні смажене м’ясо з цибулею і голос нюти .

По столах журнали, що їх ніхто ніколи не розтинає і не читає, а на стіні 
Шевченко в рушниках і ще на другій Шевченко в рушниках .

І пам’ятаю .
михасю! (Це так до мене) — Чому ти ніколи не поділишся зі мною 

своїми думками, чому я нічого не знаю про твоє життя?
михасю, це ж мене болить!
михасю, так не можна!
Сльози, тиша . Годинник одноманітно на стінці .

Я мовчу .
Я мовчу, бо я знаю, що нюта самочка, котра любить не мене, а те, що я 

їй колись зможу, яко чоловік, дати .
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Бо я знаю, що їй ніколи не обриднуть тихенькі посмішки і поцілунки, 
що вона любить сльози (як атрибут кохання), що в її душі не має місця на 
буйні мрії про далеку батьківщину і про казкове життя (яке може ніколи не 
станеться) .

Бо знаю, що в неї стрункі ноги в шовкових панчохах і для неї мука но-
сити які небудь инші .

але я, син своїх предків, я коли небудь зроблюсь достойним того, щоб 
мене скинули в гучні межигір’я! . . .

Коли небудь я роскудлаю своє чорне волосся і запалю безжалісне 
полум’я в свойму серці (яке ніколи не буває спокійним) .

Тоді я скажу собі — ні,
а їй — годі!

І в далеких степах моєї батьківщини, де так самотно стоять високі мо-
гили, і вітер по них гуляє, і тирса шепоче про минуле (де пастух з отарою 
овець на сопілці  . . .) мені всміхнуться широкі бридкі роти моїх татарських 
предків .

І я, їх нащадок, буду з насолодою дивитись в скісні їх оченяти, слухати 
поклики вітра і ловити синю пташку з оксамитними крилами, якій імя — 
думка . . .

 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Слухай андрію!

Які невмовно прекрасні заповіти несли мої предки!
Слухай!

Для них не було границь, вони літали розкудлані і страшні по безмеж-
них просторах моєї батьківщини .

В диких оселях чекали на них їх покірні жінки, які завше були мовчаз-
ними рабами і завше виконували божевільні часом бажання своїх страшних 
мужів .

а стрункі їх дівчата з чорним, як смола, волоссям, горячі, як арабські 
кобилиці далекого Сходу, тремким серцем чекали на своїх коханків, своїх 
мязких, жовтявих джигітів .

мої предки ні в що не вірили . Вони не мали нічого святого . В своїх ба-
жаннях вони готові були потопити усе, і їх покірні жінки мовчазно диви-
лись, як вони привозили до себе далеких «гяурок», прекрасних, як мрія бо-
гів, і по своїх наметах цинічно насміхалися над родинними чеснотами .

мої предки знали, що таке помста . В їх скісних оченятах часто запалю-
валось таємне полум’я ненависті і завзяття . Вони пам’ятали страшні запо-
віти старовини .

а коли палився степ (коли який небудь дурний пастух на далекім його 
кінці запалював його мимохіть), мої предки з посвистом і криками неслись 
навипередки з полумєм, і свої намети з жінками та добром залишали часто 
богові вогня .

мої предки не мали нічого, нічого святого . . . ——— В моїх братах (які 
ще так недавно . . . і яких я рівно близький) не заснули ще далекі заповіти .
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Вони ще вміють оживити безмежні степи з високими могилами (на 
яких суха ковила до блакитного неба) .

Вони не знають ціни людського життя і широкими ніздрями люблять 
втягати тонкий пах крови .

І часто бліді чужоземки тривожили сувору покірність їх смуглявих жі-
нок . . .

 . . .Я знову бачу далекі дні! . .
Я бачу тисячі своїх братів .

Я бачу різнокольорові верхи смушкових шапок, я бачу червоні окса-
митні шаровари, замастяні дьогтьом і кінські копита обмотані дорогою пар-
чою, і золоті обручі на кінських шиях . Я бачу голови, розторощені тяжкою 
буловою (найлегша — більш, як пуд . О мої брати були міцні!) і розмахом 
шаблі трупи розсічені на двоє .

Я чую, як дзвенять сурми, як іржуть коні, як бряжчить синя дамаська 
сталь, як звитяжно гукають мої брати!

І мені хочеться розстьобнути накрохмаленого комірчика, викинути за 
вікно піджака, завернути рукави і довго принизливо кричати .

І ще мені хочеться, щоб на крики ці відповили свистом мої брати . . .
 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

В тихих подихах глибокої осени, коли моє дивне минуле проноситься на-
перед мене принадною казкою, коли я особливо почуваю свою самотність (то-
му що я відійшов від своїх братів, а моя нюта — комаха), мені мріються без-
межні привілля спаленого спекою степу і сильні птахи в задумливім небі .

Тепер на них борозняться трактори і вантажеві авта роз’юшеними зві-
рюками шмигають серед посивілої ковили, але я вірю, я знаю (хай навіть 
цілий степу покриється чужими тракторами), що пройдуть ще часи і степ 
знову ожиє мінливими покликами, заманить обріями, на яких розкудлані 
коники моїх братів і що кінські копита (не підковані, але обмотані золотою 
парчою) залишаться сміливими слідами на зеленому килимі .

Я вірю, що трактори мертвим трупом будуть лежати біля козацьких мо-
гил і очима своїх циліндрів вдивлятись у небо (тому що трактори — це ті 
великі соломки, які таскають комахи і одразу кидають, як що хтять тікати) .

Я вірю, що й велике, старе сонливе місто на березі синьої річки, яке пе-
реливається в сонячні дні золотом своїх бань, а в свята гуде дзвінкою мід-
дю, стільки разів, буде знищене ще раз, і тисячі молодих прекрасних варва-
рів з блискучими ножами в зубах, пригинаючись до розкудланої гриви, про-
несуться на своїх диких кониках на мертвих задимлених вулицях, викурю-
ючи звідтам комах, які не вміють вбивати, які хотять (разом з усією цивілі-
зацією) йти під прапором уселюдським .

Потяг . . . ніч . . .
Тікають засумлені далі, миготять телєграфні стовпи . . .
андрій підкручує вуса, дивиться мляво в вікно і мовчить .
Я кладу йому руку на плече і говорю: андрію! Я знаю, що ти не пого-

джуєшся зі мною (бо я бачу в твоїх очах іронічні вогники) .
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Я знаю, ти скажеш, що, навпаки, треба будувати, що мої татарські пред-
ки жили в хІІ столітті, а тепер хх вік, що існують міжнаціональні закони, 
які слідкують за поступом цивілізації і що комахи властиво творять цивілі-
зацію, що наша молода країна потребує відбудування . . .

ні андрію, тисячу разів ні!
Бо з портрету Шевченка зроблено прикмету міщанства, бо просвітян-

щина (поруч з отаманщиною) — це найвищий прояв нашої свідомості, бо 
навіть наш національний гімн просякнутий «шароварницьким» індеферен-
тізмом, бо нас сорок мільйонів, які не можуть, які не хтять бути вічно сви-
нопасами .

ні андрію! хай буде бунт! хай буде крівавий, неможливий, брудний, 
поганий бунт! . . .

хай палають міста і села, хай вирізують жінкам груди, а дітям розбива-
ють голови о скелі! . . .

хай воскреснуть старі предківські заповіти, які одні тільки можуть 
зробити з нас націю! . . .

І тільки тоді дядько архип (чи Демьян — бо це аллєгорія) продере очі, 
[йдучи] на круторогих волах до солоного моря, вимастить дьогтьом шаро-
вари, сплюне і кине грізний поклик в буденну далечінь .

Потяг . . . ніч . . .
андрій дивиться мляво в вікно і мовчить . . . Тиша . . . Я бачу, як далекий 

обрій мовкне в мерклих фарбах, в яких, мені здається, є щось з моїх думок 
про минуле . . .

— — а потім ввижається (чогось):
Стара жінка, товста і брудна, з обвислими грудьми і засмальцьованим 

животом, підперши руками боки, грізно дивиться, як в болоті пораються 
бліді рахітичні діти . . .

І раптом знову згадую нюту . Ось: нюта — струнка дівчина, яка мене 
правдоподібно любить .

В неї сірі, великі, трішечки замріяні очі (які де-хто може назвав би гар-
ними, а я ні) та пухкі червоні уста, що (мабуть?) вказують на її пристрас-
ність .

Вона говорить про те, що мущина мусить бути завше джентльменом, 
що вона все так любить мене, що у мене тверде чорне волосся, але коли в 
нас буде хлопчик (це лукаво — вона думає зробить мене своїм мужем), то 
вона б бажала, щоб він вдався в її батька (До речі, її батько старий зросій-
щений інтелігент, котрого я ненавиджу) . Вона вимагає, щоб я кинув палити 
і сидів з нею увесь свій вільний час .

Від неї завше пахне її улюбленими пахощами «fleur d’orange», і вона 
вміє сваритися зі слугою .

Вона поступова жінка і вписалася навіть до якогось там міжнародного 
жіночого об’єднання, що має на меті цілковиту емансіпацію жіноцтва .

(Я можу сказати про неї ще дуже, дуже багато, але не хочу знудитися 
собі самому) .



Зе
мл

як
 п

ро
 зе

мл
як

а

136

І коли я згадаю про смаглявих дівчат моїх предків, у котрих чорне 
волосся було, як кінська грива і котрі в припадку любовної нестями 
впивалися міцними зубами в мязкі груди своїх майбутніх мужів, котрі вміли 
і кохати, і ненавидіти, але все таки залишалися мовчазними й покірними 
рабами — мені стає душно .

мені хочеться розстьобнути накрохмаленого комірчика, подерти на 
шматки кравата і дико несамовито кричати .

Коли небудь (можливо це буде тоді, коли вона зробиться моєю жінкою, 
бо це мимо всього можливо) я примушу її відчути, що в мені жиють ще 
заповіти моїх предків, що я люблю ще смак теплої крови і її тонкий пах!

Я залишу на її ніжному тілі багато, синяків і ран!
Я скажу їй, що гучні межигірря надзвичайно гарні і що мені приємно 

було б дивитися, як вона летить в конвульсійних корчіях жаху до долу на 
гостре каміння і що самому мені хочеться від неї теж летіти в прірву! . .

 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Коли я згадую про смуглявих дівчат, від котрих так радісно пахне сухою 

травою мойого рідного степу — мені стає душно . . .
 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

І ще послухай, андрію!
Ти певно не знаєш, що таке зросійщений інтелігент (яких в нас так 

багато)?
Це таке мляве, вибите з дороги створіння, яке навіть не знає, на що 

воно жиє .
Це людина, що вірить ще в майбутню велику Росію, яка має своїм 

шляхетним стягом покрити всі інші словянські народності .
а на загал це арап, це нікчемність, бездарність, це те, що кожна людина 

мусить негайно вбити .
Це навіть не комаха, це трутень, андрію! . . Її батько зросійщений 

інтелігент, я його ненавиджу і можливо, що коли небудь розіб’ю йому голову 
(тому що в мені жиють ще заповіти моїх предків) . . .

 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Коли мені сумно, коли я тиняюсь по кімнатах і роблено цікаво розглядаю 

мух на стінах, він (як що побачить) скаже: «Киньте!» І потім (зі смішком 
отвертості, барабанячи пальцями . . .): «В мене дочка, вона пише вірши і 
говорить про ніцше . . . Я дивуюсь, які вона гарні, які хороші вірші пише, 
навіть в книжечках рідко знайдеш . . .»

Потім він обов’язково переведе розмову на «політику» (на його мові 
«політика» це все, що торкається мойго краю) . Тоді він буде говорити про 
те, шо він розуміє «язик Шевченка», але галичане (хай я вибачу) говорять 
якоюсь собачою мовою і проте, що українська справа це справа майбутнього, 
а тепер всі «рускіє» мусять об’єднатись .

В решті він пригадає, що сам він з Київа, що «очень» любить україн-
ські пісні і запропонує «випіть» .

До речі: Він ніколи не розстається зі словами «цівілізація» (мені часом 



Зе
мл

як
 п

ро
 зе

мл
як

а

137

здається, що «цівілізація» це хусточка до носа в його кишені) . І ще до речі: 
а що таке цивілізація?

мої далекі предки, о котрих я так багато, так напружено думаю, носи-
лися на своїх диких кониках і ніколи не роздумували над тим, які цінності 
дав цивілізований світ за минулі тисячоліття . . .

— — Більш я не хочу згадувати про нього, андрію! Я ліпше хочу зга-
дувати про те, що в Італії був колись Саванаролля, і що в тій же Італії були 
часи інквізиції, коли вмирали на «авто-да-фе» за те, що зносилися з дияво-
лом (Тоді ж певно був і диявол) . . .

 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
В тихих подихах глибокої осени, коли небо вже нічого більш не обіцяє, 

проноситься поперед мене дивною казкою моє буття, моє принадне ми нуле .
на моїй батьківщині, де дівчата співають моїм новим братам (тому, що 

старі часи так загадково далеко, що часом мені здається — їх зовсім не бу-
ло) своїх ніжних пісень, в котрих невимовним тремтить тужливо, жіноче 
серце, на моїй батьківщині не чути більш тривожних стрілів, не видно різ-
ньокольорових прапорів і сіренькі людці-комахи борознять величезними 
жуками-тракторами безкраї степи .

але колись вони були, були ці люде, що не мали нічого святого і йшли 
такі великі, такі дужі, такі прекрасні нищити те, що творили комахи .

І були вони зовсім недавно; так ще недавно, що я міг бути серед них .
(Я не хочу говорити всього . Я хочу говорити лише про те, що я сам ба-

чив . Я попереджую тільки, що я бачив на мексіканських гверіялів з романів 
майн-Ріда і не ідеалізованих черкесів в стрімких урвищах гірського Кав-
казу) .

Я бачив, як китайські, байдужі до всього лиця, понуро блискаючи скіс-
ними очима, покірно ставали к «стєнке» і їх глушили, жовтих розумних ба-
ранців впити жадобою смерті мої брати .

Я був з ними і теж був пьяний і теж кричав дико нестримно .
Й коли робили страшні нелюдські операції над закривавленими живи-

ми конвульсійними тілами мої брати, і я був з ними і з ними сміявся тріум-
фуюче, тому що знав, що це потрібно, що це не хоч і промайне, як панорам-
ка калейдоскопу, як бинда бенгальського вогню, але залишиться в душі смі-
ливим зігзагом спогадів, які будитимуть потім до чину оспалу, сентимен-
тальну націю .

 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Спалахують тривожні, сторонські кулемети .
летять до ровів понівечені потяги .
мчать на волохатих, розгнузданих кониках, пригинаючись до гриви і 

блискаючи божевільними очима — мої брати . . .
Поперед мене проходить моє дивне минуле, що подібне до прекрасної 

казки .
І я молодий варвар (котрого тільки мінлива доля зробила цивілізова-

ною людиною) рву на собі кравата (він коштує 90 центів) і мене душно .



Зе
мл

як
 п

ро
 зе

мл
як

а

138

андрію!
(на андріївому лиці дріжить зеленкуватий світ лямпочки) .
ми сидимо з тобою на елястичній канапі, ми слухаємо, як заспокоюю-

че цокотять колеса . . .
але тобі ніколи, ніколи не збагнути того, що хвилює мою душу .
Бо ти, вибач андрію, ти . . . теж комаха .
Потяг . . . ніч . . . андрій мовчить і водить пальцем по шибках .
Я виймаю портсигара і запалюю .

 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
В тихих подихах глибокої осени, коли по ночах вже не тягнуть жаби 

своєї одноманітної пісні, а в далеких степах ковила плаче жовтими, сухими 
сльозами, поперед мене проходить усе моє казкове минуле, яке ще раз хо-
четься пережити . . .

 . . .Коли загуде паровик, я всміхнувся знову своїм загадковим предкам і 
буду ловити в своїх грудях їх несамовите гукання . . .

 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Синіли безмежні степи з високими могилами . Як віхор, як смерч не-

слися мільйони моїх предків .
на довгих списах маяли кольорові ганчірки і м’яко врізувались в роз-

кішну землю копита (обмотані малиновим оксамитом) . . .
В синій куряві, як туман минулого, як вогняна стріла в майбутнє, йшли 

грізним подихом сухого, горячого вітру мої брати .
І я молодий варвар, я вірю, що кину нюту, що розіб’ю голову її батько-

ві і що ожиють мої безмежні рідні степи, понесуть сухою ковилою оскаже-
нілий рев помсти і змішають свій буйний, кровавий протест з солоним мор-
ським вітром .

 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Бересть, 25.VIII. 1926.
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иСТОрия

вехи развития украинской культуры  
на Брестчине в новейшее время

разгерметизация
Республика Беларусь — многонациональная страна . Этот факт широко 

известен . но, несмотря на это, жизнь национальных общин, за редким ис-
ключением, недостаточно хорошо известна как обывателям, так и людям с 
широким кругозором . Причина, на наш взгляд, в специфичной модели вза-
имоотношений между обществом и государством (т . н . византинизм), кото-
рая была характерна для Российской империи, а затем и для генетически с 
ней связанных формам государственности . Одна из ее черт — закрытость 
сферы публичности для культурного разнообразия и концентрация внима-
ния на абстрактном государственном интересе . В повседневности это про-
является в форме монополизма на информацию и узконаправленном харак-
тере этой информации . Для обычного человека это оборачивается тем, что 
из основных средств массовой информации он редко может в деталях 
узнать, чем живут определенные те или иные общности .

Плодами этих ограничений становятся недоразумения, сюрпризы и/
или непонимание . В то же время, если широко изучать и освещать жизнь и 
деятельность национальных общин, можно достичь обратного эффекта: 
создать основу для продуктивного межнационального диалога . Теперь, ког-
да стали понятны мотивы, побудившие автора написать эту статью, перей-
дем к ее предмету .

Предмет статьи — украинцы Брестчины . некоторым читателям само 
словосочетание покажется необычным . У других, может быть, оно может 
вызывать определенные ассоциации, стереотипы . Однако комбинации сте-
реотипных образов мало чем способны прояснить данную тему . 

Виктор Мисиюк
Народився в Бресті в 1977 року. З 1994 року член Українського 
громадсько-культурного товариства Брестської області. В 2000 ро-
ці закінчив Брестський державний університет, захистив дипломну 
працю на тему «Український рух на Поліссі в першій половині ХХ ст. 
(1905—39 рр.)». З 2000 року очолив брестське історико-краєзнавче 
відділення товариства «Загороддя». В 2003 році закінчив Варшав-
ський університет. З 2004 року працює в Брестському державному 
технічному університеті. 2008 року обраний членом правління Укра-
їнської науково-педагогічної спілки «Берегиня». Ініціатор акції «Рейд 
Полісся» (2009—2014). Культуролог. 
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Кратко и полно описать путь формирования современного украинства 
в регионе непросто . начнем с того, что к нему, украинству, мы причисляем 
тех носителей украинской культуры, которые осознают свою украинскую 
национальность и причастность к судьбе украинских национальных орга-
низаций . Иными словами, в этом очерке описаны достижения представите-
лей не этнической, а национальной общности . В соответствии с этим необ-
ходимо конкретизировать временные рамки . Период становления нацио-
нальной культуры украинцев, как и большинства европейских народов, 
приходится на новейшее время — этап наиболее интенсивного развития 
индустриального общества и становления информационного общества, 
охватывающего конец хІх — начало ххІ веков . 

украинофилы
Свои первые шаги украинская национальная культура на Брестчине 

сделала в эпоху «весны народов» . Происходило это в довольно сложных 
общественно-политических условиях . Под влиянием имперской централи-
зованной системы управления социально-экономическая структура регио-
на заметно изменилась . Здесь было сведено на нет местное самоуправле-
ние, серьезно подорваны позиции мещанства, а местное православное дво-
рянство в большинстве своем было переведено в разряд крестьянства . Офи-
циальная имперская идеология триединого русского народа определила за-
дачи культурной политики администрации в регионе как борьбу за чистоту 
русской культуры, испорченную многолетним польским влиянием . Обще-
ственная жизнь западных губерний испытывала давление со стороны воен-
ного и полицейского аппаратов .  Так, в середине 40-х годов хІх века на ме-
сте Бреста была построена крепость, а управление прилежащим новообра-
зованным городом было передано в руки военной администрации . 

В это время появляются люди, которые осознают себя украинцами . 
При этом их представления о пространстве, самоназвании, литературном 
стандарте языка этой общности, как и представления об обязанностях пе-
ред нею — неоформленные, имеют переходный характер . Именно их тра-
диционно называют украинофилами . Вполне естественно, что в образе их 
мыслей проявлялось наследие сословного общества, привязанность к его 
нормам и стремление найти себя в рамках его институтов . 

Украинофилов Брестчины можно разделить на несколько категорий . К 
первой категории относятся представители духовенства . Часть священни-
ков сознательно использовала в общении со своими прихожанами украин-
ский язык, пользовались богослужебной литературой на украинском языке, 
в частности проповедями Васыля Грэчулэвыча1 . В кругах местного духо-
венства украинофильство проявлялось в оппозиции к унификаторским рас-
поряжениям Синода и подбору кандидатур без учета знакомства с культу-
рой местного населения . 

1 Ильин а . Полесские священники Котовичи // Гiстарычная брама . — 2004 . — № 1 (22) . — 
С . 31 .
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Еще одну группу украинофилов, действовавших на Брестчине, состав-
ляли ученики духовных и учительских семинарий, студенты и ученые . В 
силу профессиональных занятий, они фиксировали проявления народной 
культуры, фольклор . Это занятие подталкивало к поиску наиболее адекват-
ных, а также самобытных форм фиксации украинского языка . Со временем 
в печати появляются тексты, записанные при помощи норм украинского 
правописания . В качестве примера можно упомянуть работу этнографа 
И . Бычко-машко, а также тексты на брестской серии открыток Почтового 
союза России (1914-15  гг .)1 . 

С середины хІх века на Брестчине начинают гастролировать малорос-
сийские театральные трупы . Их творчество вдохновило часть местных теа-
тралов ставить в регионе пьесы на украинском языке . Эти инициативы 
сталкивались с негласным сопротивлением со стороны имперской админи-
страции . Виленский генерал-губернатор в 1896 году отказал просителям, 
желавшим организовать в Пружанах малорусскую труппу2 . И все же в сре-
де театралов украинофильство нашло много сторонников . Прорыв в теа-
тральной жизни произошел в 1905–08 годах . Тогда, благодаря активности 
писателя Оноприя Васылэнко, в Бресте был основан первый украинский 
самодеятельный театр3 . За это время самодеятельные театры появились в 
Пинске, Березе, Остромечево и Кленках .

Следующую группу украинофилов составляли те, кто увлекался чте-
нием украинской литературы и прессы, посвященной украинской культуре . 
Известно, например, что в александровском кадетском корпусе, размещав-
шемся в Брестской крепости, в 1849–50 годах тайно читали работы н . мар-
кэвыча и Д . Бантыш-Камэнського — историков, стоявших у истоков всего 
украинского национального движения4 . Польский исследователь и политик 
леон Василевский, хорошо проинформированный о среде украинцев Ко-
брина начала хх века, писал о том, что вся их национальная жизнь сводит-
ся к чтению книг и газет на родном языке . И все же чтение национальной 
литературы подталкивало к публичному выражению своего отношения к 
ней . Так, в 1905 году в Бресте праздновался Шевченковский юбилей, а груп-
па мещан Пинска в 1911 г . участвовала в сборе средств для создания памят-
ника Кобзарю .  

Важное значение в распространении украинофильства оказывали свя-
зи интеллектуалов Брестчины с просветительскими центрами Седлецкой и 
люблинской губерний . Близость Бреста приводила к тому, что сюда перево-
дились некоторые из учеников гимназии в Белой-Подляской . Поскольку 

1 Бычко-машко И .Е . Сборник народных песен записанных в поеслке Калюга-Комарно Рогоз-
нянской вол . Кобринского уезда Гродненской губернии — СПб: Императорская академия наук, 
1911 . — 61 с .; Basow S ., Lickiewicz E ., Etnograficzne dziedzictwo fotografa z Wołczyna Stefana 
Charłampowicza//Echa Polesia . — 2009 . — №2(22) . — S .31—33 .

2 леонюк В . Словник Берестейщини — львів, 1996 . — С .354 .
3 леонюк В . Словник Берестейщини — львів, 1996 . — С .82 .
4 Бригадин П .И . мятежный корпус: из истории александровского Брестского кадетского кор-

пуса (1842—1863) — мн .: ГИУСТ БГУ, 2007 . — С . 67 .
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российская администрация была заинтересована в создании на территории 
Привисленского края сильных российских институтов, то она более лояль-
но относилась к работавшим в них сотрудникам . Когда директором учи-
тельской семинарии в Белой-Подляской (Седлецкой губернии) стал извест-
ный украинофил Васыль Сэнько, он смог открыто выражать свои взгляды . 

Под руководством директора в семинарии действовал студенческий 
кружок, из среды которого вышли украинский поэт Васько Ткач и будущий 
организатор национальных институтов на Брестчине, просвитянин Гнат 
Олэ сиюк1 . Известно, что в брестской гимназии также существовал украи-
нофильский кружек во главе с Евгэном Пэрфэцькым и Самийлом Пидгирсь-
кым . В ее стенах учились будущие украинские поэты Дмытро Фалкивсь-
кый и Володымыр Кытаевськый .

Постепенно украинофильство из едва заметного явления превратилось 
в характерную региональную особенность .

наиболее яркими его представителями на Брестчине в этот период бы-
ли фольклорист Сергей харлампович, священник Василий Котович и про-
светитель Сергей Романский . Все они происходили из довольно узкого 
круга  интеллектуалов, тесно связанных с местными священническими ди-
настиями, что типично для ранних этапов всего украинского национально-
го движения . Под влиянием украинофильства в начале хх века в традици-
онную культуру широко проникают элементы национального канона, такие 
как: романсы, элементы полтавского народного костюма, цитаты на укра-
инском языке на вышитых рушниках, вышитые картины с изображением 
Т . Шевченко,  килымы и пр . Показательно, что создатели нелегальной си-
стемы польских школ на Пинщине, были знакомы с украинской разно-
видностью кириллицы . автор «Русинского лементаря» Юзефа Куженецкая 
ис поль зовала ее при написании предисловия и сопоставления букв алфа-
вита2 . 

становление
Великая война 1914-18 гг . перевернула с ног на голову традиционный 

быт украинцев . Идеи, которые ранее были интересны единицам, теперь мо-
ментально распространялись среди тысяч . активно вели себя комитеты бе-
женцев . Политическая самоорганизация привела к реализации тезисов о 
национальной автономии . По условиям Брестского мирного договора, авто-
ры которого стремились  придерживаться принципа этнического размеже-
вания, были определены границы Украинской народной Республики . Так в 
1918 году на Брестчине появилась украинская администрация . Ее начина-
ния в области национальной культуры строились не на пустом месте . Дело 
в том, что к этому моменту в тех деревнях, население которых не было эва-
куировано российскими властями и осталось в родном крае, на оккупиро-

1 Пастернак Є . нарис історії холмщини — Вінніпег-Торонто: Інститут дослідів Волині, 1989 . — 
С . 127 .

2 Русінски лементар — Вильно: 1907 . — С . 2, 30—31 .
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ванной немцами территории усилиями оказавшихся в германском плену 
образованной части украинцев была основана сеть национальных школ . 
Осенью 1917 года их насчитывалось 521 . К лету 1918 года — уже 4802 . В 
Бресте печатались украинские газеты «Вісник холмського губерніального 
староства», «Рідне слово» и «мир» . Общество «Просвіта» появилось в Бре-
сте и Кобрине . начала активно действовать украинская кооперация . Укра-
инский язык стал использоваться в проповедях в православных и греко-
католических храмах . При этом местная администрация чувствует себя да-
леко не свободной . Поскольку через Брестчину проходил основной транс-
портный коридор из Украины в Пруссию, то ее действия были ограничены 
немецкой военной администрацией . 

Впервые борьба за национальные права становится внутренней по-
требностью местного крестьянства, проявляясь в критические для нацио-
нального движения моменты . С приходом в феврале 1919 года в регион 
поль ских войск украинские социал-демократы создают на Кобринщине пар-
тизанское движение . активное участие в нем приняли учителя украинских 
школ, в частности Дмытро лэвчук . Партизанские отряды гайдамаков, как 
сами называли себя повстанцы, были разгромлены в апреле этого же года3 . 

Как и Украинская народная республика, Польское государство декла-
рировало широкие права национальным меньшинствам . С преодолением 
послевоенной разрухи начала оживать и национальная жизнь . С 1922 года 
в городе Бресте возрождается организация «Просвіта» . Изменения в уставе 
позволяют обществу «Просвіта на Поліссі»  действовать на территории все-
го Полесского воеводства . на фоне остальных организаций ее деятельность 
была самой разносторонней . Просвитяне обучали население грамоте, поку-
пали книги, выписывали прессу, проводили школьные акции в поддержку 
преподавания украинского языка, содержали частную школу им . О . Сторо-
жэнко в г . Бресте, устраивали театральные, литературные и танцевальные 
вечера . В период наибольшего развития организация начитывала 1,7 тысяч 
членов . Поддерживали «Просвіту на Поліссі» различные национальные по-
литические партии, действовавшие в регионе, в том числе наиболее круп-
ная из них «СельСоюз» (позже «СельРоб») . Членские билеты «СельСоюз-
Єдність» получили 2 тысячи жителей воеводства . Эта партия оказывала 
сильное влияние на крестьян . По подсчетам полиции, у нее в регионе было 
50 тысяч сторонников .

массовые общественно-политические организации можно считать 
одной из характерных черт культуры наших мест в первой половине хх ве-
ка . Самой многочисленной украинской организацией на Брестчине был Ре-
визионный союз украинских кооперативов . В подчиненных ему кооперати-

1 Винниченко І . Українці Берестейщини; Підляшшя й холмщини в першій половині хх століт-
тя — К .: 1997 . — С . 38—41 .

2 Сирник м . Комісаріат народної освіти для холмщини, Підляшшя і Полісся // Зустрічі . — 
1989 . — № 2 (20) . — С . 101 .

3 Плиско н .м ., Козлов л .Р . Кобрин: Ист-экон . Очерк — мн .: Полымя, 1987 . — С . 40—41 .
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вах насчитывалось 3,8 тысяч человек . Широко расходилась национальная 
пресса, проводились регулярные многолюдные публичные собрания . лю-
дям были интересны национальные идеи и политики, которые их озвучива-
ли . Об этом свидетельствуют голоса избирателей, отданные в их поддерж-
ку . на выборах в Сейм в 1922 году украинский избирательный комитет по-
лучил 62 тысячи голосов . Следующие выборы, 1928 года, суммарно при-
несли сторонникам «СельРоб» (двух ее фракций) 117 тысяч голосов . Эта 
цифра сильно изменилась в 1931 году . Выборы этого года сопровождала че-
реда политических скандалов, давление на избирателей со стороны адми-
нистрации и низкая явка . Тем не менее, украинских кандидатов поддержа-
ли 53 тысячи избирателей .

