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Тетяна і Сергій Дзюби. Вірші 60-ма мовами світу. – Канада: Новий 

Світ; Міжнародна літературно-мистецька Академія України, 2015. – Т. II. – 
328 с. 

Том другий 
 
Тетяна і Сергій Дзюби – відомі українські письменники, їхні книжки успішно 

друкуються за кордоном різними мовами.  
«Цікаво, як Тетяні, котра надихається повсякденням, вдається творити такі 

майстерні філософські та глибокоемоційні поетичні тексти, вирвані з сірості й 
повторюваності життя? Вона дивовижно трансформує тінь у світло завдяки променям 
своєї уяви. Її творчість позначена самовимогливістю, інтелектуальністю, тривогою за 
наше буття, любов’ю до природи та людства, яке відчуває все більший дефіцит ніжності і 
духовного співтовариства, – переконаний один із перекладачів цієї книжки, видатний 
болгарський поет Димитр Христов. – Вірші Сергія Дзюби носять у собі потужний заряд із 
думок і пристрастей, фантазії та реальності. Його поезія то чуттєво інтимна, то 
гостросоціальна, то грайливо іронічна, то глибоко ностальгійна. Його вірші – сповідальні 
й душевні, але водночас у них вплетена жорстока конфліктність часу, що ставить людину 
перед вибором у цьому різноликому світі, де кожен із нас шукає рідні душі, любов і 
родинне гніздо, гідну роботу й друзів». 

В оформленні книги використано фото з архіву відомого українського 
мандрівника Михайла Павлюка. 

 
ISBN 978-966-399-629-5 
 
Моїй дорогій дружині Тетянці з любов’ю та ніжністю присвячую. 

  Сергій Дзюба 
 
На обкладинці: Великий китайський мур (дизайн Анатолія Кульченка). 

.  
 

 
 
 © Тетяна і Сергій Дзюби, тексти, 2015       
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Обкладинка книжки Тетяни і Сергія Дзюби «Остання кочівля любові»  
(Казахстан, м. Алмати, «Золотий вік»; Україна, м. Чернівці, «Букрек», 2014). 
Казахською мовою переклав Ауезхан Кодар, російською – Володимир Ільїн. 
На обкладинці – робота відомого казахського художника, майстра східних 
єдиноборств Бексеіта Тюлькієва «Викрадення Венери», графічні ілюстрації – 
талановитого уйгурського художника Максута Тівамова.  
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Передмову до книжки написав видатний казахський письменник 
Ауезхан Кодар. 

Махаббаттың соңғы көші  
Сергей жəне Татьна Дзюбалардың кітаптары бір мұқаба астында шықса 

да, əр басқа.Бұл авторлар бірнеше онжылдықтар бойы бірге шығады, өйткені, 
олар өздерінің поэзияларын ілемдік тілдерге жəне өзге ұлттық тілдерге 
аудару жобасына қатысуда. Бұл өздері ойлап тапқан жоба сондай сəтті боп 
шығып, олар осы уақытқа дейін бұл мəселеде бірінші орында тұр. 
Номадтардағы бұл конфигурацияны француз философы Жиль Делёз 1+1 деп 
атаған жəне тек осындай көбейтілімдерде ғана өзіңнің жекетұлғалық 
ерекшеліктеріңді сақтап қалуға болады деп есептеген. Іс жүзінде, олар тек 
кітап шығарған кезде ғана бірігеді, ал былайынша, əркім өз тірлігімен 
айналысуда.  

Сонымен, олар арасындағы айырмашылықтар қандай? Меніңше, егер 
Сергейде жалпы адамзаттық бастау басым болса, Татьянада ұлттық сарын 
басым,алайда, кейбір қосымшалармен. Бұлар 90-шы жылдары біраз есейіп 
қалған буын, соған қарамастан, олар аспаннан түскендей болған өзгерістерді, 
яғни, Қайта Құруды, Одақтың күйреуін, суверенитеттер салтанатын, жабайы 
болса да, əйтеуір, нарық, енді өз қалағаныңды оқуға жəне көруге болатын 
болды. Əсіресе осы соңғы жағдай, немесе жаһандану рухы, сезіну көкжиегін 
шексіз кеңейтті, жəне осы кеңейтілгену Татьянада да, Сергейде де бар.  

Беймаманның балладасы деген өлеңінде ол жазады: 

Философ жаны – музыка сынды адал жəне қол жеткізгісіз. 

Мен Тəңіріні сүйемін жəне оның бар екенін сеземін. 

Тіпті, шектен тыс толған троллейбуста да. 

Жəне сондықтан шіркеуге сирек барамын. 

Əсіресе, мейрамдарда. Өйткені онда – бос былық. 

Сезесіз бе, мұнда философқа табыну да, Құдайды алдын ала сезіну де, 
жəне осы ұғымның құнын төмендететіндермен ішкі келіспеушілік бар. Жəне 
осының бəрін мен 90-шы жылдар интеллигенциясының басымдықтары дер 
едім! 

Көзім күздей, шекемді де қар басқан, 

Бірақ əлі жазды аңсайм серідей 

Сізді сүйю күнə дейді, сүймеу ше, 

Сүйгесін де сүйю керек перідей. 
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Аяулы күз, күнəһарлау бұл пенде 

Өтіріктен қартайғандай болады. 

Тек ғарышқа мəңгі жастық жарасқан 

Жұлдыз сыры жəне басқа мол ағын. 

Ал мұнда автор күнə ұғымын қайта қарастыруда. Əдетте, күнə 
дегеніміз нəпсіқұмарлыққа берілу, ал автор бойынша, күнə – ғашық болуға 
тұратын сұлуға ғашық болмау жəне осы махаббатыңда аса дарынды болуға 
тиіссің, болмаса ол күнə болады! Жəне бұл əлгі бір абстрактты күнə емес, 
ажалды пенде өз-өзің алдындағы күнə. Өйткені, Ғарышпен салыстырғанда, 
адам өмірі – бір сəт қана! Бұл туралы келесі шумақта өте айқын айтылған. 
Мен үшін мұнда, егер философиялық тұрғыда алсақ, Фрейд, Жорж Батайдан 
басталып, Жан Бодрийярға созылған зор түзілім құралады. Кеңес уақытында 
мұндай нəрсе де мүмкін емес еді.  

Татьяна Дзюба да сол жаһандану арқылы кеңейтілген сезінудің жемісі. 
Бірақ егер бұрын, 60-70-ші жылдары бұған наркотиктер арқылы жетуге 
тырысса, жаһандану заманында – интернет жəне жоғарғы ақпараттық 
технологиялар арқылы. Татьянада да солай, оның шығармашылығы түрлі 
тақырыптарға толы! Мысалы, космологияда – өте айқын берілген демиургия, 
онда əйел мен теңіз жарату жəне құбылу қасиеттерінде бір бірімен тең, жəне 
жер тірлігінің ұйытқысы; дінде – алғашқықауымдық жын-перілерді көкейде 
тұту, сонымен бірге, Иисусты да.  

Сондай-ақ, Татьянада батыс католицизміне табыну да айқын. Ал қазіпгі 
заман тақырыбы, ауланы суреттеуден бастап, бүкіл жинаққа тəн. Енді 
махаббат тақырыбына келсек, ол айқайсыз, шусыз, көзді 
қарықтырмайтындай ғып берілген. Жəне күзге деген мінəжəт басым, 
махаббатын да автор осындай күзгі халге орайды. Екі авторда қазір күзгі жас  
ахуалында, немесе олардың өмір күні батуға жақын. Бұл содан болар. 
Сонымен бірге, кітаптың «Махаббаттың соңғы көші» деп аталуы да осыдан 
болар. Қалай болғанда да, енді оларға өмірлерінің үшінші кезегін мағына мен 
мəнге толтыру керек жəне, əрине, махаббатқа – осы сөздің түрлі 
мағынасындағы. 

Əуезхан Қодар,   

қазақ жазушысы, ақыны, аудармашысы, культуролог, философ, 

«Тамыр» журналының бас редакторы.  
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Казахстан: суперсучасна Астана та величний пік Талгар,  
який видно навіть з Алмати.  
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Від перекладача 

«Ти приходиш опівночі, коли з неба зоріють душі…» 
 
Тетяни і Сергій Дзюби. Остання кочівля любові : поезії / казахською 

та російською мовами – перекладачі Ауезхан Кодар, Володимир Ільїн. – 
Алмати (Казахстан): Золотий вік; Україна, Букрек, 2014. – 176 с.  

 
«Ваші вірші, дорогий Сергію, мені дуже сподобалися. Вони напрочуд 

органічні, неначе зіткані з самого буття, ніжного, я б сказав, буття. У них – 
культ любові й повага до часу, до кожної миті.  

А у Вашої дружини Тетяни вірші – суворіші, хоч теж надзвичайно 
цікаві! Це – цілющий бальзам на мої рани!!! 

Радий, що на цій величезній планеті ми зустрілись, і що Ви виявилися 
такими небайдужими Людьми. Хай бере Вас Господь!» 

(З мого листа до Сергія Дзюби, 20 травня 2014 р.)    
 
Збірки українців Тетяни та Сергія Дзюби, хоч і вийшли під однією 

обкладинкою, – різні. Автори взяли участь у міжнародному літературному 
проекті, де відомі поети з різних країн переклали їхні вірші 55-ма мовами 
світу. Проект виявився дійсно унікальним і успішним: щодо цього українські 
письменники – подружжя з Чернігова, лауреати Міжнародної літературної 
премії імені Людвіга Нобеля (Малої Нобелівської премії) та багатьох інших 
почесних міжнародних літературних нагород, справедливо утримують 
пальму першості.  

До речі, таку конфігурацію французький філософ Дельоз називав 1 + 1 і 
вважав, що тільки в таких множинах можна зберегти свою індивідуальність. 
Адже фактично автори об'єднуються лише в момент випуску книги, а якщо 
говорити про їхню творчість, кожен працює на власний розсуд.  

Отже, які ж відмінності між ними? На мій погляд, у віршах Сергія 
переважає загальнолюдське начало, а в поезіях Тетяни – національне, але з 
невеликими застереженнями. Вони – з покоління, яке в 90-х було достатньо 
дорослим. І, тим не менш, молоді люди з радістю сприйняли буремні зміни. 
Перебудову, розпад СРСР, парад суверенітетів, дикий, однак все-таки ринок; 
адже з’явилася можливість читати й дивитися, що хочеш. Особливо остання 
обставина, а також дух глобалізму, безмірно розширювали їхнє сприйняття; й 
це розширене сприйняття є і в Тані, і ще більше – у Сергія.  

У вірші «Дещо про любов справжнього непрофесіонала» він пише:  
 
Душа філософа – щира й водночас недоторкана, як музика. 
Я люблю Бога і відчуваю його присутність –  
навіть у переповнених тролейбусах. 
Тому мало ходжу до храму. Особливо на великі свята.  
Там суєтно.  
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Відчуваєте? Тут – і культ філософа, й проникливе передчуття Бога, і 
внутрішня полеміка з тими, хто ці поняття профанує. Ось усе це я й назвав би 
пріоритетами інтелігенції 90-х.  
 

* * *  
 
На віях – осінь, в косах – перший сніг, 
А очі прагнуть молодого літа…  
Хотіти – гріх, і не любити – гріх,  
І гріх любити неталановито! 

 
Пречиста осінь, твій опальний друг  
Цю старість приміряє лицемірно…  
Одна метагалактика покірна:  
Космічний біль і безкінечний круг.  
 
А тут автор зайнятий переосмисленням поняття гріха. Адже зазвичай 

гріх – потурання своїм пристрастям, неможливість відмовитися від спокуси. 
Втім, у автора гріх – не покохати гідну жінку, однак і в цій любові треба бути 
виключно талановитим, а інакше – гріх! Причому це не якийсь абстрактний 
гріх, а гріх перед собою, смертним. Оскільки в порівнянні з життям Всесвіту, 
життя людське – жалюгідні крихти. Про це так незвично, образно – у другій 
строфі. Для мене тут, якщо говорити про філософію, вибудовується ряд від 
Жоржа Батая – до Жана Бодріяра. Такого теж не могло бути за радянських 
часів!  

Поезія українки Тетяни Дзюби (Мурзенко) – це теж продукт свідомості, 
розширеної глобалізмом. Чого тільки немає в її талановитій, інтелектуальній 
творчості! Наприклад, у космології – яскраво виражена деміургія, коли жінка 
і море начебто рівні в своїх креаціонізмі та мінливості, виступаючи в якості 
організаторів земного буття; в релігії – це пам'ять про давнє язичництво 
(Перелесник), а також – про Ісуса.  

 
Ти приходиш опівночі, коли з неба зоріють душі 
а капельним співом над соборами сімома, 
як на відстані подиху чорно і всюдисущо 
розпросторює крила пес летючий Сімаргл. 

 
Ти приходиш лічити шпиталі, шпилі, 
штиль розколюєш диханням і танками свіч. 
Ти розгойдуєш місто, як сýдно розгойдують хвилі, 
у некрополі осені з вічністю віч-на-віч. 

(«Балада про Перелесника»)  
 

До речі, відчувається і вплив польського католицизму:  
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Я вперто раз-по-раз повторюватиму молитву, 
так, наче вкотре, набираючи потрібний номер: 
«Почуй мене, Господи, почуй...»  
У костелі на березі річки 
серед впокорених гордих шляхтянок, 
з силуетами запалених свічок, 
свічками зусібіч обступлених. 
І тягтимуться вени, напнуті, шорсткі, тротуарів 
до тебе, до річки. 
І перетяті до води за полегшенням спадатимуть, 
де на листках-човнах осінь відпливає, 
багряними ордаліями за собою 
спаливши мости. 

(«Біля кляштору Босих Кармелітів»)   
 

Тема бурхливої сучасності пронизує всю поетичну збірку Тетяни. А ось 
тема кохання подана ніби непомітно, буденно, без надриву, але так чарівно! 

 
 
Я зіграю тобі свою юність, 
ти зіграєш мені свою вірність, 
природа чотири рази перефарбує 
декорації… 

(«Режисер приб’є до сцени монету…»)  
 
І зовсім очевидний культ осені, через яку зазвичай у Тетяни проглядає 

ця сама любов:  
 
хорали осені на вулиці Листопадового Чину 
присмерк Європи присмак кави 
резиденція мишачого короля 
(предки львівських мишей прописалися  
тут ще за Польщі та Австрії) 
якого ніяк не вполюють кам’яні леви 
наша зустріч випадкова веселкою край неба 

(«хорали осені…»)  
 
Мабуть, це через те, що обидва автори – на порозі осені. Треба думати, 

що й назва книжки – «Остання кочівля любові» – про це. Про те, що третій 
період свого життя потрібно наповнити змістом та значенням, і, природно,  
любов'ю в усіх аспектах цього слова.  

Ауезхан Кодар,  
казахський письменник, перекладач, культуролог, філософ,  
головний редактор журналу «Тамир»  
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       Центральна мечеть Алмати і безкраї, дивовижні  казахські степи.    
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От переводчика 

Последнее кочевье любви  
Книги Татьяны и Сергея Дзюбы, хоть и выходят под одной обложкой, – 

разные. А происходит это оттого, что авторы издаются вместе, участвуя в 
международном литературном проекте, где известные поэты из разных стран 
перевели их стихотворения на пятьдесят языков мира. Проект оказался 
действительно уникальным и успешным: в этом вопросе украинские 
писатели – супруги из Чернигова, лауреаты Малой Нобелевской премии и 
многих других почётных международных литературных наград, справедливо 
удерживают пальму первенства.  

Кстати, такую конфигурацию французский философ Делёз называл 1+1 
и считал, что только в таких множествах можно сохранить свою 
индивидуальность. Практически, авторы объединяются только в момент 
выпуска книги, а так, если говорить о творчестве, каждый предоставлен 
самому себе.  

Итак, какие же различия между ними? На мой взгляд, в Сергее  
преобладает общечеловеческое начало, а в Татьяне – национальное, но с 
небольшими оговорками. Они – то поколение, которое в 90-х было 
достаточно взрослым. И, тем не менее, с радостью восприняли те перемены, 
которые грянули. Перестройку, развал Союза, парад суверенитетов, дикий, 
но всё же, рынок, за которым стояла возможность читать и смотреть, что 
хочешь. Особенно последнее обстоятельство (или дух глобализма) безмерно  
расширяло восприятие, и это расширенное восприятие есть и у Тани, и в ещё 
большей степени – у Сергея. 

В «Балладе непрофессионала» он пишет: 

Душа философа – искренняя и неприкосновенная, как музыка. 

Я люблю Бога и чувствую его присутствие –  

даже в переполненных троллейбусах.  

И потому редко посещаю храмы.  

Особенно в праздники. Там – суетно.  

Чувствуете, здесь и культ философа, и предощущение Бога, и 
внутренняя полемика с теми, кто это понятие профанирует? Вот это всё я и 
назвал бы приоритетами интеллигенции 90-х! 

Глаза – как осень, на висках – уж снег, 

Но тянет в лето, чтоб остаться франтом. 

Любить Вас – грех. А не любить – не грех? 
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И грех любить без Божьего таланта! 

 

Святая осень, грешный человек 

Вновь лицемерно примеряет старость… 

Ну почему галактике достались 

И тайны звёзд, и бесконечный бег?  

А здесь автор занят переосмыслением понятия греха. Ведь грех обычно 
– это потакание своим страстям, невозможность отказаться от соблазна. А у 
автора грех – не полюбить достойную, но и в этой любви надо быть 
исключительно талантливым, а иначе – грех! Причём это не какой-то 
абстрактный грех, а грех перед собой, смертным. Поскольку по сравнению с 
жизнью Вселенной, жизнь человеческая – жалкие крохи. Об этом так 
необычно, образно – во второй строфе. Для меня тут, если брать философски, 
выстраивается ряд от Жоржа Батая – до Жана Бодрийяра. Такого тоже не 
могло быть в советское время!  

Поэзия Татьяны Дзюбы – это тоже продукт расширенного глобализмом 
сознания. Чего только нет в её талантливом, интеллектуальном творчестве! К 
примеру, в космологии – ярко выраженная демиургия, когда женщина и море 
как бы равны в своих креационизме и изменчивости, выступая в качестве 
устроителей земного бытия; в религии – это память о первобытном язычестве 
(Перелесник), а также – об Иисусе. 

Ты приходишь в полночь, когда с неба нам души светят, –                        

а капельным пением над семью соборами, до слёз; 

на расстоянии вздоха – всюду чернó, как в Лете, 

Симаргл простирает крылья – вещий летящий пёс.    

 

Ты приходишь считать наши шрамы, шпили; 

штиль раскалываешь дыханием, пляской свечей – для нас. 

Ты раскачиваешь город, как волны – свои корабли,      

в некрополе осени, с вечностью – с глазу на глаз.  

(«Баллада о Перелеснике») 

Кстати, чувствуется и влияние польского католицизма:  

Я вновь и вновь упрямо повторяю молитву,                                         
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будто снова набирая заветный номер:                           

«Услышь меня, Господи, услышь...»  

В костёле на берегу реки, 

среди смиренных гордых шляхтянок,                                                  

с силуэтами зажжённых свечей, 

свечами со всех сторон окружённых. 

И тянутся вены тротуаров – набухшие, жёсткие                         

к Тебе, к реке. 

И, перерезанные, к воде за облегченьем ниспадают,                      

где листьями-лодками уже отплывает осень, 

багряными ордалиями за собой 

сжигая мосты. 

(«Возле кляштора Босых Кармелитов»)                                                              

Тема бурнокипящей современности пронизывает весь поэтический 
сборник Татьяны. А вот тема любви подана как бы незаметно, буднично, без  
надрыва, но так очаровательно!   

Я сыграю тебе свою юность, 

ты сыграешь мне свою верность, 

природа четыре раза перекрасит  

декорации… 

(«Режиссёр прибьёт к сцене монету…») 

И совершенно очевиден культ осени, через которую обычно у Татьяны 
проглядывает эта самая любовь: 

хоралы осени на улице Листопадного Чина 

сумрак Европы привкус кофе 

резиденция мышиного короля 

(предки львовских мышей тут прописались  

ещё со времён Польши и Австрии) 

с которым каменные львы никак не расправятся                
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наша случайная встреча радугой на окраине неба  

(«хоралы осени…»)  

Видимо, это оттого, что оба автора – на пороге осени. Надо полагать, 
что и название книги «Последнее кочевье любви» об этом, о том, что третий 
период своей жизни надо наполнить смыслом и значением, и, естественно, 
любовью в самых разных аспектах этого слова. 

Ауэзхан Кодар,  

казахский писатель, переводчик, культуролог, философ, главный  

редактор журнала «Тамыр».  

 

 
 
Графіка відомого уйгурського художника Максута Тівамова. 
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Юрій Новосьолов (Астана, Казахстан). Коні. Свобода. 
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Татьяна Дзюба 
 

Уақытқа икемдену 
 

* * *  
Қар ұлпалы – боран ұлы ұқыпты, 
Шана сырғып, жымиғандай шаңғы ізбен... 
Бізді біреу аспан жаққа ытқытты, 
Періште деп ойнақтайды маң бізбен. 
 
Күн де бізді қуалайды – сар күшік, 
Күле-күле ерін де, əне, жарылды… 
Қыстың күні жоғалтқан соң бар күшін, 
Қолғап та əні ертеңіне табылды. 
 
Тағдыр біздің жұлдызды да миялы, 
Сапта тұрып өзім біраз зорыққам... 
Қатып қалған қорымдарда зиялы 
Балбал тастан – арманыңнан қорықпа. 
 
Қар ұлпалы – боран ұлы ұқыпты, 
Шана сырғып, жымиғандай шаңғы ізбен... 
Бізді біреу аспан жаққа ытқытты, 
Періште деп ойнақтайды маң бізбен. 
 

Уақытқа икемдену 
 

19 жасқа толмай, өмірі үзілген 
          суретші Сергей Полякка 
 
Иттер қашты, ергежейлер шаршаңқы 
Сарғыш қарға аунауменен сау сағым. 
Қырсық қардың бəтес деген бар даңқы, 
Күйдіреді аббат қыздың саусағын. 
 
Эль Греконың мольбертінде бұл сурет, 
Толған адам карнавалға жиылған. 
Адам мəні бұл өмірден күсу деп, 
Кейіпкері қуаныштан тиылған. 
 
Қол жəне көз... жəне соңғы, үшінші 
Өзге əлем тек өзі айтар сөзі бар. 
Жасырынды ол автопортрет үшін шын, 
Өлілердің аза тұнған көзі бар. 
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Сарғыш қармен бояп беттер, маскіні – 
Витражға да дəл сол керек, сезінем. 
Адам не ол, тек бояулар тасқыны, 
Тарих шөлін қандыратын өзімен.  
  
Суреттерде қарттыққа да тұрақтап, 
Түсінді ол оңғанын өз ісінің. 
Онда жол бар, жұлдыз жолы, бірақта, 
Айлы түні рисорджименто қысының. 
 

* * *  
Батарейден не пайда, 
Қыстан қорғай алмаса. 
Қысқы қырау шеті айда, 
Əйнекте із боп қалмаса. 
 
Нөсер деген төкті шын, 
Жауып тұр ол текке əлі. 
Сарқырама – көкке ұшу, 
Бұл балыққа тек мəлім. 
 
Шарап болса қоспасыз, 
Ол жүзімге белгілі. 
Қар мен жаңбыр қосылса, 
Бұршақ болар ендігі. 
 
Кəне, ұста, кетпе сен 
Семсер ұрмас құр текке. 
Жан алқымға жетпесе, 
Бас құлайды жүрекке. 
   
               Дию туралы баллада 
 
Түн ауғанда келесің сен, түнде əруақтар жүзгенде, 
Шіркеулерде əн айтқанда қара тобыр сасқаннан; 
Құрдымдағы қаратүнек үміттерді үзгенде, 
Симаргл болып – ұшқыр төбет түсесің сен аспаннан.    
 
Сен келесің құрту үшін ғимаратты тым биік, 
Тыныштықты тынысыңмен жарасын да, қаланы 
Сілкесін кеп, бізге тек бір мұң қиып, 
Күз мазары мəңгілікте мəңгілік боп қаланып.  
 
Сен келесің таңдаусыз бір таңдаудай боп ентігіп, 
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Тек үкімді айғақтауға, басқа шешім қалдырмай. 
Шешім кілтін лақтырып ешқайдаға, не тығып, 
Түпсіз терең теңіз асты тығып қойып балдырдай.                                               
 
Диюдай боп, құбыжық боп, дүбіріндей тұяқтың, 
Біреу оны бақыт санап, біреу қоңырау қоза аққан. 
Сыбыры боп  мезгілсізде бас көтерген қияқтың, 
Əуендей бір сарқыраған өзің жасар тозаққа.  
 
               * * *  
Өмір деген сайтан сынды өсектеп, 
Жалғыздық не, дертпен таңар төсекке. 
Онда сенің таныс мүлде жүзің де, 
Түске айналар бояулары үзілген. 
Лианалар енді, білем, мезгілі, 
Мен серідей сұлу сүйген кезгімін. 
 