Очевидцы отмечали у молодежи небывалый интерес к деятельности 
национальных организаций и тягу к самообразованию:

«Саме головне, що була «Просвіта» малоритська . Василь Рудіцкий її 
очолював і мав довільно велику бібліотеку . Тут був такий [малоритский па-
рень — М. В.] Євон, так от цей Ївон щитавсь дуже грамотним, чудово чи-
тав, і от вони [местная молодежь— М. В.] пасуть скотину, … а сами до кни-
жок . Вот бачите як: нихто ж їм за тоє не платив, нихто їх не хвалив нічого, 
але як би сказати: голод свого ріднього заставляв їх то все робити2» .

Опорой национального движения были, прежде всего, учителя ликви-
дированных польской администрацией украинских школ, доктора, юристы, 
железнодорожники, образованные крестьяне . За время бурного развития 
национальной культуры в регионе появилась целая плеяда локальных поли-
тических лидеров (Васыль Дмытриюк, Васыль Пархотык, Володымыр Кры-
ныцькый, Федор маслиевыч, Игнат Король, Дмытро Рафаловыч, Сэмэн 
лось и др .), журналистов, опытных руководителей кооперативов и библио-
тек . Из числа украинской общины Бреста вышли литературный критик ли-
дия Горбачева, талантливый дирижер и композитор Василь Пантэлэвыч . 
наивысшим достижением в области национального искусства стало твор-
чество «кобринской группы» поэтов в составе Стэпана Сыдорука, Ивана 
Бойтыка, мыколы Колосуна и наиболее яркого на тот момент ее представи-
теля Володымыра Кытаевського3 . 

Катастрофа
Правительства «санационного» периода изменили роль региона  в го-

сударстве, что не могло не сказаться на развитии украинской национальной 
культуры . Полесское воеводство в 30-е годы стали называть «Польская Гол-
ландия» или «Польская Сибирь», поскольку оно оказалось в центре коло-
низаторских и ассимиляционных программ правительства . Усиливавшиеся 

1 Государственный архив Брестской области ф .67 оп .1 д .929 а .18—20, ф . 1 оп . 9 д . 46 а .54—58, 
ф . 1 оп .9 д . 1168 а .3 .

2 аркушин Г . Голоси з Берестейщини — луцьк: ВнУ . — С . 495 .
3 До тебе, світе . . . : Українська література Берестейщини: Проза . Поезія . Публіцистика — К .: 

Український Центр духовної культури, 2003 . — С .144—187 .
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тоталитарные тенденции привели к нарастанию напряженности в отноше-
ниях с местным населением и открытой дискриминации по национальному 
признаку .

 Прикрываясь противоправной юридической формулой, абстрактным 
государственным интересом, польские власти арестовали и выслали без су-
да и следствия в лагерь в Березу-Картузскую часть лидеров национального 
движения (П .артэмюк, Г .Шварко, И .Жилавый, О .Карпук и др .) . Другие 
(В .Дмытриюк, И .Савчук, Д .Галайда и др .) были выдворены за пределы ре-
гиона . Даже во время войны, в сентябре 1939 года, продолжали проводить-
ся упредительные аресты местных представителей украинской элиты . 

на этом фоне с началом Второй мировой войны в отдельных регионах 
имели место антиправительственные выступления под лозунгами нацио-
наль но-освободительной борьбы . В сентябре 1939 года Дрогичинском по-
вете была сформирована «Полесская сечь», осуществлявшая диверсии в 
тылу польской армии1 . Ее возглавил поручик польской армии, местный жи-
тель Володымыр Вийтюк . 

Украинцы были среди инициаторов создания милиции и самообороны 
в Брестском и Кобринском поветах . многие из них возглавили временную 
местную администрацию . За первые полгода советской власти в Брестской 
области по инициативе местной интеллигенции было организовано 58 укра-
инских школ2 .

Первые месяцы советской власти не оправдали ожидания ряда украин-
ских социалистов и коммунистов . Связано это прежде всего с тем, что за 
видимостью обретенных национальных свобод скрывалась четкая установ-
ка на ликвидацию основ гражданского общества . Володымыр Кытаевсь-
кый, возглавивший в 1939 году сельсовет, вскоре добровольно покинул эту 
должность и стал работать учителем . Со слов его дочери, разочарование в 
советской политике сказалось на настроении и здоровье поэта, умершего в 
конце 1940 года . В начале 1941 года нКВД арестовало многих видных укра-
инцев . на Кобринщине в тюремных застенках оказались Васыль Пархотык, 
Грыгорий Шварко, леонтий Квартырук, Фэдор маслиевыч, Юлиан Ты-
минськый3 . массовые аресты участников антипольского восстания прошли 
в Дрогичинском и Ивановском районах . В ночь на 18 июня 1941 года, по 
окончании учебного года, в Брестской области было арестовано 30 учите-
лей украинских школ4 .

нацистская оккупационная администрация, сменившая советскую, 
уста новила тоталитарную модель власти с четко выраженной националь-
ной дискриминацией . Далека была от понятия справедливости и проводи-
мая социально-экономическая политика: были сохранены колхозы, возвра-

1 мірчук П . Українська повстанська армія — мюнхен—львів, 1991 . — С . 192 .
2 Государственный архив Брестской области ф .1оп .1д .2а .132 .
3 Сергійчук В . Етнічні межі і державний кордон України — Тернопіль: Тернопіль, 1996 . — С . 

154 .
4 хміль І . Українське Полісся — Чикаго, 1976 . — С . 176 .
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щена крупная собственность дворянству, вводилась жесткая система рекви-
зиций продуктов в пользу армии, практиковались бесчеловечные формы 
коллективной ответственности .

Южная часть Брестчины вошла в состав рейхскомиссариата «Украи-
на», где все высшие административные должности занимали немцы . Про-
водимая нацистами кадровая политика на местах зачастую провоцировала 
украинско-польский конфликт . Украинцы, как и прочие славяне, были ли-
шены возможности получать образование выше среднего . Полное среднее 
образование можно было получить только по техническим специально-
стям . За пределами рейхскомисариата, в «Восточной Пруссии», действовал 
запрет на открытие славянами школ . Деятельность любых политических 
организаций была также запрещена . Разумеется, такое отношение не могло 
не вызвать сопротивления со стороны украинцев . наиболее активно среди 
всех национальных организаций взялась организовывать подполье Органи-
зация украинских националистов (революционная) . начиная с осени 1941 
года нацистская администрация прилагала усилия по разгрому ее структур 
в регионе . Так, в  конце 1941 года за связь с украинским подпольем, печата-
ние листовок, был повешен гестапо лэонид Перэвэртайло1 . В назидание 
остальным украинцам, казнь совершили в помещении Украинского допо-
могового комитета Бреста .

В конце 1942 года в г .Бресте была разгромлена еще одна подпольная 
группа ОУн . Ее члена, ученика технической школы, Олександра Сороко 
убило гестапо2 . В 1943 году от рук гестапо погибла член ОУн, работавшая 
в Дрогичине, Вира Гисяк . В марте 1943 года в городе были арестованы де-
сять видных украинцев . В декабре этого же года в Кобрине арестованы де-
сять членов местного допомогового комитета . В 1943 в застенках гестапо 
оборвалась жизнь Васыля Пантэлэвыча, С .Тарасюка (Брест), Васыля Пар-
хотыка, Иосыфа Сацэвыча (Кобрин), мартына Вакульчыка (Дрогичин) . 
Подпольщики действовали в рядах Союза украинской молодежи, в редак-
циях газет «наше слово» и «Пинська газета» . К повстанцам из-под ареста 
бежал редактор издания «Пинська газета», ранее сотрудничавший с подпо-
льем3 . Когда ОУн-р объявилa,  что будет расценивать украинцев, сотрудни-
чающих с нацистской администрацией, своими врагами, это привело к мас-
совому саботажу распоряжений оккупационных властей . наиболее ярко ак-
ты неповиновения проявились небольших городах и местечках (Дрогичи-
не, Кобрине, Столине и Дывине) . В деревнях на базе подполья сформирова-
лись отряды Украинской повстанческой армии . В бою с нацистами погиб 
сын одного из видных брестских деятелей национального движения, про-
живавший в д .Тришин, Игор Яцив4 . В 1944 году СД организовало несколько 

1 Памяць: Гіст .-дакум . хроніка Брэста . Кн . 2-я . — мн .: БЕлТа, 2001 . — С . 192 .
2 місіюк Ю ., Козловський м . Зберегти нашу мову і культуру // над Бугом і нарвою . — 1992 . 

— №3(4) . — С . 24 .
3 Кіндрат Ф . ми стали волі на сторожі — Івано-Франківськ: лілея—нВ, 2002 . — С . 7 .
4 Боярчук О ., неживий О . Берестейське багатоголосся // Пам’ятки України . — 2002 . — №3—4 . 

— С . 8 .
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операций по разгрому украинского повстанческого движения в районе Ды-
вина и Столина .

Даже в условиях оккупации украинцы смогли частично возродить чи-
тальни «Просвиты», кооперативы и театральные труппы . В 1942 на терри-
тории Брестчины возникает Украинская автокефальная православная цер-
ковь, начинается постепенный процесс придания православной литургии 
национального характера . наибольшим достижением этих лет стало воз-
рождение сети украинских школ . В Брестском округе к началу 1942/43 
учебного года их было 1491 . Качество образования не было высоким, не 
хватало квалифицированных кадров и учебной литературы, что отчасти 
компенсировалось энтузиазмом учителей . По словам учителя лидии мар-
чук, обучение выглядело следующим образом: «Особого разнообразия 
предметов, разумеется, не было: письмо, курс математики и литература . Из-
учение последней сводилось к штудированию шевченковского «Кобзаря» . 
Это произведение … все знали назубок от и до»2 .

После войны, вопреки социальному составу Украинской повстанче-
ской армии, она была классифицирована как буржуазная организация, клас-
сово враждебная государству трудящихся . Это сказалось на отношении го-
сударственной администрации к украинской национальной культуре . ни 
прямые связи с антифашистским подпольем, ни отсутствие доказательств 
вины в случае с видными украинцами для сталинской судебной системы не 
имели значения . Часть украинцев, в прошлом видных деятелей КПЗБ, была 
негласно отстранена от публичной жизни . Везде получал отказ в работе 
коммунист, воспитанник партийной школы и лидер левых украинцев горо-
да Кобрина Фэдор маслиевыч . Член КПЗБ, узник лагеря в Березе-Кар туз-
ской, директор школы лука Волосюк в 1945 году был репрессирован за ак-
тивную поддержку украинского образования в регионе . В курганском лаге-
ре оказался секретарь подрайкома КПЗБ Игнат Сыдорук, вставший на за-
щиту образования на родном языке (кстати, в лагере за добросовестное от-
ношение к труду он был награжден грамотой Востурлага нКВД)3 . В лагеря 
отправили также члена Окружного комитета КПЗБ Пинск, украинского по-
эта мыхайла Грота . Репрессиям были подвергнуты многие представители 
творческой интеллигенции: журналист м . Грынэвыч, учитель В . Королэн-
ко, школьный куратор м . Козяр и др . В тюрьме оказался и многолетний 
просвитянин, пожилой максым Шыйко . В силу возраста Шыйко отпусти-
ли, но троих его детей отправили в лагеря . Преследовали не только пред-
ставителей старой интеллигенции, но и нового послевоенного поколения . В 
конце 40-х годов были осуждены студенты Брестского педагогического 
учи лища Пэтро антонюк, Павло Пылыпук, мыкола Фэдорчук, Вира Бобко 
и др .

1 Винниченко І . Українці Берестейщини; Підляшшя й холмщини в першій половині хх століт-
тя — К .: 1997 . — С . 123 .

2 Жук Е . а жизнь короткая такая // Вечерний Брест . 2009 . — № 42 . — С . 8 .
3 Каліноўскі В . Украінская прысутнасць // Звязда . — 1992 . — № 141 (21919) .
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Среди арестованных и депортированных украинцев Брестчины были 
лица, задержанные во время акций ликвидаций структур ОУн и УПа, а 
также члены их семей .  Так, в ходе только одной операции в январе-феврале 
1945 года на Брестчине было арестовано свыше 3,8 тысяч человек1 .

Только с либерализацией, последовавшей со смертью Сталина в 1953 
году, тема украинского подполья, как массового явления, перестает быть 
актуальной . на это время приходится последнее задержание организован-
ной группы в Кобринском районе, а также последние групповые аресты 
«пособников и их семей» . И хотя в розыске находилось еще более 150 чело-
век, активные действия в отношении их были прекращены . Всего за период 
с 1944 по 1953 год было осуждено 1,2 тысячи человек и убито 2,5 тысячи 
человек непосредственных участников украинского антикоммунистическо-
го подполья2 . 

Холодный эксперимент
Развенчание «культа личности» И . В . Сталина не привело к кардиналь-

ному пересмотру национальной политики в СССР . наступила глубокая за-
морозка общественных процессов . Украинские организации отсутствова-
ли, а общественная жизнь была подчинена политическим целям КПСС . Ча-
сти освобожденным из лагерей украинцев было запрещено возвращаться 
на родину . на других по приезде было оказано административное давление, 
что привело к их переезду в УССР . По этим причинам Володымыр лэонюк 
поселился во львове, а наталья Орро — в Киеве . актеру Брестского театра 
Володымыру харсюку предложили перевестись в украинскую труппу, под 
надуманной причиной, что его украинский акцент якобы плохо плохо соот-
ветствовал характеру «русского театра» . Даже творческие начинания укра-
инских авторов-ветеранов Второй мировой войны, как местных уроженцев 
(Васыль Давыдчик и Володымыр Крачко), так и выходцев из УССР (мыко-
ла Тэлычко) не находили поддержки у государственного и партийного аппа-
рата . Проявления национальной жизнь сводилась к «кухонному» творче-
ству . «В стол» писали свои произведения Борыс Епишко, Васыль Давыдчик 
и Васыль лазарчук . на общем фоне подписчиков украинской прессы из 
Брестской области (к примеру, в семье арсения и александры Столярчук 
из Бреста в 70—80-е годы хх столетия выписывала журналы «Перець», 
«Радянська жінка», «Барвинок») местная украинская интеллигенция выде-
лялась вниманием к материалам газеты «літературна Україна» (Иван Ру-
дицкий, Борис Епишко) . 

Открытыми формами сопротивления брежневской политике стало 
религиозно-национальное диссидентство, проявившееся в деятельности 
группы уроженцев Каменецкого района Ивана Пикарського и Володымыра 

1 Гуленка У . І . арганізацыя украіскіх нацыяналістаў // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі . Т .1 . — 
мн .: Беларуская энцыклапедыя, 1993 . — С . 150; Валахнович И . Подполье ОУн на территории Бе-
ларуси в 1944–52 годах // архівы і справаводства . — 1991 . — № 1 . — С . 19 .

2 Валахнович И . Подполье ОУн на территории Беларуси в 1944–52 годах // архівы і справавод-
ства, № 1, 1991 . — С . 20 .
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Бычука1, а также жителя г . Бреста Олександра Горщарука . Одним из куль-
минационных моментов было поднятие 22 августа 1971 года национально-
го флага над деревней Олешковичи в честь избрания патриарха Пимена . 

В рамках реализации национальной политики развитого социализма 
исследования культурного наследия регионов были максимально сокраще-
ны и сводились к темам общесоюзного значения: роли локального комму-
нистического движения, истории Руси, походам а . В . Суворова . нацио-
нальным различиям в СССР пророчили скорую смерть . на этом фоне увле-
чение краеведением стало для многих украинцев основной формой нацио-
нального самовыражения . Так зародилась увлеченность собирателей фоль-
клора и краеведов мыколы Козловського, Георгия мусэвича, Пэтра Герма-
новыча, Володымыра Крачко . Последний, например, нашел себя в пропа-
ганде в прессе национально-освободительного и социально-прогрессивного 
характера восстания Богдана хмельницкого на Брестчине . 

Кроме того, продолжал записывать местный фольклор, компонуя мате-
риал в сборники . Цикл дисциплин гуманитарного блока был ограничен, в 
регионе не готовили историков или юристов, кроме того из-за ограничений, 
вытекающих из личного дела (социального происхождения, прошлого род-
ственников, пребывания в местах заключения, убеждений) многим был 
ограничен доступ к административным должностям и гуманитарным про-
фессиям . Поэтому увлечением краеведением выражали свое несогласие с 
официальной советской трактовкой национального вопроса наименее анга-
жированные в вопросы коммунистической идеологии строители (мыкола 
Козловський, Володымыр мурашкевич, Володымыр харсюк), спортсмены 
(Георгий мусэвич, Стэпан Давыдюк), работники сельского хозяйства (Пав-
ло Пылыпук) . В своих поисках они использовали исследования и наработ-
ки директора музея а . В . Суворова алексея мартынова, главы Брестского 
отделения Советского фонда культуры Владимира мелешкевича, кандида-
та филогических наук Федора Климчука, старшего научного сотрудника 
Брестского областного краеведческого музея михаила алексеюка . Связь с 
политической системой в гуманитарной сфере чувствовалась очень сильно . 
Одно лишь подозрение в симпатиях «буржуазному национализму» ставило 
под угрозу и авторитет, и карьеру . Тем не менее, с началом эпохи пере-
стройки часть перечисленных исследователей оказала существенную по-
мощь в возрождении на Брестчине организованных форм национальной 
жизни . 

Затяжная перестройка
У истоков украинской организованной жизни 90-х годов хх века стоя-

ли люди, которые сами или посредством родственных отношений были 
причастны к деятельности национальных организаций первой половины 
хх века (мыкола Козловськый, мыкола Ячнык, Дмытро ливай, Илья Кар-
пук, Вира мурашкевыч, Иван Севостьянюк и др .) . Этим объясняется отсут-

1 місіюк В . Шлях до Істини // над Бугом і нарвою . — 2008 . — № 1 (95) . — С . 21—24 .
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ствие потребности в длительном подготовительном этапе национального 
возрождения . 

Инициатором дискуссии по вопросу условий существования украин-
ской культуры на Брестчине был инженер мыкола Козловський . 7 ноября 
1987 года он обратился с открытым письмом к генеральному секретарю ЦК 
КПСС Горбачеву м .С ., а также к председателям Верховных Советов БССР 
и УССР . В областной газете «Заря» появилась его статья «Чей диалект, чьи 
говоры», позже возникли дискуссии в Кобринской и Березовской районных 
газетах . 

Через два года, 1 ноября 1989 года, был создан организационный коми-
тет Украинского общественно-культурного объединения «Бэрэсть» . Орга-
низация была зарегистрирована 12 марта 1990 года под названием Украин-
ское общественно-культурное объединение Брестской области1 . В декабре 
1989 года о желании стать членами УОКО БО заявили 28 человек . Еще бо-
лее двух десятков членов вступили в следующем 1990 году . Пятнадцать за-
явлений поступил в 1991 году . Если ранее это были представители г .Бреста, 
Брестского, Кобринского, Каменецкого и малоритского районов, то в 1991 
году их ряды пополнили представители г . Пинска, Пинского, Жабинковско-
го, Ивацевичского районов . К началу 1995 года численный рост прекратил-
ся и наметился определенный спад числа членов организации . Это объяс-
няется тем, что организация разделилась и часть ее членов 27 августа 1995 
года организовали общественное объединение «Просвита Берестейщины 
им .Т .Шевченко» . Также из числа членов УОКО БО организации и ее сто-
ронников в 1996 году был создан украинский научно-педагогический союз 
«Берегиня» . 

Кризисным моментом в организационной жизни украинцев был рубеж 
хх—ххІ веков . В 1999 году не прошли перерегистрацию Украинское 
общественно-культурное объединение Брестской области и «Просвита Бе-
рестейщины им .Т .Шевченко» . Судебные процессы не дали положительного 
результата . Часть просвитян Бреста в 2000 году в 2000 году вошла в состав 
новообразованного общественного объединения «Полесье» . Кобринская 
«Просвита» через некоторое время стала отделением Белорусского обще-
ственного объединения украинцев «Ватра» . 

В самом широком виде основные цели украинских организаций были 
определены в «Открытом обращении» к депутатам Верховных советов 
БССР и УССР от 24 марта 1991 года . Они сводились к предложению «кон-
ституционным путем присвоить [Брестчине — М. В.] статус украинской 
культурной автономии»2 . Тогда же были предприняты первые шаги по соз-
данию условий культурной автономии . В декабре 1990 года родители 312 
учащихся г .Кобрина изъявили желание, чтобы их дети изучали в школе 
украинский язык . Впоследствии здесь было организовано обучение укра-
инскому языку в пяти школах города . Кроме того, украинский язык изучали 

1 Козловський м . Українське відродження на Берестейщині — Слов’янськ, 2006 . — С . 14—17 .
2 Козловський м . Українське відродження на Берестейщині — Слов’янськ, 2006 . — С . 26 .
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в школах Бреста, мотыкал Брестского района и поселка Беловежского Ка-
менецкого района . Со временем, к 2007 году, это число сократилось до двух 
факультативов в г . Бресте .

Вторым шагом стало издание газеты «Голос Берестейщины», которая 
выходила раз в квартал с 1991 по 1997 годы . С 1996 по 1999 годы издава-
лась еженедельная газета «Берестейский край» . Газетами в количестве от 
20 до 250 экземпляров комплектовались все библиотеки области . Около 30 
экземпляров в декабре 1992 — апреле 1994 годов высылалось подписчикам 
за рубеж . Одни из самых высоких показателей продаж «Голос Берестейщи-
ны» достигла в январе 1994 года, когда в г .Бресте раскупалось 560 экзем-
пляров газеты, и в 1996 году, когда в области читателями раскупалось 810 
экземпляров . Примерно таким же тиражом расходилась газета «Берестей-
ский край» . Помимо упомянутых газет, статьи украинских авторов с Брест-
чины печатали республиканские газеты «Заря», «народная трибуна»,  «на-
родная воля», «Брестский курьер» . В 1995 году в газете «Шлях» пошли на-
встречу авторам и напечатали материал на украинском языке . Еще одной 
инициативой в рамках реализации прав на культурную автономию стало 
создание библиотек . Они действовали при Украинском общественно-
культурном объединении Брестской области, «Просвите Берестейщины 
им .Т .Шевченко» и Украинском научно-педагогическом союзе «Берегиня» . 
на 2001 год библиотека УОКО БО насчитывала 341 книгу и несколько под-
шивок газет . Кроме того, с 1991 года украинские организации передавали 
книги областной библиотеке . В частности, в 2008 году Брестской област-
ной библиотеке была передана основная часть фондов крупнейшего из со-
браний, библиотеки УнПС «Берегиня» .

Украинские авторы и исполнители оставили на Брестчине след в раз-
ных видах искусства . 

За период с 1996 по 2010 год украинцами Брестчины  была издана се-
рия книг краеведческого, литературоведческого, исторического, библио-
графического характера: «Словник Берестейщини», «До тебе світе», «Там 
за гаєм-гаєм», «Пісні мого села», «наше Полісся», «Подивинки Полісся», 
«Беларусь в моем сердце», «Українське відродження на Бере стейщині» . 
Собственные сборники стихов опубликовали поэты антон Цвыд и мыкола 
Тэлычко . Силами лидии Дорошко на областной студии радиовещания был 
организован цикл передач, посвященных украинской литературе . Она же 
стала создателем и режиссером студенческого театра «арт-майдан» . на 
сценах Брестчины заззвучали произведения на слова и музыку композито-
ров Игоря Чэрныка и арсения Тэтэрука . Украинский репертуар является 
визитной карточкой ансамблей «Голоси Полісся», «Па лескія перазвоны», 
«Калина» . Традиционно массово представлены украинцы на областном от-
борочном туре фестиваля национальных меньшинства «Суквецце культур» . 
В области изобразительного искусства активно работает художник Сэргий 
Козак . По инициативе и при поддержке проживающих на Брестчине укра-
инцев были возведены в 2000 году памятник Д .Фалькивському в д .лепесы 
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Кобринского района, а в 2002 году — бюст Т .Шевченко в г .Бресте . С 2009 
года существуют сайты, блоги и группы в социальных сетях посвященные 
событиям национальной жизни, исследованиям национальной истории и 
культуры .

Отдельно следует отметить молодежные туристические акции . С 2010 
года в регионе проводится ежегодный летний туристический «Рейд Поле-
сье» . С 2011 также организовываются туристические поездки «Берестейцы 
на Подляшье» .

Украинцы не остаются безучастными к политическим процессам, про-
исходящим в республике . на Брестчине украинцев  можно встретить среди 
членов Белорусской социал-демократической громады, Белорусского на-
родного фронта, Республиканской партии, общественного объединения 
«Белая Русь» . В украинской среде относительно высок процент евроопти-
мистов . на президентских выборах 1994 УОКО БО поддержала С .Шушке-
вича . Часть членов создала группу в поддержку а .лукашенко . 

Довольно противоречиво было отношение украинцев к деятельности 
Общественно-культурного объединения «Полесье», ставившего цель про-
паганду западнополесской региональной культуры . Часть сознательных 
украинцев были опорой организации в Бресте, Пинске, Кобрине и мало-
ритском районе . Свое участие в его деятельности они объясняли тем, что 
это была одна из редких возможностей заявить о существования своей куль-
туры, принять участие в публичном диалоге . Другая часть украинцев не 
только не оказывала поддержки, но и активно критиковала общество за не-
объективность и хаотичность содержания информации, с помощью кото-
рой доносились программные положения организации . 

Все организации Брестчины поддерживали контакт с международны-
ми национальными организациями, такими как мировой координацион-
ный совет и мировой конгресс украинцев . Представители «Берегини» при-
нимали участие деятельности мирового конгресса украинской молодежи 
(Украина) и молодежной Подляшской академии (Польша) . При факульта-
тивах украинского языка существовали Кружки заботы об украинском язы-
ке (Гуртки плекання української мови — ГПУм) — движения, созданного 
Украинским всемирным союзом профессиональных учителей  . Во второй 
половине 90-х годов также предпринималась попытка зарегистрировать в 
области отделение международной политической организации Конгресса 
украинских националистов (КУн) . 

Украинцам присущи сильные фольклоризирующие тенденции, то есть 
увлеченность народным искусством: пением, вышивкой, деревянной архи-
тектурой . многие члены национальных организаций принимали активное 
участие в возрождении приходов православной церкви, принадлежат к чис-
лу активной части прихожан . В религиозной жизни имели место симпатии 
в отношении различных форм духовного консерватизма: Киевского патри-
архата (П . Сац, И . Гунчык), УПаЦ, греко-католической церкви (В . Панко-
вэць, Д . Кысиль) и язычества (В . Стасюк, Я . Бэрложецькый) . 
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Движимые традицией
Развитие украинской культуры на Брестчине оказало заметное влияние 

на идентичность многих выдающихся представителей региона . Часть их 
них, даже покинув родной край, активно пропагандировали и пропаганди-
руют собственную культуру . В их числе Остап лапськый (Польша), Васыль 
Горбачук (Украина), микола Евсевськый (австралия), Василь Базылэвыч 
(Канада), Фэдор Шоломыцький (Канада), Володимир лэонюк (Украина), 
Иван Бойтык (СШа), Иван Сыдорук (СШа) и др . . Под влиянием локальной 
украинской культуры сформировалось мировоззрение украинских ученых 
Борыса Ольхивського, Ивана Сыдорука, Константына харламповыча, Ва-
сыля Горбачука . Ей обязаны привязанностью к родной культуре многие 
украинцы, живущие ныне в минске, новогрудке, Витебске . 

Польский социолог Юзеф Обрембский на примере Полесского воевод-
ства верно подметил характер изменений, происходящих с украинцами под 
влиянием национальной культуры . Если донациональная, русинская, иден-
тичность украинцев характеризуется размытостью, локальностью, сослов-
ным и религиозным характером, то сознательный украинец является при-
верженцем движения культурного и социального реформаторства, его иден-
тичность соответствует новейшим вызовам и направлена на реализацию 
амбициозных планов . Последнего отличает тяга к просвещению и образо-
ванию, рациональности, экономическому прогрессу, литературная актив-
ность и высокие моральные требования, в частности, жертвенность . Преоб-
раженный процессами хІх—хх веков украинец стремится реализовать се-
бя в публичной сфере . «Украинская акция идеально приспособлена к мест-
ной культуре . непосредственна, в ней отсутствуют формализм . . . Почетом и 
уважением пользуются народные обычаи и говор, представляемые как укра-
инское национальное достояние»1 . 

Украинская идентичность для части жителей Брестчины — это шанс 
на введение в активное использование целого ряда памятников и сохране-
ние собственной коллективной индивидуальности . Она решает проблемы 
экзистенциального характера, связанные с жизнью в мультикультурном ми-
ре, посредством привнесения смыслов в жизнь отдельных людей и целых 
групп . Поддержание национальной идентичности позволяет ее носителям 
обрести индивидуальность и выразительность существования, открывает 
широкие возможности для межнационального диалога и самореализации 
его участников .

1 Obrembski J . Polesie — Warszawa: Oficyna naukowa, 2007 . — S .530 .
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Віктор Яручик

Науковець, журналіст, письменник, перекладач із 
Луцька. Народився 23 серпня 1979 року в м. Рожище 
(Волинь, Україна).

У польському Любліні захистив дисертацію на те-
му україномовної літератури, твореної в Польщі. Автор 
кількох монографій, антології сучасної української літе-
ратури, численних наукових розвідок. Доцент Інститу-
ту філології та журналістики Східноєвропейського на-
ціонального університету ім. Лесі Українки (м. Луцьк). 
Член Національної спілки журналістів України.

У пошуках власної ідентичності:  
іван Киризюк

Підляшшя у другій половині хх століття стало центром культурної 
творчості людей, котрі прагнули популяризувати рідне слово . Багато із них 
взялися за написання поезій та прози принагідно, під впливом створення 
Українського суспільно-культурного товариства (УСКТ) та Білоруського 
суспільно-культурного товариства (БСКТ) . Проте були й такі, що згодом 
лишили в літературі цікавий, самобутній слід . Унікальність художніх творів 
полягала не лише в багатому образному та художньому наповненні . Осо-
бливу цінність мають мовні риси літератури письменників з Підляшшя .

на початку 50-х років хх ст . почала публікуватися ціла група місцевих 
авторів . Більшість письменників писали місцевим діалектом . Серед них 
можна назвати поетів В . Шведа з мора, І . Чиквіна з Дубичів Церковних, н . 
артимович з Ягуштова, прозаїка В . Петручука з Грабовця .

У 70-х роках прийшла нова хвиля північнопідляської літератури, зо-
крема поезії, писаної місцевими українськими говірками . Так, на сторінках 
білоруськомовної «ніви» та «Білоруського календаря» з’являються твори 
І .Боровик, С .Сачко та І .Киризюка . У 80-х роках, коли почав виходити на 
правах рукопису щорічний альманах «наш голос», до вищеназваних імен 
долучилися Ольга Підляшанка, Є . Оксянюк-мартинюк, Ю . Баєна, П . Кири-
зюк, Ю . Гаврилюк, І . хващевський, І . Троц та інші . Згодом письменники 
отримують можливість друкуватися на сторінках україномовного варшав-

ліТераТУрОЗнавСТвО
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ського видання «наше слово», у його додатку під назвою «наша культура», 
українських календарях . Своєрідним визнанням північнопідляських поетів 
в українській літературі Польщі стало видання Українським суспільно-
культурним товариством збірки віршів Івана Киризюка «моїй Батьківщи-
ні» у 1986 році .

Поет і суспільно-культурний діяч на Підляшші Іван Киризюк народив-
ся 10 жовтня 1949 року у Кривятичах поблизу Більська-Підляського на Бі-
лосточчині . Початкову школу з білоруською мовою навчання він закінчив у 
сусідньому селі море . Згодом вчився у білоруському ліцеї в Більську-
Підляському, а пізніше скінчив будівельний технікум у Білостоці . Профе-
сійна діяльність не заважала І . Киризюкові займатися також суспільно-
культурною . Ще з 1964 року він стає членом Білоруського громадсько-
культурного товариства . У 1965—1970 роках був головою гуртка БГКТ у 
рідному селі, а відтоді є секретарем білоруського гуртка в Більську-
Підляському, де проживає понині .

Вірші почав писати говіркою рідного села у 12-річному віці . У 1971 ро-
ці перші твори Івана Киризюка були надруковані в журналі «ніва», а згодом 
у «Білоруському календареві» . Поет так сказав про мову, котрою писав свої 
твори: «Вірши пишу мовою моїх предкув, мовою, котореї научила мене ру-
одна мати . Сею мовою, і только єю могу з глибини серця виказати любов до 
єї, до хороства руоднеї землі . Сею мовою висказую свої радості, смуткі і не-
удачи як теж запутаного теперишнього життя» [5, 3] .

З 1974 року почав друкуватися на сторінках україномовного видання 
«наше слово», почав писати українською літературною мовою . Шукаючи 
свого роду, починає проявляти великий інтерес до літератури та культури 
України .

Поет видав ряд збірок своїх творів: «моя батьківщина, Підляшшя» 
(люблін, 1982), «Пісні моєї сторони» (Більськ-Підляський, 1985), «моїй 
батьківщині» (Варшава, 1986), «молитовник Підляський» (Білосток, 1991), 
«Весна з русалками» (Більськ Підляський, 1995), «на дорозі із Криниці» 
(Париж-львів-Цвіккау, 1995), «Смак ягоди ожини» (Більськ Підляський, 
1999) .

Усю творчість письменника можна поділити на дві частини: вірші, сти-
лізовані під народні пісні, тобто писані за канонами народної поетики, та 
оригінальні поезії, писані власним стилем .

Уже назви самих збірок говорять, що провідною у творчості Івана Ки-
ризюка є тема рідного Підляшшя . Більшість поезій цієї теми є народно-
деривативними, наприклад: «Підляшшя, сторононько рідна», «Згадаю село 
рідне, той тихенький милий кут», «Підляшшя руське, вірне аж до скону, ти 
є вірним гніздом народу мому» .

Тема рідної Батьківщини є настільки важливою і близькою серцю по-
ета, що проступає чи не в кожному вірші . Та чи й може бути ця тема друго-
рядною, коли письменник чується на рідній землі ледве не емігрантом або 
й узагалі вигнанцем . Свого часу професор Стефанія андрусів наголосила: 
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«Онтологічний статус емігранта — жити в подвоєному світі, просторі і часі 
чужої і рідної культури . Це статус подвоєного буття чи інобуття: у зовніш-
ньому, реальному, фізично присутньому просторі чужої і внутрішньому, 
символічному та метафізичному рідної» [1, 99] .

Власне тому й линуть зі скривдженої душі гіркі слова поета:
Висушують
Попелом забуття
Роду нашого криниці,
а ми
мов ті каліки
на батьківській землиці
Сиротою виростаєм! [6, 94] .

Тому мала Батьківщина стає для поета  найсокровеннішою цінністю . 
аби якомога ближче наблизитися до неї, необхідно звернутися до спогадів . 
Тоді у пам’яті вимальовуються образи рідного села, саду, криниці, хати:

хато,
Ти моя старушко,
Гніздо радості і журби,
Відчини знов мені двері
З любов’ю відчини [6, 14] .

Поет рідко торкається у своїх творах тематики України, Києва, Дніпра . 
Поодинокими для нього є образи Карпат, Гуцульщини, лемківщини . Він 
ідентифікує себе передовсім зі своєю малою Батьківщиною . Для нього «не-
ма краю весельшого» як Гайнівщина, Більщина, пуща Біловезька, Біловезь-
кий бір, Підляська Русь, Підляшшя, Закерзоння, і немає синіших і стрімкі-
ших рік від Бугу та нарви . Праісторію свого краю відносить до часів леген-
дарного Кия і його сестри либеді, княгині Ольги, князів Володимира та 
Ярослава, а героїчно-визвольні подвиги здійснювалися при Богданові 
хмельницькому (Поезія «Гетьмане вільної України») .

У своєму «Слові про Батьківщину» поет виокремлює свою землю се-
ред усіх інших: «Обличчя Підляшшя закодоване у щоденному бутті . Треба 
тут жити, щоб зрозуміти відмінність цього краю, розсташованого на кордо-
ні поміж східною і західною Слов’янщиною» [6, 23] .

Чи не найболючішим питанням для Івана Киризюка є мовне . З кожним 
роком на Підляшші та в усій Польщі зменшується кількість українських 
церков, шкіл . Українці усе більше асимілюються і забувають свій провід-
ний код, котрий вирізняє їх від усіх інших народів . Втрата мови предків — 
найстрашніший злочин проти своїх нащадків, адже «мова народу мого як 
буханка хліба» . Втрачати рідну мову — це те ж саме, що позбутися хліба 
для своєї душі, втратити свій національний голос . І вже зовсім близьким 
для нас є час, коли «голос стане наш чужий» .

Однією з найоригінальніших у цьому плані є поезія «Розчина», де поет 
по-своєму, з елементами іронії трактує історію східних слов’ян від запрова-
дження писемності братами Кирилом та мефодієм . Відтоді навіть Бог за-
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вдяки «розсипаним буквам» двох братів-словесників «мав що писати-
читати», а архістратег михайло, взявши до рук списа, почав остерігати на-
ше письмо, «щоби чужа сила латині не всадила» .

Яскравим  у творчості Киризюка є також релігійний аспект . Сам поет є 
носієм віри свого народу, тож у своїх поезіях-спогадах часто лине до 
найпам’ятніших православних свят: Різдва, Коляд, Покрови, Спаса, Пречи-
стої, Юрія, Іллі, Івана, Благовіщення . Однак його поетична свідомість несе 
у собі закладений код його дохристиянських предків-слов’ян . Тому святи-
нею для нього є також поклоніння язичницькому Іванові Купалі .

Важливе місце у творчості письменника посідає інтимна лірика . Вели-
ка її частина усе ж таки є безпосередньо стилізацією під народні пісні, як, 
наприклад, «Ох, марічко, серце моє, будь же ти моя» або «а в тім саді-
винограді вишенька цвіте» . Однак з часом усе частіше в поезії Киризюка 
помічаємо виключно автентичне відображення інтимних настроїв . любов-
на лірика, підживлена еротизмом, набуває цікавого виявлення, як от: «твоє 
тіло жаром розкоші розпалене» та «твої губи горіли червоною калиною . . . а 
жар тіла розпалив у моїм серці кохання до тебе» . Однак, на жаль, почерк 
поета найчастіше є помітним у змальованих трагічних обставинах, коли ра-
нима душа ліричного героя страждає від нерозділеного кохання, розлуки:

Осколок
Життя твого
Серце мені зранив [13, 86] .

Пейзажна лірика хоч і не належить до найсильніших сторін поетової 
творчості, однак також багато у чому є оригінальною і вартою дослідниць-
кої уваги . Змалювання чудових підляських краєвидів — розлогі лани, тов-
сті копиці, наче пливуть зеленою хвилею в унісон з «цявканням солов’я», а 
разом з ними тягнеться «шнур крикливих журавлів» . Щоб уявити усю кра-
су і велич пейзажу Підляшшя, мало прочитати кілька Киризюкових поезій, 
присвячених цій тематиці, адже у кожному вірші представлено лише 
краєвид-мініатюру . Загальний же образ природної краси виникає після про-
читаної навіть не однієї збірки письменника, а цілої його поетичної спад-
щини . Особливої уваги заслуговують збірки «Весна з русалками» та «Смак 
ягоди ожини», цикл «на Підляшші осінь» .

Рідкими є філософські роздуми письменника . Як правило, вони при-
свячені власній ідентичності . Головною ціллю кожної людини є, на думку 
автора, пошук самого себе:

Бути собою,
Це значить боронити
Сенс життя [6, 15] .

на думку дослідника Богдана Бойчука, найліпше Киризюкові вдають-
ся поезії «з мотивами трагічної, а то й фаталістичної сутности життя люди-
ни, де обличчя людини — це історія її життя, а його хроніка видрукована 
працею на її долонях . Цієї хроніки, однак, ніхто не прочитає, бо вона кінча-
ється з людиною» [3, 376] .
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З усіх підляських письменників, мабуть, найбільша кольорова гамма 
представлена у поезіях Івана Киризюка . У його віршах можемо знайти як 
найтемніше забарвлення («почорнілі крона», «чорне небо»), так і світліші 
фарби («червона калина», «сиві голуби», «рожеві зорі», «рожевеє вино», 
«синьоокі стрічки», «жовте латаття»), а також білий колір («біле небо», «бі-
лий цвіт», «білоствола береза») . Однак найулюбленішим для поета був і за-
лишається колір зелений . Чого тільки не зафарбував письменник у зелені 
барви: «зелені брови», «зельони ручаїкі», «зельоне море», «зелена гілка», 
«зелений гай», «зелений луг», «зелене поле»,  «зелена ялина», «зелений 
дощ», «зелений сон», «зелена надія» тощо .

У ранній творчості поета народнопоетичний колорит було збережено 
не лише тематично, але й на лексичному рівні . Подекуди трапляються по-
лонізми («люстерко» — дзеркало, «дзісь» — сьогодні) .

Особливою оригінальністю відзначаються числені метафори: «розчер-
котались празники, мов горобці», «зористий дах», «лелека-друкар», «косий 
місяць», «шнур крикливих журавлів», «зими ярмо», «гасне сум», «оскола 
щастя» та інші .

Говорячи про манеру письма поета, слід ще раз наголосити, що відчут-
ний вплив на неї має фольклорна, народна поетика . можна легко простежи-
ти аналогії міє поезією Киризюка і народною пісенною традицією . З іншо-
го боку, творче зростання письменника усе частіше є помітним у пізніший 
період творчості, і пов’язане із його оригінальним висловлюванням . У ран-
ній творчості ці два методи поєднувалися в одному творі дуже рідко, однак 
це починає відбуватися пізніше . Традиційний фольклорний напрям твор-
чості поета синтезується із власне новаторським . хтось може віднести до 
мінусів часте повторення, обігрування, «обсмоктування» усе тих же тем, 
котрі були притаманні початковому Киризюкові, а також повторення тих са-
мих образів («кучеряві груші», «червоно-чорний хрестик», «квітка роже-
ва», «гіркий молочай», «візантійські псалми»), однак у Киризюка зрілого 
вони набувають нових барв і в жодному разі не звучать традиційно .

У нашому дослідженні ми лише торкнулися головних проблем твор-
чості північнопідляського поета Івана Киризюка, оглядово окреслили його 
творчу манеру та зробили спробу дати оцінку ще до кінця не відкритому і 
таємничому талантові поета . Його творчий доробок потребує більш уваж-
ного і прискіпливого аналізу .
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подорожні нариси Б. Ольхівського:  
у пошуках національної ідентичності

Проаналізовано подорожні нариси Б . Ольхівського в аспекті національної іден-
тичності . Розглянуто культурний, історичний, територіальний, політичний і психоло-
гічний виміри таких текстів: «Вітер у нетрях (З подорожного нотатника)», «Затоплені 
дзвони», «Шляхами холмщини й Підляшшя» . 

Ключові слова: подорожній нарис, національна ідентичність, імагологія, антико-
лоніальний дискурс .

Борис Ольхівський (1906—1944) — відомий публіцист і літературний 
критик 30 — поч . 40-х років хх ст ., учасник варшавського угруповання 
«ми» . «Був співредактором журналу «ми» й «Бібліотеки українського дер-
жавника» . Згодом редаґував «Трибуну молодих» при паризькому журналі 
«Тризуб» і співредаґував журнали «назустріч», «наші Дні» й інші» [2] . 
Б . Ольхівський — «доброволець СС дивізії «Галичина» [ 3] . Його біографія 
містить чимало остаточно нез’ясованих фактів . За одними відомостями, він 
закінчив «філософічний факультет варшавського університету» [5] . О . Ільїн 
віднаходить прізвище Б . Ольхівського серед членів Спілки українських сту-
дентів у Віленському університеті імені Стефана Баторія [7] . Сучасний до-
слідник із Пінська подає автобіографію Б . Ольхівського (з особистої справи 
студента Віленського університету, що знаходиться в Центральному дер-
жавному архіві литви (ф . 175, оп . 2V/Ca, спр . 495, арк .1)) [7], згідно з якою 
рік народження публіциста 1906, а не 1908, як інформується в багатьох до-
відкових виданнях [2; 4; 13] .

Ольга Яблонська
Уродженка Луцька (Україна). Закінчила філо-

логічний факультет Луцького педагогічного інститу-
ту імені Лесі Українки, аспірантуру на кафедрі укра-
їнської літератури Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка. 1996 р. захистила канди-
датську дисертацію «Творчість Т.Г. Шевченка в крити-
ці і літературознавстві (40—60-і роки ХІХ ст.)». Доцент 
кафедри української літератури Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки.

Упорядник наукових видань «Волинь філоло-
гічна: текст і контекст. Творчість Л. Боровиковського 
в контексті слов’янського романтизму» (Луцьк, 2007) 
та «Волинь філологічна: текст і контекст. Творчість Т. 
Шевченка: традиції і сучасність» (Луцьк, 2014). Док-
торант кафедри теорії та історії зарубіжної літерату-
ри Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки. Коло наукових інтересів — історія 
шевченкознавства, українська класична літератури як 
геокультурна та етноментальна цілісність.

УКР
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Б . Ольхівський — автор роботи «Вільний нарід», яка друкувалася спо-
чатку на шпальтах часопису «ми» (Весна 1936 . — Кн . VІ . — С . 154—179; 
Осінь 1937 . — Кн . VІІ . — С . 156—215), а згодом — окремим виданням у 
варшавському видавництві «Варяг» у серії «Бібліотека українського дер-
жавника» (1937) . У цьому дослідженні він «з великим талантом синтези на-
креслює лінії розвитку політичної історії українського народу» [5] .

Одна з показових сторінок його творчості — подорожні нариси .
 Подорожній нарис — публіцистичний текст, жанрова специфіка якого 

сусідить із літературознавчими параметрами літератури факту, тобто доку-
ментальної літератури . Подорожні нариси Б . Ольхівського представляють 
на суд читачів огляд українських земель, історія яких розвивалася на 
помежів’ї різних імперій . Тому імагологічний зріз показує різні типи лю-
дей, спосіб життя і мислення яких обумовлений геополітичними чинника-
ми . Проблематика таких текстів Б . Ольхівського, як «Вітер у нетрях (З по-
дорожного нотатника)», «Затоплені дзвони», «Шляхами холмщини й Під-
ляшшя», об’єднана багатоаспектним поняттям національної ідентичності . 

Е . Сміт вирізняє «такі найголовніші риси національної ідентичності:  
1) історична територія, або рідний край; 2) спільні міфи та історична 
пам’ять; 3) спільна масова, громадська культура; 4) єдині юридичні права 
та обов’язки для всіх членів; 5) спільна економіка з можливістю пересува-
тись у межах національної території» [14] .

на думку С . андрусів, національну ідентичність доречно розглядати 
як «відчуття політичної спільності (спільні соціальні, державно-політичні, 
юридично-правові інституції), приналежності до спільної історичної тери-
торії — рідної землі, Дому спільноти, спільної культури, традицій, минуло-
го (спільної «золотої доби») і майбутнього, спільна колективна пам’ять, 
спосіб мислення і світосприймання, тобто все, що охоплює і термін «космо-
психо-логос» . Правда, вони не є абсолютними синонімами, бо кожен з них 
має своє поле зору: термін «космо-психо-лоҐос» обіймає сутнісні, онтоло-
гічні основи явища, а «національна ідентичність» — їх назверхні прояви у 
соціумі . Тому національна ідентичність тісно ув’язана із суспільною (сво-
єю «надземною», функціональною сферою) категорією нації» [1: 38—39] .

нарис «Вітер у нетрях» (1935) присвячений відтворенню сучасної кар-
тини княжого Полісся . насамперед Б . Ольхівський представляє місто Ка мя-
нець-литовський . Тут документальний складник (відомості краєзнавчого 
характеру, спостереження автора над історичними пам’ятками) органічно 
реалізується в есеїстичному характері тексту . У колоритних описах міста 
домінує негативне емоційно-оцінне ставлення, варто відзначити й вдало 
підмічені деталі:   «Звичайне поліське містечко . В жидівському шварґотінні 
проминає день . … Тут воно (сонце . — О . Я .) світить над ринком, над об-
шарпаними домами, над сірим і брудним будинком жидівського дому мо-
литви, над цибулястими московськими банями православної церкви, офі-
ційної й бундючої, немов сам капітан-ісправнік» [8: 23] .

Візитівкою міста є вежа, споруджена в кінці хІІІ ст ., пам’ятка оборон-
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ної архітектури Галицько-Волинського князівства . Закономірно, що Б . Оль-
хівський вдається до історичних екскурсів . Часто тут задіяний контраст, що 
також має історичний характер («Ці нотатки — нотатки мандрівника, що по-
бачив княжу вежу в жидівському, зачумленому духом недавньої імперії міс-
течку» [8: 28]; «…поліські князі — останні могикани проминувшої доби .

І снився їм здається більше старезний Київ, ніж заможне, златинщене 
Вильно…» [8: 31]) .

авторські коментарі нагадують ідею романтиків про месіанізм україн-
ської нації («Книга буття українського народу» м . Костомарова»): «Історія 
повстання міста це історія біблійна! . .» [8: 25]; «літописи київський та 
галицько-волинський — це українська Біблія» [8: 26]; «Грубі томи історії 
Грушевського — український Талмуд…» [8: 26] . Зрештою, мета державот-
ворення об’єднує ідеологію романтиків і переконання Б . Ольхівського, який 
твердить: «Спогади нації повинні її оживляти, доки не наступить дійсність 
рівно й більше вартна .

минуле є для нас остільки реальніше та актуальніше за сучасність, 
оскільки Україна виступає в ньому не «нещасною», а маєстатичою й влад-
ною» [8: 26] .

У нарисі гостро стоїть проблема сутності інтелігенції . автор вважає 
мову розпізнавальним знаком національної ідентичності, тому, на його дум-
ку, місцева інтелігенція — це «мертві душі» . «Ця інтеліґенція говорить не-
живою й несучасною московською мовою, якою була ця мова занесена сю-
ди «чіновніками» в девятнадцятім сторіччі» [8: 27—28] . Як бачимо, Б . Оль-
хівський доречно використовує гоголівські типи і творить у цьому дусі нові 
образи: «Вітер зі Сходу — гоголівський вітер — приніс на Полісся мертві 
душі, розсіяв їх, немов насіння химерних і отруйних рослин на непліднім, 
неродючім ґрунті» [8: 28] .

Подорожні спостереження Б . Ольхівського часто спонукають його до 
полеміки з відомими сучасниками, речниками української політичної дум-
ки . Так, автор пригадує: ««Україна на переломі» липинського підносить 
творчу ролю панів серед збунтованого, здібного лише до руйнування хлоп-
ства» [8: 34] . «а на першій її сторінці символічний портрет з символічною 
присвятою: 

— Приятель липинського . … левко Зануда . Вбитий москалями за те, 
що рятував дорогоцінну для України бібліотеку свого пана» [8: 34] . Законо-
мірно постає питання: «Чи спасе Україну найґеніяльніша еліта, якщо зама-
ло матиме наш край сірих, але твердих, вірних і відданих своїм панам кня-
жих мужів?» [8: 34] . У такий спосіб автор нарису наголошує на проблемі, 
хто ж насправді є елітою, суспільним рушієм .

Б . Ольхівський наводить розповідь польського археолога та етнографа 
Кіркора про покари за панщини . Економи сікли тих дівчат, які їм подобали-
ся, «доки нарешті дівчина йому не віддавалася…» [8: 34] . Старі люди згаду-
вали про тапчани для екзекуцій із прорізаними в них круглими отворами, 
які «були призначені до хльости вагітних жінок» [8: 35] . Так формувалася 
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рабська покірність і безвольність наступних поколінь: «Ці биті та насилува-
ні матері передавали дітям свою душу . не таку, яку мала горда подільська 
бондарівна, що воліла вмерти, ніж віддатися нелюбові…» [8: 35] . Б . Ольхів-
ський переконаний, що така волелюбна душа постала ближче до вільного 
степу, а тут автору пригадується з народної пісні, побудованої на антитезно-
му зіставленні: «на Вкраїні вітьор віє, / на Поліссі тихо, / Чи ти чуєш, пане 
брацє, / Що у нас за лихо?» [8: 35] .

наруга над поліщуками була в різній формі: «Потім прийшла росій-
ська «казьонщина» з нудними, московськими проповідями батюшок, з 
п’яними «старшинами» й коверзником — волосним писарем» [8: 35] . але, 
незважаючи на засилля чужих догм, «пісня про Бондарівну кружляла по 
Поліссі від давніх часів» [8: 36] . Очевидно, колективна пам’ять берегла цей 
текст як спогад про волю й гордість народу . Балада про Бондарівну, як і ін-
ші народнопісенні тексти, що крізь віки доносять свободолюбні ідеї, і є тим 
«вітром у нетрях», як метафорично означив Б . Ольхівський схований дер-
жавницький потенціал поліщуків .

автор нарису апелює і до Ю . липи, який в одному із своїх есеїв згадує 
про «княжу мову Полісся» . « не знаю, що подумав би доктор липа, — пи-
ше Б . Ольхівський, — коли б, висівши десь на глухій поліській станції, по-
бачив миршавих, обдертих людей в личаках, людей, що з-під лоба прини-
жено й перелякано дивляться на приїзджих панів . І що сказав би доктор ли-
па, якби у відповідь на його запитання по українському, ці люди забалакали 
б огидливим московсько-польським жаргоном» [8: 37] . У примітці зазнача-
ється: «По московському навчилися поліські селяни в часі «біженства» в 
1915—19 р . р . Дехто з них «орґанічно» не може заговорити по українському 
до людини одягненої «по панську», хоч у себе в родині вживають тільки 
української мови» [8: 37] . Так формувалося національне самоприниження, 
втрата національної гідності, тобто поставала поскрибована національна 
ідентичність .

І водночас автор зауважує, що «в декотрих поліських піснях, навіть у 
любовній ліриці є щось з ритму «Слова о Полку»…

У глухому, загубленому селі Волавлі Дорогицького повіту мандрівни-
кові вдалося записати кілька пісень .

Співала їх стара баба з поморщеним, немов печене яблуко, лицем . Бабі 
було за вісімдесять років . Беззубий рот викидав незрозумілі вже, далекі 
княжі слова…» [8: 37] .

Принагідно Б . Ольхівському пригадується: «Святослав Доленґа писав 
в своїх есеях про «світлу, мужню й наївну епоху» княжої Русі . Про «бундю-
чу і яскраву» Русь . Про Русь, що від неї віє Римом! . .» [8: 39] .

Та автор подорожнього нарису про «княже Полісся» спостерігає «зви-
чайний образ поліської сучасности . Він бачить хату, загублену серед піско-
вої пустелі» [8: 40] . Б . Ольхівський детально відтворив спосіб життя полі-
щука, його убогий побут . «хата стоїть у пісках . Пісок брязчить в шибках ві-
кон, пісок засипає шпари цямриння; повно піску на даху, на долівці в серед-
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ині хати, пісок проривається крізь комин до печі, хрустить під зубами в хлі-
бі, уста хапають пісок замісць повітря й важко ступати ногам в піщаних за-
метах, що виростають з вітрами, немов химерні снігові завії .

В хаті живе поліський дядько . Це його дідизна . Він живе сам із зморе-
ною, жовтою й вихудлою бабою, з купою дітей, годованих лише картоплею, 
з рудою конякою, в якої провалюються боки . Діти бігають напівголі з на-
бухлими животами, немов діти дикунських племен .

З пісків встає сонце й сідає знов за піщаним обрієм . Сонце встає й роз-
хиляється день мужицького поту й мужицького лиха, дихає поривно руда, 
виснажена коняка, жовта баба розпалює вогонь зібраним хмиззям і готує 
картопляну юшку…» [8: 40—41] . 

Ця неродюча земля — все багатство поліщука, і «він не віддасть своєї 
землі нікому . Він не віддасть її ні вітрам, ні піскам, ні сонцеві, що палить і 
ятрить клаптики виораного поля, немов болючі рани на людському тілі» [8: 
41] . Колоритне порівняння Б . Ольхівського сповнене глибокого психологіз-
му . не маючи Великого Дому (держави), єдино важливим для поліщука стає 
його малий дім (хата, сім’я) .

Висновки автора підтверджують думку про силу антеїзму в менталь-
ності поліщука: «Сотки тисяч затурканих Поліщуків в страшних умовинах 
мешкають по наших селах . Вони можуть позволити понижувати себе, мо-
рити голодом і бити, але ніхто, ніяка сила не зможе відірвати їх від землі! . .» 
[8: 42] . 

автор подорожнього нарису плекає оптимістичні думки про спадкоєм-
ність волелюбних традицій часів княжої доби . «…Отже не такий вже дале-
кий подзвін княжих мечів, — розмірковує Б . Ольхівський . — В хирлявих 
забитих Поліщуках цупко сидить уперта давня душа . не дарма темна по-
ліська баба співала про те, що «се злеє судосимо, то мечами розсічемо»» [8: 
41] . Патетичне звертання — «О, невідроджена історіє, заснула в глибинах 
лісової душі! . .» [8: 42] — демонструє надію на майбутнє воскресіння пасі-
онарності .

наостанок перед мандрівником постає символічна картина . Жінки «на 
березі Припетті» «моляться пристрасно й гаряче до київських давніх хрес-
тів . …христос за Євангелією народився в Єрусалимі, за поліською коляд-
кою в Києві» [8: 43] . Отже, Київ у народній свідомості з’єднався «з Єруса-
лимом, з цим «містом міст», з цим містичним містом лицарського середньо-
віччя» [8: 43] . Такі спостереження постають у Б . Ольхівського, як і в роман-
тичному тексті раннього П . Куліша («Чорна рада») . 

Отже, далека княжа доба, маркована сильним державницьким духом, 
промовляє і в колективній пам’яті поліщуків .

Подорожній нарис «Затоплені дзвони» (1940) апелює до народних пе-
реказів про затоплені культові споруди в околицях Туркович та у Василіян-
ському ставі у холмі . Текст Б . Ольхівського, як і романтична балада а . мет-
линського «Підземна церква», актуалізує в такий спосіб пам’ять про давню 
славу й державність . 
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«Шістсот літ минуло від того часу, — розмірковує автор нарису . — І 
шістсот літ похожала вздовж старих кордонів щезлого королівства вірна не-
всипуща сторожа . не дзвонила вже князям слави харалужними мечами . 
Дзвонила косами в росу й серпами в літню спеку, хилилася в тяжкій праці 
й нарузі до рідної землі й землі цієї ворогові не віддавала . Витримала гніт і 
знущання, а кордони Старого Королівства зберегала для майбутнього .

Селянству холмщини й Підляшшя належить честь великого подвигу — 
збереження серед найтяжчих обставин давнього національного обличчя 
цих земель . Як за князів Романа й льва, як за королів Данила й Юрія було, 
так і досі на схід від кордонів їхнього королівства лунає українська мова, 
живе український дух» [9: 45] . Отже, за спостереженням Б . Ольхівського, 
саме селянство зберігає свою національну ідентичність попри несприятли-
ві обставини .

автор наголошує на вагомості фольклорних легенд і переказів як нео-
фіційної пам’яті, що доводить спільну ідентичність, взаємопов’язаність по-
колінь . Ці тексти доносять правду про націю: «не легковажмо переказів і 
оповідань, що переходять від батька до сина, від прадіда до правнука, — за-
кликає Б .Ольхівський, — бо в цих переказах зберегається, немов зерно в 
шка ралупці горіха, народня правда й туга поколінь» [9: 45] . Сковородинське 
порівняння вдало показує, що пам’ять нації є фундаментом її екзистенції .

навівши перекази про історію Турковицького чудотворного образу (як 
польський князь Володислав перевозив «старовинний грецький образ Бо-
жої матери» «до ченстоховського кляштору» [9: 45], а в дорозі, на місці, яке 
облюбувала ікона, збудовано Турковицький монастир), Б . Ольхівський під-
креслює глибокий внутрішній сенс цього тексту: «мати Божа не хотіла по-
кинути холмської землі, землі осиротілої, що залишилася без рідної влади 
й рідного війська на поталу врожій злобі» [9: 46] .

автор нарису наголошує, що в період недержавності «рідна Церква, ві-
ра батьків урятувала український народ холмщини від винародовлення» [9: 
46] . І хоча після Першої світової війни Польща знищила Турковицьку свя-
тиню, 1925 р . відновлено Турковицький відпуст, і «на сільському кладови-
щі біля оскверненої Турковицької святині» [9: 46] зібралося кілька десятків 
православних холмщаків . «В їх вірі, в їх кількасотлітній тузі приглушено 
дзвонять затоплені дзвони Старого Королівства . наспіє година, коли вони 
задзвонять голосно, і почує їх увесь світ» [9: 46] . Отже, віра, духовність є 
запорукою збереження національної ідентичності .

За аналогією до Шевченкового «Великого льоху», образ затоплених 
дзвонів можна тлумачити як захований скарб нації, тобто її державність . 

У подорожньому нарисі «Шляхами холмщини й Підляшшя» (1941) 
Б . Ольхівський розглядає аналогічний комплекс проблем: релігійне життя 
холмщаків і підляшуків як вірність українській національній ідентичності; 
мова — це вираження національного буття; вимушене пристосуванство як 
наслідок політичної залежності; історія — джерело рис національної мен-
тальності; український характер різдвяних і великодніх дійств .
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Так, Б . Ольхівський пише про духовне піднесення холмщаків під час 
церковних відпустів, про традицію церковних свят як демонстрацію «ві-
рности предківським заповітам», про українські переконання й вишивану 
сорочку о . Коропчука [10: 12], про т . зв . «хатній» тип («в основі чотирокут-
ний зруб звичайної хати») найстаріших церков північно-західної Волині, 
холмщини, Підляшшя [11: 12] .

Цікавими є історичні розмисли: «В цій країні гарні старословянські на-
зви сіл раз-у-раз нагадують мандрівникові, що вона не була «великою глу-
шею», а жила багатим історичним життям вже на світанку нашої історії . 
Далі при цій самій шосі будуть Ратиборовичі . Ратибор — історична особа, 
згадана в літописі галицько-волинської держави .

але в Страхославичах гарна староукраїнська назва не гармонізує з те-
перішнім обличчям села . Село цілком спольщене» [10: 13] . автор нарису 
робить слушний висновок про те, що «основні правди життя рас і націй не 
старіються століттями й тисячеліттями» [10: 13] .

Б . Ольхівський наводить свідчення про мовлення місцевого населення, 
що опосередковано доводить його український характер:  «…мені довело-
ся прочитати дуже цікаву згадку про говірку жмудян у дуже цікавому 
документі-щоденнику мандрівки польських гарцерок — учениць холмської 
польської гімназії в 1931 році: «людносць православна в Жмудзі порозумє-
ва сєн єнзикєм своістим, т . зв . хахлацкім…» . Далі пояснювалося, що це 
властиво польська мова, тільки з багатьма словами «російськими, руськими 
та українськими»» [11: 13] .