Күн мен түнді, бұл, түсінсең, ереже, 
Сағатыңда түзетеді терезе. 
Кей демалыс солдатты да мəз қылды: 
Кеш ұйықтатып, түс көрсетіп мазмұнды. 
Терезеден кіре сала еніп қыздар түсіне, 
Иконаға қызыл жиып, құстар берік ісіне.  
 
Олар əні, жоғарыда, жөйттей қысып тамақтан, 
Жаңбыр қысар, етікшіге бұл да болса құр мақтан. 
 
       Триптих  
 
                I   
Барлық сапар мантрадан ұзын ба? 
Үйде отыру бұйырмаса, батыл маң. 
Түн де мені тербетеді ұлудай, 
Ертең құспын лазерменен атылған. 
 
Қатқан еді жаялық та, сүлгі де, 
Шағаланың айқайы да шаршатты. 
Теңге тауып ескі хазар үлгіде, 
Шəй ішумен мұңымды да тарқаттым. 
 
Киммерия, сонда емес пе тамырым, 
Амфорада усыз жылан жайындап, 
Сол шығыстан, жарқыратып əмірін, 
Хан қанжары жоғалыпты əзірше 
Өзі құртқан жандар толағайында. 
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            II 
Анадолы, Анатолий қызымын, 
Атым Таня, сонда сондай жүзі мың, 
Кіммін өзі сұраймын мен сызылып? 
 
Сенімім мол, біздің тілде, до вера1, 
Өткенімен неге Ирие қоштасқан? 
Маған керек көк те, жерде, көп эра, 
Менің жырым осы айтылған қос дастан. 
 
Омеланы мен тудырғам жасыннан, 
Асқазаным қорытады асты да. 
Үнсіздікті ажыратпа қасыңнан,  
Жіпті алқа қыла көрші асқына.  
 
Мен келемін өзі келген тұтқындай2, 
Келем саған мейрам болып, қанаттан. 
Маңдайыма дарытады құт құдай, 
Қып-қызыл бір нүкте салып қан аққан. 
 
        III 
Жер сүрленіп, 
Шіріп кетіп суықтан, 
Қарсаңында 
Өзге өзгерістердің. 
Ару қыздың  
Неке мүлкі жыртылды 
Кигенде оны 
Көктем перизаттары.  
 
Хлорофиллден бəрі көк 
Жасылбұрым көккөзді. 
Көк дəріден көк саусақ, 
Ерін де көкке боялған. 
 
Бароккосы көктемнің 
Көкжылан боп билейді. 

                                                 
1 Дəстүрлі нанымда, із до-вірою (укр.) –  украин тілінде  «довіра»сөзінің 
мағынасы «сенім». 
 
2  Орыстарда «скатерть-самобранка» – өз-өзінен жайылатын дастархан, 
украин тілінде «бранка» деген өздігінен берілген тұтқын. Автор осы екі 
ұғымды ойнатып отыр. 
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Көк қамал да үнсіз тұр, 
Қамастыра ма кірпігін? 
 
       Саломея  
 
Кеңес берер кім бар саған жол сілтеп, 
Ақ киіммен биге асыл енесің. 
Мақсатың не өзің қалар болсын деп? 
Əне... Иоанн... басы қалған денесіз.                        
                  
Биле енді, су емес қой қан деген, 
Нерондарың қанға əлі тойымсыз. 
Сен жассың ғой, Саломея, əн – денең 
Өкініштің қайдан білсін ойын қыз... 
 
Тоқылдақтар. Аяқ тайып, қиындау. 
Жан-жақ қызыл, бір себепсіз мұң да бар. 
Біз мектепте дұға оқимыз жиында, 
Тычинаның «Кларнеттерін» жын қағар.         
                    
«Тек туысқа қарауыл болма жасырын», –  
Өтінем сенен. Таразы, əне, толқып тұр. 
Талшыбықтай иілу боп тəсілің, 
Саусағың қан, көзің нұрдан қорқып тұр.                              
 
Тоқылдақтан естімеді ол, ұқпады, 
Əлде ішті ме қаңғыбастар қабылдап? 
Ал мен қайтем жаңбыр жауса жұқпалы, 
Би болам ба, қосылам ба дабылға? 
 
Мақсатың не, шаршайсың ғой жүріп құр, 
Мұндай күйде жау да аяр, қиып от. 
Шеттен шетке жаңбыр ғана ұрып тұр, 
Жөйіт қыздың жындысүрей биі боп. 
 

* * *  
Күміс жаға Мономахқа құнды олжа, 
Дін жоқ жерде қорқыныш та жоқ мүлде. 
Ақ қар жауса ол да болса дін болжам, 
Жарық жоқта түн де ұсынбас шоқ гүлдер.                      
 
Тек əтештер көзіңді ояр отты айғаймен, 
Тіріден емес, құдайдан қорық, қиялдан реңсіз 
Айдалада  дұға оқып күзде өтті Ай жəймен: 
«Соқпақты өзгерт, ей, пенде деймін, жалған емшің»                 
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Іздер де барлық қалғандай солып ажарсыз, өлі, 
Кешегі қарға оларды орап, мылқау боп қалам. 
Күз мені тастап кете алмас десем, базар сыз толы                         
Қыс келер енді, Миколай күнін сылтау ғып далам...                                                
 
             * * *                                        
Қыс та асығыс, бүгін мұз да, ал ертең,  
Еріп кетер, жыласаң да суша ағып. 
Шақырма оны, аңсама оны таңертең,  
Ауа райы біздің жақтың – қу сағыз.              
                                        
Көк мұз болған арыстанын ұғып көр, 
Хрустальдан өгіздердің тұяғы... 
Аязданған дəл соларды жығып көр, 
Күміс қырау орап алған қырағы.                                          
 
Құдай тойы кеңістігі бар көктің, 
Жəне біздің жасырынған тілектер. 
Жаңа жыл да сыны емеспе бар-жоқтың, 
Мамырыңдай ерте оятар жүректі.                                                 
 
Иығыма қар да ақты жағады, 
Термометр ғана шындық айтушы.                               
Уақыт та қайсар ртуть боп ағады, 
Соқыр, алға, қайта орнына қайтусыз.  
                                
Қол бір сілтеп ұқсап кетем Мамайға, 
Суреттегі жауға шапқан тымақтай. 
Сұлба шығып қалың қардан, жан айғай... 
Қыс оралмас енді бізге жұмақтай. 
 

* * *  
Бұл түс. Күн көзі. 
Перейма*. 
Құстар наннан 
Көкке ұшады. 
Құдаларды байлап, 
Оның қолынан 
Соңғы сиқыр 
Талап етеді. 
 
Бұл – түс. Күн көзі. 
Перейма.  
Музыканттар биге 
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Алтын түсті жарық құяды.  
Əуім-сəуім, бірақ  
нұрлы; 
Ал қалыңдық боп, 
қыс жарқырайды. 
 
Бұл күн туралы түс. 
Фотография сынды, 
Қатып қалған күнді 
Мүлтіксіз көшірмелейді. 
Жаңғақтар жаңқасының астында  –  
Өкпенің  
Флюорографиясы.  
 
Бұл ұйқылы-ояу күн 
Күлкімен ойнайды. 
Енеге етікшелер 
Сыйға тартады... 
Осылай қарақшының қолынан 
Қалың тері қашып кетеді –  
Түнге қарай. 
_______________________ 
 
* Перейма – шіркеуге некелесуге бара жатқанда, немесе үйге 

беттегенде оларға шығын төлету мақсатымен жас жұбайлардың жолын 
бөгеу рəсімі. Мұндай рəсім қазақтарда да бар.   

 

 
Графіка уйгурського художника Максута Тівамова (Казахстан). 



 23 

  
 

Дулат Абдульдінов (Астана, Казахстан). Білосніжний кінь.  
Кінь на заході сонця. Прохолодне джерело.  
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* * * 
   Құдай тағала Жер бетіндегі адамдардың қатты азғанын көрді –

олардың ниеттері мен істері кез келген уақытта зұлымдыққа 
бағытталған.Шыдамы оның таусылды.Ол «Адамдарды жер бетінен 
өшіремін, өйткені, мен оларды жаратқаныма өкінетін болдым» деп ойлады. 
Тек Нұх қана Жаратқанға жарамды көрінді... 

                                    Балалар үшін арналған Библиядан 
 
Троллейбус ковчег – себебі, 
Жүрегі ұшқан үлгірмей жұмысына, 
Пенделерге тауып берер тез ебін. 
Кешкі гүлді қалаға кім ұсынар? 
Тек фонарлар түнге тосқан кезегін. 
 
Мына күн де парашютпен түскендей, 
Ол биік тұр күнделікті тырбың менен қырбыңнан. 
Жүйкеден жүйке қалмаған азот ішкендей, 
Тыныштық тынған бір кірбің сезіп құрдымнан. 
  
Алаңда анау қазіргі Нұхың, 
Иттерді ерткен қасына. 
Тозақтың иісі аңқиды мүңкіп, 
Асфальтты примус астынан. 
 
Тобырлық таңғы газетте мынау 
өзінше сиер əр бие, 
Опыну қайда, мойындау күнə, 
библейлік қайда тəрбие? 
 
О, əлем сондай қыңыр да, қызға... 
Қызғаныш толы шер шеңбер. 
Синоптик тағы тақады мұзға – 
Топанды болжап ертеңге. 
  

* * *  
Шалғыны кемпір түзеген, 
Дегендей жерге тұз егем. 
Ара да бұған қызыққан, 
Айнала ұшып қызықтан. 
 
Ойнайды желмен 
Бұрымы, 
Тірідей оның құны мың, 
Табады өлсе тынымын 
Көйлекте емес –   
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Кебінде. 
 
Тамыры терең – 
егінде 
жасырған оны 
жаз мына. 
Қуарғыш шөптен не пайда 
ор – орма оны, бəрібір, 
ал қолың болса, бəрі кір. 
не пайда сонша арып тым? 
одан да өшір жарықты! 
Шалғыны кемпір түзеген... 
 

 
* * *  

Денелер жабысты –   
Тікен сымға, 
Ит ырылына. 
Тамақ іскенде 
Осылай 
Көзге жас шығады… 
 
Тікенегін  
Əуе түспен жасырып 
Раушан гүлдер қайда енді 
Асығады? 
 
Ал жел болса гүл қауызын  
Аңдатпадай жұлқылап, 
Көкей мен көк арасында 
Баяу ғана іледі… 
 
 

* * * 
Күту балдыр-батпағы, құштарлық-құйын, 
Ай толғанда тартылған қап-қара таспиқ. 
Құрдымға сен кетсең де, күт шарап құйып, 
Бассүйегін Йориктің мыстаннан ас қып. 
 
Маңдайыңа нүкте сал, қызыл тамыз да, 
Пешің түтін, уақыт тым қымбат болар. 
Ал сиқыршы шапанға тамақ тамызған 
Қасиетті ақшамның қалдығы олар. 
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Ліза Рей (Караганда, Казахстан). Доброго ранку, моє місто. Кавун.                
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* * *   
Қолың нəзік – фарфорды да жасытты, 
Жырың – газель, ал сөздігің – рахатты. 
Ал біреулер тырнап кірпіш, графитти 
Сурет салар қабырғаға қап-қатты. 
 
Кеңістік жоқ, қарабайыр бəрі де, 
Каин псевдо Адам ата бүгінде. 
Тұқым бітті, өсе де алмай əріге, 
Сурет – жара, тірі қалмас түбінде. 
 
Мына бетте пюпитр ма, шек пе, əлде? 
Шиенің көзін біреу шоқып алыпты. 
Таңғы шық ол ұшып тынар текке əлден, 
Каин мұңы – өмір сүру қалыпты. 
 
Қышқыл жаңбыр жəне борщтар дəуірі 
Шалғынға да кеткендей ме енді еніп? 
Газельдерде құрып кетті. Тəуірін 
Ұстамадың бір сəтке де иемденіп.  
 
Қолың нəзік – фарфорды да жасытты, 
Бұл туралы Саади да жазыпты… 
 
                * * * 
Бас жазудай келдің бүгін достарға, 
Солғын гүлмен басыңды əсем орап ап. 
Сасық зират мұңға ғана қосты арман. 
Ғасыр даңқы түнемеген қорада. 
 
Жаңа қазылған көкте бұл 
Қарға боп түсер кесек те. 
Ах, Виктория, сөкпегін, 
Өшті деп мені есепте. 
 
Дəл мұнда күнтүсті сабаққа ілініп, 
Өседі олжалар көк тардай. 
Бастарын көтерді күнбағар жылынып, 
Бəкіден қорыққан қошқардай. 
 
Ол не өзі, опасыздық? Сенімсіздік түлегі. 
Кейін оны ұғу қиын, абыр-сабыр жұмыс көп. 
Помаданың ізі анау, басқа не жұрт біледі. 
Жəне бос жең, білек, қолсыз салбыраған қуыс боп. 
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Жеңілгендері жылап төзбейді, 
Жеңгендер түзеп түр-түсін. 
Балақан тұрып мұңсыз көздейді, 
Таныс көршілер күлкісін. 
 
Сен бүгін бас жазудан келдің... 
 

Ассоциациялар   
  
Мына тамшы солтүстікті қажытар... 
Түпсіз түннің қара кездемесіне, 
Фонарь жанып, ұрар жарық шегесін. 
Тағдыр болса, соқыр болған біраздан 
Тəлтіректеп, түсімізге кіреді. 
Отыра қап керуеттердің шетіне, 
Ұйқыдағы адамдардың қолына, 
Тағыда бір сызықшалар салады, 
Күндіз оны ұға да алмай қаламыз. 
Ал толған ай күнəсіз 
Күнəлі сонша: 
Енді жаза күтеміз 
Орағымен жас айдың. 
Міне, тамшы мəңгілікті қажайды, 
Сондай енжар жəне суық; 
Қанындай соқыр тағдырдың 
Қамсыз аққан. 
Қайттік енді? 
Ішейік түбін түсіріп! 
Менің адал Арлекинім, 
Асау менің ақыным! 
Шашқа ақ та түспегендей, 
Өмір де əлі бітпестей! 
Біз екеуміз əлі жаспыз, 
Əлі ешнəрсе көрмеген! 
Қарғыс атқан сəттерді де 
Тағдырына өрмеген! 
Біз екеуміз əлі жаспыз, 
Қанша тағдыр қажасын. 
Ортақ баққа əлі маспыз, 
Тауыса алмай мазасын!3. 
 
  
 

                                                 
3 Бұл арада «кайф, ляззат» мағынасында. 
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          * * * 
Қара залда отырып, ақ сігəн қызы, 
Бір сəбиді тербетер, ренішті реңмен. 
Бұл тек вокзал өрнегі қақсыған ізі, 
Екеумізді бір жиіп, кеңістік жеңген. 
 
Ал сен болсаң, тек өрнек, мəнсіз де, олақ, 
Қоштасудың төрінде, шəйдай кешегі. 
Белгісісің қашудың сан түсі мол-ақ, 
Өтіп кеттім мен сенен таудай кеселі! 
 
Қосылғанда, адалдық құшып иманды, 
Үйленудің шеңбері жібермес сені. 
Ал бұл өрнек алдамшы – тұлыбы мəннің, 
Үндістегі ою бұл шідерлес тегі. 
 
Миледидің гүлі бұл... асылыңыз өлі, 
Құдықтардың басында бек қана арық. 
Шөлден бізді құтқарар ғашығымыз Голем4, 
Соқырлықтан құтқарар тек қана жарық. 
 
 
* * * 
   Иванушка,інішегім, 
  Бұл тұяқтан ішпеші… 
   
                        Халық ертегісі  
 
Кері кету, ал немесе, құлдырау, 
Кері кету, тура айтсақ, декаданс. 
Азып біткен аспандағы бұл мынау 
Қағаз жұлдыз – деп көрш оны ренессанс.  
 
Айсыз шөлде жүреме екен босқа адам? 
Ал ол жүріп,топырақты да талдырған. 
Йети де, атта емес, шошқа да, 

                                                 
4 Голем – жасанды адам, мифтік түпнұсқасына қарағанда, балшықтан 
жасалмаған, ол адам ақылы мен еңбегінің туындысы (алхимиктер мен 
каббаллистердің фантастикалық нəтижесі). Өз «авторының» үйінде Голем 
* Барлық ауыр жұмысты атқарады, – адам осылай жұмыстан босап, тек 
шығармашылықпен айналысады деген арманның жұрнағы. Бірақ егер ол 
бағынбайтын боп кетсе, өте қауіпті жəне басқаруға көнбейтін болады . 
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Емес қатер ізін мұнда қалдырған. 
 
Азабынан танисың сен Ғайсаны –   
Басы тікен құлға назар аударшы! 
Дəл осылай үйленудің майшамы 
Дірілдейді талған қолда қауқарсыз. 
  
Жаңбыр жуып жараларын еледі, 
Күші жетіп, қалмады ол тірліктен!     
Ал соңынан жəлеп қыздар келеді 
Жəне өлілер, ол оларды тірілткен. 
 
Жүзжылдықтар бетін оның тілгендей, 
Сақалы өскен бетінде оның қолдары. 
Бірге болдың бəрің ұят білгендей, 
Қайыршылар оның апостолдары. 
 
Қасиетін иығымен көтерген 
Жүгі оның керме еді өзі өлер. 
Əулиелік ісі оның өтелген, 
Пенде ісін де ақтай салар көзелер.   
 
Ертегіде ғажап емес бұл аса, 
Бір дəруіш кешке жақын кеп кірді. 
Сосын барып, басқа затты былғаса, 
Коновканы5 ерінімен кептірді.  
______________________ 
* Суды шамалы уақытқа сақтап тасу үшін бұрын өте биік кружкаға 

ұқсас қолдан жасаған ыдысты қолданған. Оны коновка немесе кандейка деп 
атаған. Төбесі жабылатын коновканы қазіргі графин ретінде пайдаланған, 
ал төбесі жоғын – кувшин ретінде. Жуынғанда коновкадан қолға су құйған.  
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Бахит Сембаєв (Алмати, Казахстан). Сонячний день на «Титаніку». 
Олександр Шаварєв (Караганда, Казахстан). Ватра. 
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* * *   
Оны оңай жоғалту да, табу да,  
Жарасымен қорқытады сиырды. 
Бірақ сау ол, бекер дабыл қағудан 
Не пайда бар, шулатып бар қиырды? 
 
Қала болса, суық тиіп ашынған, 
Каштан ғана күйлі күйді шерте ме? 
Бүгін аяз алғаш рет басынған, 
Күлу кештеу, əлде, бəлкім, ерте ме? 
 
Мына бізді кім жемеді десеңші – 
Тексіз ұлдар, коммунналар, кернейлер. 
Болды олар алғашқыда секемшіл, 
Ал пернелер – мұңға толы пернелер. 
 
Дəйектің бəрі жасырынған тұманда, 
Жанар да солғын, жарқылсыз, семсердей емес. 
Каштандар ғана... тұрғанын қараш сылаңдап, 
Шамшырақтай көктемгі сезердей елес. 
 
Клио кім ол? Сатқын қыз да оңбаған, 
Тат басқан күйме ішінен ойнас аңқиды. 
Куəгер қол бер, бүгінде сенің оң бағаң, 
Күтеді сенен соттарда, əні, мəнді игі. 
 

* * *  
Жел жыртады темекіге жапырақты, 
Моржалардан темекі исі ылаң сап. 
Ақ алқа боп бұлттар аппақ қаптап тұр, 
Жерде ағып ұстатпайтын жыланша. 
 
Аққу-қаздар толы едің əйбатқа, 
Алып кеттің қай ертегі кентіне? 
Виносыз-ақ6 болдың, күзім, бай-батша, 
Тасташ бізге бірер маржан желпіне! 
 
Иығыңды дірілдетпе батсайы, 

                                                 
6 Вино(қазақша, қалың мал) – үйленгенде беретін сыйды белгілейтін ескі 
славян сөзі. Түрлі уақытта жəне түрлі халықтарда мəні өзгеріп тұрған: 
қалыңдық үшін төлем, қыздың жасау мүлкі, ердің зайыбына сыйы (немесе 
əйелінің жасауын толықтыратын мүліктің бөлігі).   
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Соңғы рөлің болмаса екен құр сенім.  
Ескі киім жатсынбаған патшайым, 
Киінбеген патшаң қайда бұл сенің? 
                

* * * 
Таңғы шықтың тамшылары дүр қандай, 
Көз қаритын майда ине шашқандай. 
Үнсіздігің нені қалап жасырын, 
Трубкада өткізіп тұр ғасырын? 
Аудар оны. Таразыға қойғандай, 
Əрбір сөзің мылқаулықты жойғандай. 
Үнсіздіктің атланттай салмағы, 
Үнсіз қалып, ол салмақтан талмағын. 
Үн естілер жерге сөйле жəнеде 
Тыңда жерден естілмейтін дəнеңе. 
Бұл телефон менің іскен тамағым, 
Бір жұтым су мен үшін бір жан ағым. 
Сол сияқты үнге де мен құныққам, 
Су күткендей ең бір терең құдықтан. 
 
                   * * * 
Шарап, бокал, тост əлі айтылмаған, 
Қағаз да жоқ оқи қояр дəл мұнда. 
Тек бір ойлар дірілдейді алыста, 
Түстей бəрі, əлде өмірде бармын ба? 
Шоқжұлдызды созған қолда сəл ұстап, 
Дəстүр ғой шарап ішу рəсімі де, 
Күбір, сыбыр, кеткендей қасым үдеп. 
Шарап, бокал, қонақтар да ығысып, 
Бірақ шынның аса көркем ыдысы 
Быт шыт болды бөлшектерге сонша мың, 
Дастарханға шашып шарап моншағын... 
Шындық үшін тост айтып ем. Жоқ шара. 
Шындық болса, бар да шығар. Жоқ шарап. 
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* * *  
Əлем деген тартылған сым, 
Сенен маған тартылған. 
Жұлдыздардан өтеді ол 
Жəне қиыр соқпақтан. 
 
Əлем деген тартылған сым, 
Онда, жаным, жасырма 
Шыныңді да, күнəңді де... 
Шашылудан көп сақтан. 
 
Əлем шексіз, онда оңай 
Жоғалып, қателесуге. 
Егер звондап, қателессең, 
Құлдырайсың заң аттап. 
 
Əлем деген тартылған сым, 
Акробатпын мен онда. 
Жəй телефон өзі де онда –   
Ажалды ернеу заматта. 
 
 
Елестей ақ пилигримдер 
 
Ескі сылақ көктен түскендей, 
Иісі шайырдың аңқып. 
Жарылса ғасыр екіге бөлініп, 
Көз тиген деп, мүсіркеп, 
Аспаннан таң құт. 
 
Əулиелердің шіркеуі 
Күнəлі күмбез 
Ақтығы оның сенімсіз, 
Күнəмен сыйысты. 
Менің де күнəм сондықтан 
Шəйір иісті. 
 
Қоңыраумен бірге барса ғой 
Жоғалтқан іздеріңе сенің. 
Ымыртты кезіп қарсақ ой, 
Таба алмас мүңымның емін. 
 
Кетсекте жырақ елден біз, 
Қала мен дала аңыздары бөліп. 
Бірақта бірге жүрміз біз 
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Аязды қардың абыздары болып. 
Елестей ақ пилигримдер...    
 

Пошта вагоны  
 
Ақ жұпаргүл əлемі бізде бойын түзеді, 
Теректер де аспанға құстай сəнді ұшқандай. 
Арман сынды хаттар да көктен құлап, жүзеді 
Сондай жеңіл, жарқырақ, маржанға оны ысқандай.  
 
Өшеді саздардың егілген үні де, 
Көңілді көтеріп, ал кейде жасытып. 
Алаңнан күн нұрын сыпырып күнімен 
Шал да анау шаршады болса да басы тік. 
 
Күн болса бұлқынып тар əлгі конвертте, 
Сиреньге тығылып ырымдар бақытын. 
Шұрық тесік күймеде хат бізге əндетер    
Ұйқылы бомждардың шөлмекті сарқытын.        
           
Жалаңаяқ кармелиттердің кляшторының қасында 
 
Мен телефонда қасиетті номер тергендей, 
Қайта-қайта, қырсыға, дұғаны қайталаймын. 
«Тыңдашы мені, Жаратқан, есітші...»     
Мен өзен жағасындағы костёлда,  
Мөлиген асау шляхтанкалар арасында, 
Жан-жақтан тек жанған шамшырақтармен қоршалып тұрмын. 
Жəне тротуарлардың тамырлары – ырсиған, қатқыл, 
Саған, өзенге талпынады. 
Ақыры, үзіліп, жеңілдей сала, суға құлдырайды. 
Онда қайтар жолын өрт ізіне бояп, 
Жапырақ қайықтарға отырып, 
Күз алға қозғалады. 
 
Ал мұнда кеше ғана қала антенналарының қармағына ұсталған 
Ойнампаз көк түсті жазғы күндер дірілдеп, 
Желбезегімен демалар еді. 
Жəне көктемде жіберген пасха жұмыртқаларының қабыршақтары 
Су лилиясы болып ескекке жабысар еді. 
Жəне сен, Жаратқан, костёлга келген діндар болып, 
Жағалаудың бергі жағындағы 
Кешкі мінəжəтқа байқаусызда келетін едің. 
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Євген Кім. Дожени наречену. Дівчата в юрті 
(картини з циклу «Побут казахів»)   
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* * * 
Вокзалдың у-шуымен күн шегінді 
Жəне көлеңкелер, түннің қуысына апаратын 
Рельсттер сынды, ұзарды. 
Олардан əйелдер өтеді, 
Ұсақталған анна карениналар. 
Оларға қиындықтардан құтылу 
Тек таң шапағына дейін қамтамасыз етілген. 
 
           * * * 
Сөйтіп, үміт түсіндей тыныштық орнайды, 
Сөйтіп, бақыт түсіндей қанағат орнайды. 
Сөйтіп, алма, ағашынан құлап түсіп, екіге жарылады. 
Оның əр жартысын бақытты ғашықтар жеп қояды 
Жəне де өзінің ескі авитаминозына қарғыс айтқан, 
Көз жасына тұншыққан Хауаны көрмей қалады. 
 

* * *  
Режиссер сахнаға 
Тиын қағып қояды 
Жəнеде 
Театралдық маусым 
Тағы басталады. 
Бірақ енді Аса Асқан қоюшының 
Сценарийында 
Бірнəрсе шатасқан сияқты. 
Ондағы əрқашанда билік еткен нəрсе: 
Егер сен залда болсаң –   
Мен сахнада, 
Жəне дəл солай керісінше. 
Енді бізді өмір шарттылықтарының 
рампасы бөлмейді. 
Енді біз классиктердің əруақтарын 
Мазаламаймыз, 
Сен мені Офелия деп 
атамайсын, 
оның орнына нота əріптерден  
кəдімгі есім 
ойлап шығарасың, 
одан жасырын 
музыка тыңдау үшін. 
 
Мен саған өз жастығымды ойнап беремін, 
Сен маған өз адалдығыңды ойнап бересің, 
Табиғат декорацияларды 



 38 

Төрт мəрте қайта бояйды... 
 
Содан тек репертуардан лақтырылған 
Ескі қойылымның билеттері сияқты 
Тек хаттар ғана қалады. 
 
Содан                                           
Пайдаланылмаған афишалар секілді 
Фотолар, 
Бурыл боп кеткен қар, езіліп біткен дерт, 
Рампа жəне бізді ақырға шейін  
шымылдық бөлгенше 
Аздаған уақыт қалады. 
 
 

* * *   
 
Жапырақ түсу лауазымы көшесіндегі күз хоралдары, 
күңгірт Европа кофе татымы 
тышқан сұлтанының сарайы 
(мұнда Польша мен Аустрияның заманынан 
Львов тышқандарының аталары тіркеуге тұрған). 
Оларды тас арыстандар əлдеде талай алмай жатыр 
Аспанның ең шетіндегі шұғыладай біздің кездейсоқ жолығуымыз  
Тырнаққа кірген темірге құрсанған раушан гүліне ұқсас менің 

жалғыздығым 
Мұнда сағаттар тоқтап қалады,  
Ал шаршаңқы атланттар мен кариатидалар 
Ескілікті ұстай алмай тұр 
Қатал бернардиндердің шіркеуінің жанында 
Менің алақанымдағы сенің жымиысың 
Тамыздың кəусарындағы күз тынысы 
Бірнеше жүзжылдықтар – кептерлер шоқыған түйіршіктер 
Бірақ алыстан жалмауызды танитын эзотеристер сияқты 
Неге мен жақын қоштасуды сезінемін.  
                                 
 
              * * *  
 
Қарағай орманының істік бастарына 
Күн, суық тиген сəулелерін тастады, 
Қыстан жазылып кетуге тырысып.           
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Сергій Сиденко (Астана, Казахстан). Зимовий сад.  
 

 
 

Сергій Рощук (Караганда, Казахстан). Березовий сік.  
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Күзді дəріптеу күні 
 
Күз жанып бітті. 
Ол кетті, 
Тұрақсыз мұздың 
Нəзік терезелерімен 
Дір етіп 
Жəне ызыңдап. 
 
Алыстады, 
Өлі жансыз 
Жапырақтар егіп –   
Жылылыққа емес, қысқа шақырушы 
Тірі емес болса да, 
ыстық сыздауықтар. 
 
Міне қарлы өңірдің ақ тазысы да 
Жүгіріп өтті, 
Біздің қолдарымыз бен жүздерімізге 
Қырағы құлақ түріп 
Жəне иіскелеп, 
Суланған суықтау тілін тигізіп. 
 
Шалшықтардың 
Мөлдір мұзы астындағы 
Сарғайған үйеңкі жапырағының 
Тарамдары – 
Күзді дəріптеп, 
Еске түсіру күні, 
Əлде де 
Жерге түсіп үлгірмеген 
Естеліктердің күні... 
 
Ал қыс, 
Ұсқынсыз үйрек балапанына ұқсап, 
Əлі қанаты қатаймаса да, 
Қаңыраған қыстың 
Жалғызсыраған жүрегіне 
Қалай болғанда да 
Кіріп алуға тырысады. 
 
Ал қыс болса 
Күту дағдысында серейген 
Демисезондық пальтоны 
Ілгектен қуады, 
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Жəнеде, кəрі ақын сияқты, 
Желдердің қарлығыңқы үнімен 
Ұзақ əн салады.  
 

* * *   
Атам құмыраларды күйдіреді, 
Инквизиция – теріні.  
Сен нұрланып өз қолыңның 
Көбелектерін ерітесің. 
Бірінші жарықтан, 
Сірə да, 
Өмір бос денелі. 
Ал екіншіден –   
Сенің бірінші тозақтық айналымың. 
Шам астында грифель əлдеде Сөзге талпынды. 
Көздегі түйіршіктей 
Қазыналы форматқа. 
Алайда əңгіме күлінде 
Тағы да ақиқат жарқ етеді. 
Осылайша өлімге кесілгендерді 
Ана көзімен аялайды. 
 
          

* * *  
Бұл кездесу – кездейсоқтық, 
Заңдылыққа айналуға оның мүмкіндігі жоқ. 
Ол белгілі сөйлемнің тысы: 
Біз көп тұрмадық, бірақ екеумізде 
Бір күнде туғанбыз. 
Ол есіктің ішкі жағынан ілінген құлып, 
Үнсіздік арасындағы пауза,  
Парадокс немесе оксюморон. 
Мəңгілік нанының бір түйіріндей оны 
Сыпыра салу, естілік столынын лақтыра салу, 
Секеңдеген дүйсенбілер мен жұмалардың 
Талан таражына бере салу 
Өте оңай.                                       
Бірақ сен бұған асықпа. 
Əрбір мағынасыздықта, 
Оларды таптаурын сөйлемдермен салыстырғанда, 
Шындық көбірек кездеседі. 
Беймүмкіндік дəмі бар мағына сонда. 
Мен білемін, сен маған сенесің, 
Ең болмағанда, біздің кездесіп үлгіргеніміз үшін. 
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Євген Кім. Перекочівля. Привал  
(картини з циклу «Побут казахів). 
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Теңіз   
(триптих)  

 
I   

 
Теңіз толқындарымен қайғы сүйреді. Алапат медузадай 
Толқып жатты. Су стихиясының ғажап жұмысын бір қалыпқа келтірген 
Əкелінген майда таспен көмкерілген жағалауға жарақаттанып қабақ 

шытқан. 
Қан сынды тірі жəне ащы теңіз, тойынған масалар сынды, 
Қызылдау буйектарды толқынында тербетті. 
 
Жаға бойы əйелдер əуедегі балық қабыршақтарымен сияқты 
Люрекспен жарқырады. Пальмалардың жапырақтары арзан желпуіштер 

сияқты қағази дыбыспен сыбырласты. Жəне менің Түркияға жүзіп кеткен 
балыққа жаным ашыды. Сағыныш деген қасіретпен тең. 

 
 

II   
 
Теңіз адамдар ұғына алмайтын ақиқатты қайталап, 
Түрлі сарында шулап жатты. Жаңбыр кеңістікті сызықтап берді. 

Колониалдық тауарлар дүкенінің витриналары ұнағысы кеп мезі қылды.  
Шатырлар мақтаныштан жарыла жаздады. Тек теңіз ғана өз қалпын 

сақтап, аса қоқиланбады, оған бұл тіпті де қажет емес еді. Толқын басы 
авгурларға жауап ретінде ақжарқын жымиып жатты. 

 
 

III  
 
Айвазовский толқымалы теңіздің таңдаулы жəне бақытты 
Дəріптеушісі еді. 
 
Су шегінеді. Көз əуе толқындарына құлаған самолет сынды 
Судың тұңғиығына құлайды. Теңіз арасында жиырылады, 
Бірақ үлкен толқын тудыра алмайды, толқын жағалаудан келеді. 
Алаңсыз суға магниттенген шағалалар 
Теңіздің дельфин сияқты момын жəне əз болғандарын еске алады.  
 
«Теңіз толқыны» деген тіркес жаппай мағынасыздық, 
Бұл түр-түсте – барлық бояулар. 
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* * *   
Сен оған өте ұқсайтын едің –   
Гуцул сияқты, 
Менің арманымның 
Ең қиясында орныққанға. 
 
Əйтсе де, бұл алданыш. 
Мысалы, дүкендегі 
Фабрикада жасалған сүлгі 
Қол жылуы бар кестеге ұқсас. 
 
Сен маған күн сынды көрініп едің, 
Тек Құдайым-ау, майдан жасалғансың ба? 
Түскі тамақтан кейін тамақты қырнап, 
Кешке дейін еріп біту үшін бе? 
 

* * *   
Поэзия мезгілі өтіп кетуде…  
 
Жəне жолдар күзгі жапырақтар əлеміне 
Үйенкінің қайғысын апарады. 
Жəне ойлар тұманды бұлтқа ұқсас, 
Бұрынғыдай арман тудырмайды. 
Күздің қызарған оттарында 
Үміттер жануда. 
 
Жəне ұйқасқа тізілген сөз 
Жылдардың межесінде қалған. 
Тырналардың қанатына ілесіп тағыда 
Жат таңға барғам. 
 

* * *  
Күңгірт орман 
Аңызақтан эскимо сынды еріп біткен. 
Қарағайлар білдірмей əзілдеген болады. 
Көктерек жаңылытпаштап есі кеткен. 
 
Ескі мухомор де өз əңгімесін қоймайды: 
«Папоротниктің бояуын іздеп қажеті жоқ. 
Оны бір кезде сельсовет төбесіне көтерген». 

 
Ағаштардың істіктері күннің пəрше-пəршесін шығаруда, 
Оның басы жерге домалап түскенде, 
Күн қып-қызыл боп батып, жəне сол қанда 
Армандар да, естеліктерде батып, жоғалып кетеді. 
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Ал таң атса, үш ағаш арасында алаңсыз  
Адасып кетеді. 
 

 
* * *   

 
Уақыт тұздай ағады 
Ең көне сағаттардан аққан құм сынды. 
Күйдіреді, отша шарпиды, ауыртады. 
Ал сосын алыстайды – еріп 
Жəне теңізге айналып. 
Онда естеліктер толқынында 
Анда-мында толқу тамаша. 
Əйтсе де, бұл ұзаққа созылмайды. 
Өйткені адамдар теңізі тұз 
Жерде тұрады... 
 

 
* * *  

 
Əйелдерге сондай қымбат мизам шуақ – енді тек естелік қана. 
Алыстаған қазіргі шаққа 
Өрмекшінің əппақ өрмегін басып қана 
Қайтуға болады.  
 

 
* * *  

 
Уақыт ит сынды мейірімді, 
Аяқ астына жатады. 
Күту құдығына құлап, 
Секундта үзіліп кетердей қыңсылайды. 
Алыста нүктеге жинақталған жолдар. 
Нүкте үнсіздік сəтіндей 
Мұңлы нəрсе. 
 
Саған Рублевтың көзімен қараймын, 
Демек, мен кеше жəне ертеңнің 
Бүгіннен нақты болғанынан 
Қорықпаймын. 
Кері перспектива… 
Менің модадан шыққан көйлектерім сияқты. 
Ал үмітке қайтадан 
Түрлі-түсті киімдер түсіне кіреді.  
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Размік Ахінян (Алмати, Казахстан). Осінь. Ранковий Арарат.     
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No men nescio  
 
Осы қаланың тасталған үңгірлерінің, ұлу қабыршақтарының, ара балы 

үйшігінің, сопылар мардымсыз тұрағының арендаторы болу.  
Өз денеңнің ізін жұмсақ креслоларда, еден таңбаларында қалдыру, 

əркез өзіңнің ұзақ нəрсеге жоқ екеніңді байқатып, фотосуреттер жасау.  Адам 
лықа толы электричкаларда өзіңнің бар екеніңді сезіну. Айналардан 
жартастағы жазуларды көру, əйнекте өрнегі, қарда ізі, айнашықта демі 
қалдырмау қабілеті пайда болмағанша, таң, күн, кеш, түндерді қайта клондай 
беру. 

 
Балық аулау жəне аңға шығу маусымы 
 
Шабақтардың ұшқыр топтары ұзын антенналардан терең 
Жəне күн түбінен тайыз аспанды күмістейді. 
Күміс шағын құстардың топтары 
Түскен жапырақтардың шуылынан жоғары  
Жəне Икар мен күннің арманынан төмен 
Жаңбырдан асады. 
Мұнда ұшақтар жəне резина саситын қалада 
Балық аулау жəне аңға шығу маусымы басталды. 
 
 
                     * * *  
Тарих – Доуэль профессордың басы: 
Бəрін біледі, бірақ айтуға ниет  
Білдірмейді. 
  
 
                      * * *  
Отанымыз деп тек бізге жақсы жерді айта аламыз, 
Бірақ ең қиыны: саған тек үйіңде ғана жақсы. 
 
 
                      * * *  
Ойларды, вокзалда шаршап ұйықтаған 
Бомждар сияқты, тартқылап оятуға тура келеді. 
Жəнеде бұның декабристерге еш қатысы жоқ.  
 
 

* * *  
Ханшайымдар əрқашанда ақымақтардың үлесінде кеткен, –  
Деп сендіреді 
Халық даналығы. 
 



 48 

* * * 
  

Бақыттыларға жəне сағаты 
Дұрыс жүретіндерге 
Жақсы. 
 
 

* * * 
 

Міне, мектеп қасында сотқар балдар 
Көктемге шейін шайба қуады –  
Жəне қанша рет сосын оған 
Ынтызар қылған мұз түсіне кіреді? 
 
 
 

* * * 
  

Каштан құлады – 
Қайтадан ашылды 
жаны. 
 
  
 

     

 
 
 
Графіка уйгурського художника Максута Тівамова (Казахстан).  
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Алі Імамалі огли Гусейнов (Астана). Гірське озеро. Синє озеро.  
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* * *     
Бір күні саған салмақсыз конверт келген. 
Оның қайтарым адресі мен штемпелі жоқ екен; 
Одан ақ қағаз түсті, 
Ал сен онымен жаңбырлы аспаннан қорғандың, 
Ал одан тағы күннің шұғыласы шашылды, 
Бүкіл айналаға сəуле шашып.  
 
Бірақ кенеттен жүзіне кекесін 
Өлімші жабысқан əйел келді де, 
Өкшесімен күн шұғыласын басты. 
Жəнеде бəрі өшті –  
Дирижер апатқа ұшырады.  
 
Ертеңіне кекесін өлімші жабысқан əйел 
Бəтіңкісін жөндеуге жиналды. 
Бірақ оған рұқсат берілмеді – содан бері ол ақсайды; 
Ал саған менің қайтарым адресім бар 
Ауыр конверттер жиі келеді.                                                                                     
 
Сен бұзылған ауа райын қарғап, 
Одан тат басқан шрифтерді түсіресін. 
     
 

 
* * *    

Болған емес біздің жақта мұндай күз –  
Айтқан да емес болатынын боларда; 
Тырналарды өзенге орап тынбай тіз, 
Жылы өзеннен қанат бітсін оларға!                
 
Қаздар сынды суға тығып шыбықпен, 
Болғызамыз болмағанды біз енді. 
Қайыршыдай мұң тұр əні, ығып кеп, 
Жапырақ шаш бұлтқа енуде күз енді.                                                                
 
Жəне жаттай, ыңғайсыздық танытып, 
Қол қусырып, ұмытқандай өзі кім, 
Ізсіз құрып, əне тұр ол, əні тұр, 
Маған сенің көзіңменен көз тігіп. 
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* * *    

Номерлерін жатқа білетін телефондарға 
Ешкім трубка көтермейтін уақытта  
Звондаймын. 
Тек сонда ғана олардан 
Көптен бері естігің келген нəрсені  
Естисің. 
 
Қазақ тіліне аударған:                        
Əуезхан Қодар  
 

 
 

Графічні ілюстрації – відомого уйгурського художника  
Максута Тівамова (Казахстан).  
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Лауреати почесних нагород, які нині вручає  
Міжнародна літературно-мистецька Академія України: 
 

      
 
Відома українська письменниця     Портрет Богдана Задури 
Оксана Забужко – лауреат      (робота Збігнєва Кресоватого). 
Міжнародної літературної премії  
імені Миколи Гоголя «Тріумф».     
 
Лауреати Міжнародної літературної премії імені Григорія Сковороди «Сад 
божественних пісень» – відомі письменники: українець Павло Вольвач та 
поляк Богдан Задура.  
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Нашій діяльності в Україні та за кордоном посприяли: 
 

    
 
Михайло Слабошпицький (Україна) –    Славомир Мрожек (Франція) –
письменник, Шевченківський лауреат.     видатний польський письменник. 
 

    
 
Валерій Шевчук (Україна) –  Григорій Гусейнов (Україна) – 
видатний письменник та науковець, письменник, головний редактор  
Шевченківський лауреат. У 2014 р. –   журналу «Кур’єр Кривбасу», 
лауреат премії імені Г. Сковороди  Шевченківський лауреат. Публікує     
«Сад божественних пісень».            твори Тетяни і Сергія Дзюби. 
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Сергей Дзюба   
 
Бір күні мен соңғы өлеңімді жазамын… 

 
Бұл кітапты да мен өзімнің сүйкімді зайыбым Татьянаға арнаймын. 

Не үшін, ол біледі… 
                 Сергей Дзюба. 
 
«Чернигов станциясы» топтамасынан 
 
Беймаманның балладасы 
 
Поэзияны ұғыну үшін тыныштық қажет,  
Өзіңді бір қолымен фортепианода ойнап, 
Ал екіншісімен өзі отырған орындықты сындырған 
Кішкентай құбыжық сезінетін 
Паузалардың ұсак кесілген кездейсок дөнгелектері емес. 
 
Сіз мінажатқа ұқсас тыныштықты білемісіз? 
Тынығу деп аталатын жалғыздық пен дерттен тұратын сусынды? 
Мен осындай тыныштықты сүйемін, 
Менін Татьянамның өлендерін, 
Жəне жас Лина Костенконың данагөй поэзиясын. 
 
Екімыңыншының бейшара ақын қыздары! 
Көбінесе олар өзінің жастығын баяндап береді. 
Бірақта Ұлы Ағзам Əйелдің бүкіл əлемге сүюге ұсынылған 
Ең əсем жəне нəзік қолдары 
Бұл еңді махаббат емес жəне əзір поэзия да емес. 
 
Философ жаны – музыка сынды адал жəне қол жеткізгісіз. 
Мен Тəңіріні сүйемін жəне оның бар екенін сеземін. 
Тіпті, шектен тыс толған троллейбуста да. 
Жəне сондықтан шіркеуге сирек барамын. 
Əсіресе, мейрамдарда. Өйткені онда – бос былық. 
 
Ол менің түсіме кіреді жəнеде мен ылғи да Ол туралы ойлаймын. 
Маған Онымен сөйлесу өте қызық, 
Келіссем де, келіспесем де. 
Өйткені Ол драматургияны біледі ғой. 
Өмірімнің соңғы сəті жөнінде сондай білгім келеді. 
 
Одан артық мен тек Татьяна жөнінде ғана ойлаймын. 
Иə, мен сүйгенді сүйемін. 



 55 

Бəрі де бұл дүниеде махаббат жəне поэзиямен маманданып айналысуға 
болмайды дейді. 

Міне, сондықтан мен нағыз беймаманмын. 
 
Мен тіпті Украинаның өзін сүйемін, құрғыр болса да! 
Жəне өз Черниговымды да сүйемін, 
Мейлі, онда шық бермес шығайбайлар жəне қызғаншақтар көп бола 

берсін,   
Мейлі, онда Бетховен данғылы жəне Шопен көшесі жок болса да, 
Бірақ, көптеген баска нəрселер бар, – міне, ең болмағанда, сол үшін... 
 
Шамасы, біздін қазіргі еқіұшты уақытта, 
Саяси аярлық, қарақшылық жəне азамат соғысының өлімтік 
иісі аңқыған уақытта, 
Ақын тым шырылдамай, 
Жерде өзін əлемнің бөлігіндей сезініп өмір сүруге тиіс. 
 
Алайда, мен бұл əмбебап "тиіс" сөзіне кейде бағына 
бермеймін, 
Өйткені, шамасы, мен өз-өзімді тым ұнатамын. 
Енді қайт дейсіз! Мен тұнған жақсылықпын ғой: 
Себебі мен – қайырымдымын, дарындымын жəне шектен тыс 

кішіпейілмін... 
 
Меніңше сіздер бір күні мені қуыршақ ретінде ойлап шығарасыздар, –  
Бұл тіпті де қиын емес! –  
Туғанынан жəне өліміне шейін 
Сөйлей алатын 
Жəне бірнəрселерді сезіне алатын. 
 
Мүмкін сіз мені аквариумдағы алтын пейілді балықтар секілді 
Естеріңізге сақтап калғыңыз келеді. 
Мүмкін сіздің бір тілеуіңізді болса да, дəл табармын 
Əлде, өзімнін таңғажайып мұнарамнан 
Сіздердің жөнді жəне, сонымен бірге, жын соққан əлеміңізге 

атқылармын.  
 
Бір күні сіз ең ащы шарап ішесіз 
Жəне төсекке жатасыз – кіммен, оңша манызды емес. 
Бір күні сіз өзіңізді екінші Топан алдыңдағы біздін Жердей жалғыз  
Тот басқан ескі авто ретінде сезінесіз. 
 
Мүмкін сонда сіз көптеген адамның ғашығына жəне жауына 
Айналған мені қызғанасыз. 
Əлде, менің ешқашан да томпиған тастанды болмағанымды еске 
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түсірерсіз. 
Қызық: бір күні сіз мені міндетті тұрде ойлап шығарасыз...  
Жəне бұл... Бұл өтірік болады...  
 
Мыстан жəне еліру жөніндегі баллада 
(өмірде болған жағдай)  
 
Бəрі жат боп, бəрібір боп тұрғанда, 
Шыбын өзі зеріккенде есінеп. 
Панна келді, мені құдай ұрғандай, 
Сыпырғымен ұшып келіп көсіле. 
 
Терезеден кірді дағы, секірді 
Ырылдаған тоңазытқыш үстіне. 
Маған бірден үйренгендей секілді 
«Мыстан қалай, бір көргенге күшті ме?» 
 
Ал мен болсам тамақ шайнап үйіндей, 
Тіл қатуға болмай қойды жолым да. 
Тыржалаңаш əйел отыр үйімде 
Жалғыз ғана сыпырғысы қолында. 
 
Ханша сынды жүріп өтті кілеммен, 
«Сен қорықпа, тимес саған салқыным, 
Су жоқ бізде, содан қатып сілемнен, 
Жуынуға келіп едім, жарқыным». 
 
...Шыбын ұйықтап, арманға көмілді көп, 
Көрші де енді əйелімен тып-тыныш, 
Екі сағат бойы панна шомылды кеп, 
Əйелімнің үйде жоғы қыпты күш… 
 
Шыққан бойы жылап берді: «Қағып нұр, 
Жылаймын мен сыпырғымды құшақтап, 
Ыстық су да, жылы су да ағып тұр7, 
Əйел деген атағымды үш ақтап. 
  
Бəріне айтам; «Оған мін де аса сын, 
Мұндай еркек тек тереңде тұнады!» 
Мен ойладым: «Украина жасасын! 
Бір əйелге мен де, əйтеуір ұнадым». 

                                                 
7 90-шы жылдары, КСРО ыдырағаннан кейін, бүкіл Украина бойынша 

электроқуатты, жылуды, суық жəне ыстық суды жиі өшіретін. 
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Ліза Рей (Караганда, Казахстан). Зручна дівчина. 
 

 
 
Айша Галімбаєва (Казахстан). Три подруги. 
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  * * *                         
Көзім күздей, шекемді де қар басқан, 
Бірақ əлі жазды аңсайм серідей 
Сізді сүйю күнə дейді, сүймеу ше, 
Сүйгесін де сүйю керек перідей. 
 
Аяулы күз, күнəһарлау бұл пенде 
Өтіріктен қартайғандай болады. 
Тек ғарышқа мəңгі жастық жарасқан 
Жұлдыз сыры жəне басқа мол ағын. 
 
    Василь Слапчукке 
 
Ал біз келдік тағы да: догмадан дұғаға, 
Бізсіз жер де - тұл жетім, күтуде ол еркегін. 
Бүгін жеңдің, ал ертең ажалекең сұғанақ, 
Шындық - күнə, сондықтан алып бермес ер кегін. 
 