автор констатує, що наслідком імперської політики національного 
обезкровлення місцевого населення став комплекс національної неповно-
цінності . Водночас ця внутрішня драма обумовила пасивний опір — пасив-
ність і недовіру українців холмщини та Підляшшя . «люди, яким довелося 
працювати на національній ниві по польсько-німецькій війні, оповідали 
про деяку пасивність і заляканість місцевих селян, їх страх перед «добро-
сусідськими» погрозами . Те саме можна сказати про багато сіл неподалік 
холму . Безперечно зденаціоналізований холм своєю масою, своїм сильним 
польським апаратом, гнітив і паралізував духово найближчі села; села даль-
ші від холму зберігали більше одвертої відваги, а підхолмський селянин 
вчився маскуватись і ховати найдорожче у глибині серця . Помічає це ще й 
тепер мандрівник по холмщині та Підляшші . У Більсько-Підляському пові-
ті, серед моря златинщених «калакутів» незнайомі селяни раз-у-раз зверта-
лися до мене по-українському, не довідавшись перед тим, хто я такий . а бі-
ля холму селянин звертався до вас по-польському і, тільки добре розчоло-
павши, з ким має справу, переходить на рідну мову» [11: 13] .

Шлях мандрівника пролягає через місця, важливі для українця — «че-
рез Дератин, велике село із школою імени михайла Грушевського (великий 
історик приїжджав сюди літувати, на рідну для нього холмщину: адже ж у 
холмському парохіяльному архіві зберігся метричний запис про його наро-
дження), неподалік літописних Ухань до Грубешева» [11: 12] .
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У Білополі автор подорожнього нарису підмічає «великий мурований 
будинок з претенсіями на якусь невиразну стилевість . Це колишня панська 
горальня, але не звичайна собі горальня, а мурований символ довголітнього 
знущання над національною душею краю . Була колись у Білополі мурована 
церква святого архистратига михаїла, протектора козацького . В день його 
свята наказав пан дідич безсловесним своїм підданцям-кріпакам руйнувати 
їх святиню . а з цеглин зруйнованої церкви збудував оцю горальню» [12: 5] . 
Це ще одне історичне свідчення колоніальної залежності й безправності 
місцевих українців .

аналогічну закономірність демонструє історія бусенської церкви . 
«Вона   ще не скинула з себе слідів ворожої неволі . Дві гострі «вєжички», 
напівзатерті польські написи на стінах . але є вже повний іконостас . місце-
ві селяни оповідають його історію . Коли бусенська церква була переробле-
на на костел, її іконостас мандрував . Переходив кілька разів з церкви до 
церкви, з села до села, був навіть за Бугом, на Волині . але один бусенський 
селянин усе пророкував, що іконостас вернеться на своє місце, до бусен-
ської церкви . І що це станеться невдовзі… люди не вірили, а проте так ста-
лося» [12: 5] .

Б . Ольхівський простежує аналогію в сюжетах різдвяних і великодніх 
дійств із державотворчими прагненнями українців: «Основний мотив різд-
вяної містерії-вертепу — це поразка Ірода, його злочинного панування . Цей 
мотив виразно переломлюється у вертепній драмі крізь українську націо-
нальну дійсність . Вкупі з Іродом переможені, осоромлені, висміяні поль-
ський шляхтич і жид, а запорожець співає гимн перемоги: «Та не має лучче, 
та немає краще…»» [12: 6]; «Великдень, так само, як Різдво, ставав для ньо-
го святом перемоги над темними силами, святом звільнення увязнених . По-
неволена нація шукала духової поживи в містеріях перемоги…» [12: 6] .

Подорожній нарис завершується оптимістичним акцентом автора: «Те-
пер бачимо на візантійській будівлі жовтоблакитний напис «Українська 
школа в Куманові»» [12: 6] .

Отже, подорожні нариси Б . Ольхівського демонструють усі ймовірні 
виміри національної ідентичності — психологічний, культурний, територі-
альний, історичний і політичний [6: 18—47] . «Завдяки його писанням, зо-
крема про холмщину й Підляшшя, тема славних, споконвічних українських 
земель, т . зв . «Червенських городів», увійшла знову в осередок суспільної 
уваги . Його живі описи північно-західних українських земель мають зна-
чну топографічну й історичну вартість . автор визначається міцним реаліс-
тичним стилем, чіткою образністю й духовністю корінного українця, дер-
жавника й соборника» [2] .

Опубліковані в періодиці подорожні нариси Б . Ольхівського на метафі-
зичному рівні презентують український простір (спільна історія, культура, 
мова, традиції, колективна пам’ять), формуючи читацьку національну сві-
домість .



Лі
те

ра
ту

ро
зн

ав
ст

во

168

література
1 . андрусів С . національний космо-психо-логос і національна ідентичність / С . андрусів // 

андрусів С . модус національної ідентичності : львівський текст 30-х років хх ст . : монографія . 
— львів : львівський національний університет імені Івана Франка; Тернопіль : Джура, 2000 . — 
С . 15—48 .

2 . [Б . а .] Борис Ольхівський (1908—1944) // надбужанщина . Сокальщина, Белзчна, Радехів-
щина, Камінеччина, холмщина і Підляшшя : історично-мемуарний збірник . Т . 1 / Головний редак-
тор микола мартинюк . — нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто : Об’єднання надбужанців, 1986 . 
— С . 117 . 

3 . [Б . а .] [некролог] // До перемоги . — 1944 . — 29 червня . — Ч . 26 . — С . 3 .
4 . [Б . а .] Ольхівський Борис // Енциклопедія українознавства . Т . 5: Перевидання в Україні . 

— львів, 1996 . — С . 1851 .
5 . [Б . а .] Пам’яті Бориса Ольхівського // Краківські вісті . — 1944 . — 6 липня . — Ч . 148 

(1179) . — С . 4 .
6 . Ґібернау м . Ідентичність націй / Переклад : Петро Таращук . Редакція : леся марченко . 

— К . : Темпора, 2012 . — 304 с .
7 . Ільїн О . Українська молодь з Галичини, Волині, холмщини і Полісся у Віленському уні-

верситеті імені Стефана Баторія / О . Ільїн [Електрон . ресурс] // [Режим доступу] : http://nadbuhom .
pl/art_2016 .html

8 . Ольхівський Б . Вітер у нетрях (З подорожного нотатника) / Б .Ольхівський // ми . — Вес-
на 1935 . — Кн . ІV . — С . 23—43 .

9 . Ольхівський Б . Затоплені дзвони / Б . Ольхівський // холмський православний церковно-
нарідний календар на 1941 рік . — Краків : Українське видавництво, 1940 . — С . 44—46 .

10 . Ольхівський Б . Шляхами холмщини й Підляшшя / Б . Ольхівський // Ілюстровані вісті 
(Краків) . — 1941 . — лютень . — Ч . 2 — С . 12—13 .

11 . Ольхівський Б . Шляхами холмщини й Підляшшя / Б . Ольхівський // Ілюстровані вісті 
(Краків) . — 1941 . — травень . — Ч . 5 . — С . 12—13 .

12 . Ольхівський Б . Шляхами холмщини й Підляшшя / Б . Ольхівський // Ілюстровані вісті 
(Краків) . — 1941 . — червень . — Ч . 6 . — С . 5—6 .

13 . Романишин Ю . Ольхівський Борис / Ю . Романишин // Українська журналістика в іме-
нах: матеріали до енциклопед . словника . Вип . 10 / нан України . лнБ ім . В . Стефаника . нДЦ пе-
ріодики; За ред . м . м . Романюка; авт . вступ . ст . м . Романюк; наук . конс . Я . Р . Дашкевич; Відп . за 
вип . л . В . Сніцарчук . — львів, 2003 . — С . 351 . 

14 . Сміт Ентоні Д . національна ідентичність / Пер . з англійської П .  Таращука . — К .: Осно-
ви, 1994 . — 224 с . [Електрон . ресурс] // [Режим доступу] : http://litopys .org .ua/smith/smi .htm



Лі
те

ра
ту

ро
зн

ав
ст

во

169

Народилася 1992 р. в селі Старі Червища Камінь-
Каширського району Волинської області. У 2014 р. за-
кінчила магістратуру Інституту філології та журналістики 
Східноєвропейського національного університету ім. Ле-
сі Українки (спеціальність «Українська філологія»). Після 
закінчення університету протягом року працювала вчите-
лем української мови й літератури та світової літератури. 
Нині — аспірант кафедри української літуратури Східно-
європейського національного університету ім. Лесі Укра-
їнки (спеціальність «Фольклористика»).

проблема автентичності народної прози  
Берестейщини в творах польських діячів ХіХ ст. 

У статті проаналізовано на предмет автентичності наративи, нібито почуті на Бе-
рестейщині, які подаються в працях польських діячів хІх ст . Юзефа Крашевського 
«Спогади з Полісся, Волині і литви» та Оскара Кольберга «Białoruś-Polesie» .  Особли-
ву увагу приділено аналізу історичної основи сюжетів та особливостей  їхнього регіо-
нального побутування . 

Ключові слова: Берестейщина, Західне Полісся, наративна традиція, фольклорні 
тексти, народна проза .

Берестейський край — це етнічне пограниччя між українцями й біло-
русами, частина Західного Полісся, яка, починаючи з хІх ст ., понині  зали-
шається об’єктом різностороннього вивчення . 

Дослідники віддавна описували Берестейщину з різних наукових ра-
курсів . Ще з 30-х років хІх ст . левову частку в історію дослідження краю 
вносили закордонні вчені: Юзеф Крашевський, Фелікс Бернатович, Юзеф 
Снядецький, Яцентій Ковальський, Ромуальд Зенькевич, Оскар Кольберг 
тощо . Цей  етнокультурний регіон і нині вважають одним із найбагатших . 
археологи, фольклористи, етнографи зафіксовували збережені тут різнома-
нітні реліктові елементи слов’янської культури . 

В середині хІх ст . Оскар Кольберг резонно зауважував: «U nas, w kra-
jach sławiańskich, wszystko jest w stanie dziewiczym, do opisania, do wynale-
zienia i odkrycia .  . . .każdy by tu znalażł o czym pisać» [5, с . 5] . Проте регіон 
Берестейщини з погляду фольклористичного вивчений недостатньо . Краще 
досліджено народну обрядовість, пісенну творчість, зібрано й опубліковано 
чимало зразків народної афористики . наративна ж традиція краю належить 
до малодослідженого пласту творчості народу: немає ні окремих видань 
прозових текстів, ні ґрунтовних розвідок з теми . Тому на особливу увагу 

Лілія Давидюк УКР
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заслуговують праці польських дослідників-мандрівників «Спогади з 
Полісся, Волині і литви» Юзефа Крашевського та «Białoruś-Polesie» (Dzie-
ła wszystkie, т . 52) Оскара Кольберга . Вчені подають тут не тільки достовірні 
описи краю, а й цінні (хоч і нечисленні) зразки народної творчості поліщуків .  
Зрештою, їхня народність ще теж під питанням . хоча б із того погляду, що 
за межі польських видань ці зразки не виходять .

Сьогодні пріоритетним завданням науковців стає збереження текстів 
на родної творчості шляхом упорядкування й аналізу зразків, зафіксованих 
дослідниками на різних історичних етапах . Тому мета нашої розвідки — 
комп лексний розгляд народних неказкових наративів, вміщених у працях 
поль ських збирачів на предмет їхньої автентичності . адже вказані праці на-
лежить до тих джерел, що демонструють одну із форм опрацювання і подан-
ня, а деколи й творення фольклорних матеріалів понад два століття тому .

 «минуле наших пущ, в яких ще не відбриніли луни минулого, історія 
міст і городищ, порослих травою, — скільки поезії, скільки спогадів несуть 
в собі!» [4, с . 7], — пише Юзеф Крашевський у своїх «Спогадах» . І однією 
з таких історій розпочинає автор опис пінського Полісся . «Давним-давно 
Чорне море (Еuхуn) підходило аж по Пінськ і тут сполучалося з Балтійським, 
аж якийсь могутній ки ївський монарх, котрому набридла така велика 
кількість води, розітнув гори, спустив стримуване море, і залишилися 
тільки недосохлі ще калюжі, теперішні пінські болота» [4, с . 104] . 

Певна річ, що простий поліщук, який рідко бував, чи й не бував зовсім 
у поліській столиці Пінську, і не здогадувався, що живе між Чорним і 
Балтійським морями . малоймовірно, що й чув він щось про володарів вище 
власного дідича чи заїжджу шляхту, яка деколи приїжджала сюди на 
полювання . а гір то й зроду не бачив . Отже, джерела цієї оповідки серед 
освічених верств . хтозна, чи чули прості поліщуки й про море, що бушувало 
на місці їхніх боліт, яке описав Геродот . Згадка про «велике і повноводне 
озеро» [1] в гущавині лісу, а також болото навколо нього, міститься й у 
першій писемній згадці про Поліський край — «Історії» Геродота . Григорій 
Дем’янчук у розвідці «Геродотове море» прослідкував, як цей народний 
переказ свого часу навіть ліг в основу наукової гіпотези . Юзеф Крашевський 
називає цю історі легендою, «однією з найдивовижніших, які створив 
людський розум і неспокійна цікавість» .

Далі і за Крашевського, і за Геродота пішов ще один польський досліж-
ник Оскар Кольберг, який називає легендарний гідронімічний о’бєкт Пін-
ським морем .  «Nasze podania, mianowicie pińskich błot, czyli morza pińskie-
go jak pierwej nazywano, odnoszą [się] najwięcej do królowej Bony . Tu miała 
mieszkać, w pewnym jeziorze miała córkę jakąś utopić . Stąd jezioro to przeklęte 
nazywa się i tak lud w to wierzy, że ani jeden wody stamtąd nie weżmie, nigdy 
ryby nie łowią, nawet czółnem nie jeżdżą» [5, с . 449] .

Про пересторогу купатися чи ловити рибу, косити траву в водоймі, де 
втопилася дівчина, є згадки в українських петрівчаних піснях . Тому народні 
джерела цього переказу поза сумнівом .
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«Mówiąc o podaniach naszej okolicy, także wspomnę o jednym chłopie, 
którego potomkowie noszą nazwisko Szwed, a to z tego powodu: gdy Szwedzi 
plądrowali po nieszczęśliwej Polsce, dziewięciu rajtarów przyjechało do wsi Be-
reznoj i koniecznie chcieli się dostać do dworu, a które [?] byly na tamtej stronie 
rzeki; chłop perswadował, że dostać się nie można, ci nie słuchali, napierali się, 
tak iż ten musiał poprowadzić . I teraz można [obejrzeć] to miejsce, w którym ok-
ropne, bagniste dno i dużo kęp w łozie . Kazał im tu puścić konie w galop, ci usłu-
chawszy z całą siłą puścili się i całą siłą w bagno wleżli, tak iż chłop uzbrojony 
w dzidę każdego po osobno pozabijał . Z tego czasu przezwany «Szwed» i po-
tomkom swym ślady roztropności zostawił» [5, с . 449] .

Про протистояння місцевого населення шведам на Поліссі існує чимало 
пере казів . Традиційно вони стають тут жертвами непрохідних боліт . а в то-
по німіці їх перебування найчастіще позначене мікротопонімами Шведський 
міст [3, с . 96—97] .

З погляду фольклористичного не викликають недовіри в плані автен-
тичності й коротенькі перекази, які Кольберг вмонтовує до своїх роздумів 
про почуте й побачене: «Szlachta pińska najwięcej liczy początek nobilitacji od 
czasów królowej Bony; nazywają ją Baboną . Część powiatu naszego za rzekami 
Piną, Strumieniem, Prypetką (początkiem Prypety), Styrem i Horyniem leżąca, 
Zarzeczem dlatego nazwana, ma podania do królowej Bony panowania ściągające 
się . Tak w Olmianach jest jedna jakby wyspa, bo jeziorami i rzeczkami otoczo-
na, na którym [!] był okop, a może i murowany zamek, ale [brak] śladu ostatnie-
go, bo zdaje się, że w tak bezpiecznym miejscu niepotrzebne byłoby uzywanie 
murów, nawet i niełatwo o glinę . W tych to okopach miała się chować Bona od 
swego syna, co słyszałem z ust chłopów tutejszych . Przed tym miejscem jest wy-
soki, usypany w formie konusa kopiec, na którym miałą się odbywać warta, 
pilnująca przyjścia syna Bony, Zygmunta Augusta .

Lud musiał w okopach chować się po lasach» [5, с . 449—450] . Переказ 
подає нам досить правдоподібні уявлення місцевого населення про Бону 
Сфорцу, котра мала у володінні замки на території нинішніх Польщі, 
України та Білорусі . Про можливість  їх народного походження можна 
судити вже на основі того, що історії про королеву популярні не тільки на 
Поліссі, а ще більше на Волині . 

Привертає увагу складна структура переказу, адже тут вміщено три 
історії, що мають територіальну прив’язку: про прокляте озеро, Шведа й 
острів в Ольмянах . Крім того, розповіді подано зі вступними заувагами й 
коментарями . на нашу думку, це можна пояснити вказівкою в примітках на 
те, що тексти — рукописи невідомого автора, «słabo czytelny» [5, с . 449] . 
Кольберг доволі часто використовував чужі тексти в своїх збірках, а часом 
і взагалі переписував їх з уже надрукованих збірників . Цілком вірогідно, що 
дослідник заповнив прогалини стилістично пристосованими елементами 
почутих раніше розповідей . Події, які згадуються в переказі, співвідносні з 
історичними подіями хVІ й поч . хVІІІ ст . Отже, розглянуті народні опові-
дання пізнього походження .
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Історія про суперечку між жидом і селянином, вміщена у праці Оскара 
Кольберга, могла виникнути на Поліссі лише після поширення тут 
католицизму . адже за допомогою витлумачити зміст суперечки жид звер-
нувся до ксьондза . «Żyd raz spotkał chłopa (Maćka) i kto mądrzejszy, mówili z 
sobą na migi . Żyd pokazał i wystawił jeden palec u swojej prawej ręki . Chłop mu 
na to trzy palce wystawił swojej ręki . Żyd potem ukazał mu płaską dłoń swoją . 
Chłop na to zwinął swą rękę w pięść . Wówczas Żyd podniósł palec do góry 
wskazując na niebo, a chłop ręką swą wskazał też do góry, a potem ją na dół  ku 
ziemi spuścił .

Żyd poszedł do księdza (rabinа) i po krótkiej z nim rozmowie uważał się za 
zwyciężonego . Ksiądz bowiem wytłomaczył mu, że: „Gdyś ty pokazał i wystawił 
palec, znaczyło to, że Bóg jest jeden, a chłop w trzech palcach pokazał, że jest w 
Trójcy . Gdyś ty całą dłoń mu ukazał, znaczyło to, że Bóg wszystko widzi, a 
chłop, gdy dłoń zwinął w pięść, znaczyło to, że Bóg i skryte rzeczy zna, że nie 
ma dlań tajemnicy . Gdyś ty wskazał palcem ku górze, że Bóg mieszka w niebie, 
chłop machnął ręką ku dołowi, że on jest і на ziemi, więc chłop mędrszy, zostań 
bratku chrześcijaninem” . 

Chłop zaś ów, mądry czy filut, wezwany do urzędu, w ten sposób się władzy 
tłómaczył: „Kiedy mi Żyd pokazał palec, że mnie chce przebić jak nożem, ja mu 
trzy palce pokazałem, że go wezmęn na widły . Gdy mi dłoń ukazał, że mi da w 
pysk, ja mu się całą pięścą odgroziłem . A gdy wskazał, że mnie wyrzuci w górę, 
ja mu dał do zrozumienia, że dżwignąwszy go, rzucę go potem jak рsа о ziemię”» 
[5, с . 470—471] . не можна й твердити, що цей сюжет походить саме з 
Берестейщини, оскільки побутує він як на решті теренів Західного Полісся, 
так і на території Польщі . 

Вміщена в «Спогадах» Юзефа Крашевського історія порятунку робіт-
ника святобливим братчиком-єзуїтом теж однозначно пізнього походження . 
«на будівництві колегіумі був один дуже святобливий братчик, який силь-
ною вірою і ревними молитвами творив багато чудес, аж поки ксьондз-
ректор, чи через чернечу покору, чи для перевірки послушенства, їх йому 
надалі заборонив . Бачимо, до якого сліпого зречення власної волі 
зобов’язували єзуїтські регули; слухняний братчик припинив робити чуде-
са . але якось раз, минаючи фабрику, чує, що хтось кличе на поміч; дивить-
ся, аж один з робітників упав з риштування і летить .

— Рятуй! Рятуй! — кричать йому всі, хто був .
— не маю на це дозволу від ксьондза-ректора, — промовив по кірно, — 

але чекайте, піду попрошу його .
ледве вимовив «Чекайте!», як робітник завис у повітрі і так чекав, аж 

поки послушник повернувся від ректора з отриманою згодою на врятуван-
ня . Тоді братчик став на коліна, помолився, перехрестився, і муляр легко та 
поволі опустився на землю» [4, с . 108—109] . І джерело цього сюжету влас-
не поліським назвати складно . адже події відбуваються під час будівництва 
колегіуму у Пінську, а саме оповідання подається у спогадах про польсько-
го покровителя андрія Боболю . марно й чекати на згадку про конкретного 
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респондента: «люди переказали» . Очевидно, історія могла бути передана 
дослідником з пам’яті . можливо, була почута раніше, не виключено, що й 
на рідних автору польських землях .

Таким чином, зразки народної прози Берестейщини, зафіксовані у пра-
цях польських дослідників, належать до різних історичних етапів функціо-
нування наративної традиції Західного Полісся . За жанровою належністю, 
відповідно до сучасних наукових критеріїв, більшість із них відносимо до 
переказів, а історія про святобливого братчика-єзуїта за усіма ознаками — 
народна легенда .

Спостерігаємо відмінність у способах подання фольклорного матеріа-
лу збирачами . У Юзефа Крашевського народні наративи введено до тексту 
спогадів як ілюстративний матеріал і пристосовано до загального характе-
ру праці . Більше того, сюжети подано в авторській обробці, про що свід-
чить наповнена художніми засобами мова творів та складні конструкції ре-
чень . У праці «Białoruś-Polesie» Оскара Кольберга прозові тексти представ-
лені в окремому розділі «Powieści . Bajki . Przysłowia» . Проте матеріал все ж 
не систематизований ні за жанровою приналежністю, ні тематично, ні ре-
гіонально . Важливою, на наш погляд, є мова творів, поданих у збірнику . не 
можна з певністю твердити, що вони представлені в первісно записаному 
від респондентів вигляді, але все ж деякі особливості мовлення збережено: 
речення здебільшого прості, а в окремих випадках матеріал подано місцевою 
говіркою (з поясненням незрозумілих польському читачеві слів) .

Отже, аналіз прозових зразків народної творчості з регіону Бере-
стейщини свідчить про багату наративну традицію краю .  незважаючи на 
нечис ленність фольклорних текстів у працях польських дослідників-манд-
рівників, вони демонструють свою багатофункціональність, різножанровість 
та історичний розвиток традиції (зафіксовані ще в позаминулому столітті, 
сюже ти залишаються в пам’яті респондентів донині) . Беззаперечно, 
«Спогади» Юзефа Крашевського та збірник «Białoruś-Polesie» Оскара 
Кольберга належать до цінних історіографічних джерел народної прози . 
Проте це лише пазл наративної традиції Західного Полісся . Широке поле 
для діяльності відкривається перед сучасними науковцями — це перспектива 
упорядкування загального фонду західнополіської прозової творчості та 
різноаспектного аналізу його складників . 
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Анатоль Трафімчык

рОЗДУМ наД КніГай

БЕЛ

« Жыццяпіс  
 анатоля  
 Трафімчыка
 (у дзвюх частках)

Частка І. Original
анатоль Віктаравіч 

Трафімчык нарадзіўся 14 
лютага 1976 г . у простай 
вясковай сям’і на памеж-
жы навагрудчыны, Случ-
чы ны і Палесся (в . Вялі-
кія Круговічы) . З мален-
ства адчуў салёны пот 
цяжкой сялянскай працы . 
Яшчэ да школьнага веку 
яму часта даводзілася за-
ганяць у хлеў гусей, кароў ці нават пасвіць іх разам з бацькамі, калі надыходзіла 
чарга, выганяць курэй з агародаў, каб не грабліся, збіраць ападкі: яблыкі, грушы 
і іншую садавіну, на якую былі багаты тагачасныя вяскоўцы . Затым, калі падрос, 
хлопец пачаў выконваць больш цяжкую працу, напрыклад, касіць сена карміліцы-
кароўцы, капаць бульбу, ламаць бурачнік, а таксама шмат іншай работы, аб якой, 
бадай, ведаюць шаноўныя чытачы гэтага жыццяпісу .

Зразумела, адноснае развіццё прамысловасці і сельскай гаспадаркі пакідала 
многа часу для адпачынку . а бавіць вольныя гадзіны было дзе . Паедзьце ў той 
дабраславёны край — і самі пераканаецеся ў маляўнічасці яго пейзажаў . Так і 
будучы творца захапляўся роднымі паплавамі, якія вясною здаваліся стракатым 
кілімам, ліставымі і хваёвымі лясамі, што вабілі ў адпаведную пару ягаднікаў і 
грыбнікоў і задавальнялі іх сваімі дарамі на любы густ, меліярацыйнымі канавамі 
і разнастайнымі кар’ерамі, што былі створаны ў працэсе развіцця прамысловасці 
і сельскай гаспадаркі, мусіць, для таго, каб будучым творцам пакідаць многа часу 
для адпачынку .

Канешне, будзе крыху, банальным казаць пра тое, што бацькі ці/і бацькі 
бацькоў прывілі хлопчыку любоў да літаратуры і мастацтва . Ён быў знакаміты ў 
дзяцінстве тым, што цытаваў «муху-цокотуху» і спяваў, бы сапраўдны ангажаваны 
артыст, «В траве сидел кузнечик» . аднак такая русіфікацыя будучага паэта не ме-
ла татальнага кангеніяльнага працягу . магчыма таму, што паралельна заварожва-
лі радкі пра хлопчыка малога, якога клікала рэчка, і, відаць, таго ж хлопчыка, які 
гутарыў з лётчыкам .
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Такім чынам, ужо да школы ў хлопца сфарміраваліся задаткі, якія знайшлі 
адлюстраванне пасля, што пацвярджае нават гэты жыццяпіс .

а ў 1983 г ., прыкладна, як вы ўжо здагадаліся, 1 верасня, малец пайшоў у 
першы клас Круговіцкай школы, дзе трапіў пад уплыў і выхаванне яшчэ і 
настаўнікаў, кожны з якіх, дзякуй богу, зрабіў свой асаблівы ўнёсак у развіццё та-
ленту, пакінуў незабыўны след у біяграфіі, таму хлопчык вырас аўтэнтычнай 
асобай, атрымаўшы праз належнае дзесяцігоддзе паралельна з дыпломам аб 
сярэдняй адукацыі так званы залаты медаль (з Пагоняй!) . І ў тым жа, 1993 г ., 
наваяўлены абітурыент паспяхова фарсіруе экзамены ў вышэйшую навучальную 
ўстанову «горада каштанаў», «брамы краіны» Брэста, установы, якая ў год 
заканчэння (1998) называлася Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт . Гады студэнцтва 
на філалагічным факультэце не прайшлі дарма . Было патрачана шмат грошай і 
шмат сала (і не адзін шмат!), што лягло нялёгкім грузам на плечы бацькоў, за што 
тагачасны студэнт быў ім асабліва ўдзячны .

настаўніка з чырвоным не носам, а дыпломам, літаратара, шырока вядомага 
ў вузкіх колах, сустрэла школа роднага раёна — Дзяніскавіцкая, якая, мабыць, 
потым будзе ганарыцца гэтым, а магчыма, нават установіць памятную дошку 
свайму працаўніку пасля яго смерці ці штосьці накшталт таго .

Тут мы з вамі ўжо паспрабавалі заглянуць у будучыню, а гэта — рэч 
ірацыянальная і, як той казаў, справа няўдзячная . Таму пакідаем пісаць свой 
жыццяпіс іншым, у тым ліку ваенкому .

10.10.1998
Частка ІІ. Trivial

1998—2001 гг . — вучыўся ў аспірантуры Інстытута літаратуры імя Янкі Ку-
па лы нан Беларусі . Скончыў аспірантуру з прадастаўленнем дысертацыі на 
тэму «Беларуская дзіцячая драматургія» .

2000—2003 гг . — вучыўся ў аспірантуры Інстытута еўрапейскіх даследа ван-
няў нан Украіны . 

2004 г . — абараніў кандыдацкую дысертацыю ў Інстытуце гісторыі нан 
Украі ны на тэму «Станаўленне савецкай сістэмы адукацыі ў заходніх абласцях 
БССР у 1939 — 1941 гг .» . 

2004—2007 гг . — працаваў на пасадах дацэнта і старшага выкладчыка ка-
федры філасофіі і гісторыі Уа «Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт» . Выкладаў 
дыс цыпліны «Гісторыя Беларусі», «Філасофія» . 

2008 г . — вучыўся ў Варшаўскім універсітэце (Усходнія Студыі) . 
ліпень 2009 г . — атрымаў дыплом Школы летняй Варшаўскага ўні вер сі тэта . 
Верасень 2009 — студзень 2011 г . — старшы навуковы супрацоўнік Дзяр-

жаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа . 
Студзень — жнівень 2011 г . — метадыст аддзела міжнароднай і сацыя куль-

турнай дзейнасці ДУа «Інстытут культуры Беларусі» .
Жнівень — снежань 2011 г . — стыпендыят Універсітэта лазарскага (Вар-

шава) .
Студзень — жнівень 2012 г . — старшы навуковы супрацоўнік Дзяржаўнага 

літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа .
ад верасня 2012 г . — навуковы супрацоўнік аддзела тэатральнага мастацтва 

Цэнтра гуманітарных даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры 
нан Беларусі .
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Канапніцкая пра Касцюшку па-беларуску
летась у Варшаве пабачыла свет не зусім звычайнае выданне —  

«Maria Konopnicka o Tadeuszu Kościuszce i іnsurekcji wierszem» / «вершы 
Марыі Канапніцкай пра Тадэвуша Касцюшку і паўстанне» . Яго 
нязвыкласць — перадусім у двайным перакладзе — на рускую і беларус-
кую мовы, выкананым берасцейкамі адпаведна марынай і Ганнай Пані ша-
вымі . Ініцыятарам праекта і яго рэдактарам выступіў старшыня Касцюш-
каўскага фонда марак лешак Кшэсняк .

Усяго сабрана 42 вершы вядомай поль-
скай пісьменніцы, размешчаныя паводле хра-
налогіі разгортвання падзей . Фак тычна гэта 
пера выданне, бо яшчэ ў далёкім 1904 г . творы 
выходзілі ў зборніку пад назвай «Гістарычны 
спеўнік», прычым аўтарка тады схавалася за 
псеўданімам Ян Сава . 