Бізді жерге көметін иконалар сыбыры, 
Керме қойып біздерге, соңғы жолға шығарар. 
Ал біз, Василь, дəл сіздей, əлі де болса тіріміз, 
Əлде бізден жұлдыз да аспандағы ыға ма?   
 
__________________________________  
* Василь Слапчук – көрнекті украин ақыны, Тарас Шевченко атындағы 

Украина ұлттық премиясының жəне өзге халықаралық марапаттардың 
лауреаты. Жастық шағында Ауғанстанда соғысқан жəне ауыр 
жарақаттан кейін енді жүре алмайды. Алайда батыр жігіт төзімсіз 
ауруына қарамай, университетті бітіріп,кандидаттық диссертацияны 
қорғады, демалыс күнсіз жұмыс істейді, екі бала тəрбиеледі. Өзінің туған 
Луцк пен Волынның құрметті азаматы.Ол жақта оны Окуджавадай жақсы 
көреді. 
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* * * 
             Таняға 
 
Жан бір скрипка шаң тозаңнан қарлыққан, 
Кейде азап шегеді ол тым биік 
Жасыңды ұмыт, ересін бе барлыққа, 
Сүйші мені бір сенбіде жын тиіп. 
 
Жан ұйқасса, үй мен нұрға асық бол 
Ғасыр өлең болмаса егер, кем маған. 
Біз жоқ жерде жақсы болса, ғашық бол, 
Париж бенен Сан Ремода сен маған. 
 
Сен демалшы өзен барып кең ағар 
Одиссейден тек кекіл бар бұл менде 
Жан арманы табынса екен ел маған, 
Мені сыйлап жəне өзіммен жүргенде. 
 

* * *   
Еркіндікті армандайды бар əйел –  
Жылы ағысы Гольфстримнің дəл сондай.    
Жарасымға мін тағарың бар ма ең, 
Бірақ табу қиын оны жаршы оңбай.                                                     
 
Жаза кесіп біздің елде зиратшыл, 
Талай жанды түрлі əдіспен қинатты. 
Бірақ қыздар неге екені пилатшыл, 
Атамекен шақырғандай Пилатты.  
 

* * *  
Жасымыздың шілдесінде көріпкелдей баптымыз, 
Өзімізді түсінгенбіз аяғына шейін біз. 
Қызықтырмас бір қап алтын, не болмаса қап күміс, 
Бізге енді Құдай керек қалған күнге кейінгі. 
 
Жөке ағашы қартаяды Бағдадтағы сопыдай. 
Деснада елірмейді денелерден борсыған.                             
Жəне бізді кешіреді жуынғасын со құдай. 
Қайыршы да қуанады көрсетумен зор шырай. 
 
Жасымыздың шілдесінде түндерде тез өтпелі, 
Жөкелердің қызғанышы əппақ қыстай масаңдау, 
Байқаймын... бізге əлі үлгірмеген кезек келіп, 
Осыған біз сенейік те, ұмытайық, қашан дау. 
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* * *  
    Тосу 

 
Қар əлі баяу, бір сəт бақытты. 
Маған да қиын, бронхитым қозып.                     
Моцарт та тынды құсып жақұтты, 
Сігəндай мастау, сігəн емес өзі 
 
Сен де əлі, жаным, жұмыстан келмедің, 
Отырған жоқсың төсек шетіне. 
Жылуыңды маған уыстап бермедің, 
Алыстан создың кесек дертіме. 
 
Менде əлі еркін, ерегіске толымын, 
Азапқа ие қылды өмір момынды. 
Борщ маған берген, ізгілікке толы мың, 
Ернің емес, сенің сүйемін қолыңды.                                                     
 

* * *  
Ол бізді көрді. Бəрімізді де. 
Сондай қарапайым жəне сондай балаң. 
Ол да емес шығар. Оны қайдан білеміз. 
Жəй ғана бір шырша. Жəй ғана жаңа жыл. 
 
Қар ғана сиқырлы 
Қайтадан сені қайтарды. 
Үнсіздік ақ дертті, 
Əлде жөнсіз түсім? 
 

* * *  
Адами ағаштар көздерін ашады да, 
Таңды алақанына қабылдайды. 
Содан жер ханшайымға айналып, 
Біз көк ала аттарға айналамыз. 
  

* * *  
Иə, бұл жəй жаңбыр, ал сен сондай сұлусың, 
Ал жаратқан сені күндерде бір күн. 
Мен болжағам бұны, саған күмəн қылу сын, 
Өзіме айтам: өзіңді ұмыт, қыртым. 
                     
Бұл əлемге мен бір сəбише қараймын 
Мен де нағыз сопы шердеймін кемі. 
Иə, бұл жəй жаңбыр, тамшы биде арай мын 
Сен қарама оған. Бермеймін сені. 
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Барлық біздің жағдай салтанатты қойылған,  
Барлық біздің адам жөнімен жүрген. 
Иə, бұл жəй жаңбыр... Көзі оның мойылдай, 
Сондай мендік жəне мен мəңгі онымен бірге. 
                 

* * *  
Үйде оқитын ешнəрсе болмаса 
Мен əжеме звондаймын 
Қазір оған демалыс күні звондап тұрмын 
Мың тоғыз жүз алпыс төрттің 
Жиырмасыншы қыркүйегінде ғой деймін 
Содан шыдампаздығым таусылып, 
Мен туылдым ба деймін. 
 
Əже таң қалмайды бəлкім жаратқан шығар 
Оған тіпті өте қызық, 
Алайда ол қазір шемішкі қуырып жатқан 
Жəне мен бұл иісті танып тұрмын 
 
Жоқ мен əлі туылмаппын 
Əйтсе де несіне асығамыз 
Жексенбіде тек былшылбайлар туады, 
Ал ол мені шегелер құрметтесе екен дейді 
 
Əжемен сəл үнсіз қаламыз 
Əркім өзінікі жөнінде 
Жəне екеуіміздің де жүрегіміз ауырады 
Алайда маған жақсырақ 
Мен одан жаспын ғой 
 
Əжеме алғыс айтамын кім мені бүйтіп 
Жүрегімді қытықтар еді 
Ал оның көздерінен жас ағады 
Как кап 
Аман бол 
Балам 
 
Трубканы періштемен сөйлескендей 
Қоямын 
Қалай болғанда да 
Жалғыз болса да 
Бір əжең болғаны жақсы 
Бейітіне де бір барып келген 
Дұрыс 
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Павло Зальцман (Алмати, Казахстан). Композиція з фігурами. 
 

 
 
Абилхан Кастєєв (Казахстан). Акан Сери. 
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* * *  
 
Қыс сондай қысқа, жапон қызы сияқты 
Жəне жаңбыр сенің ертеңгі тыныш кесімің 
Біреу сүйісті ұрлағандай 
Жаным, маған боранды сүйюге рұқсат ет 
Ақ аю үшін адажионы 
Ол Науру аралындай жалғыз 
Ал ақиқат ақ періштедей 
Таңға шейін токай сынды құриды 
о сен мені тыңдамайсың кешір ал 
темірқазық шоқжұлдызы ақындар үшін емес 
сендер бəрін қыспенен келіскенсіңдер 
түлкім менің ұйқыдағы сен орманды қалайсың 
 
        * * *                         
 
Біз студенттық жатақханада 
Мыжырайған көканада 
Таныстық. 
Бірақ, мен сені əрқашанда 
Тек ғибадатханада білген сияқтымын. 
 
Дұға оқуды түсінбеймін 
Содан есуас сынды мінəжəт етемін. 
Өйткені, мен Исусқа қарап, 
Сенің жүзіңді көремін. 
 
Сіздер ғажап ұқсайсыздар! Кімсің сен? 
Енді маған ғұмыр бойы 
Осы қорқынышты жəне 
Қызық құпияның кермесін 
Арқалау ғана қалды ма? 
 
Сені сүйіп 
Мен Оған келдім, 
Бірақ сонда, мен қайсысыңды 
Көбірек сүйемін?  
 

* * *                         
 
Анам мен əкем би билеуге жетіп барды 
Жəне ең сұлу қос ғашық болды 
Жəне оларды жеп-жеңіл айлар сияқты терең 
Шегі жоқ танго аялады. 
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Жəне дəл осыдан кейін таң ата 
Ғажаптан ғажап мен туған періштелер үйінде 
Қайта өмір келіп,алапат айқай шықты, 
Тек анам ғана сəбидің бірінші өлеңін естіді 
 
Қазір бəрі өзгерді аналар билемейді 
Ал біз тек есейген ақындармыз 
Əйтсе де, балалық шаққа не жетсін, 
Танюша, кеттік, би билеуге тартайық  
 
 

* * *                    
 
Қол жетімсіз аспан 
Мұнда өз көлеңкесінен шошуда 
Жəне форточкаға біртүрлі сыбырлайды 
Сен туасың ақынды, тəңірді деп.  
 
Мен ұйықтап жатырмын. Ұйқым сондай тамаша! 
Маған тартымды енесің… 
Жəне қала тірі: нəубəт алдындағыдай, 
Ол шамалап біздің қанымызды ішеді. 
Кенеттен терезеде бір сəтке елес пайда болды... 
Құдай суретіндей ол кім еді? 
Сен туралы, жаным, не білемін? 
Көп пе? Аз ба? Бəрін бе?.. түк те білмеймін. 
 

* * *                         
 
Сұрама менен: сүйем бе мен? Тек алақаныма тығыл, 
Ол бізді шілдеде құшатын теңіз сынды жылы.  
Сөз деген не? Ол мəңгілік үшін. Мəңгі болмайтындар үшін… 
Жəне мен əдемі сөздердің мазарларын тұрғызуға шебер емеспін.  
 
Сұрама менен: сүйем бе мен? Біздің теңізіміз тағы да түске кірсін,  
Құмарлы құдайша, киелі азғырудай, шексіздігімен тартатын армандай. 
Ал сөздер болса, олар құстар сынды. Оларды тұзаққа түсіру оңай:  
Темір тордан көретінің: ақ қара пейзаж жəне еститінің запыранды  

«Қош бол».  
Сұрама менен: сүйем бе мен? Біз əлі теңізден шыққан жоқпыз... 
Күлкілі медузалар мұнда барлық қомақты жыр дастандардан нақты. 
Сөз деген не? Ол түтін сынды. Купала күніндегі папоротник сияқты: 
Бəрі де естіген: ол рас, гүлдейді! Бірақ біреу бір рет соны тапты ма 

екен?  
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* * *                         
Мені өзге бояуға 
Бояды 
Жəне мен енді 
Некеден тыс сəбидің анасындай, 
Ешнəрсеге күнəлі болмасам да, 
Барлық өзіммен болған 
Нəрседен 
Қайткенде  
Ұялуға тиіспін. 
Алайда мені 
Осы күйімдеде 
Жақсы көргенге 
Мен тіпті де асқан 
Құмарлықпен 
Жəне лəззатпен берілемін, 
Өйткені, шынында да 
Мен сіздердің əрбіреуіңді де 
сүйемін: 
 
Жалғыз жəне ешкімге ұқсамайтындай 
Жəне сондықтан 
Сиқырлы жəне терең құпияға толы 
Құбылыстай. 
Мен сізді азғырамын 
Сізге татымды қыздай! 
Мен сізге айналамын 
Жəне барлық саяхаттарда 
Сізде менің жанымның 
Бөлігі болады. 
 
Мен тақуа əйелдей 
Сіз үшін 
Мінəжат етемін 
Бір күні сіз 
Менің тығыршықтай 
Жəне тойымсыз денеме жабысқанша. 
Жəнеде біз əрқашанда бірге боламыз! 
Ал қазір чемодандарыңды ұстаңдар да, 
Кетіңдер ─ болашаққа қадам басыңдар ─ 
Ол біздің болашақ... 
Жəне естеріңде болсын: 
Қандай жағдай болғанда да, 
Арамызда қандай жолдар, 
Перрондар кездессе де, 
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Сіздер ең үздіксіздер! 
Мұны сіздерге мен айтамын ─ 
Сіздердің «Чернигов» станциясы. 
 
     * * *                         
Күн батты, 
Жыл бітті, 
Сен енді басталасың: 
Сүйіліп үлгірген, 
Əлі де сүйілмеген,  
Ақ денеңмен, 
Ақ өлеңмен. 
 
Мен тағы да сенемін: 
Бұл бастау, 
Бірден таза бетке, 
Тозған бетке емес. 
Шамшырақтың отындай 
Секундтар дірілдейді. 
Жəне сенің ернің 
Елжірейді.  
Закончен день,  
Күн батты, 
Жыл бітті, 
Сен енді басталасың: 
Сүйіліп үлгірген, 
Əлі де сүйілмеген,  
Ақ денеңмен, 
Ақ өлеңмен. 
 
Мен тағы да сенемін: 
Бұл бастау, 
Бірден таза бетке, 
Тозған бетке емес.  
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Євген Кім. Кумис. Первісток 
(картини з циклу «Побут казахів»). 
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* * *                         
    Жапырақтар жолға түсті, 

              Олар түсті, оларға оңай... 
            Татьяна Гнедаш   
 
Бір күні мен соңғы өлеңімді 
Жазамын 
Жəнеде кəрілікке жетпей 
Өлемін. 
Күзгі жапырақ болып жолға құлаймын да, 
Маған оңай болады. 
 
Сен қам жеме. 
Мен бəрібір 
Сенімен кездесуге келемін, 
 
Ғибадатханадағы 
Титімдей шамшыраққа 
Көзім түсіп. 
Секундтар дірілдейді. 
Жəне сенің ернің 
Елжірейді.  
 
  
 
 

 
 
 
Графіка уйгурського художника Максута Тівамова (Казахстан)  
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«Менің қасиетті аяқтарым тозақша ызыңдайды» 
топтамасынан 
 
        * * *  
Күнге қар жəне алмалар 
Иісі сіңген. 
Күн жəне алмалар 
Күн иісті. 
Біреудің өмірі 
Жерұйықтай. 
Ал біз онда – 
Сігəндармыз... 
 

* * *  
Аулада қарлығаштар 
Өте төмен ұшуда – 
Жерге тигендей. 
Əрбірінде де 
Төменгі тістелген ернінен 
Қан аққан. 
Бозаң шаңнан жəне қорқыныштан 
Бозарған көздер, – 
Біреулердің күнəлəрі үшін 
Жазаланған 
Қуыршақитардың мистикалық театры 
Асау актерларының көздері.                       
 
Бұл көздерге мен көмектесе алмаймын, 
Олардың көзқарасына 
Шыдай алсам да. 
Жəнеде жоқ монастырдың 
Əйел абызындай 
Олардың шын емес жаздың 
Кеңістігінде 
Кішірейгенін көремін. 
Қарлығаштардың денешіктері 
Гауптвахта ауласында 
Қолдарынан ілінген 
Кішкене солдаттар сияқты... 
 

* * *   
Теңіз бен балықтар арасында 
Бір бірімізді сүйеміз 
Тамылжып, егіліп –  
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Қоштасар алдында.                 
 
Содан теңіз бен балыққа  
Айналамыз да, 
Салқын жағалаудан 
Өзге ғашықтарды қабылдаймыз. 
 

* * *  
Енші маған 
Жаралы скрипканың үніменен –  
Мұнда бəрі ашық. 
 
Сенің дертіңнің 
Аясында 
Өлгім келеді. 
 

* * *  
Қансонардың қары боп келу –  
Сені əлі күткенше. 
Жəне ешкім мезі болмағанша –  
қайту: 
сендер, жергіліктілер 
не үшін 
есі дел-сал қардың 
соңғы деміне 
қиналасыңдар?  
 

* * *   
Теңізден сұлу жан 
Ауладым – 
Əлгі бір романтиктің 
Ұмытылған жанын. 
 
Жағалауға шығарсам, 
Ол – өлі екен.                                     
                                   

* * * 
Бір елде қарға тыйым салған 
Ал ол бəрібір аспаннан жауған 
Жəне өзінің кестесімен 
Терезелерді, бұтақтарды, кірпіктерді 
Көмкерген. 
Бірақ біз қар жоқ дейтінбіз! 
Ал ол келіп біздің суретімізді салған – 
Біз бұрын олай еш жерде көрінбегенбіз, 
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Бұл біртүрлі диуана қардың қол астындағыдай. 
 

* * *  
Біздің көз алдымызда 
Гефсиман бағының талдары елестеп 
Жаппай құлпыра бастайды – 
Чернобыльдағыдай.                  
 

* * * 
Жіңішке саусақтармен, 
Қан жақтырып алмауға 
Абайлап, 
Ешкімге керек емес 
Өмір сүйекшелерін 
Алып тастаймыз. 
 
Үлкен тостаған 
Баяу айқайға толы. 
Айбатты сөздермен 
Құлақтарымызды тығындаймыз 
Бұл бізден кеткен шиелердің 
Дұғасын 
Естімеу үшін. 
 

* * *  
Бір күні менің түсіме 
Бейтаныс қала енді 
Содан мен біраз өзімнің көңілімді 
Көтерейін дедім – 
Серуендей жүріп, барлық жаққа 
Өз өлеңдерімнің шиесінің дəндерімен атқыладым.  
 
Енді маған бастарында шие ағашы өскен 
Адамдар келеді. 
Мен мұндай адамдардың тұтас бағын білемін. 
Олар өздерінің мазасызданғанына 
Түк шағым айтпайды, 
Менің верлибрларымды ғайбаттамайды 
Жəне жалпы өздері сондай тəрбиелі, – 
Оларға əлгі барон Мюнхгаузен 
Əзілдегендей.  
 
Ал, бірақ, мен, неге екенін, ұяламын. 
Менің кесірімнен кейбір адамдарда 
Ыңғайсыздық туды ғой. 
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Əйтсе де, мен шиелерді сондай сүйемін! 
Жəне мен жолаушыларға ең мейірімді 
Өлеңдерімнің дəндерін атқыладым. 
 
Онда неге шие ағашты мына сұлу əйелдің көздеріне 
Көз жасы шыққан? 
Бəлкім, дегенмен ол мені жек көретін шығар?
Əлде... сүйе ме екен?  
Құдайым-ау, 
Сен болуды қалау 
Қандай қауіпті?!             
 

 
 

Гульнара Туякбаєва (Алмати, Казахстан). Перський мотив.  
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«Фаэтон көз жасы…» топтамасынан 
 
Сүйісулер  
(триптих) 
 
     I 
Поцелуи-рассветы 
Таңдарға ұқсас сүйісулер 
Күн бағытын жоғалтып, 
Сенің жүзіңмен жүгіреді 
Өзінің ешкімге ұстатпас 
Ерке əдеті бойынша 
Мазасыз күн шапағына ұқсас.  
 
Ұғымға симас мөлдір, 
Олар сені тұтас түсінгісі келеді, 
Бірақ, еркеліктен демін тартып, 
Сенің ем қонған алақаныңда 
Отты, күлкүлі 
Би билейді, - 
Құшаққа симасты құшу қайда! 
 
   II 
 
Үмітке ұқсас сүйісудің иісі 
Уақытқа жəне сенің шаштарыңның 
Бірнеше талшық иісіне толы. 
Жетінші аспан сыйлаған 
Сенің от шарпыған еріндеріңмен 
Күйдіреді. 
Сенің сөздеріңнің 
Гауһартасымен 
Сиқырлайды. 
 
Құштарлығын жеңіп, 
Сыбырлап, 
Сенің Сүймеуіңнің 
Қамалы алдында 
Тізесін бүгеді 
Жəне галактикаға қызғаныш білдіреді: 
Оның жұлдыздары 
Ергежейлер боп ұйықтайды да, 
Супержұлдыздардың мəңгілігін 
Таниды 
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  III 
 
Ақындар-сүйісулер – 
үлкен утопистер: 
əркім өзін өзі таңдаған қыз үшін 
бас тұлға 
жəне жалқы санайды. 
Олардың ұйқастары, 
Ырғақтары жəне бояулары 
Сенің көзіңді 
Елестете алмаса да.  
 
Бірақ сенің жымиысыңның 
Бұрышында 
Құдай пайда болғанда, 
Ақын-сүйісулер 
 
 
ғажайыпқа өле өлгенше 
сенушілер, 
жарасым жасайды. 
...өстіп, өмір құпиясы 
Туылады. 
 
Зайыбыма 
 
Тіпті өмірге шағымы таусылмайтын 
Айғайшыл электробритваның өзі 
Мені айнаның безбүйректігіндей 
Шаршатпайды – 
Ол тым шынайы! 
 
Бірақ дүниеауи шынайылықтың 
Міндеріне қарамастан, 
Мен сенің қолдарыңның 
Талғампаздығын тойлаймын, 
Олар мені 
Өзге ғып суреттейді. 
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* * *  
 
Бір күні мен 
Бір өзенге екі рет кірдім. 
Оның денесінде 
Мəңгі еріп кету үшін 
 
Жəне сонда, Ғарышта тұтқындалып, 
Құртақандай лағыл планетада 
Өзімнің балалық шағымды көрдім. 
 
Менің армандарымды 
Кеудесіне қатты қысқан 
Қараторы ұл баланы. 
 
«Мен қайтып келдім, қабылда мені!» – 
Деп айқайлағым келді, 
Бірақ еріндерім, бүрісіп, 
Біртүрлі гримасаға айналды. 
«сенің жымиысың ыңғайсыз 
Жəне көздерің тым ересек адамдікіндей. 
Біздің планеталар 
Екі түрлі орбитада айналады.  
 
Мен сенімен бірге болғым келмейді!», –  
Зарлады балалық шақ, 
Маған арқасын беріп. 
 
Сөйтіп мен 
Өзім екі рет кірген 
Өзенімді жоғалттым. 
... енді маған қарапайым 
Ескірген түстер қалды. 
 
Бірақ кейде, өте сирек, 
Мен лағыл планетадағы 
Баланың зарынан 
Оянамын. 
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Саліхітдін Айтбаєв (Казахстан). Жеребець. 
 

   
Жанатай Шарденов (Казахстан). Вечірні гори.  
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Гүл туралы баллада 
 
Мен тасқараңғының,  
Өмірден баз кешудің, құмшөлдің 
Аңсарымын 
Жəне жанталас пен шаршаңқылықтан 
Таныс аң болдым. 
Жəне бүрісіп, қорыққан мақұлық сияқты, 
Үш одеял астында жаттым. 
Жəне бұл парадокс емес еді –  
Мен қатып қалғанмын. 
   
Жəне жүз ақындай 
Жынданған едім. 
Жəне бірде бір оймен құтқарыла алмадым. 
Жəне алақанымда 
Əлсіз жүрегімді қысып, 
Көмекке Иисусты шақырдым.  
 
Сен шошыдың да, 
Нəн  
Жалынды Гүл боп 
Ояндың. 
Мені құшақтап, 
Қауыздарың 
Еріп кету үшін. 
Мен жылылықты, сұлулықты, 
Іске асатын түстерді қаладым. 
Жəне бұл парадокс емес еді –  
Біз ұйықтап бара жаттық. 
 
   

* * *  
Мен, маған Чюрленис келіп, 
Фаэтон көз жасын ұсынғанын 
Жақсы көремін. 
Ол жұлдыздар əуенінен 
Нəр алған. 
Жəне уақытты 
Саусақтан соруға үйренген мен, 
Ғарышпен ауырдым. 
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* * *   
Аспанға дертті болып, 
Оның сұлулығынан басы айналған қала, 
Енді инквизитор боп жұмыс істейді, 
Улы еріндерімен 
Лазурьді сыдырған болып. 
 
Қаланың құшағының өзінде 
Оны сүйюге ант бермеген аспан 
(өйткені, ол тек күнді ғана сүйген), 
Адалдық көз жасын жасыруға азаптанып, 
Семіп, сөнуде. 
 

* * * 
Аспан қарағайларға келді, 
Арманға толы көңілмен – ғашықтарға: 
Оларға бата беру үшін. 
 
Адамдар аспанды тұтқындап, 
Оның армандарын таптап өтті. 
Сосын гамак жасап, 
Қарағайлар арасына керді.  
 

* * * 
Мəңгіліктің күміс алақанында 
кішкентай қыз 
ай тарағымен  
таранады 
жəнеде тым кербез айнадан 
өзінің түрін көрмейді. 
Онда бейтаныс əйелдің 
көзі мен  
əжімі тұр. 
 
 * * * 
Көкжиекті, егер ол теңізге қашып кетпесе, 
ұстап алуға болар 
ақшаңқан жартастардың  
құшағында қысылған 
Хауа ананың көз жасындай 
алыс аралда 
əн əуені 
мекенін тапқан – 
Еркек пен Əйелді 
жарату үшін 
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      * * *   
Көп жасаңдар, 
аз жазыңдар 
жəне Көкті күнəлісің деп 
айыптамаңдар. 
 

* * * 
Көз жасы көл болған сұлу: 
Кірпіктері 
Көз жасы моншағымен 
Шұғыланы 
сиқырлаған. 
 

* * * 
Адамдар, 
Тынышталыңыздаршы, өтінемін – 
Теңіз естілмей қалды. 
           

* * *  
Бұрыштағы гитара 
бала сияқты, 
оған тік тұру 
қиын. 
 

* * * 
Қардан жасаған кішкентай мүсінге 
Қыста əйел сүті 
Түсіне енеді. 
 