У новай кнізе прысутнічае лаканічная, 
але змястоўная аналітыка вершаў аўтарства 
лёнгіны Ордан . Яе можна часткова прымяніць 
і да пера кладаў, якія падаюцца побач з кожным 
пе ракладзеным творам . Што праўда, іх нель-
га назваць перастварэннем, бо гэта — хутчэй 
ра месніцкая праца падрадкоўнага пераказу 
ін  фармацыі без асаблівых версіфікатарскіх 
ін  тэн  цый і тым больш кангеніялізацыі паэ-
тыкі .

У якасці паказальнага прыкладу пры вя-
дзём не самыя горшыя ў сэнсе перакладу 
строфы з верша «Рэзь Прагі» (с . 177—179):

2014 г . — абараніў кандыдацкую дысертацыю ў нан Беларусі на тэму «Бе-
ларуская дзіцячая драматургія» .

2015 г . — прэмія імя Францішка Багушэвіча .
10.10.2015 »

Zaszło słońce w krwawe morze —
Błysnął bagnet, błysły noże,
Suworowa pałasz nagi — 
Błysnął hasłem na rzeź Pragi!

Село вмиг солнце в море кровавое,
Штыки и ножи заблестели,
Суворовым поднята острая сабля,
на Прагу отправились звери .

Сонца ў мора з крыві села,
Зброя рускіх зазвінела,
Суворава палаш узняўся,
Рэзаць Прагу ён сабраўся .

Maria Konopnicka o Tadeuszu Kościuszce 
i іnsurekcji wierszem  / pod red. Marka 
Leszka Krześniaka. Warszawa: Polska 
Fundacja Kościuszkowska, 2014. 204 s. 

Таму не будзем зацыклівацца на эстэтычных вартасцях перакладаў .
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між тым даробак Панішавых можа стаць добрым падмуркам для 
сапраўдных мастацкіх перастварэнняў . Таму што знаходзяцца творы, якія, 
несумненна, былі б цікавымі па-свойму для беларускага і расійскага 
дыскурсаў — як з гледзішча мастацкага, так і гістарычнай рэцэпцыі падзей, 
якія для кожнага народа (для беларускага таксама!) прынцыпова розняцца . 
Так, той самы вобраз галоўнага героя інсурэкцыі Тадэвуша Касцюшкі для 
польскага народа выступае на ўзроўні сакралізацыі ў якасці адназначна, без 
нейкіх лішніх канатацый нацыянальнага апостала . Беларускае мастацтва, у 
тым ліку паэзія, не схільна абсалютызаваць такі вобраз Касцюшкі і вызнае 
яго як патрыёта-ліцвіна — інакш кажучы протабеларуса (пацверджаннем 
таму — шматлікія вершы: Д . Бічэль, В . Жуковіча, а . Белага, В . Шніпа і 
інш .1), хоць і з некаторымі агаворкамі . 

Кардынальна супрацьлеглую ролю Касцюшка сыграў для расійскай 
гісторыі, што знайшло сваё адлюстраванне і ў мастацтве . Возьмем за 
прыклад класіка . Расійскі міцкевіч — аляксандр Пушкін — не пакінуў па-
за сваёй паэтычнай увагай фігуру Касцюшкі як знакавую для свайго часу . 
Знамянальна, што ў вершы «Клеветникам России» (1931) пііт спачатку 
гаворыць пра «волнения литвы» (а не Польшчы), называючы падзеі «спо-
ром славян между собою» (пад крэслена намі — А.Т.; гэтым самым расійскі 
класік выяўляе ўспрыманне ліцвінаў не як сучасных літоўцаў, а, значыць, 
як беларусаў)2 . а яшчэ раней, звяртаючыся, як можна разумець, да аднаго з 
патэнцыяльных такіх «клеветников» — графа Густава алізара (польскага 
паэта і грамадскага дзеяча) а . Пуш кін спрабуе нівеляваць непрыемныя для 
Расіі палітычныя перыпетыі, бо, маўляў, «глас поэзии чудесной / сердца 
враждебные дружит» . Пры гэтым ён апелюе да таго факту, што барацьба 
праходзіла з пераменным поспехам:

И вы, бывало, пировали
Кремля [позор и] плен,
И мы о камни падших стен
младенцев Праги избивали,
Когда в кровавый прах топтали
Красу Костюшкиных знамен . («Графу Олизару», 1924)3

Як бачым, для расійскага паэта, які inter alea нібыта «милость к пад-
шим призывал», маніякальна-брутальныя забойствы немаўлят — даволі 
трывіяльная з’ява, якая не павінна па яркасці пераўзысці «глас поэзии», 
«улыбку муз», «сладкие звуки вдохновенья» . Такім чынам, а . Пушкін фак-

1 Гл .: Трафімчык а . Тадэвуш Касцюшка ў беларускім мастацкім слове // Роднае слова, 2004, № 
10 . С . 88—92; Трафімчык а . «Краіны гэтае герой . . .»: Касцюшка ў паэзіі Берасцейшчыны // ма-
ладосць, 2011, №8 . С . 117—119; Трафімчык а . Баранавіцкія паэты пра Касцюшку // Рэха 
Берасцейшчыны [Электронны рэсурс] . Рэжым доступу: http://reha .of .by/index .php?newsid=21 . Да-
та доступу: 13 .01 .2012; Трафімчык а . «Ценям Касцюшкі»: гісторыя аднаго верша Дануты Бічэль-
Загнетавай // новы час, 2012, 21 снеж . С . 12 .

2 Пушкин а .С . Полное собрание сочинений . В 17 т . Т . 3, кн . 1 / м .: Воскресенье, 1995 . С . 269 .
3 Пушкин а .С . Полное собрание сочинений . В 17 т . Т . 2, кн . 1 / м .: Воскресенье, 1994 . С . 297 .
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турна прызнае жорсткасць з расійскага боку і называе яе час — шляхам 
спасылкі на паўстанне пад кіраўніцтвам Касцюшкі, штандары якога тапта-
ліся «в кровавый прах» . Сапраўды, як сказаў яшчэ адзін расійскі літаратар 
С . Даўлатаў, «его (а . Пушкіна — А.Т.) литература выше нравст вен ности»1 . 

Пры параўнанні выяўляецца розніца ў рэцэпцыі і разуменні гістарычнай 
по стаці Касцюшкі і падзей з яго ўдзелам: нават англійскія паэты (Джордж 
Байран, Джон Кітс, Сэмюэл Тэйлар Колрыдж, Джэймс Генры лі хант, 
Уолтэр Сэвадж лэндар) узвышана адносіліся да героя (а ён жа ваяваў су-
праць Вялікабрытаніі! пазбаўляў яе зямель, дзе яна сцвердзілася); у той жа 
час расійскі творца бачыў нармальным жорсткае падаўленне збройнага чыну, 
якім адстойвалася яшчэ не заваяваная суседзямі-агрэсарамі дзяржава .

але вернемся да разглядаемага выдання . адкрываецца яно вершамі пра 
зараджэнне настрояў супраціву — «Песня надзеі», «Трэцяга мая» . Далей 
ідзе фактычна вершаваная гісторыя другога і трэцяга падзелаў Рэчы Паспа-
літай, расказаная, натуральна, праз прызму польскага патрыятызму . многія 
назвы — характарыстычныя: «Пад Дубенкай» (пра першую сур’ёзную пера-
могу Касцюшкі над расійскім агрэсарам 18 ліпеня 1792 г .), «Таргавіца» (пра 
здрадніцкі акт Таргавіцкай канфедэрацыі супраць пра грэ сіўных рэформ), 
урэшце «Другі падзел» і г . д . асноўная маса твораў, канечне, прысвечана 
непасрэдна паўстанню 1794 г ., складваючыся ў своеасаблівы эпас, наяўнасць 
якога зрабіла б гонар любой нацыянальнай літаратуры і любому народу . 
Заключныя вершы — пра паражэнне збройнага чыну — маюць надзвычай 
высокую ступень экспрэсіі, прасякнутую шчым лівым болем: «маскоўская 
паводка», «Страшныя дні», «Рэзь Прагі» і інш .

Сучаснае выданне суправаджае кожны верш гістарычнаю даведкаю . 
Таму кнігу будзе магчыма чытаць нават не пасвечаным у веду пра падзеі . 
а надзвычай багатая ілюстраванасць сучаснымі графічнымі малюнкамі 
Гражыны Кастаўскай і Пятра Шалкоўскага здольная яшчэ і дапамагчы ў 
фарміраванні ўяўлення вобразаў, якіх можа бракаваць у перакладах .

напрыканцы дадамо, што гэта не адзінае выданне, якім Польшча 
ўганаравала памяць пра героя двух кантынентаў і свайго абаронцы да ле-
ташняга 220-га юбілею інсурэкцыі . Толькі згаданы напачатку рэдактар 
л .м . Кшэсняк расстараўся на выпуск дзвюх кніг на гэту тэматыку, прычым 
яшчэ адну напісаў (і таксама выдаў) сам, стварыўшы цэлую эпічную паэму 
пра трагічную для польскага боку бітву пад мацяёвіцамі — «Dokąd tak 
śpieszysz, Panie Generale» (Варшава, 2013) . Гэты ж аўтар сёлета выпусціў у 
свет аналагічны твор з ухілам у філасофскі одум, прапушчаны праз света-
ўпрыманне самога Т . Касцюшкі, ад якога і вядзецца аповед, — «Poemat spod 
pomnika T . Kościuszki w Warszawie «Stoję sobie i stoję» (Варшава, 2015) . 

мусім толькі павучыцца такому патрыятызму!
4 Довлатов С . Заповедник: Повесть . СПб: азбука, азбука-аттикус, 2011 . С . 65 .
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Иван Данилов
Иван Петрович Данилов родился 27 сентября 

1924 года в деревне Лежитковичи Дрогичинского 
района Брестской области. Ветеран Великой Оте-
чественной войны, был партизанским связным, во-
евал на фронте, имеет тяжелые ранения. Награж-
ден орденом Отечественной войны І степени, меда-
лью за боевые заслуги. Доктор медицинских наук , 
профессор.

Работал директором Белорусского НИИ ге-
матологии и переливания крови, главным гемато-
логом Минздрава БССР, заведующим кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней Минского ме-
дицинского института, главным научным сотрудни-
ком гематологического отдела НИИ гематологии и 
переливания крови. Ныне — практикующий врач-
гематолог, терапевт.

Автор более 310 научных работ, а также книг публицистики «Записки западного белору-
са», «Размышления западного белоруса», «Западная Беларусь. Пережитые режимы», «Не-
довоевавшие» и др.

«Третий рим»:  
политический проект «русского мира»

«В России всегда выделяли внешнего врага — та-
кова ее история» .

виктор ерофеев, писатель.
«московская история — это история орды, при-

шитая к истории Руси белыми нитками и полностью 
сфальсифицирована» .

Карл Маркс. 
«любой захват территории, любое насилие, лю-

бое угнетение Россия осуществляла не иначе, как под 
предлогом просвещения, освобождения народов» . 

Ф. Энгельс.
Почему Россия для оправдания своей экспансии против Украины вес-

ной 2014 года выдвинула на пропагандистскую авансцену средневековый 
политический проект «русского мира»? Чтобы ответить на этот вопрос, 
приведем некоторые исторические данные . Вот что пишет британский 
ученый арнольд Тойнби (1889—1975) «Цивилизация перед судом исто-
рии» (2002): «начиная с 1453 года Россия стала единственной сколько-
нибудь значимой и авторитетной православной страной, не попавшей под 
влияние мусульман, а захват турками Константинополя был отмщен столе-
тие спустя, когда Иван Грозный отвоевал Казань у татар . Это был новый 
шаг в освоении византийского наследия, и Россия была не просто пригово-
рена к этой роли слепыми и безличными силами истории . Русские хорошо 
понимали, на что они шли: в XVI веке их политика была с подкупающей яс-
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ностью и уверенностью обрисована в знаменитом письме монаха Филофея 
Псковского, адресованном Великому князю московскому Василю III (1479-
1533): «Церковь Древнего Рима пала из-за своей ереси; врата Второго Ри-
ма — Константинополя были изрублены топорами неверных турок; но 
церковь Московии — Нового Рима — блистает ярче, чем Солнце во всей 
Вселенной… Два Рима пали, но Третий стоит крепко, а четвертому не 
бывать. И да ведает твоя держава, благочестивый царь, что все царства 
православной христианской веры сошлись в твое царство: один ты во всей 
поднебесной христианский царь. Блюди же, внемли, благочестивый царь, 
что все христианские царства сошлись в твое единое, что два Рима пали, 
а третий стоит, а четвертому не быть; твое христианское царство уже 
иным не достанется».

Доктрина о москве как Третьем Риме, стала идеологическим базисом 
образования московского царства . «Царство собиралось и оформлялось, — 
писал н . а . Бердяев (1874—1948) в книге «Истоки и смысл русского ком-
мунизма» — под символикой мессианской идеи . Искание царства, истинно-
го царства, характерно для русского народа на протяжении всей его исто-
рии . Принадлежность к русскому царству определялась исповеданием ис-
тинной, православной веры» .

а Тойнби дополняет: «Узурпируя, таким образом, сознательно и наме-
ренно византийское прошлое, русские вместе со всем прочим восприняли и 
традиционное византийское отношение к Западу, что оказывало глубочай-
шее влияние на собственно российское отношение к западным странам до 
революции 1917 года и после нее» . Для британца а . Тойнби революция 
1917 года — рядовое событие в цепи других смут в истории России . но ни 
одна из этих смут не потрясла так основы Российского государства и рус-
ской православной церкви и не оказала такого пагубного влияния на духо-
вное состояние русского народа, как это сделала революция . В 1917 году 
померкло сияние Третьего Рима . Православные храмы с их византийским 
блеском были ограблены и большей частью разрушены или осквернены 
(превращены в складские помещения, музеи атеистической пропаганды и 
пр .) . Более ста тысяч священнослужителей были расстреляны или 
заключены в тюрьмы и концлагеря . насаждаемый пропагандой и силой 
репрессивных органов атеизм стал частью государственной политики . Сам 
маркс, назвавший религию «опиумом для народа», считал ее величайшим 
препятствием на путях «освобождения рабочего класса и человечества» . а 
марксист ленин, по заданию которого проводилась массовая расправа над 
священнослужителями, в свою очередь установил принципы, каких должен 
держаться коммунист: он не должен быть религиозным, верующим челове-
ком, не должен быть христианином . Для члена коммунистической партии 
обязательно определенное миросозерцание, он должен быть материалис-
том и атеистом, и при том воинственным атеистом . н . Бердяев в указанной 
выше книге пишет: «Коммунизм, не как социальная система, а как религия 
фанатически враждебен всякой религии и более всего христианской . Он 
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сам хочет быть религией, идущей на смену христианству, он претендует 
ответить на религиозные запросы человеческой души, дать смысл жизни… 
нетерпимость, фанатизм (так свойственные коммунизму) всегда имеют 
религиозный источник . никакая научная, чисто интеллектуальная теория 
не может быть столь нетерпима и фанатична . Как религиозное верование, 
коммунизм эксклюзивен . Огромную роль тут играет русский религиозный 
темперамент, русская сектантская и раскольничья психология . но непри-
миримое, воинствующее отношение к религии было предопределено са-
мим марксом . Его слова, что «религия есть опиум для народа» - фраза, по-
лучившая столь актуальное значение (и звучание) в России . Коммунизм 
есть исповедание определенной веры, веры противоположной христиан-
ской . Вся советская литература утверждает такое понимание коммунизма . 
Коммунисты любят подчеркивать, что они противники христианской, еван-
гельской морали, морали любви, жалости, сострадания . И это, может быть, 
и есть самое страшное в коммунизме» .

можно сказать, что с этого момента, с момента захвата власти больше-
виками и насаждения воинственного атеизма, Россия двинулась по пути ду-
ховного саморазрушения . а почему? Бердяев объясняет этот феномен так: 
«Есть внутренняя экзистенциальная диалектика, в силу которой гуманизм 
переходит в антигуманизм, самоутверждение человека приводит к отрица-
нию человека . В России завершительным моментом этой диалектики гума-
низма был коммунизм . Он также имел гуманитарные истоки, он хотел бо-
роться за освобождение человека от рабства . но в результате социальный 
коллектив, в котором человек должен был быть освобожден от эксплуатации 
и насилия, делается поработителем человеческой личности . Утверждается 
примат общества над личностью, пролетариата — вернее, идеи пролетари-
ата — над рабочим, над конкретным человеком . Освободившаяся от власти 
«общего» личность подчиняется власти нового «общего» - социальности . 
Во имя торжества социальности можно совершить насилие над человечес-
кими личностями, какие угодно средства дозволены для осуществления 
высшей цели» . Именно эту картину мы (люди старшего поколения) наблю-
дали в бывшей стране «развитого социализма» . несомненным остается 
факт легкой трансформации в ментальности российского общества право-
славия в коммунизм и обратно . Кроме приведенных выше фактов духовно-
го разрушения России в период правления коммунистов есть много других 
примеров парадоксального поведения представителей «русского мира» в 
наши дни . После развала СССР РПЦ немного пожурила российских комму-
нистов за их прошлые атеистические ошибки, не вспомнив при этом об их 
преступлениях (массовых расстрелах, в том числе и священников), и про-
стила, оставив нетронутыми и мавзолей с телом главного гонителя церкви, 
и его ширпотребовские памятники на улицах российских городов, и такие 
же памятники марксу и Энгельсу .

Российские политики и средства массой информации не реагировали 
столь болезненно, когда рушились подобные памятники в странах бывшего 
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социалистического лагеря, но стали открыто возмущаться после начавше-
гося «лениноповала» в Украине . Отметим, что в оккупированном Крыму и 
на территориях, занятых сепаратистами на Донбассе, такие памятники под 
защитой москвы стоят пока прочно . а в Севастополе ретивые сторонники 
русского мира намереваются даже восстановить памятник тов . Сталину . 
Бердяев в своей книге «Русская идея» пишет, что «русский народ не был на-
родом культуры по преимуществу, как народы Западной Европы, он был бо-
лее народом откровений и вдохновений, он не знал меры и легко впадал в 
крайности» . Вот именно, отсутствие культуры и склонность к безмерным 
крайностям причиняли и теперь причиняют много бед русскому народу . не 
хочется еще раз вспоминать про «исторические грабли», которые постоян-
но бьют по российскому лбу и никак его не вразумят . Есть такой анекдот: 
«Западные европейцы жалуются Господу, почему Он, Всевышний, так об-
делил Западную Европу и все природные богатства отдал России? «Зато я 
наделил эту страну неразумными правителями,» - ответил Господь». И 
вот эта «богатая страна с бедным народом» продолжает твердить о приори-
тете духовных ценностей, которые она в действительности давно утратила, 
приютив у себя более чем на полвека марксистский коммунизм . хотелось 
бы также затронуть роль русской литературы в воспитании народа, подго-
товке интеллигенции и решении социальных вопросов . Бердяев пишет, что 
«эта литература есть величайший памятник русского духа, и она приобрела 
мировое значение… Русская литература … полна предчувствий и предска-
заний, ей свойственна тревога о надвигающейся катастрофе . многие рус-
ские писатели 19 века чувствовали, что Россия поставлена перед бездной и 
летит в эту бездну . Русская литература 19 века свидетельствует о соверша-
ющейся внутренней революции, о надвигающейся революции . Весь рус-
ский 19 век, величайший по творческому подъему век русской истории, был 
веком нарастающей революции» . Зададимся вопросом, почему же близя-
щаяся катастрофа (угроза революции), которая так тревожила русских пи-
сателей, не затронула и не насторожила другие слои российского общества, 
ответственные за социальные вопросы и сохранность (безопасность) само-
го государства? Чтобы ответить на этот вопрос, укажем, что в России тра-
диционно важную просветительскую и духовную роль играла православ-
ная церковь . По этому поводу Бердяев пишет: «Противоречивость русской 
души определялась сложностью русской исторической судьбы, столкнове-
нием и противоборством в ней восточного и западного элемента . Душа рус-
ского народа формировалась православной церковью, она получила чисто 
религиозную формацию . И эта религиозная формация сохранилась и до на-
шего времени, до русских нигилистов и коммунистов» .

Исторический опыт показывает, что в противоборстве восточного и за-
падного элемента в душе русского народа влияние последнего было 
минимальным . Почему? Против западного влияния всегда выступала пра-
вославная церковь, начиная со времен татаро-монгольского ига . 
Православные иерархи доносили в Золотую орду на тех московских князей, 
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которые хоть в малейшей степени пытались установить какие-либо контакты 
с Западом . Россия — это христианский Восток . Это была восточная культу-
ра, культура христианизированного татарского царства . Западное влияние в 
ней коснулось лишь верхнего культурного слоя общества . «Историческая 
судьба русского народа была несчастной и страдальческой, и развивался он 
катастрофическим темпом, через прерывность и изменение типа цивилиза-
ции», — как пишет Бердяев . — У русских «природа», стихийная сила, силь-
нее, чем у западных людей, особенно людей самой оформленной латинской 
культуры . Элемент природно-языческий вошел и в русское христианство . В 
типе русского человека всегда сталкиваются два элемента — первобытное, 
природное язычество, стихийность бесконечной русской земли и пра во-
славный, из Византии полученный, аскетизм, устремленность к потусто-
роннему миру… Бесконечно трудная задача стояла перед русским челове-
ком — задача оформления и организации своей необъятной земли… мож-
но было бы сказать, что русский народ пал жертвой необъятности своей 
земли, своей природной стихийности . Ему нелегко давалось оформление, 
дар формы у русских людей невелик . Русские историки объясняют деспо-
тический характер русского государства этой необходимостью оформления 
огромной, необъятной русской равнины . Замечательнейший из русских ис-
ториков Ключевский сказал: «Государство пухло, народ хирел» . В извест-
ном смысле это продолжает быть верным и для советского коммунистичес-
кого государства, где интересы народа приносились в жертву мощи и орга-
низованности советского государства» . а я бы добавил — и для постсовет-
ского российского государства .

Свои мысли н . а . Бердяев высказал и опубликовал в 1937 г . но разве 
современная Россия избавилась полностью от своего прежнего деспотичес-
кого характера? Она не избавилась и от своих прежних имперских и захват-
нических тенденций, чему свидетельствует агрессия против Украины .

накануне грозных событий 1917 г . значительно пошатнулось влияние 
РПЦ на духовный статус русского народа . Доверие к ней со стороны про-
стого люда стремительно покатилось вниз, начиная с момента первой рус-
ской революции 1905-1907 гг . И этим не замедлили воспользоваться боль-
шевистские и эсэровские эмиссары, разлагая российскую армию, включая 
и офицерский корпус . Военные православные священники (капелланы) 
бездействовали . Православная церковь почти омертвела . Священники были 
подвержены порокам . Вспомните картину Перова «Чаепитие в мытищах»: 
сидит тучный, самодовольный батюшка, перед которым стоит нищий инва-
лид . Церковь не уберегла народ от революции, не стала его духовным лиде-
ром . Погрязшая в византийской роскоши РПЦ, в отличие от своей западной 
сестры, совсем не занималась просвещением народа и неуклонно теряла 
свой авторитет . на удивление всем другим европейским народам в России 
во время революции и после нее легко воцарилось безбожие . В книге алек-
сандра меня «История религии» в главе «Византийские нравы» мы читаем: 
«С непомерной роскошью императорской знати и высшего духовенства со-
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седствовала ужасающая бедность» . не это ли наблюдалось в России нака-
нуне надвигающейся катастрофы? В печальной судьбе России велика вина 
того ее «культурного слоя», который коснулся западной цивилизации, но 
воспринял лишь частицу ее ценностей . Бердяев так об этом пишет: «От 
прикосновения Запада в русской душе произошел настоящий переворот и 
переворот в совершенно ином направлении, чем путь западной цивилиза-
ции . Влияние Запада на Россию было совершенно парадоксально, оно не 
привило русской душе западные нормы . наоборот это влияние раскрыло в 
русской душе буйные, дионисические, динамические, а иногда и демони-
ческие силы . Душа раскололась, и обнаружился динамизм, неведомый до-
петровской эпохе . … Столкнулись Россия бытовая, унаследованная от про-
шлого, дворянская, купеческая, мещанская, которую поддерживала импе-
рия, и Россия интеллигенции, духовно революционная и социально рево-
люционная, устремленная в бесконечность, ищущая Града Грядущего . Это 
столкновение расковало динамические силы, привело к взрывам . В то вре-
мя как на Западе просвещение и культура создавали какой-то порядок, 
подчиненный нормам — хотя и относительный, конечно, порядок, - в Рос-
сии просвещение и культура низвергали нормы, уничтожали перегородки, 
вскрывали революционную динамику . Это отразилось и на вершинах рус-
ского творчества, у всех русских писателей» . Вот в таком понимании 
известный русский религиозный философ николай Бердяев рассматривает 
и представляет диалектику внутренних процессов, происходящих в душе 
русского человека при столкновении России с культурой Запада . Только он 
забывает при этом упомянуть в своих витиеватых рассуждениях об извест-
ном изречении Квинта Горация: «Гони природу в дверь, она влетит в окно» . 
Он не говорит нам, что не так-то просто было русскому человеку отречься 
от собственного (византийского) наследия, которое веками культивирова-
лось в его душе православной церковью, и перейти к западному порядку и 
нормам . напомним, что многие русские люди (тот же Чаадаев), восприни-
мая западную культуру, переходили в католицизм или протестантизм . Об 
этом свидетельствует и пример из личной жизни самого философа . Его лю-
бимая жена лидия, с которой он познакомился в 1904 году, во время рус-
ской революции 1917 г . приняла католицизм . Почему? Прожив вместе 13 
лет в православии, молодая женщина вдруг решается на такой шаг . В книге 
«Самопознание» н . Бердяев весьма трогательно описывает поэтические 
дарования и другие достоинства своей супруги . Он указывает, что «она по 
натуре была душа религиозная, но прошедшая через революционность, что 
особенно ценно . У нее образовалась глубина и твердая религиозная вера, 
которая не раз поддерживала меня в жизни . Она была человек 
необыкновенной духовности . Перед смертью она приблизилась к святости . 
В разгар коммунистической революции она перешла в католичество и сна-
чала пережила период католичества фанатически нетерпимого . Потом ее 
религиозная направленность стала мне более близкой . Она признавала себя 
членом церкви Святого Духа» . но это было уже в эмиграции .



Ро
зд

ум
 н

ад
 к

ні
га

й

185

Бердяев пишет: «Русские революционеры и в прошлом всегда были 
тотальны . Революция была для них религией и философией, а не только 
борьбой, связанной с социальной и политической стороной жизни . И до-
лжен был выработаться русский марксизм, соответствующий этому рево-
люционному типу…» . Иными словами, русская интеллигенция была обре-
чена идти по ложному, революционному пути . Идеология москвы как Тре-
тьего Рима и ее мессианство изначально можно рассматривать как способ 
прикрыть агрессивную политику, а затем были еще извращены 
антирелигиозным русским коммунизмом, преступления которого в наши 
дни пытаются оправдать отдельные представители российской элиты . Труд-
но современной России избавиться от негативных сторон ее византийского 
наследия . новоиспеченный идеолог «русского мира» Татьяна Грачева в сво-
ей книге «невидимая хазария» задается вопросом: «Что есть Россия: Тре-
тий Рим или новый Иерусалим?» . И далее продолжает: «америка и Россия 
— две великие наследницы Рима — западного (глобалистского, языческого) 
и восточного (христианского) . Современный мир — это противостояние 
этих двух великих наследниц Рима . Это — борьба духа, обличенного в 
форму имперской государственности». Теперь читателю понятно, откуда 
проистекает политический проект «русского мира» и какие опасности для 
соседних стран таит в себе этот проект .

Белорусский писатель-публицист Сергей Шапран в журнале «Дзеяслоў» 
(№ 4, 2015) рассказывает показательную историю о том, как в декабре 1998 
г . в Смоленске отмечался 80-летний юбилей БССР . Тогдашний митрополит 
Смоленский и Калининградский Кирилл, поднявши руки вверх и обратив-
ши глаза к небу, произнес, «что он образованный человек и если в зале есть 
такие люди, то они тоже знают, что не было и нет никаких украинских и бе-
лорусских народов и языков . а было и будет единое русское дерево, на ко-
тором искусственно привиты украинские и белорусские одичалые наросты . 
Они засохнут, с них опадет листва и зашумит дерево одним народом, на од-
ном языке, как задумал Бог» .

а протоиерей Беловолов (Санкт-Петербург) уже в наши дни вещает: 
«Первоочередная задача, стоящая перед Россией — продолжение 
объединительного процесса с Беларусью . Как только это свершится, можно 
распространить этот прецедент и далее: на Украину, на Казахстан…» .

Т . Грачева пишет: «Россия не может спасать себя, не спасая других . В 
этой святой духовной миссии Третий Рим, как политический проект не мо-
жет существовать без опоры на духовный проект России, как империи духа, 
как нового Иерусалима . Известно, что престол в душе человека никогда не 
бывает пуст — там или Бог, или Его противоположность . В этом смысле по-
литическая власть — это совокупность людей, которые являются носителя-
ми того или иного духа . И поэтому не может быть светской политической 
власти, не подчиненной власти духовной» . В России, по мнению автора, та-
кой властью наделена Православная церковь, хотя более одной трети насе-
ления этой страны исповедует ислам . неужели по велению духовной, а не 
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политической власти Россия совершила экспансию против такой же право-
славной (в своем большинстве) Украины? неужели кровавая бойня, устро-
енная Россией на Донбассе, и есть ее мессианская (спасательная) миссия? 
Почему РПЦ до сих пор не осудила эту агрессию? И в заключение отметим, 
что не сбылись надежды известного русского патриота и религиозного фи-
лософа николая Бердяева в том, что «в великом сближении Запада и Восто-
ка Россия, соединяющая в себе черты этих двух культур, призвана сыграть 
роль посредника, который предотвратит гибельные последствия их стол-
кновения» . В этих надеждах он отводил значимую (ведущую) роль РПЦ, 
которая, однако, восстав из руин после 70-летнего атеистического правле-
ния, не сумела подняться до такого уровня религиозной культуры, чтобы 
оценить значение «великого сближения Запада и Востока» и предотвратить 
сползание России в стихию ее прежней «тьмы» . Из этой «тьмы» пытается 
выбраться Украина, и будем надеяться, что ей это удастся . 
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Богдан Демків

КраєЗнавСТвО

« народився 1 січня 1951 року в 
селі лісний хлібичин Коломий-
ського району Івано-Франківської 
області в свідомій українській ро-
дині . Як всі діти, в 1957 році пішов 
до школи в рідному селі, в 1967 ро-
ці школу закінчив . Трохи попрацю-
вав на різних роботах у обласному 
центрі . У 1969 році поступив до 
Івано-Франківського інституту на-
фти і газу на геологорозвідуваль-
ний факультет . Після закінчення на-
вчання разом дружиною та донькою 
за направленням приїхали до Гоме-
ля, де до цих пір живемо . Працював 
на підприємствах нафтової галузі, 
зараз на пенсії .

Коли були молодими, мали 
плани вернутись в Україну . Згодом 

обросли майном, пустили коріння, маємо двох доньок, уже й четверо онуків . В 
Білорусі придбали другу батьківщину, любимо білоруську культуру, мову, шану-
ємо звичаї білоруського народу .

Україна не стала нам чужою, там живуть наші родичі, там щоліта проводили 
канікули наші діти, щороку буваємо і ми . І нині живемо радощами і болями Укра-
їни, слідкуємо за подіями, за культурним життям, читаємо українську класику і  
твори сучасних авторів .