* * *  
Сенің еріндерің мені – 
Гурман, 
Көздерің – ақын, 
Ал түстерің еркек қылады. 
 

* * *  
Əлем шынында да домалақ – 
Сенің екі жарты домалақтарың. 
 

* * * 
Сенің тəкаппарлығыңның 
Эйфель мұнарасы 
Жалғыз ұшқан кішкентай  
Қағаз ұшаққа 
Қонуға 
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Қайтсе де, рұқсат береді. 
Ал онда мен тығылып жатырмын!  
 

* * * 
Бұрынғы армандардың дауыстары 
Менімен түнде сөйлейді, 
Жəне мен сені сипауға тырысамын – 
Сыбырмен. 
 

* * *  
Бақытты мысықтардың əуенімен, 
Мөлдір перделердің əуесімен, 
Наурыз жұлдыздары саусағының 
Қауыздарымен 
Менің арманымның жыры болуға 
Азғырамын. 
 

* * *  
Менің денемді таңбалаған 
Сенің сүйістеріңе 
Көйлек кигіземін.  
 

* * * 
Жан  – ақ, 
Ал оның көлеңкесі – қара, 
Сонда мен – Сен болғаным ба?  
 

* * *  
Енді сен жоқсың, 
Күндидарлы қыз, 
Ал менің саусақтарым 
Сенің денеңнің мінсіз материясын 
Бұрынғыдай сипалауда. 
 
Мен, үйретілген жылы жел –  
Қасыңдамын ғой. 
Мені ал да, сəбидей тербет: 
Сенің алақаныңда, қызым, 
Күнтекті болып, ұйықтаймын. 
 

Түс  
Иə, мен ақын болдым, 
Иə, мың жыл өмір сүрдім... 
Ал сосын бəрі өтті:  
 



 81 

Тек құмда сенің аяқтарыңның 
 іздері қалды. 
 
 
  * * * 
 
Маған қызық: 
Мен күн салған едім, 
Ал ол жылу береді. 
 
 
  * * *  
 
Маған қиын: 
Жұлдыздар құлайды, 
Ал тілектер бітті.  
                        
 
       * * * 
 
Маған əйбəт: 
Менің бейітімде 
Портулак сұлу гүлдеген. 
 
 
 

 
 
Графіка уйгурського художника Максута Тівамова (Казахстан).  
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Євген Кім (Караганда, Казахстан). Флірт. Байга 
(картини з циклу «Побут казахів). 
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«Махаббаттан фантомдық ауру...» 
 

* * *    
Ол Рембрандт, ал қыз – Яблонская болған жоқ:  
Ол вагоннан жүк түсіретін, ал ол тынымсыз 
Калькуляторда бірдеңе есептейтін, – 
Мысалы, кейде ұйықтап кету үшін 
Балалар жұлдыздарды санайды. 
 
Күндіз олар кəдімгі адамдардай 
Жұмыс істейтін; 
Ал түнде өздерінің шағын 
Шеберханасында 
Бəрін де ұмытып, өнер тудыратын.   
 
Оларды нағыз биік өнер 
қызықтырды; 
сондықтан олар іңкəрліктен 
өле жаздағанда, 
тіпті жанарын бар тірлікке ашқан Айдың өзі, 
оларға серіктес болуға именетін.  
 
Шегірткелер де шырылдауын тоқтатар 
Сəтті сезіп, 
Сол кезде үйде 
Қызық сөз əуендері естілді 
Жəне шағын шеберхана 
Жас құдай қызбен 
Оның əріптесінің  
Əрбір сиқырлы тынысын 
Жəне жарасымды қозғалысын 
Еске сақтауға тырысты. 
Өйткені бұл түндер аса айырықша 
Жəне қайталанбас еді!  
 
Олар таң ата ұйықтайтын 
Жəне өздерінің шығармашылығы 
Қашан жаңа жəне беймүмкін тілектерге толы 
Құштарлы түске айналатынын да 
Сезбей қалушы еді. 
 
Сондықтан түстерінде олар 
Тағы да өнер тудыратын; 
Ал кейін, күндіз, ол көнбіс түрде 
Иығында аспанын көтеріп жүретін, 
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Ал қыз болса мұқият түрде калькуляторда 
Алыс шоқжұлдыздарды есептейтін еді. 
 
Жəне өздерін бөлген алыс кеңістік арқылы 
Олар бір біріне жымиятын –  
Бір құпияны, ең үлкен құпияны 
сақтағандай; 
жəне тіпті бір күні 
 
оның денесін адам төзгісіз азап кергенде, 
ол өзін əлемдегі ең бақытты əйел сезінді; 
құдай бұған жеткізді ғой: 
мойыл көздерімен менің анама 
оның туындысы қарап тұрды. 
 

* * *  
Жалғыздық мені сүйегіме шейін 
Мұз қылып, жаншығанда, 
Менің жауым келеді; 
Мен ешқашанда оны жүзінен 
Тани алмаймын. 
Жəне оның қалай киінетінін 
Біле алмаймын.                                        
 
Бүгін менің жауым 
Рыцарьға ұқсайды 
Ол мені келекелемейді 
Жəне ешбір маған ор қазбай, 
Семсермен қылыштасуды ұсынады. 
 
Мен өзімнің  
Мұны жауым қалайтындай 
Өмір сүрмейтінімді білемін. 
Өйткені əрбір күні 
Оның заңдарын бұзамын. 
Мен шаршадым, сондықтан 
Оны өлтіргім келмейді          
 
Бірақ менде тағы да амал қалмады:  
Қорқынышты қаруды 
Қос қолыммен қысам да, 
Шабуылға бірінші шығамын; 
Енді бізге ажырау қиын 
Жəне оның қарағаны 
Менің терімді күйдіреді. 
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Алайда мен жауымның көзіне 
Қарамауға тырысамын –  
Мені тек біздің семсерлеріміздің 
Жантүршігерлік əуені қызықтырады; 
Ол тек бір сəтке ғана 
толастайды, 
 
мықты соққыдан мен 
басым айналып, жерге құлағанда, 
жауым менің қауқарсыздығымды 
пайдалану үшін 
тым текті; 
ол мен есімді жиғанымды 
күтеді. 
 
Ол тіпті менің аяққа тұруыма 
Көмектеседі (азамат!); 
Мен жауыммен мақтанамын –  
Өзге жағдайда біз 
Ең жақсы достар бола алатын едік, 
Ал қазір мен оны 
Əлдеде өлтіре аламын. 
 
Ең бастысы, қаланың шуылына  
көңіл бөлмеу керек – 
естен айырылған автомобильдердің 
тормоздарының шиқылы да, 
жүргіншілердің баянсыз 
ерсілі-қарсылы ағылуы да, 
қатерлі қатеге əкелуге 
тиісті емес.  
Өйткені ол тек өлімге əкеледі. 
 
Оны айтасыз, мұнда, 
Мына қызық қуыста 
Біздің жекпе-жегімізге 
Түк қауіп жоқ. 
Тек менің жауым ғана 
Бұл жаққа жол біледі… 
Мына семсерлердің құлшынуы 
Мені əбден болдырды; 
 
Əрине, мен қазір 
Терді қаннан айыра алмаймын. 
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Бірақ соңғы нота шыққанша мен 
Біздің биімізді қайта-қайта 
Жалғастыруға тиіспін; 
Бəрі дұрыс – мұндай жекпе-жектер 
Əрқашанда адам төзгісіз 
Ауыр болған! 
 
Семсер маған кірді 
Өте сенімді жəне салмақты, 
Жер маған қарсы жақындап, 
Менің жүзімді жұтып жіберді... 
– сен қалайсың? Шыдай тұр, 
Мен қазір келемін, – деп жұбатты əйел 
Трубкада.  
 
– Ештеңе емес, – деп ернін сүйрең еткізді 
Менің жауым, – 
Енді бəрі өзгеше болады... 
– Сен не айтып кеттің? –  
Деп мазасызданды трубкада… 
Жоқ, бұл түс емес еді: еденде 
Оның жауының 
Пəрше-пəршесі шыққан  
Денесі жатты, 
 
Онан 
Ол 
Өз-өзін 
Танымауға 
Қауқары 
Жоқ 
еді.     
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Руслан Аканаєв (Алмати). Вечірній діалог. 
Алі Імамалі огли Гусейнов (Астана). Привал.  
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* * *  
  
Кеше мен жоқ болдым: 
Сүйікті əйел махаббатсыз қалды,  
винегрет – жеусіз, ал қайдағы «Реал» менің 
киевтік «Динамомды» жеңіп шықты. 
 
Жұмыста мен жоқпын,  
Үйде де сол, ал психбольницада 
Тек  –  Наполеон, Сталин 
Һəм Майкл Джексон  –  
Бірде-бір жексұрын, немесе ақын жоқ! 
 
Моргта таныс патологоанатом  
Тек кроссвордтарды шешуде:  
Марқұмдардың жоспары аса орындалған, 
сондықтан адамдар 
бір апта болды өлмей жүр. 
 
Бірақ мен үйренгем, жəне көршілердің 
Көңілі қалған: біздің керует 
Сықырламайды, өлеңдер 
Дауыс шығармайды,  
кактустер көктеуді қойған. 
 
«құдай ұрды!» дер едім мен, 
Егер табыла қойсам... 
Бірақ мен əлдеде жоқпын: 
Интернетте де, бір қора пішенде де, 
Аллы Мазурдың* шкафында да!  
 
Біздің аймақтағы достар 
Мені іздеуге штаб ұйымдастырған:                        
Мен былтырлары Спаста жоғалтқан 
Носкиларымды тапқан, 
Ал мені таба алмаған. 
 
Шие шарабының бір шелегін ішіп,  
ойға ол да сеп емес пе?  
Мені «жасылдардың» белсенділері тұтқындаған  
деген шешімге келген:  
біраз талдар менің кітаптарыма  
айналды емес пе? 
Енді ақындарды Конотоп пен Шепетовқа арасында 
Қарағайларға байлап, 
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Сатисфакция ретінде 
Өте əдепті түрде 
Миллион евро сұрайды дейді. 
 
Соны бірінші боп  
менен бастаған сияқты... 
мəссаған безгелдек: 
мұндай ақша үшін 
мен өз-өзімді ұрламас па едім! 
 
Ал милиция бұл өзгепланеталық 
Келімсектер деп ойлайды, 
Себебі беттері нарттай қып-қызыл 
Жəне көздері сондай тайғақ... 
Оңбаған ұрдажықтар –  
Ресей газына қомағайланғандар! 
 
Тек бірде бір есі дұрыс мент 
НЛОға гранат лақтырмайды –  
Одан да Ақ Үй, Кремль жəне Мариин сарайы 
Марспен келіссөз жүргізсін... 
 
Алайда, мен қайдамын? 
Құдай қоңызы балконда 
Сауылмаған, 
будильник кенеттен 
айқайға басады, 
ал көрші теріс киілген көйлекпен жүр.                             
 
Жəне оны қашан сабайтынын  
ешкім білмейді. 
Достары балгерге барып еді, 
Ал ол бір орама жіпті 
Жерге лақтырды да, 
Былай деді:                                    
 
«Сендер қалай бұны тарқатасыңдар, 
Егер ол əлі өз-өзін таппаса?!»                                                          
Достарға обал, маған да ұят –  
Барлықтың бір күні босқа өтті: 
 
Көршілердің ұйқысы қанбады, 
Сүйікті əйел виртуалды еркектерге 
Қарай алмайтын халге жеткен, 
Ал шыбындарды котлеттен ажырату беймүмкін! 



 90 

 
Бүгін мен жоқпын, 
Енді мен оған не істеймін? 
 
Қапа болмаңдар: 
Ертең басқа біреу жоғалады да, 
Оны міндетті түрде табады. 
 
Əрине, егер ол құдай қолдап 
Беймүмкін нəрсе жасай алмаса – 
Жəй ғана... 
Өз-өзінен қашып кетпесе.  
 
______________________ 
* Алла Мазур – «1+1» орталық украин телеарнасының танымал 

жүргізушісі,Сергей Дзюбамен бірге оқыған. 
 
 
 

 
 
 
Графіка уйгурського художника Максута Тівамова (Казахстан).  
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Кім Євген. Флірт. Вдале полювання 
(картини з циклу «Побут казахів»). 



 92 

* * * 
        Игорь Павлюкке 
              
Бүгін тағы шықпады күн нұр-көкке, 
Тыныштықтан тығындайсың құлақты. 
Тұншықпайын дегендей-ақ құр текке, 
Кір əйнекке соғылумен зыр қақтың. 
   
Қанатыңның ысқылын да сезбейсің, 
Ұмытумен болғансың ба, жол асқан? 
Саған аспан ұсынады жездей сын, 
Тексіздерде қайдан болсын ол аспан?        
 
Уақыт та мұнда ағашқа қағылған, 
Шіріп жатыр екінші сорт атанып. 
Өшіремін ескі файлдай... қағынған, 
Əлде қару тауып алып, атамын!..                                                                                
 

 
* * * 

Сен мені аспанға жібересің, 
Содан мен ғажайып жеңілдік сезінемін: 
Ұшып бара жатып, 
Əрбір тоғайға ғашық боламын, 
Жəне əрбір шөптен  
Аспан иісі сезіледі! 
 
Мен сенің еркіндіктен 
Масаң болған жартыңмын, 
Өйткені мен міндетті түрде 
Анау, төменде тұрған 
Кішкентай тентек қызға ораламын, 
Сенің аяғыңа момақан 
Жығылу үшін. 
 
Мен білемін, сен мені 
Нағыз еркек ретінде 
Мақтан тұтасың, 
Өйткені кейде 
Ең сұлу əйелдің өзінде де 
Өзіндік қағаз 
Жыланы болмауы мүмкін. 
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* * *  
 
Əйел кисель жағалауы бар 
Сүт өзені болатын... 
… бір адам ағынға қарсы 
Жүзді де... 
Суға батып кетті. 
 
Өзгесі өзенді 
Кешіп отпек болды, 
Ал тек аяғын сулап алғаны болмаса, 
Сүтке аузы жете алмады. 
 
Үшіншісі оны 
Жағалаудан ұстап алуға 
тырысты – 
оның өз үрмешегін 
лақтырғаны сонша, 
ол үзіліп тынды. 
 
Төртіншісінде  
Салтанатты моторлы қайық болды, 
Бірақ адамның өзі 
Түк жүзе алмайтын. 
Содан ол əйел не қалайтынын 
Ұғына алмады.                  
 
Бесіншісі мен алтыншысы 
Тек күрсінумен болды: 
«өй, осы қатындардан 
Бəлеге қалдық қой…» 
 
Ал сосын бір адам 
Суға кірді де... 
Əлі күнге шейін 
Кисель жағалаулары арасында  
Жүзеді. 
 
– Қалайша 
Сен  
Өзенді 
бағындырдың?! – деп 
таң қалады 
жолы болмағандар. 
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– Оны бағындыруға бола ма? – деп,  
Мырс етеді адам, –  
Мен тек тереңде жүзіп, 
Сүңгігенді 
ұнатамын. 
 

* * * 
Мен өз қаламда туғанда, 
Ол маған тұтас əлемдей 
Шексіз көрінетін. Ал содан мен өстім де, 
Менің қалам бірте-бірте 
Кішірейе берді – бір кезде ол 
Мүлде құртақандай боп кетті: 
Оның көшелері менің 
Аяқтарыма тарлық ететін;  
Ал оның аспаны ескі кепка сияқты 
Менің басымды қысатын. 
 
Мен өз қаламнан өсіп кеткенімді 
Түсінгенде, өзге қаланы іздеуге кеттім, –  
Мен оны əлі күнге шейін іздеймін, 
Өйткені мен, өкінішке орай, 
Барлық қалаларымнан тез өсемін. 
Мен бойымды толық түзей алмайтыныма үйрендім 
Жəне сондықтан үш орам еңкейемін. 
Бəлкім бүйте-бүйте 
Барлық əлем маған тарлық етеді? 
Мен өсудемін. Маған қанша ғалам қажет екен, 
Тарлықты сезінбеуім үшін?!      
 

* * * 
Жұмаққа қайтсақ, ондай мен де халді ұғам, 
Ал күнəдəн құтылдық па, төзімдім? 
Адам ата жете алмады дəл бұған, 
Хауа анаға ренжумен көз жұмды. 
 
Пенде болса, ой ісіне дарынсыз, 
Нұр-жарықтан қымбат оған бояма… 
«Есіттің бе, халқым?» десе, бəрі үнсіз, 
Сонша жарық адастырмай қоя ма? 
  
Жұмақ егер қымбаттаса, не көктер, 
Бұл жағынан ауыздайық қиялды!.. 
Қарай алмай əйелдерге еркектер, 
Періштелер тағы бізге ұялды.            
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* * *  
Жалқаулық пен аңқаулықты сүйемін –   
Комод асты жырық қана əлемім. 
Бəрі өтірік, саналса егер киелі, 
Құдай да аңыз, есептелсе əдемі.      
 
Құмда ғана қалдырамын өлеңді – 
Толқын оны қай алысқа апарар? 
Күн аптабы оңайлатар төлемді 
Жан қасқаны құтқарылуға тақаған.                            
                                                                                                                  
Лағнет жұмақ, құй тозақты кесеге, 
Бəрі ұйып, қандай таза мұздасын. 
Махаббатпен қанағатты көсегем, 
Өлеңдер де соғылады құзға шын... 
  

* * *  
Туған жерге бармағалы көп болды, 
Мен үшін тек күнің шығып, батады 
Сен жер асты магмасы боп толдың, 
Ал мен жаугер айдалада жататын. 
 
Кокжиекті қолмен сипап табамын, 
Көзді жұмып, көкке сенсем болғаны. 
Шындық – əйел, əрбір қымбат қадамы, 
Өзіңдей боп өссем деймін жолда мың. 
                            
Кемеңменен алып кетші алысқа, 
Ұғындық қой ұлдың да ардақ парқын біз! 
Алыстасың, тым алыста, алыста, 
Жоқ сүйіктім, аясаңшы жартыңды. 
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Олександр Колодін (Астана, Казахстан). Зачекалися.  

 

 

 
Сергій Бабяков (Алмати, Казахстан). Текелі. Весна. 
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Сергей Дзюба  
Украинаның ақыны, жазушысы, сыншысы, аудармашысы, жасөспірімдер  

жазушысы, журналист. 
20 қыркүйек 1964 жылы Украинаның Полтава обылысында Пирятин 

қаласында дүниеге келген. Тарас Шевченко атындағы Киев мемлекеттік 
университетінің журналистика факультетін бітірген. Украина жəне шет ел 
газеттерінде, журналдарында, радио, баспаларында қызмет істеген.  

Чернигов қаласында тұрады. «Черниговтык зердеуи орталық» 
халықаралық қоғами ұйымның төрағасы, Украина журналисттері ұлттық 
одағының Черниговтық қалалық ұйымының төрағасы, Украина 
университетінің Луцк адам дамуы институтының құрметті профессоры. 
Украина Ұлттық жазушылар одағының, Славян əдебиет жəне өнер 
институтының (Варна, Болгария), «Македония Презент» (Скопье, 
Македония) Халықаралық əдеби Академиясының мүшесі. 

Украина, АҚШ, Польшада шыққан жəне əйелі Татьяна Дзюбаға 
арналған 55 кітаптың авторы (бұл əлем əдебиеті тарихындағы жалғыз 
мысал). Көпетген халықаралық жəне ұлттық сыйлықтардың лауреаты.  

Сергей Дзюбаның шығармалары 60 тілге аударылған жəне 32 елде 
жарияланған. Оларды кітаптардан, газеттерден, журналдардан, теледидардан 
жəне интернеттен оқыған, тыңдаған жəне көрген адамдардың саны  бүкіл 
əлем бойынша екі миллионнан асқан.  

 
 
Татьяна Дзюба (Мурзенко)  
Украинаның ақыны, əдебиеттанушысы, журналист, педагог. 
19 шілде 1966 жылы Украинаның Черновица обылысы Кицман 

ауданының Брусница селосында дүниеге келген. Тарас Шевченко атындағы 
Киев ұлттық университетінің журналистика факультетін жəне Украина 
Ғылымдар Академиясының əдебиет институтының аспирантурасын бітірген. 
Филология ғылымдарының кандидаты, доцент. Украинаның ұлттық 
жазушылар жəне журналистер одақтарының мүшесі, «Македония Презент» 
(Скопье, Македония) Халықаралық əдеби Академиясының мүшесі.  

«Уақытқа икемдену» жыр жинағының (2000), «Салмақтың өлшемі 
ретіндегі талант» ғылыми кітаптың, «Халықтың шөлі жəне Отанның шөлі. 
XIX  ғасырдың екінші жартысының жəне ХХ ғасырдың бірінші үшбөлігінің 
көсемсөзі: ұлттық болмыс нұсқасы» монографиясының, көптеген əдеби-сыни 
жəне əдебиеттанушылық жарияланымдардың авторы (2012). Сонымен қатар 
Татьяна Дзюбаның өлеңдер жинағы АҚШ пен Польшада басылған.  

Көптеген халықаралық жəне ұлттық сыйлықтардың лауреаты. Татьяна 
Дзюбаның шығармалары əлемнің 60 тіліне аударылған жəне көптеген 
украиналық жəне шет ел басылымдарында шығарылған.    
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Кодар Ауезхан (Казахстан) – поет, прозаїк, культуролог, 
публіцист, перекладач казахської національної класики, кандидат 
філософських наук, академік Народної Академії Казахстану «Екологія». 
Пише казахською та російською мовами.  

Автор поетичних збірок казахською – «Қанағат қағанаты» («Царство 
спокою») (1994), «Оралу» («Повернення») (2006). Російською видав книгу 
віршів «Крылатый узор» (1991), герменевтичну збірку «Абай (Ібрагім) 
Кунанбаєв» (1996), поетичну книгу «Круги забвения» (1998); монографії 
«Очерки по истории казахской литературы» (1999), «Степное знание: очерки 
по культурологии» (2002); збірку віршів із паралельним англійським текстом 
«Цветы руин» (2004); книгу-компенідіум «Зов бытия» (2006) та «Антологию 
казахской поэзии в переводах Ауэзхана Кодара» (2006).  

У 2011 році випустив книжки «Исповедь» Магжана Жумабаєва у 
власному перекладі та «Встреча в поднебесье» до 20-ліття незалежності 
Казахстану. Поетичні збірки Ауезхана Кодара перекладені англійською та 
корейською мовами.  

За визначний внесок у державну програму «Культурна спадщина» 
нагороджений орденом «Парасат». Лауреат міжнародної літературної премії 
тюркського світу «Алаш» (2012), Міжнародної літературної премії імені 
Миколи Гоголя «Тріумф» (Україна, 2014). У 2013-му повість Ауезхана 
Кодара «Поріг неповернення» стала в Казахстані «Книгою року».  Член 
Міжнародної літературно-мистецької Академії України.  
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О художниках: 

Бексеит Тюлькиев (1955-1998) родился в ауле Каскасу Ленгерского 
р-на Южно-Казахстанской обл. Восьмиклассником он со своим полотном 
«Кокпар» принял участие в выставке профессиональных художников. О его 
даре заговорили профессионалы. Бексеит получил первую в жизни награду.   
Поступил в художественную студию в Чимкенте в 1972 году. А после армии, 
в 1976-м, – в Алматинское художественное училище имени А. Кастеева. Его 
студенческие работы были полны энергетики, необузданного вдохновения. 
Как один из лучших студентов, Бексеит Тюлькиев получил досрочное 
направление в Москву, в знаменитую Строгановку – Высшее художественно-
промышленное училище – на отделение интерьера. В Москве Бексеиту 
открылся огромный мир культуры. Но чем больше информации получал он о 
западном искусстве, культуре разных народов, тем сильнее в душе звучал 
голос Великой степи, где он сам родился. Бексеит Тюлькиев хотел поведать 
миру о своей родине, своем народе. Восточными единоборствами увлёкся во 
время учёбы в Москве. В результате стал известным спортсменом, 
владеющим карате, ушу, таэквондо, первым президентом Федерации 
таэквондо ВТФ РК, обладателем черного пояса (5-й дан). Профессиональная 
карьера Бексеита Тюлькиева складывалась блестяще: он становится 
лауреатом республиканского конкурса «Жигер», в 1988 году – лауреатом 
премии ЦК ЛКСМ Казахской ССР, заслуженным художником Казахстана. 
Бексеит Тюлькиев, вполне состоявшись профессионально, был всё же в 
начале большого пути. Незадолго до гибели он организовал и возглавил 
ассоциацию художников «Возрождение», став её президентом. В 1998 году 
погиб при невыясненных обстоятельствах.  