В 1991 році вітали розпад імперії, проголошення незалежності України та 
Білорусі .

У 1992 році в Гомелі було створено українське товариство «Верховина», з 
1993 року я є його активним членом . незважаючи на об’єктивні і суб’єктивні 
труднощі, зусиллями ентузіастів проводяться культурно-просвітні заходи, щоб 
не гаснув український вогник в душах українців Гомеля . » .

Трохи історії та сімейної хроніки
моя мала батьківщина, де я народився і виростав, — то село лісний 

хлібичин на Прикарпатті . Розкинулось воно на пагорбах, що служать ніби 
переходом від рівнинного Поділля до Карпатських кряжів . але гори у селі 
видно на горизонті тільки в гарну погоду, коли повітря чисте й прозоре . До 
райцентру, славної Коломиї, від села двадцять з гаком кілометрів, до Івано-

УКР
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Франківська трохи більше сорока . У нашому селі школа була середня, а у 
сусідських або восьмирічка, або взагалі, як у Черемхові, початкова . Отож, 
до нашої школи і до мого класу ходили діти з Черемхова, Скопівки, Голо-
скова, Станіславівки . Тобто, село наше було буцімто центром маленького 
космосу… 

Тут на пагорбі за селом на сільському цвинтарі поховані мої предки, 
про яких мало що знаю, бо вони були простими селянами . а у людей від 
плуга та й від гною родинні перекази в нашому краї не передавались даль-
ше ніж за три коліна . Дуже хочеться поправити цю традицію, хоча б на одне 
покоління . Писався цей текст для дітей та внуків, щоб трохи зацікавити їх, 
як історією взагалі, так і сімейною хронікою зокрема .

У Вікіпедії про прадавню історію села написано, що на його території 
була знайдена крем’яна сокира епохи неоліту та що тут збереглися старо-
давні кургани . а в «Історії села хлібичина», яка гуляє просторами Інтерне-
ту, приводиться легенда про монастир, що був розміщений коло цілющого 
джерела на місці нинішнього сільського кутка під назвою Городок, і до яко-
го через непрохідні хащі не могли пробитися татарські завойовники . Щось 
таке розказували і старі люди у часи мого дитинства .

Якби я і мої друзі щось знали про «наші» стародавні кургани, ми б їх 
точно розкопали, і від курганів епохи неоліту до епохи Інтернету нічого б 
не залишилось .  Про крем’яну сокиру не берусь судити, може її хтось і зна-
ходив, але про що можу говорити з упевненістю так це про наконечник до 
бронзової сокири — кельта . Бо у обласному краєзнавчому музеї є точно ек-
земпляр, котрий я знайшов буквально перед нашою хатою . Як він туди по-
пав достеменно невідомо, але я думаю, що з глиною, якою штукатурили сті-
ни і яку копали зовсім недалеко від нашого обійстя . Я впевнений, що здале-
ку цей історичний артефакт не могли занести . Ще в моїй домашній колекції 
є камінний скребок, також знайдений на нашому городі . але в музей я його 
не поніс, бо засумнівався в його давньому походженні . Також пригадується 
напівзабута пригода з камінною сокирою, які потім я бачив в багатьох істо-

Хлібичин. Вид на нову школу.
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ричних експозиціях, таких, з круглою дір-
кою посередині . Тим предметом ми в бо-
соногому пастушому дитинстві, було нам 
десь по 10 років, гралися якраз на терито-
рії того самого Городка . Знайшли сокиру, 
пригадую, пасучи корів на радгоспному 
полі восени на стерні, коли вже був зібра-
ний на ньому урожай пшениці чи жита . 
може, навіть, пробували рубати нею дро-
ва для вогнища, в якому планували пекти 
картоплю . але щось вона нам здалася за-
тупою для цього . Куди потім поділася та 
раритетна камінна річ, не знаю . не знаю також, чому наші старші товариші 
по пасовищу не знайшли кращого їй застосування, знаючи зі шкільних уро-
ків історії, що тримають у руках . Чи, може, теж сумнівалися в справжності 
тої сокири . Уже в зрілому віці я робив спробу знайти сокиру на тому полі, 
але марно . Звичайно ж, шанси на успіх були мізерні, бо занадто багато про-
йшло часу, та й чи тут вона була загублена знову .

Таким чином, село наше населялося з дуже давніх часів, хоча перші 
письмові згадки про нього датуються першою половиною XV сторіччя (у 
одних джерелах 1438 роком, у інших — 1444), як про володіння галицького 
каштеляна . Потім хлібичин переходив у власність різних панів, які купува-
ли і продавали мою батьківщину разом з населенням без будь-яких докорів 
сумління . 

У час козацького повстання на Великій Україні у близькій до хлібичи-
на Отинії був центр формування загону Семена Височана, який громив на 
Прикарпатті панські маєтки та замки . Дуже можливо, що до його війська 
входили якісь мої односельці . Бунтівний дух їх потомків в 40-ові роки двад-
цятого століття проявився в участі у бандерівському опорі «визволителям» 
зі Сходу, що призвело до широких репресій, каральних операцій, виселень 
сімей до Сибіру .

В вісімнадцятому столітті на наші терени заходили, спускаючись з гір 
на доли, загони опришків . В сусідньому селі Голоскові на маєток панів Кар-
піньських зробив наліт легендарний Олекса Довбуш, якраз коли пані наро-
дила геніального польського поета-романтика Францішка Карпіньського, 
засновника нової польської літератури . Про це в своєму життєписі оповідав 
сам поет, зазначаючи, що розбійник, дізнавшись про породіллю в домі, не 
став грабувати статки його родини, а навпаки благословив маму з немов-
лям, зробивши якийсь подарунок новонародженому, подарувавши чи не зо-
лотий . може Довбуш заходив і до лісного хлібичина, але свідчень про це 
не залишилось . Правда, в нашому селі досить популярною була пісня-
балада про Довбуша та його смертельну рану від пострілу Дзвінчукового 
кріса . Та чи можна це вважати за свідоцтво того, що маршрути рейдів опри-
шка проходили через хлібичин? У інтернетівському викладі «нарису істо-

Отакого кельта я віддав до музею.
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рії села Черемхів», написаний моїм однокласником миколою Барасюком у 
співавторстві, вказується, що документально засвідчені напади опришків 
на черемхівських панів у 1762 та 1773 роках . а наше село якраз посередині 
між Голосковом і Черемховом… 

У 1848 році в результаті потрясінь під назвою «Весни народів» в 
австро-Угорщині було проголошено знесення панщини, на честь чого в 
якусь річницю цієї події в нашому селі теж було споруджено пам’ятник у 
вигляді хреста з відповідним написом на постаменті . Вигляду того хреста я 
вже не пригадаю, але де він стояв у обрамленні чотирьох високих лип, як 
мені здавалося столітнього віку, добре пам’ятаю . В часи агресивного насту-
пу державного атеїзму на культові споруди хрест односельцям вдалося від-
стояти, але при розширенні шосе львів — Чернівці в кінці 70-х на початку 
80-х років і липи, і хрест потрапили в зону розширення . не знаю, чи автен-
тичний хрест зберігся, але тепер на цьому місці стоїть новий, поставлений 
уже за часів незалежності . Та лип при ньому нема .

Дві світові війни також не обминули лісного хлібичина . У час Першої 
світової війни багато наших односельців призивного віку, в тім числі і мій 
дідо, були призвані до австрійської армії . напевне, хтось і голову поклав, 
захищаючи імперію і цісаря . Як і мій предок, багато побувало у російсько-
му полоні, покрутилося у вирі тамтешньої революції . Дідо багато чого роз-
казували після повернення «з під перської границі», але мама небагато з то-
го донесла нам з сестрою, бо й її доля була переповнена непересічними тра-
гічними подіями . Було про що розказувати зі свого життя…

Чи проходила лінія фронту через село в першу світову, щось таких спо-
минів не пригадую . але що фронт між вермахтом з союзниками і Червоною 
армією у 1944 році кілька місяців стояв між хлібичином і Черемховом зна-
ли всі у часи мого дитинства . І пам’ять людська була ще свіжою, і ідеологія 
широко експлуатувала цей період, та й земля ще не зажила від тої біди . Во-
єнні шрами в вигляді завалених окопів і бліндажів ще може й донині про-
глядаються де-не-де в полях та на пасовищах . Щовесни у часи мого дитин-
ства  талі води та зсуви ґрунту відкривали смертоносні скарби: снаряди, мі-
ни, кулеметні стрічки чи диски . Знаходили те добро, звичайно ж, ті, кому 
того якраз бракувало — підлітки . В моїй пам’яті ще досі тримаються страш-
ні історії, зв’язані з тими боєприпасами, наслідками ігор з якими були калі-
цтва, а то й смертельні випадки . нашу компанію, найближче моє оточення 
якось те, слава Богу, обминуло, хоча і ми кидали в розпалене вогнище зна-
йдені патрони, гралися з порохом, висипаним з тих патронів, робили само-
пали, які наповнювались тим вибуховим порошком, і стріляли з них пору-
баними цвяхами по бляшанках . не завжди то було безпечно, але обійшлося . 
Всі оці забави були зв’язані, головним чином, зі звичаєм робити на Велик-
день багато шуму . Колись, може, заможні люди стріляли з рушниць, а в наш 
час для «гуку» використовувались знайдені залишки воєнних дій . І це при 
тому, що від війни пройшло вже майже двадцять років . Уявляю, які «багат-
ства» дістались нашим попередникам, що росли відразу у повоєнні роки .
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В часи Першої світової не обминула на-
ше село і історія січового стрілецтва . У спис-
ках членів легіону січових стрільців значить-
ся і один наш односельчанин, Петришак 
Панько, стрілець 2-ої сотні . Його прізвище я 
знайшов у збірнику, який був випущений до 
двадцятої річниці утворення УСС україн-
ським видавництвом у міжвоєнній польській 
державі і перевиданий ротапринтним спосо-
бом вже у постперебудовний час . може й в 
УГа за Українську державу хтось з односель-
ців воював, але в часи нашого дитинства ніхто не мав права знати про це . Як 
і про «бандерівщину», що була ще зовсім свіжою раною, бо торкнулася ба-
гатьох родин у нашому селі . І взагалі, як я собі  пригадую зі школи, навіть 
на уроках малювання сполучення кольорів жовтого з синім було категорич-
но небажане . Якось до нашої хати потрапила довоєнна українська читанка, 
видана за Польщі, то мені дуже дивним здався зміст тої книжки, де зовсім 
не було «радянської» ідеології, а були надруковані такі собі віршики, опові-
дання, ілюстровані якимись малюнками . нас же виховували на соціалістич-
них догмах, на червоних прапорах, галстуках, на прикладі правильних ге-
роїв, на комуністичній патетиці . нашими кумирами мали бути якісь чужі 
нам павлики-морозови, нашими піснями мали бути пісні, що славили мо-
скву, лєніна (правильно вимовляти треба було саме так) . Так ми й росли, не 
знаючи своєї історії, своїх героїв .

У міжвоєнний період після захоплення наших земель відновленою 
Польщею село якось потроху  зажило мирним життям . Після воєнних лихо-
літь відновлювалась соціальна структура . на місці сільського храму, що 
згорів у війну, була збудована п’ятибанна церква Святої Варвари (як я 
пам’ятаю, у наш час храм уже був Успіння Богородиці) . Ще через якийсь 
час громада спромоглася спорудити  досить велику читальню, що ще й у 
наш час служила нам клубом . В цьому будинку найшли притулок також то-
вариства «Сільський господар» і «Рідна школа», молодіжні організації 
«луг» і «Каменярі», які стали базою підготовки українського патріотичного 
підпілля . а згодом на державний кошт з залученням громадських засобів та 
місцевих робітників коло церкви постала двоповерхова семикласна  муро-
вана школа . До будівництва школи був безпосередньо причетний наш дідо 
микита Конюк, якого сільська громада призначила відповідальним за цей 
важливий заклад . До цього будинку я пішов у перший клас і з нього через 
десять років відправився учитися життю та іншим наукам . Тільки в 1984 
році було збудовано нову простору школу і таким чином радянська влада 
залишила по собі пам’ятник .

При читальні «Просвіта» працювали хор та аматорський театральний 
гурток, якими керував отець антон Геврич, який прийшов на парафію по 
отцю Тиховичу десь у 1904 році . хор був добре підготовлений, бо його за-

«Дідова» школа (тут роблять садок)
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прошували з концертами до сусідніх сіл . В тому хорі співала й моя мама . У 
час мого дитинства сусідки, що з якоїсь урочистої нагоди збиралися разом, 
могли дуже гарно співати пісень на кілька голосів . наука отця Геврича, во-
чевидь, не минула марно . Він був священником у хлібичині аж до 1946 ро-
ку . Після Собору, що ознаменував перехід на православ’я, був якийсь час на 
засланні, але повернувся в село і тут скоро помер . Похований у сімейному 
гробівці на сільському цвинтарі . Його матушка, яка спочила ще до війни, 
походила з відомої родини хомишиних (її мама була рідною сестрою вла-
дики Григорія хомишина) . Про це я вичитав у нарисі неоніли Стефурак 
«Край битого шляху» . 

В сімейства Гевричів народився Богдан Геврич, греко-католицький свя-
щенник, в’язень сталінських тюрем, фельдшер за освітою, лікар божою во-
лею, професор підпільної духовної семінарії, дисидент . За нашими сімей-
ними переказами у юні роки у мами з молодим священничим сином була 
взаємна симпатія, чи навіть кохання . Та ворожнеча батьків, нібито, стала на 
перешкоді подальшого розвитку стосунків . нині обоє спочивають на одно-
му цвинтарі, недалеко одне від одного, хоч як їх ганяла доля по світах . Отець 
Богдан за власним заповітом похований у родинному склепі . маю надію, 
що їм там, на тому горбі за селом, добре . Кривдно тільки, що сільська гро-
мада лише кілька років тому (у 2008 році) спромоглася побудувати для 
греко-католиків малесеньку церкву . а до того молилися віруючі нашої тра-
диційної конфесії, що скільки років була «катакомбною», спочатку у старій 
дерев’яній церковці, переробленій з дзвіниці, а коли та раптом згоріла, то у 
приміщенні сільради . Тепер у селі дві церкви, православна УаПЦ та греко-
католицька УГКЦ . Поділене конфесійно село на дві частини .

У лісного хлібичина і у міжвоєнні часи було не так багато орної землі, 
з якої можна було прогодуватися людям, тим більше, розбагатіти . Практич-
но половина сільського лану була у власності пана німця Франца христия-
на та його сина . У пана був ще й добрий кусок лісу, який і понині зветься 
Панським . За землю завжди йшли баталії, за межі сварилися, а то й ставали 
ворогами сусіди, у сім’ях між дорослими дітьми і батьками траплялися сер-
йозні непорозуміння, коли ті діти хотіли відділитися . Землю давали у посаг 
дівчатам, яких видавали заміж . Земля була символом багатства, достатку, 
поваги в сільській громаді . Все мірялося моргами . Щоб заробити грошей на 
придбання землі, ходили на заробітки на Поділля, виїздили до америки . а 
ще земля у селі була різної якості, на південь від тракту львів — Чернівці 
то був пісний лісовий суглинок, на північ на сільських городах та за селом 
у полі — чорний родючий грунт . То й ціна на наділи тут була набагато ви-
ща . Якби зараз тогочасні поважні ґазди побачили, які хащі бур’янів виро-
щують на тих кров’ю і потом вистражданих моргах їхні нащадки, гуляли б 
по спинах тих правнуків березові різки, вимочені у розсолі . 

а у вересні 1939 року все кардинально змінилося . Разом з «першими 
совітами» прийшли нові цінності, нове ставлення до приватної власності на 
землю, та й нове ставлення до людей, до їхнього життя . Панську землю но-
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ва влада поділила між малоземельними, чим їх до себе прихилила . але ко-
муністи знали, що то тимчасово . Що та земля не людська, а державна, що 
дуже скоро вона буде знову експропрійована і стане колгоспною, тобто ко-
лективною, тобто нічиєю . Вони не спішили, бо знали, що перед ними ві-
чність соціалістичного найгуманнішого ладу . Думаю, більшість жителів 
хлібичина без ентузіазму зустріли «визволителів від панської Польщі», про 
порядки на Східній Україні, про голодомор знали . а скоро почалися арешти 
національно активних односельців . У селі на підпільних членів ОУн могли 
донести «добрі люди», вірогідно також, що до нКВД перейшли архіви поль-
ської дефензиви, можливо, навіть разом з агентами . 

маминого чоловіка арештували в 1940 році за звинуваченням у прина-
лежності до підпільної антирадянської організації . З дитячих спогадів при-
гадую розмови, що був він якимось кущовим провідником ОУн . При обшу-
ку у хаті в тайнику енкаведисти знайшли нібито навіть револьвер і якусь на-
ціоналістичну літературу . Звичайно ж за це за все справедливий радянський 
суд в особі Воєнного трибуналу, або якоїсь надзвичайної трійки через неве-
ликий час присудив його до страти . Чи був він страчений до червня 41-го, 
чи потрапив у масакру перших днів війни, коли нКВД «звільняло» тюрми 
від в’язнів, невідомо . У часи незалежності сестра пробувала знайти сліди 
свого батька, але з КГБ, чи вже СБУ прийшла «бомага», що Демків Йосип 
Павлович був засуджений до смертної кари, але де і коли виконаний вирок 

Дві церкви, дві громади на одне село
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їм невідомо . на могилі, де поховані його старші брати, які загинули у 45-му 
підчас каральної операції проти бандерівської партизанки, рідні в новітні 
часи написали і його ім’я .

Сім’ї ж засуджених підлягали вивезенню до Сибіру, не дивлячись ні на 
які обставини . Отак маму з двома малими дітьми, сестрі ще не було й чоти-
рьох рочків, а братик мав лише три місяці, 22 травня 1941 року в «телячо-
му» вагоні було вивезено до Красноярського краю у тайгу на лісоповал . У 
брата не було шансів вижити в умовах дороги і по приїзді у бараці для спец-
переселенців, він похований десь там у тих безмежних сибірських просто-
рах . хрещений братик був, як і я, Богданом, то ж я проживаю, можна сказа-
ти, за себе й за нього, безневинну жертву найгуманнішого в світі ладу . а у 
сибірській тайзі назавжди залишились якісь наші сімейні атоми . «Попіл 
Клааса стукає в моє серце!», — так говорив Тіль Уленшпігель, літератур-
ний герой мого дитинства . але з мене не вийшло борця з несправедливою 
системою, так, лише неприязнь до тої влади, яка так жорстоко потопталась 
по нашій сім’ї .

Якось, кілька років тому, по телевізору на російському каналі показу-
вали сюжет, знятий у маганську, центрі того району Красноярського краю, 
де відбували заслання мама з сестрою . Чорна від часу дерев’яна забудова, 
мало що не тих таки воєнних часів, от-от все завалиться, страшне безпро-
світне життя місцевого населення . Чи не на це треба тратити державні по-
туги, замість утверджувати Росію як супердержаву знову і знову . але то вже 
не наше діло…

Потім через село прокотилась війна, туди й назад . Змінила назавжди 
обличчя села . Забрала навіки, не залишивши й сліду, тих декілька єврей-
ських сімей, як розказували, не без допомоги місцевих записних «патріо-
тів» . Вивезли німці до свого райху зо дві сотні молодих людей, які вже й ні-
коли не повернулись до села . хтось зголосився до дивізії «Галичина», а ко-
гось в 44-му призвали до Червоної армії, хтось дійшов до Берліна, як наш 
сусід, а хтось попав до таборів, як один з моїх двоюрідних братів, бо не той 
спосіб виживання вибрав у воєнному лихолітті . а ще пройшлась пошесть 
тифу, що не пожаліла ні малих, ні старих . Підчас стояння лінії фронту у 
1944 році вигоріла добра половина хат, частину мадяри розібрали на блін-
дажі, згоріла красуня п’ятибанна церква . Якимось дивом уціліла наша хата, 
не цілком, правда . Село змінилося, змаліло духом, але не до кінця . У 1939 
році жителів було 3200, а після перепису 1959 року зафіксовано 1974 меш-
канці .

Коли мої рідні повернулися у 1947 році з Сибіру, опір «визволителям» 
ще не погас, хоча організована боротьба вже була задушена «червоними 
мітлами», постійними рейдами карателів, уповноваженими у формі мВС, 
місцевими колабораціоністами . нікого з останніх не берусь осуджувати, не 
жив у той час, але думаю, що мало хто служив новій владі з ідейних пере-
конань, у «стрибки» йшли з примусу, бо й зброя, у тих «стрибках» отрима-
на, не гарантувала безпеки родині . Уночі ще у селі мали владу хлопці з лісу, 
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які не церемонилися з своїми супротивниками . У час мого дитинства голо-
вою сільради був місцевий чоловік, інвалід без одного ока з рукою-протезом 
у чорній шкіряній рукавиці, який був важко поранений підчас служби у 
Червоній армії в кінці війни . Після сільради він працював бібліотекарем у 
сільській бібліотеці, багато книжок я отримав з його покалічених рук . При-
гадую, що, мабуть, він змінив на посту сільського голови, застреленого 
«бандерівцями» попередника, який не угодив чимось «лісовим братам» . 
Йому вдалося уціліти й на посаді сільського голови, чи то бандерівці його 
дуже поважали, чи пожаліли, чи він умів якось усіх влаштовувати .

Час був дуже страшний . а мама потрапила під подвійну увагу . Була під 
наглядом уповноваженого від каральних органів, як звільнена з заслання, і 
вдова знищеного владою «ворога народу» . лісові хлопці теж не полишали 
у спокої вдову «народного героя» . Тема цього періоду в час мого свідомого 
дитинства у розмовах між дорослими обминалась, хіба якісь недомовки мо-
гли проскакувати . Та у нас, малих, було повно різних дуже важливих про-
блем, щоб ще прислухатись до стишених розмов, чи до сільських пліток . 
Зараз, коли я починав розпитувати у сестри про ці часи, вона збивалася на 
свої дівчачі спогади, згадує про свої симпатії та закоханості, про своїх кава-
лерів та подружок . Вона дуже рано, в п’ятнадцять років покинула село, щоб 
учитись у Чернівцях . І той великий світ, що перед нею відкрився, заслонив 
маленький сільський, який тут на полустанку  залишився . Я їй не дорікаю, 
бо й сам не переймався історією свого роду, поки була можливість про ньо-
го дізнаватись з перших уст, за життя мами та її покоління . Грішу також на 
свою діряву пам’ять, бо щось таки говорилось і при мені, і таки мені осо-
бисто розказувалось .

мамі прийшлось дуже важко . Родичі зустріли її без ентузіазму, земля 
вже була поділена між братами-сестрами, майно теж треба було віддавати . 
ніхто вже й не ждав маму з сестричкою з сибірського заслання . але при-
йшлось родичам потіснитись, поділитись тим, без чого в селі не прожити . 
Допомогли з насінням, з оранкою, підсобили відсіятись . Якимось чином 
повернулась навіть корова, що уціліла в воєнному лихолітті під доглядом 
свекрухи меланії, яка ніби рідна мати зустріла синову вдову з онукою . Пе-
режили 1947-й, рік повернення додому, а ще через рік в селі був заснований 
колгосп, і всі стали рівні . Ще продовжувалась партизанка, ще вивозили 
ешелони до «сибірів» моїх земляків, близьких і далеких родичів, але життя 
вже пішло по «соціалістичній» колії, з якої вигребтись село вже не змогло 
до незалежної України . 
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З успамінаў пра бацьку
нямецкі палон (1916—1918)

Бацька аўтара гэтых радкоў Сцяпан нарадзіўся ў 1894-м годзе ў палес-
кай вёсцы лелікава . Там і жыў да лета 1915-га года . Праўда, перад гэтым, у 
1913-м ездзіў у Варшаву, каб зарабіць крыху грошай на дарогу ў ЗШа . але 
з заробкам нічога не атрымалася, таму мара аб ЗШа засталася няздзейсне-
най . а тут і вайна з Германіяй .

летам 1915 года сялян Паўночна-Заходняга краю Расійскай імперыі 
ўлада прымусіла эвакуіравацца ўглыб Расіі . Выганялі сялян казакі, каб не 
засталіся сяляне пад немцам і каб немцам дасталася «выпаленая зямля» без 
пабудоў і насельніцтва .

Сяляне вёскі лелікава пад прымусам казакоў грузілі на вазы свой скарб, 
прывязвалі да вазоў жывёл, і пацягнуліся абозы бежанцаў на Усход . Дабіра-
ліся абозы да першай чыгуначнай станцыі, а там сяляне здавалі жывёл у 
казну, а самі грузіліся ў вагоны, каб ехаць далей .

Завезлі сям’ю Сцяпана ажно ў Екацерынбург . Сцяпану ішоў 21-ы год, і 
яго мабілізавалі ў дзеючую армію, крыху абучылі ды адправілі на фронт . 
Цэлы год Сцяпан карміў вошаў у акопах на руска-германскім фронце . ле-
там 1916 года, ў Прыкарпацці, іх полк кінулі на прарыў нямецкай абароны . 
хадзілі рускія салдаты ў атакі да той пары, пакуль ад палка не засталася па-
лавіна роты . Калі тых, хто яшчэ быў жывы, паднялі ў чарговую атаку, то 
Сцяпан са сваім таварышам Рыгорам Галалобавым, дабегшы да першай ва-
ронкі ад снарада, ускочылі на яе дно і ляжалі, нават не вызіраючы: нямецкі 
кулямёт не даваў і галаву падняць . Так і сядзелі яны, пакуль не сціхла стра-
ляніна, і тады Сцяпан вырашыў выглянуць з варонкі: што там дзеецца? 
Галалобаў ухапіў Сцяпана за крысо шыняля і злосна прасіпеў: 

Пятро Шапяцюк

Краязнаўца. Нарадзіўся ў 1945 г. Жыве ў вёсцы 
Лелікава Кобрынскага раёна Брэсцкай воблас-
ці. Актыўны аўтар альманаха «Справа».

БЕЛ



Кр
ає

зн
ав

ст
во

197

— Ты куды?! Здурэў! хоць снарад і не пападае другі раз у адно месца, 
але беражонага і Бог беражэ . Ты ж чуў, як гасіў нямецкі кулямёт? Думаеш, 
што калі ён замоўк, дык немец спіць?

Сцяпан не паспеў адказаць Галалобаву, як з таго боку, з якога яны ішлі 
ў атаку, пачулася нямецкая гаворка . хлопцы затаіліся, але неўзабаве на краі 
варонкі выраслі постаці трох нямецкіх салдат .

— Штэйт ауф! хенде хох! Шнеллер, шнеллер! — весела загаманіў 
тоўсты немец . хлопцы пакорліва ўзнялі рукі ўгару .

 — Вібросіть оружій нах верх! Вілезать! Шнеллер!
хлопцы выкінулі вінтоўкі і палезлі наверх . навокал зямля перарытая 

снарадамі, усланая салдацкімі целамі . Гэта было жудаснае відовішча…
Прывялі Сцяпана і Галалобава за перадавую лінію акопаў нямецкай 

абароны . на зямлі сядзела чалавек дваццаць рускіх салдат, сярод якіх былі 
і параненыя .Гэта былі астаткі пяхотнага палка рускай арміі . З бліндажа 
выйшла кампанія нямецкіх афіцэраў, якія рагаталі і сярод якіх палонныя са 
здзіўленнем разглядзелі рускага афіцэра . Ён таксама весела смяяўся .

— Ды што ж гэта такое?! — прайшоў шумок сярод палонных: — Здра-
да! Юда!

Так . Гэта быў палкоўнік, камандзір пяхотнага палка рускай арміі . У яго 
правасхадзіцельства і прозвішча было нямецкае: Разенберг . І рускія 
палонныя салдаты зразумелі: іхні полк быў падстаўлены на знішчэнне 
камандзірам-здраднікам .

Вось так Сцяпан і яго таварыш Рыгор Галалобаў апынуліся ў нямецкім 
палоне .

Палонных павялі ў тыл . Два дні гналі, есці не давалі, давалі толькі ва-
ду . на трэці дзень прыгналі на чыгуначную станцыю і пагрузілі ў таварны 
вагон . Толькі тады палонным выдалі па кацялку нейкай баланды і па адным 
сухары . У вагон паставілі бітон з вадою і зачынілі вагон наглуха . Павезлі ў 
Германію . Калі палонных прывезлі ў лагер для зняволеных (канцэнтрацыйных 
лагераў у той час яшчэ не існавала), то аўстрыец унтэр-афіцэр, падышоўшы 
да палонных, запытаў: ці ёсць сярод іх повар ці наогул чалавек, знаёмы з 
кухарскай справай . а Сцяпан, хлопец пад два метры росту, вельмі цяжка 
пераносіў пакуты голаду — таму не паспеў ніхто з палонных яшчэ і 
асэнсаваць словы унтэр-афіцэра, як паляшук маланкава ацаніў тое, што 
было сказана . Ён хутка выйшаў наперад, заадно смыкнуўшы за рукаў Гала-
лобава, маўляў, ідзі за мной!

— Я, гер унтэр-афіцэр! Я працаваў на кухні, а вось ён мне памагаў, — 
Сцяпан паказаў на Галалобава .

— Гут, — сказаў аўстрыец . — Ком, ком, — і павёў Сцяпана і Рыгора ў 
бок пакгауза .

Там ён загадаў нагрузіць два вялікія кашы кармавымі буракамі і несці 
за ім . Ён прывёў іх на кухню да тоўстага дабрадушнага немца:

— Ві будет слюшать пріказ гер повар! За непослушаній он вас будет ва-
ріть в котёл! — і яны, унтэр-афіцэр і повар, голасна зарагаталі .
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Сцяпан адказаў па-ваеннаму:
— Слухаюсь, гер афіцэр! — што 

вельмі спадабалася абодвум не-
мцам .

Галоўны повар паказаў на вёдры 
і на калодзеж і патлумачыў на лама-
най польскай мове (Сцяпан поль-
скую мову разумеў, бо працаваў у 
Варшаве), што трэба нанасіць вады 
у чан і памыць буракі . І папярэдзіў, 
што буракі сырыя, таму есці іх нель-
га, бо будзе «кранк», хвароба . За 
парушэнне загаду ён будзе вымушаны 
адправіць рускіх назад у барак . ніко-
лі хлопцы яшчэ не падвяргаліся та-
кому пакуце: бачыць ежу, трымаць 
яе ў руках і не магчы з’есці яе! але 
яны вытрымалі . Цямнела ў вачах, 
кружылася галава, страўнікі сціска-
ліся ад страшнага болю — а хлопцы 
цярпелі . Памылі буракі, засыпалі ў 
кіпень, потым калолі дровы, чысцілі 

бульбу . Калі ежа зварылася, повар наліў ім па салдацкаму двухлітроваму ка-
цялку гэтай баланды з буракоў і бульбянога шалупіння, а ў дадатак даў па 
кавалачку конскага мяса . Усё гэта праглынулася ў адзін момант . Галалобаў, 
невялічкі і худзенькі, пад’еў някепска, а Сцяпану такі паёк быў як сабаку 
муха . набраўшыся адвагі, ён звярнуўся да галоўнага повара на мешаніне з 
рускіх, польскіх і нямецкіх слоў:

— Гер афіцір! Гібэ мір айн-цвай трінкен, эссэн зупэ . Пане кухарэ! Бар-
дзо пшепрашем! Дайте ешчо два котёлкі супу!