Максут Тивамов – уйгурский художник особой судьбы, поскольку 
дар к нему пришёл во второй половине жизни. Теперь он рисует только в 
состоянии озарения, когда образы так многозначны и переходят друг в друга, 
а то и вовсе обрываются на самом неожиданном месте. Внешне работы – 
очень сюрреалистичны, но в них есть и что-то сверху, вот это загадочное 
«сверху» и делает их работами М. Тивамова. 
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Посприяв: 
 

 
 

Кенжеєв Бахит (США) – відомий казахський письменник, пише 
російською. У 1982 році переїхав до Канади,  з 2006-го мешкає в Нью-Йорку. 
Народився 2 серпня 1950 року в Чимкенті. Автор багатьох поетичних книг, 
перекладених казахською, англійською, українською, французькою, іншими 
мовами. Створив романи «Плато», «Іван Безуглов. Міщанський роман»,  
«Золото гоблінів» та ін. Відзначений численними міжнародними нагородами, 
зокрема став лауреатом фестивалю «Київські лаври» (Україна, 2006). Член 
Міжнародної літературно-мистецької Академії України. 
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Китайською переклав Ярослав Щербаков 

Сергій Дзюба 
 
* * *  
(«На сріблястій долоні вічності…») 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
* * *  
(«На острові…»)   
 

 

 

(  

) 
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* * *  
(«Живіть довго…»)   
      

 

 

!  
 
 
 
* * * 
(«Заплакана красуня…»)  

 

 

 
 
 
 
* * * 
(«Люди, будь ласка, тихіше…»)  
 

 

, . 
 
 
 
* * * 
(«В кутку гітара, старенька-старенька…») 
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Тетяна Дзюба 
 
 
* * * 
(«День відступив вокзальним гармидером…»)        
  

 

. 

 

. 

 

 

 

 
 
 
 
* * * 
(«І буде тиша кольору надії…»)      
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* * * 
(«Час просочується сіллю…»)      
 

 

 

 

 

 
 

 -  

 

 
 
* * * 
(«Королівни завше дістаються дурням…»)  
 

 
 
* * * 
(«Дзвоню по телефонах…») 
 

 

 

 

 
 

 

500 Будд у шанхайському храмі Лунхуа (Китай)  



 105 

 
 

Щербаков Ярослав (Україна) – перекладач, науковець. Народився 
13 лютого 1986 року в Києві. Навчався в гімназії імені Тараса Шевченка з 
поглибленим вивченням французької мови. Закінчив магістратуру Інституту 
філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Зараз працює над кандидатською дисертацією. Сфера наукових інтересів – 
китайська література,  драматургія, поетика, археологія та історія китайської 
мови, філософська думка Китаю, буддологія. Ярослав Щербаков – викладач 
кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.   
 
 

 
 
Великий китайський мур 
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Три роки, чотири місяці і десять днів тривала подорож українського 
мандрівника-екстремала Михайла Павлюка країнами Азії. За цей час він 
проїхав автостопом Росію, Казахстан, Китай, Лаос, Камбоджу, Таїланд, 
Малайзію, Індонезію, Бруней, Східний Тимор, Філіппіни, В’єтнам, – понад 80 
тисяч кілометрів! Самотужки, без провідників-тубільців, ризикуючи 
життям, підкоряв вершини найнебезпечніших вулканів, пройшов пішки сотні 
кілометрів лісовими нетрями і спав у наметі, насолоджуючись чарівною 
екзотикою нічних джунглів. Найвродливіші місцеві дівчата не раз 
пропонували мандрівникові взяти їх заміж, однак Михайло вирішив: ще не 
час, і повернувся додому. Щоб незабаром вирушити в нову мандрівку Азією.  
Михайло Павлюк – герой повісті Сергія Дзюби «Автостопом з Європи – в 
Океанію!». 
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Світлини українського мандрівника-екстремала Михайла Павлюка. 
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       Світлини українського мандрівника-екстремала Михайла Павлюка. 
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Корейською переклала Вікторія Жила 
 
    Сергій Дзюба 
 
    * * *  
    («На сріблястій долоні вічності…») 
 
         

         

        

        

        . 

       
        

         .  

     
    * * *  
    («На острові…»)   
 

          

         

           . 

         

       . 

 
    * * *  
    («Живіть довго…»)   
      
      ,    . 

        

       . 
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    * * * 
    («Заплакана красуня…»)  
 

         

          

      . 

 

    * * * 
    («Люди, будь ласка, тихіше…»)  
 

      . 

      . 

       . 

 

    * * * 
    («В кутку гітара, старенька-старенька…») 
 

         

       .  

 

 
 

У заповіднику перелітних птахів на острові Хондо (Корея). 
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    Тетяна Дзюба 
 
    * * * 
    («День відступив вокзальним гармидером…»)        
 
          

          

       . 

        

          

         

        . 

 

    * * * 
    («І буде тиша кольору надії…»)      
 

         . 

         . 

          . 

          . 

           

          . 

 

    * * * 
    («Час просочується сіллю…»)      
 

         

       . 
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      , , 

      ,  

         

      .  

 

      . 

        

      . 

 

    * * * 
    («Королівни завше дістаються дурням…») 
 

        

         . 

 

    * * * 
    («Дзвоню по телефонах…») 
 
       . 

         , 

           

       . 

 

     Zhyla Viktoria   1982  . 1998-2003    

      . 2004  

  2006     . 9  2007   

     .   



 116 

  
 

Жила Вікторія (Україна) – перекладач, аспірант Інституту 
філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  
Народилася у 1982 р. в Чернігові. У 2003 році закінчила КНУ імені Тараса 
Шевченка –  здобула кваліфікацію магістра філології, фахівця з корейської 
мови та літератури. У 2004-му та 2006-му роках проходила мовне стажування 
у Республіці Корея. З вересня 2007 р. працює асистентом на кафедрі 
китайської, корейської та японської філології Інституту філології КНУ імені 
Тараса Шевченка.  

 
Посприяв:  
 
Кім Суквон (Південна Корея) – перекладач, кандидат філологічних 

наук, доцент Інституту філології Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Переклав корейською мовою і протягом п’ятнадцяти 
років видав у Південній Кореї три великі збірки віршів Кобзаря.       

 

  
 

У Національному парку Кореї  
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Кримськотатарською переклав Сейран Сулейман  
 

Сергей Дзюба  
 

* * *   
Менгуликнинъ кумюш авучында 
уфакъ къызчыкъ 
ай тарагъы иле 
орьме сачларыны тарай 
ве назлы айнеге бакъып, 
озь юзюни коралмай: 
 
О айнеде къалды тек 
эвельки бакъышы эм де 
беллисиз къадыннынъ 
бурюшкен бети. 
 

* * *   
Даа денъизге догъру  
къачып кетмеген 
уфукъ бетте,  
бем-беяз къаялар 
арасында къысылгъан, 
Авва ананынъ козьяшлары 
киби узакъ бир адада, 
 
музыка 
озюне сыгъынакъ тапкъан, 
Эркекнен Къадынны 
Яратмакъ ичюн. 
 

* * *  
Чокъ яшанъыз да, 
аз язынъыз 
ве Кокни 
гунахкяр  
сайманъыз. 
 

* * *   
Агълагъан дюльбер къыз: 
кирпиклеринден акъкъан 
козьяшлар боюнджагъы 
кок къушагъыны 
эгильтип алгъан. 
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* * *  

Адамлар, 
риджа этем, шамата этменъ – 
денъиз сеси эшитильмей.  
 

* * *  
Кошеде гитара, 
эскиден-эски, 
бир бала киби 
чекишип тура.  
 
 

Татьяна Дзюба  
 

* * *  
Кунь бирден дагъылды, 
тыпкъы вокзалдаки 
къалабалыкъ киби; 
кольгелер, гедже  
чыкъмаз аралыкъкъа 
кетирген ёллар киби 
узундан-узун, 
анна карениналар кучюклешкен, 
олар муаммалардан 
къуртулыш тапар, 
амма о анджакъ сабагъа къадар. 
 

* * *  
Сюкют олур умют тюсюнде, 
тынчлыкъ олур бахт тюсюнде, 
экиге болюнген алма тюшер, 
эки ярымыны да эки севда ер, 
олар дал артында агълагъан  
ве озюнинъ эски авитаминозыны  
лянетлеген Авваны корьмезлер. 
 

* * *  
Заман туз киби тёкюле, 
Къадим сааттан тёкюльген къум киби, 
 
Якъа, куйдюре, яраны къозгъай, 
Ве сонъ узакълаша, дагъыла, – 
Денъизге чевриле, 
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Онда хатыралар далгъасында 
Салланмакъ хошунъа келе. 
 
Амма, языкъ, бу ал чокъкъа сюрмез, 
Чюнки инсан огълу къарада яшай. 
 
Къарада исе денъиз – туздыр... 
 

* * *  
Къыраличелерге саип 
диванелер 
даим, –  
буны исбатлай 
халкъ икмети.  
 

* * *  
Эзберден бильдигим номерлерге 
трубканы ич кимсе котермез 
бир маальде телефон ачам. 
Шу аньде чокътан эшитмекни  
Арз эттигим давушны эшитем. 
 

Къырымтатар тилине Сейран Сулейман терджиме этти 
 
 

Сергей Дзюба, 
украин шаири, несирджи, публицист, бала языджысы, драматург, 

терджиман, такълидчи, тенъкидчи 
 
Сергей Дзюба 1964 сенеси сентябрь 20 куню Полтава виляетининъ 

(Украина) Пирятин шеэринде дюньягъа кельди. Тарас Шевенко адына Киев 
девлет университетининъ журналистика факультетини битирди. Украинада 
ве четэльде газета, меджмуа, радио ве нешриятларда чалышты. Ордуда 
хызмет этти (едек майор). Ал-азырда Чернигов шеэринде яшай ве чалыша. 
Журналистлер, языджылар ве ильмий хадимлернинъ «Чернигов 
интеллектуаль меркези» джемаат тешкилятынынъ президенти, Украина 
Журналистлери миллий бирлиги Чернигов шеэр тешкилятынынъ реиси, 
«Украина» университети Луцк инсан икнишафы институтынынъ 
профессоры, Украина Языджылары миллий бирлигининъ азасы.   

О, 55 китапнынъ муэллифидир. Китапларнынъ эписи рефикъасы – 
языджы, журналист ве эдебиятшынас Татьяна Дзюбагъа багъышлана 
(мутехассысларнынъ фикириндже бу, дюнья эдебияты тарихында ильк дефа 
расткельген бир адиседир). Бунынъ киби де, Сергей Дзюба 36 
радиопьесанынъ муэллифи, режиссёр-саналаштырыджысы ве баш 
роллернинъ иджраджысы ола. О, земаневий украин шиириети ве несирине 
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аит 10 антологиянынъ тертип этиджиси ве нашири, белорус тилинден 
терджиман, йырларнынъ муэллифдеши сайыла. Бир чокъ халкъара ве миллий 
мукяфатларнынъ лауреаты.  

Сергей Дзюбанынъ эсерлери 32 мемлекетте 60 тильге терджиме 
этильгенлер. Оларны интернет вастасынен бутюн дюнья боюнджа эки 
миллиондан зияде адам китапларда, газета ве меджмуларда окъугъан, 
радиода динълеген ве телевидениеде бакъкъан. 
 
 

Татьяна Дзюба, 
украин шаиреси, тенкъидчи, эдебиятшынас, журналист, педагог  
 
Татьяна Дзюба (Мурзенко) 1966 сенеси июль 19-да Черновицк 

виляетининъ (Украина) Кицман районындаки Брусница коюнде догъды. 
Тарас Шевенко адына Киев девлет университетининъ журналистика 
факультетини эм де Украина миллий илимлер академиясынынъ Эдебият 
институтынынъ аспирантурасыны битирди. Тарас Шевенко адына Киев 
девлет университети Журналистика институтынынъ докторанты, филология 
илимлери намзети, доцент. Украина Языджылары миллий бирлигининъ 
азасы ве Украиа Журналистлери миллий бирлигининъ азасыдыр.   

«Замангъа аккомодация» (2000) шиирлер джыйынтыгъынынъ, 
«Истидат чеки ольчюси оларакъ» (2008) ильмий китабынынъ, «Халкъ арзусы, 
Ватан арзусы. Х1Х асырнынъ экинджи ярысы-ХХ асырнынъ башы: миллий 
айниет модели» (2012) монографиясынынъ эм де бир чокъ эдебий-тенкъидий 
ве эдебиятшынаслыкъ публикацияларнынъ муэллифи. «Чечек чобанлары» 
(1999) ве «Чернигов станциясы» (2002) адлы земаневий украин шиириет 
антологиялары, «Мелеклер ичюн къаве» (2002, 2004) джыйынтыгъынынъ 
тертип этиджиси ве муэллифидир. Бунынъ киби де, Сергей Дзюба ве 
бестекяр Николай Збарацкий иле берабер бир сыра тюркюлер язды, белорус 
тилинден терджимелер япты.  

Бир чокъ халкъара ве миллий мукяфатларнынъ лауреатыдыр. Татьяна 
Дзюбанынъ эсерлери дюньянынъ 60 тилине терджиме этильди ве украин эм 
де четэль неширлеринде басылды. 
 

Къырымтатар тилине Сейран Сулейман терджиме этти 
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Сулейман Сейран (Україна) – кримськотатарський письменник. 
Народився  18 лютого 1979 року в Узбекистані – в місті Кува Ферганської 
області. В 1991-му переїхав до Криму. Учився в Красногвардійському 
приватному турецькому чоловічому ліцеї для обдарованих дітей (1994-1996). 
В 2002 році закінчив філологічний факультет Кримського інженерно-
педагогічного університету (спеціальність – філолог-тюрколог). Зараз 
працює в республіканській газеті «Янъы дюнья» («Новий світ»). Член 
Асоціації «Маарифчи» («Просвітитель»). З 2003 року – член Національної 
спілки письменників України.  

Автор поетичних збірок віршів: «Уч, къальбим» (Сімферополь, 2003), 
««Сенинъ козьлеринъде йылдызлар корьдим / У твоїх очах я зорi бачив» 
(Київ, 2003), «Джемден бир авуч» (Сімферополь, 2007). Твори Сейрана 
Сулеймана надруковані в багатьох збірниках та журналах України, 
Туреччини й Азербайджану. Його вірші і оповідання увійшли до антологій 
поезії та прози кримських татар: «Кунештен бир парча / Окрушина сонця» 
(Київ, 2003) і «Къарылгъачлар дуасы / Молитва ластівок» (Київ, 2006).   

Учасник міжнародних симпозіумів і фестивалів в Україні, Туреччині, 
Узбекистані та Азербайджані. Переможець Міжнародного літературного 
конкурсу імені Махмуда Кашгарі (Анкара, Туреччина). Лауреат Міжнародної 
літературної премії імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» 
(Україна, 2014).  

З 1 листопада 2014 року – член Міжнародної літературно-мистецької 
Академії України. 
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Ханський палац у Бахчисараї  (півострів Крим, Україна, 19 липня 2015 року)  
      

     
 
Той самий Фонтан сліз…             Печерне місто «Тепе-Кермен» 
 

Світлини з архіву Сейрана Сулеймана   
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Латиною переклала Валентина Миронова 
 

Сергій Дзюба 
 

*** 
In argentea aetatis palmea 

parva filia 
pectine lunari 

canities pectinat 
et in fastidio speculo 

suam faciem non videt. 
Id suum visns 

Et ruga incognitae feminae. 
 
  

*** 
In insula, 

longa, ut lacrinae Evae,  
compressa complexis nivalium montium 

sit, ut potest capere horizontis, 
sic hic non fugit in mare, 

musica custodiam quaesivit, 
ut Virum et Feminam gignitura esset. 

 
*** 

Multos annos vivite, 
parva verba scribite, 

caelum in peccatis non accusate. 
 
 

*** 
Insignis formae lacrimata mulier: 

cilii margaritis lacrimarum 
arcum caelestis declinaverunt.  

 
 

*** 
Populi, rogo, tacite –  

mare non auditurum esse. 
 

*** 
In angulo cithara, 

senis – senis, ut puer 
grave stat. 
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Миронова Валентина (Україна) – науковець. Народилася 24 
березня 1963 року. Кандидат філологічних наук, доцент. Закінчила факультет 
романо-германської філології Київського державного університету імені 
Тараса Шевченка у 1985 році, отримавши кваліфікацію «філолог, викладач 
французької та латинської мов і літератур, перекладач». У 1998 р. екстерном 
закінчила філологічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка й отримала 
кваліфікацію «філолог, викладач української мови і літератури».  

У 1999-му захистила кандидатську дисертацію на тему «Граматичні 
особливості латинської актової мови XV-XVI століть в Україні (на матеріалі 
гродських і земських судових актів Галицької, Сяноцької, Перемишльської і 
Львівської адміністративних округ Галицької Русі)» зі спеціальності 10.02.14 
– класичні мови, окремі індоєвропейські мови.   

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 
працює з 1985 року – викладачем, з 1994 р. – старшим викладачем, з 1999 
року – доцентом кафедри загального мовознавства та класичної філології.  

Викладає курси: «Вступ до класичної філології», «Історія латинської 
мови», «Латинська мова», «Латинська текстологія», «Середньовічна латина», 
«Середньовічна латина в Україні». У 1993-му отримала премію імені Тараса 
Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 
публікацію першого в Україні українськомовного підручника для студентів-
істориків «Латинська мова» (Київ, 1993) (у співавторстві з Н. М. Яковенко). 
У 2002 р. на Всеукраїнському форумі видавців підручник «Латинська мова» 
(Львів, 2002) (у співавторстві з Н. М. Яковенко) був нагороджений дипломом 
як «Кращий підручник для вищих навчальних закладів».   
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Учасник науково-дослідної роботи кафедри загального мовознавства та 
класичної філології – проект «Класичні та сучасні мови у контексті 
пріоритетів нової антропологічної парадигми у мовознавстві: теоретичні 
постулати і практика вивчення» (грант Державного фонду фундаментальних 
досліджень при МОН України). Брала участь у проектах: «Актова латина як 
компонент мовно-культурної ситуації в Україні XV-XVI століть» (грант 
Американської Ради наукових товариств у сфері гуманітарних наук (ACLS) 
(2001-2002 рр.), «Лабораторія наукового проекту» Міжнародного фонду 
«Відродження» (2004). Проходила стажування за програмою «Середньовічні 
студії» у м. Брно (Чехія) (2003). Сфера наукових зацікавлень: латинська мова 
доби Середньовіччя та Нового часу, історія латинської мови, народна латина, 
історія східноєвропейського Середньовіччя.  

Автор 60-ти наукових праць та навчально-методичних розробок.  
 

 
 

Караваджо. «Лютніст», бл. 1595 р. 
(музей Метрополітен, Нью-Йорк) 
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Надписи на Чорному камені (Lapis Niger). Один із найдавніших текстів 

латинською мовою (VI–V ст. до н. е.). Текст записаний бустрофедоном. 
 

 
 

    Гварді. «Виставка дивини на площі Сан Марко в Венеції» (XVIII ст.).  
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    Латиною переклав Олександр Левко 
 

Тетяна Дзюба   
 

          *** 
Dies abiit strepitu ferriviariae stationis –   
Et umbrae longae factae sunt, ut orbitae, 
Quae ducunt in fundulam noctis. 
Eas transeunt feminae, 
Minutae Annae Careninae, 
Quibus liberatio problematum 
Promissa est solum ad mane. 
 
  *** 
Et erit tranquillitas coloris spei, 
Et erit quies coloris felicitatis, 
Et cadet malum ruptum bifariam, 
Partes ejus pares edent felices amantes, 
Et non conspicient inter ramos Evam lacrimosam, 
Quae maledixit suam antiquam avitaminosem. 
 
  *** 
Tempus effluit sale, 
Ut arena ex vetustissima clepsydra. 
 
Urit, exurit, incendit. 
Sed postea emovit, dissolvitur, – 
et fit mare, 
In quo bonum est fluitare 
undis memoriarum. 
 
Misereor, quod non diu, 
Homines enim vivunt in terra. 
Ubi mare – ibi sal... 
 
  *** 
Filias regis semper capiunt stulti, – 
Persuadet populi 
Sapientia. 
 
  *** 
Telephonicos numeros indo telephono suo, 
Quos scio per memoriam, 
Eo tempore, in quo nemo respondet. 
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Tunc possis audire in responsum solum id, 
Quod tam diu vis audire. 
 

 

 
 
Олександр Левко (Україна) – науковець. Кандидат філологічних 

наук, доцент. Народився 26 листопада 1985 р. У 2007-му закінчив Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, отримавши кваліфікацію – 
«магістр філології, фахівець із класичних мов, української мови та 
літератури». В Інституті філології Київського національного університету  
імені Тараса Шевченка працює з 2009-го, нині – доцент кафедри загального 
мовознавства та класичної філології. Викладає курси: «Грецька текстологія», 
«Латинська текстологія», «Давньогрецька лексикологія», «Давньогрецька 
мова», «Латинська мова».  

Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Мовний феномен грецької 
патристики золотої доби: когнітивно-дискурсивні виміри» зі спеціальності 
10.02.14 – класичні мови, окремі індоєвропейські мови.  

Сфера наукових зацікавлень: грекомовна патристика, елліністика, 
давньогрецька література, ранньохристиянська література, діалог античності 
та християнства у літератури та філософії, лінгвокультурологія, когнітивна 
лінгвістика, дискурсологія, українські переклади ранньохристиянської та 
патристичної літератури з давньогрецької та латини. 
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Гварді. «Книжкові крамнички на березі Венеції» (1760). 
 

 
 
Гварді. «Санта Марія делла Салюте в Венеції» (середина XVIII ст.) 
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Латиською переклав Імант Аузінь 
 
Tatjana Dzjuba 
 

* * *  
Diena prom kā stacijas jezga – 
Un ēnas kļuvušas garas kā sliedes, 
Kas nakts strupceļā vada. 
Pāri sliedēm iet sievietes, 
Paseklinājušās annas kareņinas, 
Kurām glābiņš no problēmām 
Garantēts tikai līdz rītausmai. 
 

* * *  
Un būs klusums cerības krāsā, 
Un būs miers laimes krāsā, 
Un nokritīs ābols, 
Divi daļās šķeldamies, 
Un tās pusītes apēdīs laimīgi mīlnieki, 
Nepamanot aiz zariem noraudājušos Ievu, 
Kas nolād savu senseno avitaminozi. 
 

* * *  
Laiks aiztek kā sāls,  
Kā smilts senlaiku pulkstenī. 
 
Sveļ, dedzina, sūrst. 
Bet tad attālinās, izkūst, – 
Un pārtop jūrā, 
Kurā labi šūpoties 
Atmiņu viļņos. 
 
Žēl tikai – neilgi, 
Jo ļaudis taču dzīvo uz sauszemes, 
Kur jūra ir sāls... 
 

* * *  
Princeses vienmēr tikušas muļķīšiem, –  
pārliecina tautas 
gudrība. 
 

* * *  
Zvanu uz tālruņu numuriem, 
Kurus zinu no galvas, 
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Stundās, kad neviens nepacels klausuli. 
 
Tikai tad var izdzirdēt to, 
Ko tik sen jau vēlējies dzirdēt. 
 

Sergijs Dzjuba 
 

* * *  
Uz mūžības sudrabainās plaukstas  
maza meitenīte 
izsukā pīni 
ar mēness ķemmīti 
un untumainajā spogulī 
nesaredz savu seju: 
 
tur viņas skatiens 
un svešas Sievietes 
vaibsti. 
 

* * *  
Uz salas,  
kā Ievas asaras tālas, 
iekļautas žilbīgi baltu 
klinšu skavās 
tā, ka var notvert apvārsni, 
ja vien tas neieplūst jūrā, 
 
atradusi patvērumu  
mūzika –  
lai radītu  
Vīrieti  
un Sievieti. 
 

* * *  
Dzīvojiet ilgi,  
rakstiet maz 
un nevainojiet Debesis 
grēkos. 
 

* * *  
Noraudājusies skaistule:  
skropstas  
ar asaru zīlītēm 
piebūrušas 
varavīksni. 
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* * *  

Ļaudis, lūdzami,  
klusāk – 
nedzird jūru. 
 

* * *  
Kaktā ģitāra  
vecum veca, 
kā bērnam 
tai nostāvēt grūti. 
 

No ukraiņu valodas atdzejojis Imants Auziņš   
 

 
 

  
 

Поет Імант Аузінь обожнював красуню Ригу. 
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Видатний  латиський поет Імант Аузінь із дружиною, письменницею 
Іриною Цигальською.  

 
Аузінь Імант (Латвія) – поет, літературний критик, перекладач. 

Народився в 1937 р. Дебютував у 1956 році. Закінчив історико-філологічний 
факультет Латвійського університету. Працював у редакціях газет і журналів, 
у видавництві, очолював Спілку письменників Латвії (1989-1992).  

У Латвії побачили світ близько тридцяти його збірників віршів і поем, 
п’ять книг мініатюр і замальовок, чотири книжки літературно-критичних 
статей та есеїстики. Поезії Іманта Аузіня перекладені п’ятнадцятьма мовами, 
зокрема українською. Російською видано чотири книжки, а також – вибране 
«Стихи» (М.: Художественная литература, 1987). Він перекладав поезію 
різних народів – російську, литовську, чеську, українську та ін., зокрема 
лірику Михайла Лермонтова, Тараса Шевченка, Олександра Блока, Марини 
Цвєтаєвої, Максима Рильського, Вітезслава Незвала, Олександра Кушнера, 
Олжаса Сулейменова, Рауля Чілачави, Олексія Довгого...  

Поезія Іманта Аузіня відзначена Державною премією (1977), преміями 
імені Віліса Плудоніса (Латвія,1990), Ояра Вацієтіса (2007), Міжнародною 
літературною премією імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» 
(Україна, 2013).  