Повар вылупіў вочы на нахабнага «рускага» і хацеў, пэўна, стукнуць 
Сцяпана чарпаком па галаве, але, замахнуўшыся, чамусьці не ўдарыў, а не-
чакана сказаў:

— Гут . Зіцен зі . Эсен зупе, — і зноў наліў Сцяпану двухлітровы сал-
дацкі кацялок баланды .

Сцяпан з’еў . наліў яшчэ адзін кацялок — Сцяпан з’еў . немец 
запытаў:

—Яшчэ? — Сцяпан кіўнуў .
немец наліў чацвёрты кацялок — Сцяпан з’еў . Повар з непрыхаванай 

цікавасцю назіраў за гэтым працэсам . Пасля з’едзенага чацвёртага запытаў:
— Яшчэ? — Сцяпан кіўнуў: «яшчэ» .
немец наліў пяты кацялок, Сцяпан з’еў . У немца вочы сталі вялікімі, і 

ён запытаў:
— наеўся?

Сцяпан Шапяцюк
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Сцяпан паматаў галавою:
— не, яшчэ…
немец наліў шосты двухлітровы ка-

цялок, падаў Сцяпану і раптам кудысьці 
пабег . неўзабаве ён прывёў унтэр-афіцэра 
і яшчэ двух немцаў . Ён узахлёб расказваў 
ім пра бяздоннага рускага салдата, які да-
ядае шосты двухлітровы кацялок супу, 
хоць і не вельмі густога, але ўсё-такі 
пажыўнага . немцы з цікавасцю глядзелі 
на Сцяпана .

— Як тваё імя? — спытаў повар па-
польску . — Стэфан . — Стэфан, ты наеўся? 
— не, — адказаў Сцяпан . — Стэфан, та-
бе капут . Ты есть швайнэ .

— найн, — адказаў Сцяпан . — мож-
на яшчэ кацялок?

Повар пераклаў астатнім немцам 
сказанае Сцяпанам, тыя запляскалі ў да-
лоні, а галоўны повар залямантаваў:

— О найн, найн! Когда ты не капут — пріході завтра утром . Гут?
— Гут, — адказаў Сцяпан і ледзь-ледзь падняўся з услона .
З роту вылівалася баланда . Сцяпан ледзь дайшоў да барака . Галалобаў 

увесь час знаходзіўся побач са Сцяпанам і назіраў усю тую трагікамедыю . 
Дарогай ён вымаўляў Сцяпану за яго вар’яцкую ненажэрнасць .

— Дурак ты, Сцёпа, ох і дурак! Жыць не хочаш . а так добра ўладкаваліся 
мы на гэту кухню! а можа два пальцы ў рот і хай вырве? а, Сцёпа?

— не . Псаваць ежу і не падумаю .
— Дык памрэш жа!
— Памру — дык хоць сытым! — адрэзаў Сцяпан і, не згінаючыся, 

бухнуўся на нары .
Упаў і заснуў моцна і беспрабудна . Раніцой яго разбудзіў унтэр-афіцэр 

плёткай, якую ён насіў пастаянна . а Сцяпан ляжаў увесь мокры і брудны з 
ног да галавы .

— Жывы?! О майн Гот! Фу-у-у, русіш швайн! Ідзі памыйся і шнэлле на 
кухню — цябе чакае шэф-повар! — крычаў здзіўлены унтэр-афіцэр . 

Сцяпан і Рыгор накіраваліся да кухні, а ўсіх астатніх палонных пастро-
ілі ў калону і пагналі разгружаць вагоны . Перш за ўсё Галалобаў прымусіў  
Сцяпана распрануцца і выліў на яго пару вёдзер вады . Спаласнулі і вопрат-
ку . Повар са здіўленнем і чамусьці радасна разглядаў Сцяпана і з захаплен-
нем штосьці бальбатаў па-нямецку . Пасля, крыху супакоіўшыся, ён загадаў 
выканаць такія і такія работы . наліў па кацялку ўчарашняй баланды на сне-
данне і сказаў:

— Эссен, унд арбайтен!

Сцяпан Шапяцюк
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хлопцы праглынулі свой паёк і пачалі выконваць загад шэф-повара .
надышоў час абеду . Паставы павёў палонных на кухню . Там ужо ся-

дзелі ўчорашнія немцы — назіральнікі за Сцяпанавай трапезай . Шэф-повар 
загадаў памочніку наліць Сцяпану і Рыгору па кацялку стравы . З’елі хлопцы 
порцыю, і повар загадаў Галалобаву ісці працаваць, а Сцяпану паднёс другі 
кацялок ежы . немцы з цікаўнасцю назіралі . З’еў Сцяпан другі кацялок 
стравы, трэці, чацьвёрты, пяты… немцы пляскалі ў далоні . Повар падаў 
шосты кацялок і ўжо гэтую ёмкасць Сцяпан не даеў — палова ежы застала-
ся . немцы весела абмяркоўвалі гэтую падзею, а Сцяпана паставы павёў у 
барак і загадаў:

— Шляўфен! Спаць .
«І тут зразумеў я, — расказваў Сцяпан, — што няўдалы лёс цяпер яму 

усміхнуўся: немцы вырашылі правесці над ім дослед, высветліць,  колькі 
стравы можа з’есці галодны чалавек і не памерці, і колькі часу патрэбна, 
каб галодны чалавек насыціўся і прыйшоў у норму .

Кожны дзень Сцяпан з’ядаў на адзін літр стравы менш, а праз тыдзень 
стаў з’ядаць усяго тры двухлітровыя кацялкі супу і на тым стаў . але вопыт 
працягваўся, і яшчэ праз два тыдні Сцяпан мог адолець толькі два кацялкі 
ежы, а яшчэ праз два тыдні толькі адзін кацялок . Такім чынам высветлілася, 
што да «нормы» ён дайшоў толькі праз паўтара месяца . менавіта тады шэф-
повар паставіў Сцяпана адказным ля катла, у якім варылася ежа для 
палонных . Усе няпоўныя два гады палону Сцяпан і ягоны таварыш Рыгор 
Галалобаў працавалі на кухні .

Сцяпан у батрацтве
У кастрычніку 1918 года ў Германіі выбухнула рэвалюцыя . Палонных 

рускіх салдат распусцілі на волю . Вярнуўся дамоў Сцяпан Шапяцюк, а там 
безуладдзе, разруха, галеча . Большасць сялянскіх хат спаленыя . У ацалелых 

Хата ў вёсцы Лелікава.
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халупах туляцца па дзве-тры сям’і, якія 
пачалі вяртацца з эвакуацыі ў родныя 
мясціны . Бацькі Сцяпана таксама вярну-
ліся з Расеі з ягонымі братамі і сёстрамі . 
Сям’я была майстравітая: стары гаспа-
дар аляксандр быў добрым мулярам, 
кавалём і цесляром, і гэтым справам 
навучыў сваіх сыноў — Сцяпана , Іёва і 
Улляна . Таму і хату сваю адбудавалі хут-
ка, і гаспадарку набывалі паступова, але 
хлеба на такую вялікую сям’ю не хапа-
ла, таму Сцяпан вырашыў сысці ў 
хлебныя краі пабатрачыць .

Узяў ён кірунак на Жытоміршчыну . 
Батрачыў у багатых сялян ды папоў: 
рабіў усялякую работу, бо быў на ўсе ру-
кі майстар . Вандраваў, бадзяўся Сцяпан 
па Украіне цэлыя тры гады . Бываў у смя-
ротнай небяспецы ў лапах і чэкістаў, і 
махноўцаў, і балахоўцаў, і наогул у 
розных бандытаў, але стары дзед-
прадказальнік, у якога Сцяпан кватараваў, 
гледзячы на Сцяпанаву руку і на твар, 
сказаў яму, што будзе Сцяпан жыць да 
глыбокай старасці і будзе мець за жонку дзяўчыну-суседку ў сваёй роднай 
вёсцы, і будзе ў яго пяць сыноў і дзве дачкі . Прадказанне збылося кропель-
ка ў кропельку… Той дзед падарыў Сцяпану старадаўнюю кнігу пра 
хірамантыю, і навучыў Сцяпана карыстацца ёю . Дзед-прадказальнік ведаў 
дзень і час сваёй смерці і прасіў Сцяпана, каб той пахаваў яго па-людску .

Вось так усё і адбылося, як прадбачыў дзед: забілі яго бандыты  . Яны 
патрабавалі ад дзеда золата, скарбаў; маўляў, ты вядомы прадказальнік, да 
цябе ішлі і ехалі ўсялякія паны і багачы і добра плацілі, таму аддай усё тое 
багацце, а мы табе падаруем жыццё… на самай справе ў дзеда не было ні-
якага багацця, бо ён ніколі не патрабаваў платы за свае прадказанні і лекі . 
Толькі калі хто сам настойліва пакідаў нешта з адзення ці харчоў, то тым ён 
і жыў . але бандыты не верылі, што золата няма . Яны катавалі дзеда, і памёр 
ён у пакутах . Сцяпана яны не чапалі, таму што ведалі, хто ён такі — бедны 
батрак, што з яго возьмеш . Пахаваў Сцяпан дзеда, ды і падаўся назад, у род-
нае лелікава . Ён адчуваў, што праз нейкі час бандыты і за яго возьмуцца . 

Прыйшоў Сцяпан у сваю вёску, а там ужо бальшавіцкія Саветы ўладу 
ўзялі . Прычапіліся: хто такі, скуль прыйшоў, чаму там быў? У рэшце рэшт 
выдалі вінтоўку і запісалі ў народную міліцыю .  І назначылі Сцяпана мілі-
цыянтам у вёску Павіцце, за сем вёрст лелікава .

У той час і сустрэў Сцяпан сваю суседку Кацю, якая была маладзей за 

Кацярына і Сцяпан  Шапяцюкі з унукамі
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Сцяпана на шэсць гадоў, і таму да вайны ён не звяртаў на яе аніякай увагі . 
а зараз, убачыўшы дарослую прыгажуню, — закахаўся з першага погляду! 
Толькі вось Каця за гады ліхалецця стала круглай сіратой . Бацькі яе памер-
лі, а родны брат Іван дапякаў Кацю папрокамі і выжываў яе з роднай хаты, 
бо задумаў сам жаніцца . Былі ў Каці і яшчэ дзве сястры: родная наталка і 
родная па маці — алена . Брат Іван алену выжыў за Кобрын у вёску Плян-
та . Засталіся Кацярына і наталка . І ўзяўся Іван за Кацярыну . Таму Каця з 
вялікай радасцю прыняла прапанову Сцяпана стаць яго жонкай .

У вялікай беднасці пачыналі сямейнае жыццё Сцяпан і Кацярына — на 
трох дзесяцінах зямлі ды без уласнай хаты . але, дзякуючы майстравітым 
рукам Сцяпана, яны хутка пабудавалі сваю хату . Сцяпан майстраваў вазы, 
сані, будаваў аднавяскоўцам хаты, рабіў вокны, дзве ры, майстраваў каваль-
скія рэчы, рабіў печы і грубкі, і да ўсяго гэтага — яшчэ і добра шыў на 
швейнай машынцы «Зінгер» . За ўсе работы яму плацілі, таму паступова 
сям’я мацнела . але ў 1935 годзе здарыўся пажар; згарэла амаль усё сяло, у 
тым ліку і гаспадарка Сцяпана: хата новая, хлявы і збожжа і ўся маёмасць 
наогул… І ўсё пачынай спачатку: будоўля, праца, праца, праца… Толькі па-
чалі паднімацца на ногі — на табе — змена ўлады: палякаў прагналі Саветы . 
а праз два гады — вайна . але гэта ўжо трагічная эпапея, апісаць якую я не 
здольны, бо нарадзіўся пасля вайны і ведаю пра яе толькі тое, што расказва-
лі старыя аднавяскоўцы .

Мянушкі
майго дзеда аляксандра Іванавіча вулічная мянушка была «мэнджар» . 

Справа ў тым, што аляксандр Шапяцюк у 1891 годзе ездзіў са сваімі 
аднавяскоўцамі на заробкі за акіян, у амерыку, а калі вярнуўся на радзіму, 
то расказаў аднавяскоўцам і сваякам, як ён там у амерыцы зарабляў даляры . 
Быў ён прызначаны сярод сваіх аднавяскоўцаў старшым . Па-англійску гэта 
гучала так: «мэнэджэр алекс» . Вясковыя незнаёмае слова вымаўлялі як 
«мэнджар» . Так і пайшоў род аляксандра Шэпецюка пад агульнай мянуш-
кай — «мэнджарі» . Сцяпан, сын аляксандра, атрымаў ад аднавяскоўцаў 
асабістую мянушку — «Чычык» . Будучы ва Украіне, ён прывык размаўляць, 
як на Жытоміршчыне, і замест мясцовага пытальнага слова «цы» ён гаварыў 
«чы» . напрыклад, на мясцовым дыялекце: «Цы ты чув про тэе?» Сцяпан жа 
гаварыў: «Чы ты чув про тэе?» . Карацей, Сцяпан не «цыкаў» як усе, а 
«чыкаў» . Вось і празвалі Чычыкам .

Сцяпан на гэта не звяртаў аніякае ўвагі . «хай завуць хоць чугунком, 
абы ў печ не саджалі», — казаў ён .
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Зінаіда Дудзюк

пара высокага сонца
наша жыццё складаецца з розных сустрэч: абавязковых і выпадковых, 

патрэбных і нежаданых, запамінальных і тых, якія адразу забываюцца . Ча-
сам толькі праз шмат гадоў пачынаеш разумець, што тое ці іншае знаёмства 
пасылалася табе лёсам і стала своеасаблівым падарункам, без якога тваё да-
лейшае існаванне было б значна бяднейшым або цяжэйшым у духоўным 
сэнсе . Такім шчаслівым бонусам для мяне з’явілася сустрэча з украінскім 
пісьменнікам валянцінам Грабоўскім . Пачалося ўсё з таго, што ў першай 
палавіне 80-х гадоў Уладзімір андрэевіч Калеснік, які ў той час узначальваў 
Брэсцкае аддзяленне Саюза пісьменнікаў БССР, пазнаёміўся з літаратарамі 
з луцка, запрасіў іх на Брэстчыну . Да нас прыехалі паэты Пятро мах і Іван 
Чарнецкі . мы здзейснілі цікавае падарожжа па Палессі, наведалі мясціны, 
звязаныя з жыццём і дзейнасцю Якуба Коласа, правялі некалькі сустрэч у 
школах Ганцавіцкага раёна . Пасля некаторыя берасцейскія пісьменнікі на-
ведвалі луцк . Вынікам гэтага творчага сяброўства стаў літаратурны зборнік 
«Свіцязь», які складаўся з дзвюх кніжак твораў валынскіх і брэсцкіх 
пісьменнікаў . Выдадзены ён быў у 1992 г . у выдавецтве «Украінскі пісьмен-
нік» (Кіеў) . адпаведна ў нейкім беларускім альманаху таксама друкаваліся 
творы валынян, на жаль, я забылася яго назву .

Уладзімір андрэевіч вырашыў пашырыць знаёмства з украінскімі пісь-
меннікамі . У 1985 годзе ў Брэст прыехалі прадстаўнікі Жытомірскай пісь-
менніцкай суполкі . З гэтае сустрэчы і пачалося маё ліставанне з паэтам Ва-

Нарадзілася на Браслаўшчыне, жыве ў 
Брэсце. Скончыла Брэсцкі інжынерна-будаўнічы 
інстытут і Вы шэй шыя літаратурныя курсы пры 
Літаратурным інстытуце імя М. А. Горкага ў Ма-
скве. Працавала інжынерам, жур налістам, 
загадчыкам літаратурнай часткі драмтэатра.

Аўтар сямі зборнікаў вершаў, дзесятка кніг 
прозы, у тым ліку раманаў «Год 1812», «Кола Сва-
рога», «Велясіты», «Слодыч і атрута», «Гонды», 
а таксама некалькіх драматычных твораў і казак 
для дзяцей.

БЕЛ

УСпаМін
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лянцінам Грабоўскім, які на той час узначальваў абласное аддзяленне пісь-
меннікаў, а я ў Брэсце — абласное літаб’яднанне і мела магчымасць рых-
таваць літаратурныя старонкі для газеты «Заря» . мы перакладалі вершы 
ўкраінскіх паэтаў, друкавалі ў сябе, яны — адпаведна, ў Жытоміры . Быў 
цікавы творчы абмен . а яшчэ дзяліліся літаратурнымі навінкамі, пасылалі 
кніжкі, літаратурныя старонкі з публікацыямі, фотаздымкі . 

Тую першую сустрэчу я ўспрыняла як звычайную рэч, бо тады праца-
вала карэспандэнтам-арганізатарам Бюро прапаганды мастацкай літаратуры 
Саюза пісьменнікаў па Брэсцкай вобласці, штомесяц сустракала пісьмен-
ніцкія брыгады, арганізоўвала сустрэчы ў калектывах і суправаджала іх у 
паездках . Для мяне гэта была звыклая праца . Я зусім забылася на тую пер-
шую сустрэчу, ды лісты Валянціна Баляслававіча, якія захоўваюцца ў мяне 
да гэтага часу, вярнулі мне той выпадак . аказваецца, калі ён прыехаў у 
Брэст, у яго раптам разбалелася нага . Я дапамагала яму хадзіць, пад трым-
ліваючы пад руку . У першым жа лісце ад 2 ліпеня 1985 года ён напісаў, што 
вінаваты перада мною: «Вам тады з-за мяне амаль не даводзілася з’яўляцца 
перад тэлекамерамі . абяцаю, калі Вы прыедзеце на Жы томіршчыну, неяк 
гэта паправіць . Скажу, што мая бессаромная нага адразу перастала балець і 
пачала мяне слухацца, як толькі я ступіў на ўкраінскую зямлю . Як добра, 

Аўтограф пісьменніка Валянціна Грабоўскага.



Ус
па

мі
н

205

што Вы былі поруч! . . Яшчэ больш вінаваты я перад Васілём Сахарчуком . З 
усіх хлопцаў ён мне прыпаў да душы найбольш . І трэба ж — я ўзяў у яго 
толькі адзін верш, напісаны верлібрам . а наш рэдактар вершаў без рыфмы 
не прызнае . Зіна, дапамажыце мне здабыць падборку Васіля Сахарчука . Дам 
ягоныя пераклады разам з Вашымі . акрамя ўсяго, ён з вялікаю любоўю пе-
раклаў маю «Калінавую баладу», як перад тым — лірыку Пеё Яварава . Да-
памажыце ж мне, Зіна, хоць на кроплю зменшыць колькасць даўгоў перад 
сяб рамі-беларусамі» . У гэтым жа лісце Валянцін Баляслававіч папрасіў хоць 
на нейкі час даслаць яму часопіс «маладосць» №2 (1985 г .), дзе дру каваўся 
раман леаніда Дайнекі «меч князя Вячкі», бо ў некага са знаёмых ён здабыў 
працяг гэтага цудоўнага рамана, а таму хоча абавязкова прачытаць па чатак . 
Раман мне ўдалося купіць і паслаць у Жытомір, на што удзячны Ва лянцін 
Баляслававіч адказаў: «Як шмат добрых слоў хочацца сказаць Вам за кнігу 
«меч князя Вячкі» . Перачытаў яе ўжо трэці раз (першы і другі — у часопі-
се), а цяпер — калі атрымаў ад Вас і ляжу дома, бо застудзіў бронхі, яна да-
памагае мне, з ёю лягчэй дыхаць» . Ці шмат знойдзецца ў нас айчынных 
чытачоў, здатных тройчы чытаць адзін і той жа беларускі раман?!

Колькі словаў варта сказаць пра паэта Васіля Сахарчука, які жыў у Жа-
бінцы, беднай на стасункі з творчымі людзьмі, мусіць, таму і прыгарнуўся 
ён душою да чуйнага і шчырага паэта Грабоўскага . Увогуле жыццё ў 
правінцыі мае шмат адмоўных уласцівасцей: цяжка знайсці чалавека, які б 
захапляўся паэзіяй, як ты; цяжка друкавацца і выдаваць кніжкі ў сталіцы; 
будзённасць засмоктвае, забівае лепшыя парыванні . мо таму заўчасна па 
ўласным жаданні пайшоў з жыцця Васіль Сахарчук, які меў вялікія надзеі 
на поспех у маладосці, а да свайго паўвекавога юбілею прыйшоў, як яму 
здавалася, з малымі набыткамі, а таму папярэдзіў няздзейсненае святкаван-
не ўласнага юбілею сыходам у лепшы свет . 

Гады два мы абменьваліся са спадаром Грабоўскім віншавальнымі 
паш тоўкамі і публікацыямі . У мяне на той час выйшаў толькі першы то-
ненькі зборнічак вершаў «Праводзіны птушак», які я паслала Валянціну Ба-
ляслававічу . І ён, як сапраўдны педагог, знайшоў і адзначыў у ім нейкія, на 
яго думку, цікавыя вершы . 

У віншавальнай навагодняй паштоўцы (ад  20 .12 .1986) нават выкарыстаў 
радкі з майго верша: «Шчыра радуюся, што доля паслала мне такога сябра, 
як Вы, — уважлівага, добрага . Вашу запаведзь — узяў сабе: «За двух жыць 
нельга . Працуй за двух» .

У лісце ад 21 красавіка 1987 года зноў згадвае пра сустрэчу ў Брэсце: 
«Тады, калі сустракалі нас у Брэсце, і не думаў, што будзем ліставацца . Ве-
даеце, так неяк лягчэй жыць — з Вашымі лістамі і кніжкамі . Вось пачаў 
чытаць Ваш цыкл (маюцца на ўвазе вершы з цыкла «Вузлы жыцця», надру-
каванага ў часопісе «Полымя»), а праз колькі дзён ужо гартаю Рыгора Бара-
дуліна і алеся Пісьмянкова, хутка і да прозы дабяруся…»

У лісце ад 3 жніўня 1988 года Валянцін Баляслававіч зноў нахвальвае 
мой верш і мяне . Безумоўна, мне і цяпер гэта прыемна чытаць, нават хочац-
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ца верыць, што так яно было на самой справе: «Які я шчаслівы, што вы ёсць 
на свеце і што пішаце і прысылаеце мне свае вершы . Дзякуй Вам вялікі: 
верш «Беларусы» я адразу пераклаў на ўкраінскую мову і пасылаю маім 
літстудыйцам, няхай вучацца, як трэба любіць родны край і народ . Добры і 
«Спектакль» . Шліце мне свае сацыяльныя вершы — яны ў вас выходзяць 
здорава!»

І далей зноў піша пра маладых на той час беларускіх паэтаў: «Добрыя 
вершы і ў алеся Жыгунова, і ў Віктара Яраца . Растуць хлопцы, дай ім, Бо-
жа, дужыя крылы . Васіль Сахарчук прыслаў мне сваю «Даніну» . Знайшоў у 
яго шмат новага, неспадзяванага для гэтага паэта . Ён акуратна том за томам 
высылае мне творы Уладзіміра Караткевіча . аднак ніяк не дачакаюся рама-
на «хрыстос прызямліўся ў Гародні» . Зіна, можа, вы маеце гэтую рэч? Ці 
ведаеце, дзе яе здабыць? Баюся, што памру ад нецярплівасці . Калі здолееце, 
дык дапамажыце, а там ужо падумаем, як разлічыцца (жартую)» .

Выказваў захапленне нашым пісьменнікам у лісце, на якім, на жаль, 
дата не пазначаная: «Яшчэ раз сёння перачытаў Янку Сіпакова — да чаго ж 
дзівосны самародак . Багатая талентамі Беларусь» . Пазней менавіта В . Гра-
боў скі пераклаў на ўкраінскую мову «Веча славянскіх балад» і выдаў у Кі-
еве .

4 красавіка 1988 года паведамляў, што атрымаў кніжкі, пасланыя мной: 
«ну, удружылі Вы мне, шчыра дзякую: і за Калесніка (ужо прачытаў пра 
м . Гусоўскага і ўзяўся за Купалу), і за Сахарчука… Што да кніг, якія хацелі 
б мець Вы… можаце не сумнявацца, вы іх атрымаеце . Сёння ж пасылаю 
Вам яшчэ адзін зборнік П . моўчана «Святло» ды фрагменты паэмы І . Драча 
«Чарнобыльская мадонна» (цалкам выйдзе ў кнізе «храм сонца»), таксама 
абяцаю выслаць . ліна Кастэнка таксама знайшлася . Я ездзіў у Кіеў у вы-
давецтва «Савецкі пісьменнік», дзе ўжо атрымаў «сігнал» свайго зборніка 
«Кветка на камяні» . Калі яна з’явіцца ў кнігарнях (спадзяюся на той цуд не-
дзе праз месяц), дык мне будзе прыемна, што ўпершыню мае вершы выдалі 
даволі ладна: і на добрай паперы, і з малюнкамі ды застаўкамі, а паэмы і 
вершы проста раздзялілі . маю адзін экземпляр, але пакуль разлучыцца з ім 
не магу, хоць Вы, Зіна, вартыя і лепшага падарунка . Прашу павіншаваць У . 
Калесніка і В . Сахарчука з творчаю ўдачаю . Калі дачакаюся Вашага зборні-
ка, веру, што ён будзе такі, што я забуду ўсіх паэтэс, акрамя Вас» . (Умеў Ва-
лянцін Баляслававіч пажартаваць . Гаворка тут ідзе пра другі мой зборнік 
вершаў «абрысы лета», які быў запланаваны на 1988 г . у выдавецтве «мас-
тацкая літаратура») .

абяцаную кніжку «Кветка на камяні» я ў хуткім часе атрымала з аўто-
графам: «Дарагой беларускай сястры Зіне Дудзюк — на згадку і творчае 
сяброўства, на доўгае жыццё . З пажаданнем вялікага чалавечага і літара-
турнага шчасця . Валянцін Грабоўскі . 16 траўня 1988 года» . Зборнік сапраўды 
быў прыгожа аздоблены, з цвёрдаю вокладкаю, утрымліваў у сабе мудрыя і 
шчырыя вершы, асабліва ўразіў мяне адзін з назваю «Пара высокага сон-
ца», які пачынаўся радкамі:
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мне малому маці гаварыла:
— Пара такая ў сонца настае,
Калі яно найболей сваёй сілы,
Зямлі, вадзе і травам аддае .

а завяршаўся верш высноваю аўтара пра тое, што і да аўтара прыйшла 
такая самая пара, «чыстая і натхнёная, як музыка, жыцця ўсяго існасць» і ён 
радуецца гэтай часіне, калі можна жыць творча і ўзнёсла . хаця, безумоўна, 
як кожнага пісьменніка, і яго наведвалі сумненні . Так, у лісце ад 14 верасня 
1988 года напісаў: «Распачаў адну працу: як казакі хмяльніцкага бралі 
Жытомірскі замак, але баюся, што пасля таго, як адолеў сюжэт адным ма-
хам, праца мая зацягнецца . Ёсць такія тэмы: як пачынаеш, ідзе на адным 
дыханні, а як узяўся рабіць, дык быццам завяз у дрыгву: ні ўперад, ні назад 
і наогул можна праваліцца» .

З захапленнем паведамляе пра новыя здабыткі ўкраінскіх пісьменнікаў: 
«асноўная падзея цяпер — ліна Кастэнка апублікавала раздзел вершавана-
га рамана «Берасцечка» ў часопісе «Прапор» №6 . Здаецца, ёсць надзея, што 
хутка здабуду гэты нумар і дашлю Вам» .

аднак Валянцін Баляслававіч умеў быць патрабавальным і строгім, 
прынамсі, у лісце ад 15 жніўня 1988 г . ён напісаў, што правёў чарговыя за-
няткі абласнога літаб’яднання імя Барыса Тэна: «Прайшло не так, як 
бачылася: з’явілася шмат крыкуноў, якія патрабуюць: годзе вучыцца, не 
туды накіроўваем высілкі, давайце друкавацца, а кіраўнік няхай будзе штур-
хачом . Я сказаў, калі збіраецеся ў храм літаратуры, забудзьце гэтае слова» . 

мне раіў таксама патрабавальна ставіцца да творчасці сяброў літ аб’яд-
нання, аддаваць у друк толькі моцныя вершы і апавяданні, далучаць людзей 
да айчыннай гісторыя, як беларус Уладзімір Караткевіч і ўкраінец Сцяпан 
Пушык, а для прыкладу на трох старонках не проста расказаў пра язычніцкага 
ідала, знойдзенага ў 1848 годзе ў рацэ Збруч, але і намаляваў яго, ды яшчэ 
дадаў народную песню . Разважаючы пра выхаванне маладога пакалення, 
выказаўся так: «Перакананы, варта прывіваць моладзі і светлую любоў, і 
святую павагу да народа, яго звычаяў, песень, роднае мовы, за хоўваць 
духоўную роднасць з геніямі свайго народа . Каб больш чыталі іх і прыпадалі 
да родных крыніц, а меней слухалі тое, што так старанна дзяўбуць штодня 
пасрэднасці на радыё і тэлебачанні: слухаючы пасрэднасць, сам станеш 
бяскрылым . Бо ўсе тыя песні — клішэ, і тая непатрэбная балбатня нашых 
дыктараў — свет стаў шэры ад іх . лепш бы сапраўды чыталі ўкраінцы, як 
малітву, балючыя праніклівыя думкі нашых класікаў, вось яны і дапамагалі 
б нам асэнсаваць долю народа . на апошнім пасяджэнні (літ аб’яднання) 
адзін разумнік заявіў мне: «Што вы ўсё пра родную мову? Вунь вялікія 
вучоныя пішуць, што ёй жыць засталося ад сілы 40—50 гадоў . Бо праз 50 
гадоў прыйдзе суцэльная камп’ютарызацыя . а ўкраінскую мову ў камп’ютар 
не закладзеш — не падыходзіць» . «Дык і расійскую мову не закладзеш?» — 
пытаю . «Так, і расійскую» . «а каб ім дабра не было, такім вучоным, — ка-
жу . — лепш бы загодзь вылічылі Чарнобыль, каб можна было выкарыстаць 
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якія захады для папярэджання катастрофы, чым прарочыць народу смерць 
роднай мовы» .

У гэтыя словы, бадай, і выклаў В . Грабоўскі ўласны погляд на існаванне 
дзяржавы і народа, на выхаванне дзяцей і падлеткаў, на шлях да будучыні, 
каб забяспечыць годнае існаванне наступным пакаленням . не ляцець за 
пустымі ідэямі, а трымацца каранёў і падмурку, закладзенага папя рэд нікамі .

У наступным лісце ад 25 лістапада 1988 года новая просьба: «Знайдзіце 
для мяне часопіс «Полымя» №9, дзе п’еса Янкі Купалы «Тутэйшыя» ды апо-
весць пра Сяргея Грахоўскага» . міжволі ўзнікае ў мяне жаданне, каб было 
болей пісьменнікаў за межамі нашай краіны, якія б гэтак жа захапляліся бе-
ларускаю літаратураю! Ды і нам не шкодзіла б больш цікавіцца, што ж там 
пішацца ўкраінскімі творцамі . літаратураю варта дзяліцца, як хлебам .

У лісце ад 20 сакавіка 1989 г . Валянцін Баляслававіч зрабіў мне наступ-
ную рашучую прапанову: «Што вы скажаце, калі мы прапануем прыехаць 
да Вас у Брэст 11 красавіка, ці падыдзе Вам такая дата? а паедзем у чацвер 
або пятніцу, як Вы там вырашыце . Будзе нас 4 чалавекі, я — пяты . Калі б 
было можна, дык узяў бы яшчэ шостага Валіка міська (кніжку я вам па-
сылаў) . а Вас запросім на май, каб вы трапілі на свята «Раманаўская вясна» 
да максіма Рыльскага . Паедзем і да лесі Украінкі ў наваград, і ў малін — 
на сустрэчу з літстудыйцамі» .

на той час Брэсцкае аддзяленне Саюза пісьменнікаў узначальваў мі-
кола Пракаповіч, з ягонай дапамогаю давялося мне ладзіць тую сустрэчу . 
але, мусіць, варта лепш звярнуцца да ліста В . Б . Грабоўскага ад 18 красаві-
та 1989 г . і даведацца пра ягоныя ўражанні ад тае паездкі: «хачу яшчэ раз 
ад шчырага сэрца падзякаваць Вам за тую добрую справу, якую Вы разам з 
міколам Пракаповічам зрабілі для маладых жытомірскіх аўтараў . Свае ўра-
жанні ад перажытага, ад сустрэч з Вамі і Вашымі выхаванцамі, ад паездак 
да памежнікаў і працоўных Камянецкага раёна, у Белавежскую пушчу бу-
дзем згадваць, колькі будзем жыць… 

…Я павёз з сабою і холмскія вароты Брэсцкай крэпасці, і такія не паў-
торныя старонкі аповесці Васіля Быкава «аблава», і велікадушнасць міколы 
Пра каповіча, і надзвычайную сціпласць, светлую чысціню і душэўнасць 
нашай княгінечкі . не кажу ўжо пра пераклады, так уважліва здзейсненыя 
Вашымі вучнямі, асабліва верш ларысы лук’янец «Буслы» (перакладчык 
уклаў туды больш свайго сэрца, чым аўтар) пра краявіды з Белай Вежы, ка-
лі, здаецца, сам робішся крылаты, пра залы музея Белавежскай пушчы, пра 
сустрэчу з зубрамі, першыя салаўіныя галасы надвячоркам» . 

а далей ішла рэфлексія аўтара ліста, што, можа, ён мяне чым пакрыўдзіў, 
што я паспешна і холадна з ім развіталася . «напэўна, калі б можна было па-
чаць нашу сустрэчу нанова, я выбраў бы не ўсіх, каго выбраў, а пастараўся б 
та кіх, як вашы вучні — увасабленне сціпласці, інтэлігентнасці і прастаты . 
Пра  бачце, што я столькі хваліў сваіх, што той-сёй з нашых, і я ў першую чар-
гу, такі нястрыманы . Калі можаце мне дараваць, дык не трымайце на мяне  
гневу: нягледзячы на свой пахілы век, я ўсё яшчэ магу і хачу вучыцца» . Ва-
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лянцін Баляслававіч упарта шукаў прычыну маёй холаднасці, а яна паляга-
ла, па-першае, ва ўласцівасці майго характару, па-другое, для мяне гэта была 
шараговая сустрэча з пісьменнікамі, якія прыязджалі ў вобласць кожны ме-
сяц . Праца зроблена, можна развітацца і заняцца іншымі справамі .

Валянцін Баляслававіч шукаў нагоду аддзячыць за тую паездку і 8 чэр-
веня 1989 года напісаў, што падрыхтаваў усё да сустрэчы ў Жытоміры: «Да-
рагая княгінечка! Шчыра дзякую за літстаронку «Зарянка», толькі шкада, 
што з ёю не было ліста . а ўсе гэтыя дні я ў трывозе: ці ўдасца мая задума як 
след . найбольш не люблю, калі не ад шчырага сэрца . Здаецца, усё пра думаў . 
Як адбудзецца, дык гасцей з Брэста прывітаюць абласная маладзёжная га-
зета і наваград-валынская, куды павязу іх да лесі Украінкі (княгінечка, я ж 
усё рыхтаваў для Вас) . Праз тыдзень спадзяюся прадставіць і абласную га-
зету . Будуць там і Вашы вершы (у перакладзе м . Кліменка і інш .)»

У гэтым лісце, а пазней яшчэ шмат разоў запрашаў мяне Валянцін Ба-
ляслававіч у Жытомір на літаратурныя святы, але я так і не паехала, не па-
мятаю чаму, мусіць, так складваліся абставіны, аднак паэты мікола Прака-
повіч, алесь Каско, Васіль Сахарчук, празаікі аляксей Філатаў, мікола Сян-
кевіч і Валянціна Кукса ездзілі і пасля падтрымлівалі стасункі са слынным 
паэтам з Жытоміра . У адным лісце ён нават пажартаваў, што думае пра мя-
не, а лістуецца з Валяю, бо яна часцей піша (ліст ад 12 .01 . 1990 г .) .

За характарам і лёсам кожнага чалавека найперш стаяць ягоныя продкі . 
Старадаўні род Грабоўскіх меў шмат адгалінаванняў як у Польшчы, так і ў 
Вялікім Княстве літоўскім . Тыя Грабоўскія, што былі ўнесены ў радаводныя 
кнігі Валынскай і Падольскай губерній, герба «Ястржембец», пэўна, і былі 
продкамі Валянціна Баляслававіча . нарадзіўся ён 10 ліпеня 1937 года ў ся-
ле Гарадное харкаўскай вобласці . Скончыў філалагічны факультэт Жы то-
мірскага педінстытута (1959), працаваў журналістам, ведаю, што выдаў 
зборнікі вершаў: «над Цецеравам» (1973), «Гром-дрэва» (1979), «лясныя 
цымбалы» (1982), «Кветка на камені» (1988), «Прадчуванне» (1993), «на 
тым беразе» (1992) і іншыя, шмат перакладаў, пісаў публіцыстычныя 
артыкулы . 

Сваім настаўнікам лічыў вядомага ўкраінскага паэта і перакладчыка 
Барыса Тэна (міколу Васільевіча хамічэўскага), які быў легендарнаю асо-
баю, перажыў сталінскія рэпрэсіі і пакуты нямецкага палону ў кан цэнт-
рацый ным лагеры, вярнуўся ў Жытомір . натхнёна і плённа жыў і тварыў 
там да смерці . Ён быў адораны ад прыроды літаратурнымі і музычнымі 
здоль насцямі, хораша спяваў . І ўсе гэтыя таленты выкарыстоўваў на слу-
жэнне ўкраінскай культуры, збіраючы вакол сябе таленавітую моладзь, да-
памагаючы ёй рухацца ў жыцці да новых вяршыняў майстэрства . І сам пра-
цаваў самааддана, паказваючы добры прыклад . У кнізе ўспамінаў В . Гра-
боўскі напісаў, што Барыс Тэн быў для яго ўважлівым таварышам, на стаў-
нікам і бацькам — усё гэта ў адной асобе: «а яшчэ — узорам стойкасці ва 
ўсіх жыццёвых нягодах . Колькі вёснаў слалі белакветам дарогу да яго дома, 
колькі цудоўных вечароў, як музыка, падараваў ён мне . І колькі яго сяброў 
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назаўжды сталі і маімі добрымі сябрамі… Я шчаслівы, што менавіта міко-
ла Васільевіч адчыніў мне дзверы ў літаратуру і даў рэкамендацыю для 
ўступлення ў Саюз пісьменнікаў . За жыццё мне тройчы выпадала пісаць 
вершы пра міколу Васільевіча . Упершыню, калі даведаўся пра ягоную няз-
ломнасць у фашысцкім канцлагеры, куды ён трапіў за ўдзел у ноўгарад-
северскім падполлі . Скончыў той верш словамі:

Сябе ў баі не берагуць паэты,
Выносяць з вогнішча бяссмертны квет — санеты .

Другі раз — на выхад у свет ягоніх перакладаў «адысеі» і «Іліяды» .
Трэці — на дзень ягонага 85-годдзя; верш «адысей» чытаў у яго дома, 

дзе сабраліся родныя і сябры — павіншаваць дарагога міколу Васільевіча» .
Валянцін Баляслававіч пераняў метад працы з моладдзю ў Барыса 

Тэна, дапамагаў ім спасцігнуць законы творчасці, прывіваў лі та ратурны 
густ, уласнай працай паказваў добры прыклад, чым несумненна заслужыў 
любоў і павагу пачаткоўцаў . 

У 1989 г . Валянціна Грабоўскага выбралі старшынёю аддзялення куль-
турна-асветніцкага Таварыства палякаў на Украіне . У віншаванні з новым 
1990 годам напісаў мне: «… Я па-сапраўднаму ўзяўся адрадзіць у Жытоміры 
польскую культуру (бо хаця ведаюць мяне як украінскага паэта, а ўсё ж 
бацька і маці — палякі) . Зразумела, што Украіну буду любіць, хоць пісаць 
цяпер буду ўжо і па-польску (у Жітоміры выходзіць польская газета)» .

Сваю працу на гэтай пасадзе ён распачаў з агляду і ўпарадкавання 
польскіх могілак, у лісце ад 23 кастрычніка 1989 года паведамляе, што 
правёў 19 суботнікаў: «Зараз даглядаем капліцу з надпісам: «Эльжбета з 
Крашэўскіх — Урбаноўска», пахаванне 1854 г . Да яе маюць дачыненне тры 
сям’і, у іх ліку — Зоф’я з Варонічаў і Юзаф Крашэўскі . Зоф’я — жонка 
Юзафа-Ігнацыя Крашэўскага . Захацеў даведацца, хто ж была тая Урбаноўска . 
Выходзіць, іхні анёл-ахоўнік . Сама дзяцей не мела, а ўзяла пад сваю апеку 
трох суседскіх дзяўчат . найбольш любіла Зоф’ю, дык і зрабіла ўсё, каб яна 
дасталася пісьменніку, якім ганарыцца ўся Польшча, стала яго натхняльні-
цаю . Прыехала зімою пад новы 1854 год у Жытомір развеяць іхнюю само-
тнасць і тут памерла . Крашэўскі быў яшчэ і мастаком . Гэтую капліцу, пэўна, 
намаляваў сам (рабіў эскізы), бо яна адлітая з чыгуну і жалеза . мусіць, 
стаяў там у задуменні не раз — не два . Вось такія рэчы сустракаеш, калі на-
водзіш лад ці дома, ці недзе ў іншым месцы» .

У той час я падрыхтавала рукапіс кнігі прозы «Палоннікі жыцця», якая 
складалася з аповесцей і апавяданняў, паведаміла, што яе запланавалі на 
1991 г . у выдавецтве «мастацкая літаратура» (тая кніжка выйшла ў выда-
вецтве «мастацкая літаратура» ажно ў 1997 г .), а сама збіраюся паступаць 
на Вышэйшыя літаратурныя курсы . 

У адказ ён спытаў: «Ці будзеце адгукацца з масквы? хаця Вам хопіць 
турбот і без таго (ліст ад 13 .08 .1989)» . Сумненні Валянціна Баляслававіча 
спраўдзіліся . на час маёй вучобы ў маскве сапраўды перапіска абарвалася . 



Ус
па

мі
н

211

Ды і пасля вяртання ў Брэст яна быццам аднавілася, але ненадоўга . Яшчэ ў 
кастрычніку 1993 года я атрымала ў падарунак новы зборнік вершаў В . 
Грабоўскага «Прадчуванне» з выяваю таго самага Збручскага ідала на 
вокладцы, пра які раней пісаў мне . 

«Страшнае прадчуванне прыйшло да мяне — прыснілася: душа мая 
памірае» — гэта радкі з аднайменнага верша паэта . наогул, кніжка была 
пра гісторыю Украінскага Палесся . Валянцін Грабоўскі пакідаў запавет ма-
ладому пакаленню, прадчуваючы свой сыход, вершамі развітваўся з усімі, 
хаця аўтограф зрабіў даволі аптымістычны: «маёй сястры з Беларусі — Зі-
не Дудзюк — з вераю ў новыя кнігі і надзеяю на новыя сустрэчы . Будзьма . 
Валянцін Грабоўскі . г . Жытомір . 12 .х . 93» .

апошні ліст ад яго прыйшоў 25 .08 .1994 г . Тады ў мяне сапраўды не ха-
пала часу ні на што . Я працавала на дзвюх працах: у газеце і тэатры, нешта 
пісала для сябе . не задумвалася, што ўсё на гэтым свеце аднойчы канчаец-
ца . Валянцін Баляслававіч Грабоўскі пайшоў у лепшы свет 24 .12 .2004 г . 
Уяўляю, як крыўдна яму было развітвацца з жыццём напярэдадні новага го-
да, як не хацелася засмучаць свята сямейнікам: сыну, дачцэ, жонцы . 

на радзіме і цяпер помняць і любяць паэта, перакладчыка, публіцыста 
і мастацтвазнаўцу Валянціна Грабоўскага, прынамсі, існуе Украінская літа-
ратурная прэмія яго імя . а гэта незвычайная з’ява для творцы, які жыў у 
правінцыйным Жытоміры, а не ў сталіцы .

Вычытала ў інтэрнэце, што цяпер на тым доме, дзе ён жыў, па адрасе 
вуліца Чарнавола, дом 2, прымацавана мемарыяльная дошка ў выглядзе раз-
горнутай кнігі з надпісам: «У гэтым будынку з 1974 да 2004 года жыў паэт, 
першы старшыня Таварыства палякаў Украіны на Жытоміршчыне Валян-
цін Грабоўскі (1937—2004) . ад Палоніі Жытоміра» .  

І тут у мяне ўзнікла пытанне, на якое я, мусіць, ніколі не здолею знайс-
ці адказ . У мяне захаваўся адзін канверт з лістом ад Валянціна Баляслававі-
ча са зваротным адрасам: г . Жытомір, вуліца Бярдычаўская, дом 36, кватэра 
36 . Выходзіць, што я лісты і бандэролі пасылала не на хатні адрас, а на не-
йкі іншы, нейкаму сябру Грабоўскага . наша ліставанне ён трымаў у сакрэце 
ад сям’і, як нешта забароненае? можа, не хацеў выклікаць беспадстаўную 
рэўнасць жонкі? Для сябе я тлумачу гэты факт проста: наша будучыня існуе 
ў шматлікіх магчымых варыянтах . Гэта і дае нам падставы ствараць ілюзіі, 
мары, надзеі, жыць імі, натхняцца, пісаць вершы, пэўным чынам будаваць 
уласнае жыццё .

Той канверт ад Грабоўскага, што праляжаў у мяне гадоў дваццаць, 
аздоблены выяваю Жытоміра, мабыць, Валянцін Баляслававіч так хацеў, 
каб я пабачыла яго горад, што нават канверт падабраў знарок, і мой адрас 
напісаў па-беларуску — а гэта таксама не абы-які знак увагі . 

У кожнага чалавека здараецца пара высокага сонца, якую варта пра-
жыць напоўніцу, аддаючы ўсе духоўныя і фізічныя сілы абранай справе, ра-
дзіме, народу . У Валянціна Грабоўскага такая пара доўжылася на працягу 
ўсяго жыцця . Пра бясконцую занятасць ён часта пісаў у сваіх лістах, але 
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інакш жыць не мог і не жадаў . напрыклад, у лісце ад 14 верасня 1988 года 
скардзіўся: «У бліжэйшы час не бачу прасвету: 17-га еду ў Кіеў на «Гола-
саўскую восень» да м . Рыльскага, а 18-га ўжо трэба быць у Кіраваградзе на 
свяце Украінскай мовы (да 22-га)» . Дзеля справы не шкадаваў ні часу, ні 
здароўя, але, пэўна, такое яму выпала наканаванне ці, хутчэй, ён сам яго 
выбраў .

 У мяне засталося шмат кніжак з аўтографамі ад Валянціна Баляслава-
віча і яго калег . але адна з іх — самая дарагая . Гэта зборнік славянскіх са-
кральных тэкстаў «Золатаслоў . Паэтычны космас Даўняй Русі», выдадзены 
ў Кіеве ў 1988 годзе . менавіта гэты цёмна-сіні том з залатым цісненнем 
прывёз мне ў падарунак Валянцін Баляслававіч, калі наведаў Брэст другі 
раз . Кніга з аўтографам: «Дарагой беларускай сястры Зіне Дудзюк на 
ўспамін пра лесін край, які выглядае яе з надзеяю і ўдзячнасцю — Валян-
цін Грабоўскі . 14 красавіка 1989 г» .

не ўяўляю, як бы я напісала раман-рэканструкцыю славянскай міфа-
логіі «Кола Сварога» (2006), кнігі «нямеранае багацце» (2012), «Вяртанне 
забытага міфа» (2013) без песень з «Золатаслова» пра стварэнне свету, пра 
Дажджбога і ладу, Перуна і Ярылу, лёлю і Кастраму, Купалу і Купалінку, 
Каляду і Чурылу . . . У гэты зборнік увайшлі старадаўнія па паходжанню 
тэксты народнай паэзіі ўкраінцаў, беларусаў, рускіх . Шырока прадстаўлены 
фаль клорныя матывы індаеўрапейскага, праславянскага і старажытнарускага 
па ходжання, у якіх адлюстраваны паэтычныя погляды старажытных славян 
на прыродны космас . Сярод аўтараў, хто запісваў тэксты, вядомыя этно гра-
фы, навукоўцы і пісьменнікі: П . Шэйн, Е . Раманаў, З . Даленга-хадакоўскі, 
Я . Чачот, Я . Карскі, І . Гурскі, Р . Шырма, н . Гілевіч, а . Валевіч, Г . Барташэвіч, 
З . мажэйка, л . малаш, л . Салавей і шмат іншых . 

ні адзін навуковы талмуд не даў мне столькі, колькі адкрылі старадаўнія 
песні нашых продкаў . Праз іх насцігалі мяне здагадкі і маленькія адкрыцці, 
якія датычыліся старажытных вераванняў славян . але яшчэ больш мяне 
здзіўляе тое, як Валянцін Баляслававіч мог прадбачыць, што менавіта гэтая 
кніжка некалі стане мне жыццёва неабходнай . 

Якраз у той час, калі ён паміраў, я пачала пісаць «Кола Сварога» (на 
рускай мове кніга выдадзена ў Канадзе ў 2015 годзе пад назваю «Сотворе-
ние») і хоць мы тады не ліставаліся, дух ягоны быў са мною . І гэты мой 
артыкул — запозненая падзяка празорліваму і чуламу чалавеку, кранальна-
му паэту, які нават не ўяўляў, як узбагаціў мой свет сваім з’яўленнем у маім 
жыцці, якую неабсяжную далячынь у мінулае нашых народаў расчыніў пе-
рада мною . а яшчэ я хачу папрасіць у Валянціна Баляслававіча прабачэння 
за сваю нячуласць, а часам і злачынную абыякавасць, за тое, што не ўсе 
падораныя кнігі прачытала адразу . мне да іх яшчэ трэба было дарасці . 
Чытаю іх цяпер, але не ўсё, нешта яшчэ пакідаю на пасля, каб зноў і зноў 
вяртацца да ягонай мудрасці і душэўнай светлыні . Гэтыя словы я прамаўляю 
са шчырай удзячнасцю Вам, Валянцін Баляслававіч Грабоўскі, і перакана-
ная, што Вы мяне чуеце .
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Карціны З вОКлаДКі

«...я проста цябе люблю. не сумуй! Мы ёсць!»

Олександр і Тамара Cтеценкі

Як добре народитися у серпнi 
У морi квiтiв .
У матерi долонi терпнуть — 
важкi ми, дiти . 
У матерi на серці неспокійно,
Душа болить .
І буде так довіку — 
аж поки жить .
Як добре народитися у серпні
У садку фруктовім .

У матері долоні теплі,
Як миє ноги .
а я, набігавшись за день,
а ж поки сили,
ледь прослуховую крізь сон
«Добраніч, сину» .
Як добре народитися у серпні
на хлібнім полі .
У матері в долонях зерня
Долоні сина — голі .

УКР
БЕЛ
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особах: на собі, що я бачив, та на матері, що бачила та знала і мені розпові-
дала . 

Koли я підріс, баба Конониха (тайно мене хрестила в сусідньому селі) 
сказала, що я народився в сорочці . Що таке «сорочка», я твердо оцінив чуть 
пізніше, коли каменюка заміст жаби у річці попала у мою голову . Баба Ко-
нониха, перехрестившись, згадала про «сорочку», а другий раз повторила 
мати біля труни, коли хоронили хлопчика-друга . Так сталося, що снарядів 
було багато, а нас двоє . Царство небесне йому безгрішному . Це були перші 
мої великі гіркі сльози . 

а надалі все йшло, як по писаному . 1943 рік . наші прийшли . У той 
день серце мое танцювало, а мати чомусь попросила мене нікому і ніде не 
показувать свого носа . «Чому?» — питаю . а вона — «Подивись у вікно» . Я 
подивився: серед вулиці лежав уже другий день крайньої мотьки син полі-
цай . люди боялися вулиці . а мені чотирнадцять . За плечима шість класів, 
шість похвальних грамот, треба готуватися до школи .

Та все перебив громкоговорітель, що був біля клуба на стовпі . Таких, 
як я, зібрав дядько з военкомату у війсковій формі . «Ребята, ви уже большіє, 
всьопонімающіє, школа подождьот, а завод паровозостроітельний надо вос-
станавлівать…»

Школа ФЗО № 19, потім художньо-ремісниче училище у Києві, спеці-

У матері на серці неспокійно,
Сльоза в очах .
Поїхав син в столицю
Шукать свій шлях .

14 серпня 1929 року, коли я, 
Олександр Cтеценко, народився в 
селі Войтово на луганщині в сім’ї 
будучих колгоспників, ще була ар-
тіль . Зі слів моєї матері артіль — 
це скороминучий рай на селі, коли 
сельчани звели, звезли всю свою 
живелу: корів, коней, овець у цю 
артіль і почали пирувати: різали 
валашків, свиней, гнали самогон і 
співали . Співали довго-довго, аж 
поки артіль не схудла . 

Так ось, сім’я була велика: 
дід Йосип, батько Василь, мати 
Варька, дві сестрі — Ганна та ма-
рія, я — Шурко, Йван (старшій), 
микола і Толік (молодші за мене) . 
Я хочу попередити, що свою «спо-
відь» зосереджу тільки на двох 

Аляксандр Сцяцэнка. Аўтапартрэт. Палатно, алей.
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Аляксандр Сцяцэнка. Кветкі Бацькаўшчыны. Палатно, алей.

1 УнР — Управління начальника робіт на будівництві завода «автопогрузчик»

альність «альфрейщик-живописець» . Перший самий вагомий по малюван-
ню та живопису був Петро ануфрієвич Жила . У той час він вчителював не 
тільки в Київському художньому інституті, а і в нашому училищі . Після за-
кінчення — направлення у львів . Робота в УнР-1201, вечірня школа . Почес-
не відрядження у москву на будівництво університету на Вороб’євих горах 
(мГУ) . 1953 рік . Смерть вождя . 

Повернення у львів . Готуюсь до вступу у львівській інститут приклад-
ного і декоративного мистецтва . Закінчую в 1960 році по спеціальності 
«художник-дизайнер» . І нове життя на херсонському ордена леніна бавов-
няному комбінаті . Перше одруження . народилися дві дівчинки . Обидві ху-
дожниці, обидві закінчили львівській художній інститут . Перша — наталя 
Стеценко .

У червні черешні червоні,
У червні зозуля кує .
Візьму ягідкі у долоні
І любо на серці стає .
Які вони смачні і красні,
Творіння ці сонця й землі .
хвала тобі, місяцю червню,
Що дариш цю радість мені .
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Із саду, вишневого саду
Все чути: ку-ку та ку-ку .
Даруй мені, пташко, онуків,
Як ягід в вишневим садку .

Друга, Ксеня Стеценко, народилася у травні .
Портрет

Ти так уважно дивишся
на нас із рами на стіні .
Ти ловиш кожний рух
І кожне наше слово .
Ти в хату увійшла до нас
Із львівської зими,
а у руках твоїх, як символ,
Гілочка кленова…
Там, звідкіля ти дивишся на нас сюди,
Спішать у заметіль по двоє якісь люди .
Куди вони спішать, що хочуть там знайти?
Скажи! Так хочеться із уст твоїх почути .
а ти стоїш із викликом й мовчиш,
І тільки гілочка в руках твоїх тріпоче .
Благословляла, наче пошук всіх людей,
хто в кучугурах весну одшукати хоче .
а, може, з осені ту гілочку несеш
Через всю зиму, через завірюхи буйні…
Як зійде сніг, ти в землю гілочку уткнеш,
Щоб виріс клен — красивий і могутній .
І люди зійдуться колись під шати затишні
І заспівають пісню тиху юності твоєї,
Як двоє заблудилися у пошуках весни .
Вона і він . Вона закохана в життя, а він закоханий у неї .

Росіяни кажуть: «Перший блін комом» . може й так, а може ї ні . ната-
ля — майстер художник батіка у Києві, Ксеня — живописець, вже визна-
ний майстер в Україні . Дякую мамі їхній за дочок . Перша дружина мені: 
«Як не бачу — душа мре, а побачу — з душі пре» . Я зрозумів… Вона щас-
лива, бо покохала другого . Я вільний, як козак: куди хоче, туди скаче, ніхто 
за ним не заплаче .

Слова — словами, а життя — життям… хотілося ласки, співчуття, ко-
хання .

Коли я почую коханої голос,
Коли вже наступить та мить .
а роки минають, біліє мій волос,
І сили немає дожить .
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Коли я побачу коханої очі,
Коли вже наступить та мить .
а дні такі довгі, такі довгі ночі,
І сили немає дожить .
Коли я кохану до серця притисну,
Коли вже наступить та мить,
Щоб билися рядом два люблячих серця…
О, Боже, дай сили дожить .

І воно прийшло: негадано-несподівано .
Я, люди, вперше покохав
Красуню дівчину, царівну молоду .
Про неї вже давно у казці прочитав,
а стрів тільки тепер, три місяці тому .
Вона приїхала у степ, у наш херсон,
Щоб із Дніпра лице чарівне омовити, 
Щоб передати краю нашому поклон
Од вікових дубрав, де довелося жити .
Володарка нетронутих гаїв, лісів
не знала про красу степів таврійських .
а взріла море ще не скошених хлібів,
Тополь до неба, і дух забило їй…
В полоні щедрих царських почуттів
Колінами торкнулася землі моєї…
Її такою вперше я зустрів
Бо в позі рицарській уже стояв до неї .
О небо, сонце, земле і вода,
хіба таке стрічається на світі,
Щоб дівчина, така ще молода,
Змогла любов мою до краю розділити!
І я подумав, неземна вона,
Вона із казки юності моєї,
І заслуговує вона того сповна,
Щоб жив, щоб марив тільки нею…

Тепер про мою дружину Тамару Яківну Стеценко (Вакульчик) . Як ка-
зав її батько: «Вона народилося в зеленому раю 4 квітня 1959 року в ту по-
ру, коли ліс тільки-но просинався, коли берізки частували хлопчиків та ді-
вчаток своїм соком, щоб росли здоровими, а молоді сосонки одягали на се-
бе віночки з яскраво-салатовими голочками . аромат розпукуваних бру ньок  
п’янив і лоскотав у носі, а з-під золотавого листя вже тягнулися до сонця 
травинки разом з різнокольоровими квіточками . хотілося тоді, — продо-
вжував батько, — роздягтися, підняти руки до гори і загукати на всю силу: 
Я ваш! Я тут живу!»
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Їхня хата стояла біля самого лі-
су, а недалеко протікав дуже говір-
ливі ручай . Весною він шумів, гу-
дів, а як зійдуть сніги — тільки 
дзюрчав . малою Тома бігала до ру-
чаю дивитися як квакають жаби . 

У вьосці Клєтная Якова Дми-
тровича Вакульчика, зоотехніка-
вете ри нара, знали і старий і малий . 
У кожного клєтнянця била добра 
гаспадарка і, стрі нув ши лікаря своєї 
живьоли, вони знімали капелюха і 
вітали: «міцного здоров’я, Яков!» . 
Дітей у сім’ї було троє: Тамара, 
Дмитро, Оленка . Особливою ува-
гою його була первинка Тамара . В 
школі вчилася на відмінно і мрія-
лось що по закінченні школі посту-
пить у сільгосптехнікум і піде по 
його стопах . 

а вона, як тільки знайде з зо-
шита папірець та олівець-недо гри-
зок, заб’ється у куток і чиркає, і 

чиркає, а потім ховає . Попалося якось батьку сховане, а там — цілий казко-
вий світ: то кукла трап’яна з короною на голові, то собачка сусідня тягне ка-
рету, а в кареті кошеня, то щось чорне зачиркане . Показав жінці марії, а во-
на: «Кинь дурне, Яков, виросте порозумнішає . Всі дітки художники, артис-
ти, наречені» . Так вона говорила і так думала . Та життя робить свою справу, 
вносить корективи . маючи досвід наставниці, важкої роботи з дітьми, розу-
міла що треба дочці допомогти саме зараз, коли дочкою пройдені вісім кла-
сів, а дух творчості тільки зростав з року в рік . мати і дочка їдуть у мінськ, 
здають належні документи та різні замальовки з природи у художнє учили-
ще ім’я а .К . Глебова . І ось винагорода — поступила . муки творчості в учи-
лищі, позаду диплом з ознакою, а так хочеться і надалі пізнавати секрети 
майстерності . І дорога у Вітебськ — технологічний інститут спеціальність 
«художник-дизайнер» .

молодо-зелено, книжка у сумці, а жених на думці . на канікулах дочка 
матері призналась про своє захоплення художником, він старіший . Це було 
після другого курсу, попереду ще три роки . «Одумається» — думала мати . 
Та коли літа пролетіли як лелекі, на носі диплом, на столі мати побачила і 
прочитала лист дочки цьому загадковому художнику:

«Сашко, родны мой, я люблю цябе . моцна, да забыцця… хачу, каб у 
нас было шчасце . Жыццё складанае . Ведаю, мне будуць гаварыць розныя 
К .П . аб тым, што я паступаю легкадумна . Пра жыўшы жыццё, яна ў ім нічо-

Тамара Сцяцэнка. Аўтапартрэт. Палатно, алей.
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га не зразумела . Дай Бог, каб мы змаглі зберагчы наша шчасце, наша кахан-
не . Бо ты — гэта я, я — ты . няўжо яшчэ трэба штосьці выдумляць? Сашко, 
я проста цябе люблю . не сумуй! мы ёсць!

Тома 
23 .01 .84 г»
Прочитавши листа і окропивши його материнськими сльозами, вона 

при нагоді сказала: «Тома, ти вже виросла . Поступай, як вважаєш за по-
трібне» .

ми одружились . У нас троє діток, уже дорослих і успішних . Прожили 
вже більше 30 літ разом . Запитаєте: «Що було, те пройшло, а як тепер?» Так 
скажу:

Я тепер не юнак повнощокий,
Сивина у моїй бороді .
В моїм серці такий же неспокій,
Як і в роки мої молоді…

а як до Тамари? І про неї признаюсь .
Якщо і є на світі слово,
Щоб посувало так весні
Так це «люблю» .
Другого слова ще не створило людство . ні .
Як що і є ім’я жіноче,
Що гріє так як гріє сонця,
Так це Тамара, моя Тома .
Другого імені не хочу .

ми разом . Тамара — художник-майстер ручних гобеленів . Я, Олек-
сандр, білоруський художник .