21 серпня 2013 року класик сучасної латиської літератури відійшов у 
вічність.  



 134 

Посприяла: 
 
Цигальська Ірина (Латвія) – письменниця, перекладач латиської 

літератури. Народилася в 1939 р. Серед книг останніх років: «Рижский 
бродвей» – оповідання (2003), «Все судьбы трагические» – есеїстика (2009), 
«Оглашенная» – повісті і оповідання, замальовки про спільний життєвий і 
творчий шлях із латиським поетом Імантом Аузінем (2012). Серед книг 
перекладів: документальний роман Аніти Лієпи «Эксгумация» (1998), 
трилогія Візми Белшевіци «Билле» – частини перша та друга (2000), «Эта 
дивная молодость Билле» – частина третя (2002). Упорядник і головний 
редактор восьми випусків «Рижского альманаха»: книги 1-5 (1992-1998), 
книги 6-8 (2011-2012). Оповідання перекладалися латиською і українською 
мовою. Член Міжнародної літературно-мистецької Академії України. 
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Литовською переклала  Інга Крукаускене  
(творчий псевдонім – Іnga Dream)  
 
Сергій Дзюба 
 
* * * 
(«На сріблястій долоні вічності…») 

 
Sidabriniame amžinybės delne 
Maža mergaitė 
Plaukus šukuoja 
Mėnulio šukomis 
Ir kaprizingame veidrodėlyje 
Nemato savo veido: 
 
Ten jos  žvilgsnis 
Ir raukšlytės 
Nepažįstamos Moters. 
 

* * * 
(«На острові…») 

 
Saloje, 
tolimoje, kaip Ievos ašaros, 
suspaustoje glėbyje 
akinamai baltų uolų 
taip, kad galima pagauti 
horizontą, 
jei jis nepabėga į jūrą, 
 
rado prieglobstį 
muzika –   
Kad sukurti 
Vyrą 
ir Moterį. 
 

* * * 
(«Живіть довго…»)  

 
Gyvenkite  ilgai, 
rašykite mažai 
ir nekaltinkite  Dangaus 
dėl nuodėmių. 
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* * * 
(«Заплакана красуня…»)  

 
Užsiverkusi gražuolė: 
blakstienos 
ašarų karoliukais 
užbūrė vaivorykštę. 
 

* * * 
(«Люди, будь ласка, тихіше…»)  

 
Žmonės, 
maldauju, tyliau –  
jūros nesigirdi. 
 

* * * 
(«В кутку гітара…»)  

 
Pasenusiai 
gitarai kampe, 
kaip vaikui 
Stovėti sunku.  

 
 
Тетяна Дзюба 
 
* * * 
(«День відступив вокзальним гармидером…») 

 
Diena atsitraukė  stoties klegesiu –   
Ir šešėliai pasidarė ilgi, kaip bėgiai, 
Vedantys  į nakties aklavietę. 
Juos kerta moterys, 
Susmulkėjusios anos kareninos, 
Kurioms išsivadavimas nuo problemų  
Garantuotas tik iki aušros. 
 

 
* * * 
(«І буде тиша кольору надії…») 
 

Ir  bus  tyla vilties spalva, 
Ir bus ramybe laimės spalva, 
Ir kris obuolys, suskylęs per pusę, 
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Jo puseles  suvalgys laimingi  įsimylėjėliai, 
Ir nepastebės už šakų užsiverkusios Ievos,   
Prakeikusiai  savo seną avitaminozę. 
 

 
* * * 
(«Час просочується сіллю…») 

 
Laikas  byra druska 
Kaip smėlis  iš  pačių  seniausių laikrodžių, 
 
Jis degina, išdegina, kraujuoja. 
Ir tada tolsta – ištirpdamas 
Ir pavirsdamas jūra, 
Kurioje gera suptis 
Ant prisiminimo bangų. 
 
Tik gaila – ne ilgai, 
Nes žmonės gyvena sausumoje, 
Kur jūra – druska ...  
 

 
* * * 
(«Королівни завше діставались дурням…»)  
 

Caraitės visą laiką atitekdavo kvaileliams, – 
tikina liaudies 
išmintis. 
 

 
* * * 
(«Дзвоню по телефонах…») 
 

Skambinu telefonais, 
Numerius kurių žinau atmintinai,  
Tuo laiku, kai niekas nekelia ragelio. 
Tiktai tada galima išgirsti juose tai, 
Ką nori išgirsti senų-seniausiai. 
 
  

Литовською переклала Інга Крукаускене  
(Inga Dream)     

  



 138 

   
 

Крукаускене Інга (Inga Dream) (Литва) – поетеса, прозаїк. 
Народилася 1966 року в Одесі, у чотирнадцять років переїхала до Литви. 
Закінчила філологічний факультет Вільнюського державного університету. 
Працювала вихователем в школі-інтернаті, службовцем у Відділі безпеки 
Незалежної Литви, в службі охорони Президента.  Популярний бізнес -тренер  
міжнародного класу. Автор поетичних та прозових книжок («Мрій і дій», 
«Подаруй собі Рай», «Дивися мені в очі, там побачиш душу», «Тобі», 
«Золото моєї зрілості» та ін.), аудіокниг і понад сорока пісень. Пише 
російською мовою. Книги видані українською, російською, литовською, 
польською, англійською мовами. Член Національної спілки письменників 
України, Міжнародної асоціації письменників і публіцистів, Слов’янської 
літературно-мистецької Академії (Болгарія). Мама п’ятьох дітей. У 2013 році 
за подвижницьку літературну діяльність та створення позитивного іміджу 
України в Литві нагороджена Міжнародною літературною премією імені 
Григорія Сковороди «Сад божественних пісень». З 2014 р. член Міжнародної 
літературно-мистецької Академії України.  
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На творчому вечорі Інги Крукаускене в Києві (2014 рік) .  
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Тетяна і Сергій Дзюби побували у Вільнюсі. Костьол святої Анни. 
 

 
 
Славетна вежа Гедиміна у столиці Литви. 
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Вільнюс. Старе місто. 
 

 
Президентський палац.  
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Македонською переклала Віра Чорний-Мешкова  
 

Сергиј Ѕјуба  
 
* * * 
 
На сребреникавата дланка на вечноста  
малечкото девојче 
ја чешла косата 
со месечевото чешле 
и во каприциозното огледалце 
не го гледа своето лице: 
 
Таму е нејзинот поглед 
и брчките 
на непознатата 
Жена. 
 

 
Малюнок української художниці Анни Багряної. 
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* * *  
 
На островот 
далечен, како солзите на Ева, 
притиснат од прегратките  
на заслепувачко-белите карпи 
така, што може да се фати  
хоризонтот ако тој не бега во морето, 
 
си најде прибежиште 
музиката – 
за да ги создаде 
Мажот 
и Жената. 
 

 
Малюнок української художниці Анни Багряної. 
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* * * 
 
Живејте долго, 
пишувајте малку 
и не го обвинувајте Небото 
за гревовите. 
 
* * * 
 
Расплакана убавица: 
трепките 
со ѓерданчиња од солзи 
го привлекоа 
виножитото. 

 
Малюнок української художниці Анни Багряної.  
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* * *  
 
Луѓе, 
ве молам, потивко – 
не се слуша морето. 
 
 
* * * 
 
Во ќошето е гитарата, 
стара-прастара, 
како дете 
стои тешко. 
 

од украински јазик превела: Вера Чорниј-Мешкова 
 

 
 

Церква святого Климента в Скоп'є (Республіка Македонія). 
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Тетјана Ѕјуба 
 

* * *  
 
Денот бега по железничкиот неред – 
И сенките станаа долги како железничката пруга, 
Што води во ќорсокакот на ноќта. 
Неа ја пресекуваат жените, 
Безначајни ани карењини, 
На кои избавувањето од проблемите 
Им е гарантирано само до разденувањето. 
 

 
 
Малюнок української художниці Анни Багряної. 
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* * * 
 
И ќе биде тишина на бојата на надежта, 
И ќе биде спокој на бојата на среќата, 
И ќе падне јаболкото, парчосувајќи се надве, 
Неговите половинки ќе ги изедат среќните вљубени, 
И не ќе ја забележат зад гранките заплаканата Ева 
Која ја проколна својата дамнешна авитаминоза. 
 

 
 
Малюнок української художниці Анни Багряної. 
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* * * 
 
Времето се истура како сол, 
Како песокот на најдамнешниот часовник, 
 
Гори, пече, тлее. 
А потоа се оддалечува, се растворува, – 
И станува море  
Во кое е добро да се нишаш 
На брановите од сеќавањата. 
 
Жално е само накратко, 
Зашто луѓето живеат на копното, 
 
Каде што е морето, таму е солта....  
 

 
Малюнок української художниці Анни Багряної. 
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* * * 
 
Принцезите секогаш  ги добиваа глупаците, – 
така не убедува народната 
мудрост. 
 
* * *  
Ѕвонам на телефоните 
Чии броеви ги знам напамет, 
Во време кога никој не ја крева слушалката. 
Само тогаш можеш да го чуеш од нив тоа 
Што сакаш да го слушнеш одамна.  
 

од украински јазик превела: Вера Чорниј-Мешкова 
 

 
 

Чорний-Мешкова Віра (Македонія) – письменниця, перекладач, 
журналіст, громадський діяч. За національністю – українка. Народилася  
25 квітня 1963 року в м. Інгія, Воєводина (колишня Югославія). Закінчила 
економічний факультет університету імені Святих Кирила та Мефодія в  
м. Скоп’є й Інститут української філології Національного педагогічного 
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університету імені Михайла Драгоманова в Києві. Нині вона завершує роботу 
над кандидатською дисертацією. Член Національної спілки письменників 
України (з 25 грудня 2006 р.),  Спілки письменників Македонії (з 19 жовтня 
2007-го), Союзу перекладачів Македонії, а також Міжнародної літературно-
мистецької Академії України (з 1 листопада 2014 р.).   

З 1984 р. займається громадською діяльністю в організаціях есперанто 
«Железнічар», Союзі есперантистів Македонії MEL і Югославському Союзі 
есперантистів JEL (на посадах секретаря та президента молодіжної частини 
JEJA). Поширення усіх її книжок мовою есперанто здійснюється через 
Світову есперантську організацію UEA в Роттердамі. З 2002-го працює 
референтом із питань культури та гуманітарного співробітництва і 
перекладачем у Посольстві України в Македонії. В 2003 р. обрана на посаду 
секретаря Громади українців у Республіці Македонія імені Лесі Українки.  

У 2006-му українською мовою побачила світ її поетична збірка 
«Київські епіграми» (вперше у Республіці Македонія було надруковано 
книжку українською). Автор збірок поезії македонською мовою: «Пластови 
во малого сонце» («Пласти в малому сонцю»), «Жолти зрна – белоплота 
дама» («Жовті зерна – білолиця дама»), «Зорница» («Зірниця»), «Еделвејс во 
долапот» («Едельвейс у стінній шафі») (Скоп’є); мовою есперанто: «Stupoj» 
(«Сходи», Загреб), «Tra la spuroj de la matenrugo» («По слідах світанку», 
Сараєво).  

Видала книги поетичних перекладів із македонської мовою есперанто: 
«Tikvesa legendo» – Лазо Каровського, «Sismografo» – Блаже Коневського та 
«Blankaj mamoj de Bosilka» – Гане Тодоровського. У 2003 р. видала переклад 
віршів Павла Мовчана з української македонською мовою «Жертовник» (це –  
перша друкована книга перекладу художньої української літератури в 
Македонії). Також у її перекладі вийшли з друку книги македонською: 
«Назар Стодоля» Тараса Шевченка, «Бояриня» Лесі Українки, «Вознесіння» 
Богдана Ігоря-Антонича,  «Жовтий князь» Василя Барки, вибрані поезії 
Любові Голоти, «Сучасна українська поезія» (видання Струзьких вечорів 
поезії), «Дивна така любов» Анни Багряної. Для літературних журналів 
перекладала з української мови македонською твори українських 
письменників: Василя Стефаника, Павла Тичини, Євгена Маланюка, Андрія 
Малишка, Ліни Костенко, Павла Загребельного, Івана Драча, Юрія 
Андруховича, Ігоря Римарука, Віктора Кордуна, Семена Скляренка, Юрка 
Покальчука, Теодозії Зарівної та ін. Перекладає з македонської мови 
українською твори відомих македонських письменників.  

Співавтор і перекладач наукового дослідження «І пізнайте істину та 
істина визволить вас...» про українсько-македонські культурні зв’язки. 
Працювала над виданням збірника Македонської академії наук та мистецтв, 
присвяченого Дням науки України в Р. Македонії. Співавтор першого 
українсько-македонського і македонсько-українського розмовника (НАН 
України). Закінчила переклад македонською «Українських народних казок».  

За літературну діяльність отримала національні та іноземні нагороди: 
почесну грамоту Державного комітету України у справах національностей та 
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міграції (2005), подяку Громади українців у РМ імені Лесі Українки (2006), 
грамоту Посольства України в РМ (2007). Указом Президента України  
17 січня 2008 р. Віру Чорний-Мешкову нагороджено орденом княгині Ольги 
ІІІ ступеня. Також за популяризацію української літератури в Македонії 
письменницю відзначено медаллю Св. Георгія Побідоносця «Честь, слава, 
труд» IV ст. (Міжнародний Академічний Рейтинг популярності «Золота 
Фортуна», м. Київ, 2008), медаллю «Будівничий України» Всеукраїнського 
товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, почесною грамотою та 
нагрудним знаком Національної спілки письменників України (2012), 
Міжнародною літературної премією імені Миколи Гоголя «Тріумф» (2013). 

 

 
 
 
Малюнок української художниці Анни Багряної. 
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СЕРГИЈ ЅЈУБА  

Украински поет, прозаик, публицист, писател за деца, 
драматург, преведувач, писател на пародии, критичар.     

 
Ѕјуба Сергиј Викторович е роден на 20 септември 1964 година, во 

Пирјатин, Полтавска област. Завршил факултет за новинарство на Киевскиот 
државен универзитет „Тарас Шевченко”. Претседател е на Меѓународната 
литературно-уметничка Академија на Украина (ги обединува познатите 
писатели, преведувачи, научници и новинари од 45 земји од светот; постои 
од 1 ноември 2014 год.) и НВО «Чернигивскиот интелектуален центар» (од 
2000-та); на чело е на чернигивската Градска организација на Националниот 
сојуз на новинарите на Украина; почесен професор на луцкиот Институт за 
човечки развој на  Универзитетот «Украина»; член е на странските академии: 
Словeнската литературна и уметничка академија (Варна, Бугарија), 
Меѓународната книжевна академија «Македонија Презент» (Скопје, Р. 
Македонија), меѓународната Медитеранска академија „Браќа Миладиновци” 
(Струга, Р. Македонија), Меѓународната академија за литература и уметност 
на Удмуртија. Член е на Националниот Сојуз на писателите на Украина од 
1996 година.      

Автор е на 55 книги, посветени на сопругата – писателка, научник и 
новинар Тетјана Ѕјуба (според мислењето на стручњаците тоа е единствен 
таков случај во историјата на светската литература), меѓу другото на збирки 
поезија «Некогаш ќе го напишам последниот стих» (1995), «Сонцето мириса 
на снег и јаболка» (1997), «Во јули на нашите години» (2006); на книги 
пародија «Љубов со тролејбусот» (2003), «Зимата е толку мала, како Јапонка» 
(2004) и «Секоја жена сака да... на Марс» (2005); на повестите-приказни 
«Кракатунчик – јаворовиот бог» (1999),  «Игри за Кракатунчик» (2003), 
«Душата на лицето. Новите доживувања на Кракатунчик и неговите 
пријатели» (2007); на книгите публицистика со радио верзиите: «Тато на 
породилно отсуство» (2007), «Како јас сум бил агент на ЦИА» (2008), 
«Ловецот на сништата» (2009), «Минираниот рај» (2009), «Зајакот, 
самовилата и митралезот» (2010), «Работите на детективот Самарцев» (2010), 
«Кралевите и «зелката». Неверојатните доживувања на Украинецот Пављук» 
(2011), «Животот меѓу куршумите» (2011), «љубимецот на небото» (на 
украински и на руски јазик (2011); на збирки проза и публицистика 
«Тројанци» (2012); книга литературна критика «Неочекуваните средби го 
продолжуват животот» (2013); на документарниот роман «Судбината на 
човекот. Микола Дејкун» (2014); на бројни книжевно-критички статии во 
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периодиката. Во коавторство со Ирина Кулаковска создал роман за деца 
«Протегајќи се» (2008, книгите излегоа на украински и на руски јазик).  

Во 2013 година во Полска излезе книга поезија на Сергиј и Тетјана 
Ѕјуба «Разговор на мажот и жената» на полски и на украински јазик 
(преведувачи Роксана Кжеминска, Мариана Хлопек-Лабо, Ана Тиљутка; 
уметник Јадвига Квјатковска; Лублин). А во 2014-та излегоа од печат книгите 
на Сергиј и Тетјана Ѕјуба: «Избрани песни» на англиски и на украински јазик 
(преведувачи Љуба Гавур, Богдан Бојчук; САД, Њујорк); «Последниот 
номадски логор на љубовта» на казашки и руски јазик» (превеле Ауезхан 
Кодар, Володимир Илин; Казахстан, Алма Ата). Оваа година испечатена е 
книгата на Сергиј Ѕјуба «Песни за Тетјанка» (преведувач Алекс Врубел; 
Велика Британија, Лондон). А во 2015-та излезе и нејзиното второ издание — 
на петте јазици: англиски, украински, полски, српски и руски.  
Автор е и режисер на постановки на 36 радио пиеси, во кои одиграл главни 
улоги. Уредувач е и издавач на 10 антологии и зборници на современа 
украинска поезија и проза. Преведувач од бугарски, полски, белоруски, 
руски,  персиски, англиски, шведски, италијански и други јзици. Автор е на 
украински песни.  

Делата на Сергиј Ѕјуба се преведени на 60-на јазици и објавени во 32 
земји. Нив ги прочитале повеќе од четири милиони луѓе од цел свет.     

Награден е со медал на Министерството за одбрана на Украина «За 
поддршката на Вооружените Сили на Украина» (2009), на почесните повелби 
на Кабинетот на министрите на Украина (2004), Сојузот на писателите на 
Белорусија (2010), Националниот Сојуз на писателите на Украина и 
Националниот Соуз на новинарите на Украина (20 септември 2014 год.).  
Лауреат е на наградата „Михајло Коцјубинскиј” (1998), на „Николај Гогољ” 
(1999), на „Васил Стус” (1999), на „Дмитро Нитченко” (2000), на „Иван 
Кошеливец” (2003), на „Григориј Сковорода” (2005, 2011), на „Вјачеслав 
Чорновил” (2010), на „Микола Лукаш” (2010), на „Пантелејмон Куліш” 
(2011, 2013), на „Леонид Глибов” (2012), на „Панас Мирниј” (2014), на 
преподобниот Паисиј Величковскиј” (награда на Украинската православна 
црква на Киевскиот патријархат, 2014) и др.  

Во 2014 година, стана лауреат на Малата Нобеловска награда – 
Меѓународната книжевна награда за литература „Лудвиг Нобел „Будон” 
(Удмуртија) и на меѓународните награди за литература – «Златниот прстен» 
(Македонија), «Летачко перо» (Бугарија, меѓународниот фестивал на поезија 
«Словенска преградка», Словенската лиературна и уметничка академија) и на 
«Златниот асик» (Казахстан); победник е на меѓународниот фестивал на 
поезија во Лондон (Велика Британија); награден е со почесната повелба на 
Сојузот на бугарските писатели и значката «Златен Пегаз» за значајна 
книжевна и преведувачка дејност и пропагирање на бугарската книжевност 
во Украина и во светот». 
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Во 2015 год. – лауреат е на XXXVII-от Меѓународен фестивал на 
поезија и на горнолужичка култура (Германија, Баутцен-Дрезден-Берлин), 
победник е на меѓународниот литературен натпревар на дела за деца 
(Канада).    
 

ТЕТЈАНА ЅЈУБА 

Украинска писателка, критичар, книжевен критичр, 
новинар.    

 
Ѕјуба (Мурзенко) Тетјана Анатолиивна е родена на 19 јули 1966 

година, во с. Брусницја, Кицмански реон на Чернивецката област. Завршила 
факултет за новинарство на Киевскиот државен универзитет „Тарас 
Шевченко”, постдипломски студии во Институтот за литература на 
Националната Академија на Науките на Украина и докторат во Институтот за 
новинарство на Киевскиот национален универзитет „Тарас Шевченко”. 
Работела како раководител на одделот на Чернигивскиот областен весник 
«Гарт», дописник на весникот «Младината на Украина» во Чернигивската 
област, доцент на Киевскиот институт «Словенски универзитет» и на 
Чернигивскиот државен педагошки универзитет „Тарас  Шевченко”. Доктор 
е на науки по социјални комуникации. Член е на Националниот сојуз на 
писателите на Украина (од 2002 година), на Националниот сојуз на 
новинарите на Украина и на странските академии: Меѓународната книжевна 
академија «Македонија Презент» (Скопје, Р. Македонија), меѓународната 
Медитеранска академија „Браќа Миладиновци” (Струга, Р. Македонија), 
Меѓународната академија за литература и уметност на Удмуртија.  

Авторка е на збирки поезија «Акомодација на времето» (2000), на нига 
по литература «Талентот како мерка за тежина» (2008), на монографијата 
«Жедта на народот и жедта на Татковината. Публицистика на втората 
половина на XIX — првата третина на ХХ век: модел на националниот 
идентитет» (2012), на бројни книжевни критики и книжевни публикации во 
периодиката на весниците и списанијата, како и во академските изданија.  Во 
2013 година, во Полска, излезе книга поезија на Сергиј и Тетјана Ѕјуба 
«Разговор на мажот и жената» на полски и на украински јазик (преведувачи 
Роксана Кжеминска, Мариана Хлопек-Лабо и Ана Тиљутка; уметник Јадвига 
Квјатковска; Лублин). А во 2014-та излегоа од печат книгите на Сергиј и 
Тетјана Ѕјуба: «Избрани песни» на англиски и на украински јазик 
(преведувачи Љуба Гавур, Богдан Бојчук; САД, Њујорк); «Последниот 
номадски логор на љубовта» на казашки и руски јазик» (превеле Ауезхан 
Кодар, Володимир Илин; Казахстан, Алма Ата). Уредувач е и автор на 
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антологијата на современата украинска поезија «Овчари на цвеќињата» 
(1999) и «Станицата Чернигив» (2002). Заедно со сопругот, писателот Сергиј 
Ѕјуба, и композиторот Микола Збарацкиј напишала циклус песни. Преведува 
од гермнски, горнолужички, бугарски, белоруски и руски јазик.   

Делата на Тетјана Ѕјуба се преведени на 60-на јазици и објавени во 32 
земји. Лауреат е на наградата „Николај Гогољ” (1999), на „Михајло 
Коцјубинскиј” (2001), на „Борис Нечерда” (2001), на „Дмитро Нитченко” 
(2002), на „Иван Кошеливец” (2003), на „Григориј Сковорода” (2005), на 
„Леонид Глибов” (2011), на „Пантелејмон Кулиш” (2012) и др. Наградена е 
со Почесната повелба на Сојузот на писателите на Белорусија (2010).  

Во 2014 година станала лауреат на наградата на Државниот комитет за 
телевизија и радио емитување на Украина „Иван Франко” за најдобр научен 
труд; на наградата на Украинската православна црква на Киевскиот 
патријархат  „Паисиј Величковскиј”. Добитник е на странски награди: Мала 
Нобеловска награда – Меѓународната книжевна награда „Лудвиг Нобел 
„Будон” (Удмуртија), на Меѓународната награда за литература – «Златниот 
прстен» (Македонија), и на Меѓународната литературна награда «Златниот 
асик» (Казахстан). Наградена е со почесната повелба на Сојузот на 
бугарските писатели и значката «Златен Пегаз» за значајна книжевна и 
научна дејност. Учесничка е на Меѓународниот фестивал на поезија во 
Германија (Баутцен, 2014).  

Во 2015 годин стана лауреат на IX-от Меѓународен фестивал на поезија 
«Словенска прегратка» (Варна, Бугарија, Словенска литературна и уметничка 
академија; меѓународна награда «Летачко перо») и на XXXVII-от 
Меѓународен фестивал на поезија и на горнолужичка култура (Германија, 
Баутцен-Дрезден-Берлин).        
 

 
 
Скопська сакура (Македонія). Світлина Анни Багряної.  
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Посприяли:  
 

 
 

Петрескі Хрісто (Р. Македонія) – поет, прозаїк, літературний  
критик. Народився 4 лютого 1957 року в м. Крушево. Закінчив Інститут 
македонської літератури при Університеті імені Святих Кирила та Мефодія 
(Скоп’є). Працював журналістом і редактором в часописах «Студентське 
слово», «Молодий борець» та «Нова Македонія», а також на радіо «Скоп’є».  

З 1992 року – директор Міжнародної літературної Академії «Македонія 
презент» і керівник видавництва «Фенікс». Член Товариства македонських 
письменників. Гол. редактор часописів «Тренд» і «Літературна академія».  

Автор поетичних збірок: «Дзеркало» (1979), «Продовження» (1980), 
«Потреба вулкану» (1981), «Розмова зі стінами» (1981), «В полуниці – 
хробак» (1982), «Вершина» (1983) та ін., прозових книг: «Магазин чистого 
повітря» (1988), «Добрий диявол» (1996), «Третє щастя» (2010), книжок для 
дітей та юнацтва: «Білий півень і чорний вітер» (1992), «Любов плюс» (1993), 
«Скопський трамвай» (1996), «Найбільша таємниця» (2004), «Прощавай, 
Кензо Танґе» (2006), «Хлопчик, який хотів стати бджолою» (2010) та ін.

Лауреат премій імені Ацо Шопова, Крсте Петкова Місіркова, Василя 
Куноскі, Ванчо Ніколескі (Македонія), Міжнародної літературної премії 
імені Миколи Гоголя «Тріумф» (Україна, 2014). Твори перекладені багатьма 
мовами світу.  

Член Міжнародної літературно-мистецької Академії України. 
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Кумбароскі Разме (Р. Македонія) – письменник, директор 

Міжнародної Медитеранської Академії імені братів Міладінових (м. Струга). 
Член Міжнародної літературно-мистецької Академії Українки.  

 

 
 
Кумбароска Бістра (Республіка Македонія) – письменниця. 

Член Міжнародної Медитеранської Академії імені братів Міладінових та  
Міжнародної літературно-мистецької Академії Українки.  

А також македонські письменники, перекладачі Бранко Цветкоскі 
та Звонко Танескі, члени Міжнародної літературно-мистецької Академії 
України. 

  
 

Монастир святого Пантелеймона в Охриді (Республіка Македонія). 
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Шість років мешкала в Македонії  відома українська письменниця та 
художниця Анна Багряна. 

 

  
 
Малюнки Анни Багряної. 
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Малюнки української художниці Анни Багряної. 
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Малюнок української художниці Анни Багряної. 
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Нагородження письменниці Анни Багряної Міжнародною літературною 
премією імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» (Київ, 2014).  
 

 
 
Магнолії (Скоп’є, Республіка Македонія). Світлина Анни Багряної.  
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Нижньолужицькою переклала Доротея Шолчина (Шолце) 

Serghij Dzjuba  

*** 

Na slobranej dłoni nimjernosći 

małučke źowćko 

rozcesujo sebje włose 

z mjacecowym cesakom 

a we kipatem glědałku 

njewiźi swójo woblico: 

 

Z jogo póglěda  

zjawiju se zmaršćone ropy 

njeznateje Žeńskeje. 

 

*** 

Na kupje, dalokej  

ako Hejbine łdzy, 

kšuśe wobojmjetej 

wót slěpjecych běłych skałow, 

tak, až jo móžno złapaś 

horicont, 

joli až njewuběgnjo do mórja, 

 

jo najšła swój schow 

muzyka – 
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aby stwóriła Muža a Žeńsku. 

 

*** 

Buźćo dłujko žywe,  

pisajśo małko 

a njewobgranjajśo Njebjo  

dla grěchow. 

 

*** 

Rozpłakana rědnolinka: 

mykawki  

z parlickami łdzow 

su pśiguslowali tycu.   

 

*** 

Luźe, pšosym, buźćo śišej:  

– njejo słyšaś mórjo. 

 

*** 

W rožku gitarje 

wjelgickano starej, 

kaž góletkoju, 

se stoj śěžko.   
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        Альбрехт Альтдорфер. «Купання Сюзанни»  (Стара Пінакотека, 1526). 
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Tetjana Dzjuba 

 

*** 

Źeń copa z dwórnišćowym zogolom 

a sni natśěgaju se ako koleje, 

se zgubiju w slěpej nocy. 

Kněnje je pśeprěkuju, 

małe anny kareniny, 

wumóžone wót swójich brěmuškow 

jano až do zajtša. 

 

*** 

A bu śišyna w barwje naźeje, 

a bu pokoj w barwje zbóžnosći, 

a padnjo jabłuko, rozpuknjo se na połojcy, 

woptatej wót glucneju lubujuceju, 

w dobrej mysli za gałuzami rozpłakaneje Hejby, 

kenž zaklina swóju dawnu awitaminozu. 

 

*** 

Cas rozsypujo se ze solu, 

kaž pěsk nejstaršego zegera. 

Pali a se žagli, smali. 

A potom wuběga, se rozpušćujo – 

a nastanjo mórjo, 
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na njom se derje kóleba 

pó žławach spomnjeśow. 

Škóda jano – nic dłujko, 

dokulaž bydle luźe na kšutem kraju. 

Źož jo mórjo – tam jo sol ... 

 

*** 

Kralowny pśipadachu stawnje głupjeńcam,  

groni ludowa mudrosć. 

 

*** 

Zazwóniju na ludźi, 

– jich cysła znajom z głowy, – 

gaž nicht słuchatko njewótzwignjo. 

Jano pón móžoš tam słyšaś to, 

což coš južo dawno słyšaś. 

 

Źiwadłowe graśe 

 

Režiser chyśijo 

na jawišćo pjenjez 

a zachopijo se nowy 

grajny cas. 

Ale wótergi jo šło 

prěki a pódlu w tekstowych knigłach 
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Nejwušego wuměłskego wjednika, 

lěcrownož jo stawnje groniło: 

ty w zalu – 

ja na jawišću, 

jo něnto rowno nawopak. 

Naju južo žednje njeźěli rampa 

žywjeńskich zwuconosći ... 

 

Njestarajmej se wó sni 

klasikarjow, 

ty njebuźoš mě 

Ofelija groniś, 

ale z notowych pismikow 

twóriš jadnore mě,  

aby z njogo wusłyšał 

schowanu melodiju. 

 

Ja zejgraju śi móju młodosć, 

ty zejgrajoš mě swóju wěrnosć, 

pśiroda pśebarwujo zas a zas 

dekoracije ... 

 

Naslědku zwóstanu listy, 

kaž zastupne kortki za stary, 

z grajnego plana chyśony 
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spektakel. 

 

Bildka, kaž njewupowjesnjone 

wózjawjenje, 

zarzawy sněg, pótłocona bólosć, 

rampa a hyšći mała chyla, 

 

daniž naju na wše case 

zapowjesk njeźěli. 

 

Do dolnoserbskeje rěcy pśebasniła Dorothea Šołćina. 

 

Письменниця та перекладач Доротея Шолчина (Шолце) з Німеччини.  
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Ангеліка Кауфман. «Жіночий портрет у вигляді весталки»  
      (Дрезденська картинна галерея). 
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Нідерландською переклав Едвард А. Коол    
 
Serhii Dziuba        
 
 
* * *  
 
Op de zilveren palm van de eeuwigheid  
kamt een klein meisje haar haren 
met een maanverlichte kam 
en negeert haar gezicht 
 
in de grillige spiegel 
haar blik gericht 
op de rimpels 
van een onbekende vrouw.  
 
 
* * * 
 
Op een eiland onbereikbaar 
als de tranen van Eva, 
Inning  omhelsd 
door verblindend witte rotsen, 
 
waar de horizon te pakken is  
verdween zij niet in zee 
de muziek vond er een schuilplaats 
om een Man en Vrouw te baren.  
 
 
* * * 
 
Leef lang, 
schrijf weinig 
en verwijt de Hemel niet voor je zonden. 
 
 
* * * 
 
De schreiende schoonheid: 
Haar betraande wimpers 
verleiden een regenboog. 
 



 171 

* * * 
 
Vrienden, 
Even stil, ik kan de zee niet horen. 
 
 
* * * 
 
Oude, oude gitaar  
staat onbeweeglijk als het kind, 
in de hoek. 
 
 
Tetiana Dziuba 
 
 
* * * 
 
De dag vertrok met het stationslawaai 
en schaduwen lang als de spoorrails 
verdwenen over de doodlopende weg in de nacht. 
Overgestoken door vrouwen, 
verkleinde Annakarenina's, 
alleen tot de morgen beschermd  
tegen problemen. 
 
 
* * * 
  
Er zal stilte zijn de kleur van hoop, 
er zal vrede zijn de kleur van geluk, 
en de appel zal vallen, in twee stukken uiteen; 
de helften gegeten door gelukkige geliefden, 
onwetend van een huilende Eva achter de takken 
haar antieke schuldgevoel vervloekend. 
 
 
* * *  
 
Het zout van de tijd sijpelt 
als zand uit een antieke klok 
het brandt, veroorzaakt pijn, irriteert 
en lost op en wordt een zee, 
waarin het prettig wiegen is 
op golven van herinnering. 
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Maar niet voor lang 
mensen zijn landrotten 
en de zee is van het zout. 
 
 
* * *  
 
Volkswijsheid: 
Prinsesen vallen altijd voor de dwazen . 
 
 
* * * 
 
Ik bel nummers, 
die ik niet van buiten ken 
alleen als niemand de telefoon opneemt. 
Alleen dan kan ik de boodschap horen, 
die ik altijd al wilde horen. 
 

Translated into Dutch by Edward A. Kool, The Netherlands.  
 

  
 

Едвард А. Коол (Нідерланди) – інженер, лінгвіст. Мешкає у  
м. Донген. Засновник фірми «Lingvistica b.v.». Працює в галузі комп'ютерної 
лінгвістики. Один із розробників системи автоматичного перекладу PARS/H.  
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Перлина Нідерландів – Амстердам – неповторний вдень і вночі…    
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 175 

Німецькою переклала Віра Вовк 
 
SERHIJ DZIUBA  
 
Deutsche Fassung 
(Aus dem Ukrainischen Wira Wowk) 
 
 
* * * 

 
Auf der silbernen Hand der Ewigkeit 
ein kleines Mädchen 
kämmt seine Zöpfe 
mit dem Kamm des Mondes, 
doch im eigenwilligen Spiegel 
sieht es nicht sein eigenes 
nur abgebildete 
Blick und Runzeln 
von einer unbekannten 
Frau. 
 

* * * 
  

Auf einer Insel, 
entfernt, wie Tränen der Ewa, 
und beengt durch Umarmungen 
von blendend-weissen Felsen –  
sie könnten fangen 
den Horizont, 
wenn er nicht flüchtete ins Meer, –   
fand Zuflucht 
Musik –    
den Mann, 
das Weib 
zu schaffen. 
 
 

* * * 
 

Lebt lange,  
schreibt wenig, 
und beschuldigt den Himmel nicht  
der Sünden.  
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* * *  
 
Verweinte Schöne: 
Wimpern 
mit Tränenperlen 
neigten 
den Regenbogen. 
 

* * *  
 
Menschen,  
seid still: 
man hört nicht das Meer! 
 

* * * 
 

In der Ecke eine Gitarre,  
so alt, so alt, 
einem Kinde gleich, steht schwer.  
 

 
  

На XXXVII-му Міжнародному фестивалі поезії та верхньолужицької 
культури (Баутцен – Дрезден – Берлін, 2015). У місті Баутцені (Будишині) 
біля давніх фортечних мурів з учасникоми фестивалю. 
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TETIANA DZIUBA 
 

Deutsche Fassung 
(Aus dem Ukrainischen Wira Wowk)  
 

 
* * * 
 

Der Tag wich mit dem Bahnhofgeräusch,  
Und Schatten wurden lang, wie Gleise,  
Die in die Stumpfheit der Nacht führen.  
Frauen durchqueren sie,  
Verminderte annas karerinas,  
Denen Erlösung von Problemen  
Nur bis zum Morgen versichert ist. 
 

* * * 
 

Und es wird Stille – Farbe der Hoffnung,  
Und es wird Ruhe – Farbe der Seligkeit, 
Und der Apfel wird entzwei niederfallen, 
Seine Hälften verzehrt von den glücklichen Liebenden, 
Unbewusst hinter Zweigen der Ewa in Tränen, 
Die verflucht hat die alte Avitaminose. 
 

* * * 
 

Die Zeit verrinnt wie Salz,  
Wie Sand der urältesten Uhr.   
Sie brennt, sie glüht, sie versengt,  
Dann entflieht, löst sich auf  
Und wird Meer, 
Worauf ist es so gut zu schaukeln 
Auf den Erinnerungswellen. 
Leider – nicht lange, 
Da Menschen auf dem Festland hausen. 
Wo Meer ist, ist Salz... 
 

* * * 
 
Prinzessinen wurden immer  
den Dummköpfen gegeben – 
versichert die Volksweisheit. 
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* * * 
 

Ich wähle Nummern, 
Welche ich auswendig weiss, 
Zur Zeit, wenn niemand den Hörer abnimmt. 
Dann kann man das darin hören, 
Was lange man hören möchte. 
 

   
 

Вовк (Селянська) Віра (Бразилія) – поет, прозаїк, драматург, 
перекладач, упорядник антологій сучасної української поезії португальської і 
німецькою мовами. Лауреат Національної премії України імені Тараса 
Шевченка та багатьох міжнародних премій. Належить до знаменитої Нью-
Йоркської Групи. Народилася 2 січня 1926 року у Бориславі. Виростала на 
Гуцульщині в містечку Кути. Навчалася в гімназії у Львові та в середній 
дівочій школі ім. Клари Шуманн у Дрездені. Протягом двох років студіювала 
германістику, музикологію і порівняльне літературознавство в Німеччині та 
Швейцарії. Рік працювала у США в Колумбійському університеті. З 1949 
року мешкає у Бразилії – в Ріо-де-Жанейро. Основний її фах – середньовічна 
німецька література. Зараз вона – професор державного університету в Ріо-
де-Жанейро. Має ще іншу кваліфікацію – порівняльне літературознавство. У 
США викладає драму і роман ХІХ-ХХ століть. Співпрацює з київським 
видавництвом «Родовід», друкує художні твори, переклади з  португальської, 
німецької, французької, іспанської.  

Тісно пов’язана з «шестидесятниками»: Миколою Лукашем, Григорієм 
Кочуром, Іваном Світличним, Василем Стусом… Посестрами називає Марію 
Лукіянович з Великобританії та Зою Лісовську зі Швейцарії. У 2009 році в 
Ріо-де-Жанейро португальською та українською мовами побачила світ 
антологія сучасної української поезії «Videira» («Лоза»), в якій представлено 
творчість Сергія і Тетяни Дзюби. Член Міжнародної літературно-мистецької 
Академії України.   
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 Баутцен (Будишин) – дуже красиве місто! Фото Тетяни Дзюби. 
 

 
  

Ляльки (м. Баутцен, 2014 рік). 
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Німецькою переклали Бенедикт Дирліх та Віра Вовк  
 
Serhij Dziuba 
 
* * * 
 

Auf der silbernen Hand der Ewigkeit  
ein kleines Mädchen   
kämmt Zöpfe  
mit dem Kamm des Mondes  
doch im eigenwilligen Spiegel  
erkennt es nicht sein Antlitz 
 
Aus dem Blick 
fallen runzlige Falten 
einer fremden  
Frau 
 
 

* * * 
 

Auf einer fernen Insel  
Tränen der Eva verschüttet 
nach Umarmungen 
auf dem weißen Felsen 
so, dass sie den Horizont  
erreichen könnten, wenn er nicht  
flüchtete ins Meer 
 
zu schaffen  
den Mann 
das Weib  
 
 

* * * 
 

Bleibt lange am Leben 
schreibt wenig 
und beschuldigt den Himmel nicht 
der Sünden 
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* * * 
 

Die Göttliche verweint: 
Ihre Wimpern voll  
Perlen 
krümmen den Regenbogen 
 

* * * 
 

Leute  
seid still 
das Meer ist nicht zu hören. 
 

* * * 
 

In der Ecke eine Gitarre 
alt so alt 
einem Kinde gleich  
steht schwer  
 

deutsche Nachdichtung: W. Wowk / B. Dyrlich  
 

  
  
 Виступ у костьолі на Міжнародному фестивалі в Німеччині (2015). 
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Німецькою переклала Доротея Шолчина (Шолце) 

TETIANA DZIUBA  

 
*  *  * 

Der Tag weicht dem Bahnhofslärm  

und Schatten werden lang wie Gleise,  

sie führen in das Dunkel der Nacht.  

Damen überqueren sie,  

einzelne anna kareninas,  

die nur bis zum Morgengrau 

von ihrer Last erlöst sind. 

 

*  *  * 

Und es wird Stille – Farbe der Hoffnung,  

und es wird Friede – Farbe des Glücks, 

und der Apfel fällt, zerspringt, 

die Hälften verzehren glücklich Liebende, 

nichts ahnend hinter Zweigen der weinenden Eva, 

die verflucht ihre ewige Avitaminose. 

 

*  *  * 

Die Zeit von Salz durchtränkt 

verrinnt wie Sand im Stundenglas.  

 

Sie brennt und verbrennt, versengt.  

Dann entflieht sie, löst sich auf,  

und wird zum Meer, 

wo es sich gut reiten lässt 

auf den Wellen der Erinnerung. 
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Schade nur – nicht für lange, 

weil die Menschen auf dem Festland leben. 

 

Wo Meer ist – da ist Salz... 

 

*  * * 

Die Prinzessin bekommt immer 

der Dummkopf –  

besagt die Volksweisheit. 

 

*  *  * 

Ich wähle Telefonnummern an, 

die ich im Kopf habe, 

wenn niemand den Hörer abnimmt. 

Dann nur kann man dort hören, 

was man schon lange hören wollte.  

 

SCHAUSPIEL 

Der Regisseur wirft 

eine Münze auf die Bühne 

und es beginnt 

eine neue Spielzeit. 

 

Doch manchmal 

geht alles drunter und drüber 

im Textbuch  

des Oberspielleiters, 

obwohl es immer hieß: 

du im Saal 

und ich auf der Bühne 
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ist es nun aber umgekehrt. 

Nie mehr wird uns   

die Rampe der Gewohnheiten trennen ... 

 

Wir kümmern uns nicht um die Schatten  

der Klassiker, 

du wirst mich nicht 

Ophelia nennen, 

sondern aus Notenbuchstaben 

einen einfachen Namen bilden, 

um die verborgene Melodie zu hören 

 

Ich spiele dir meine Jugend vor, 

du mir deine Wahrheit, 

die Natur wird wieder und wieder 

die Dekorationen umfärben. 

 

Dann bleiben noch Briefe 

wie Eintrittskarten für ein altes, 

vom Spielplan genommenes 

Spektakel 

  

Ein Foto, wie ein  

unbenutzter Aushang, 

verrosteter Schnee, ein unterdrückter Schmerz, 

die Rampe und ein wenig Zeit 

 

bis uns für ewig 

der Vorhang trennt ... 

Aus dem Ukrainischen Dorothea Šołćina  
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Біографії Сергія і Тетяни Дзюби німецькою мовою 
(переклав Дмитро Драгільов): 
 
Sergiy Dzyuba ist ein ukrainischer Dichter, Prosaist, Publizist, 

Kinderschriftsteller und Übersetzer, Präsident der Internationalen Akademie der 
Literatur und der Kunst der Ukraine.   

Sergiy Dzyuba ist am 20. September 1964 in der Stadt Pirjatin des Gebietes 
Poltawa (Ukraine) geboren. Nach einem im 1989 abgeschlossenen 
Journalistikstudium an der Staatlichen Taras-Schewtschenko-Universität in Kiew 
und einem Armeedienst, den er im Dienstgrad eines Majors absolvierte, war er für 
ukrainische und ausländische Zeitungen, Zeitschriften, Rundfunkstationen und 
Verlage tätig. Er lebt und arbeitet in Tschernihiw.   

Er ist Präsident der Internationalen Akademie der Literatur und Kunst der 
Ukraine (diese vereinigt bekannte Schriftsteller, Übersetzer und Wissenschaftler 
sowie Journalisten aus 45 Ländern der Welt) und einer internationalen 
gesellschaftlichen Organisation «Tschernihiwer intellektuelles Zentrum». Des 
Weiteren ist er Vorsitzende der Filiale des Ukrainischen Nationalen 
Journalistenverbands in der Stadt Tschernihiw, Ehrenprofessor des Institutes für 
Entwicklung des Menschen der Universität «Ukraine» in der Stadt Luzk, Mitglied 
des Nationalen Schriftstellerverbands der Ukraine, der Slawischen Akademie der 
Literatur und Kunst (Varna, Bulgarien), der Internationalen literarischen Akademie 
«Makedonien Present» (Skopjes, Mazedonien), der Internationalen Mediterranen 
Akademie der Brüder Miladinowych (Struga, Mazedonien) sowie der 
Internationalen Akademie der Literatur und der Kunst Udmurtiens.    

Dzyuba ist Autor von 55 Büchern, allesamt seiner Ehefrau gewidmet – der 
Schriftstellerin, Journalistin und Literaturwissenschaftlerin Tatjana Dzyuba (nach 
Meinung der Experten, das ist ein einziger Fall in der Geschichte der 
Weltliteratur). Zudem ist er Autor, Regisseur und Hauptdarsteller von 36 
Hörspielen, Verfasser und Herausgeber von 10 Anthologien der modernen 
ukrainischen Poesie, Prosa und Kritik. Er ist Übersetzer aus dem Bulgarischen, 
Polnischen, Weißrussischen, Russischen, Schwedischen, Italienischen, Persischen 
sowie aus anderen Sprachen. Er schreibt auch Liedtexte. 

2013 wurde in Polen ein Gedichtband von S. und T. Dzyuba «Ein Gespräch 
zwischen Mann und Frau» in polnischer und ukrainischer Sprache gedruckt 
(übersetzt von Roxana Kscheminski, Marianne Chlopek-Labo und Anna Tyljutka; 
illustriert von Jadwiga Kwjatkowski; Lublin).    

2014 kamen folgende Bücher von S. und T. Dzyuba heraus:    
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 «Ausgewählte Gedichte» – Englisch und Ukrainisch (übersetzt von Ljuba 
Gawur und Bogdan Bojtschuk; New York); 

 «Letzte Nomadensiedlung der Liebe» – Kasachisch und Russisch (übersetzt 
von  Aueschan Kodar und Wladimir Iljin; Kasachstan, Almaty).  

 das englischsprachige Buch von S. Dzyuba «Gedichte für Tanja» 
(Übersetzer Alex Wrubel, London). 

2015 erschienen:   

 zweite Ausgabe des o.g. Buches in fünf Sprachen: Englisch, Ukrainisch, 
Polnisch, Serbisch und Russisch.  

 Gedichtbänder von S. und T. Dzyuba «Auf der silbernen Handfläche der 
Ewigkeit» – in bulgarischer Sprache (Übersetzer Dimitr Christow, Sofia), 

 «Äpfel aus dem himmlischen Garten»– in turkmenischer Sprache 
(Übersetzer Ak Welsapar; Stockholm),  

 «Ausgewählte Gedichte» – in französischer Sprache (Übersetzer Dmitrij 
Tschistjak, Paris),  

 «Gedichte von Tatjana und Sergiy Dzyuba in 60 Sprachen der Erde» in 4 
Bänden (Toronto, Kanada). 

S. Dzyuba erhielt viele internationale und nationale Literaturpreise. So hat er 
2014 den Kleinen Nobelpreis bekommen: den Internationalen literarischen 
Ludwig-Nobel-Preis «Budon» (Udmurtien) sowie einige internationalen 
literarische Auszeichnungen: «Goldener Ring» (Mazedonien), «Fliegende Feder» 
(Bulgarien, das Internationale Festival der Poesie) und «Goldenen assyk» 
(Kasachstan). Er wurde auch zum Sieger des Internationalen Poesiefestivals in 
London (Großbritannien). Darüber hinaus wurde ihm die Ehrenurkunde des 
bulgarischen Schriftstellerverbands mit dem Abzeichen «Goldener Pegasus» (für 
herausragende literarische und übersetzerische Tätigkeit sowie für Propaganda der 
bulgarischen Literatur in der Ukraine und der Welt) ausgehändigt.   

Im Jahre 2015 wurde er zum Preisträger des XXXVII. Internationalen 
Festivals der sorbischen Poesie und Kultur in Deutschland (Bautzen-Dresden-
Berlin) und zum Sieger des internationalen Wettbewerbes der Kinderliteratur 
(Kanada).     

Werke von Sergiy Dzyuba sind in 60 Sprachen übersetzt und in 32 Länder 
veröffentlicht. Sie haben mehr als vier Millionen Menschen weltweit gelesen.  
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Tatjana Dzyuba ist eine ukrainische Dichterin, Kritikerin,  
Literaturwissenschaftlerin, Journalistin und Übersetzerin. Promoviert im Fach 
Soziale Kommunikation.  

Tatjana Dzyuba (Mursenko) ist am 19. Juli 1966 im Dorf Brusniza des 
Kizmanski Bezirkes des Gebietes Tschernowitz (Ukraine) geboren. Ihr 
Diplomstudium absolvierte sie an der Fakultät der Journalistik der Nationalen 
Taras Schewtschenko-Universität in Kiew , das Aufbaustudium hatte sie am 
Institut für Literatur der Ukrainischen Nationalen Akademie der Wissenschaften, 
Doktorantin war sie am Journalistik-Institut der Schewtschenko-Universität. Sie ist 
als Dozentin tätig.   

Sie ist Mitglied der Nationalen Schriftsteller- und Journalistenverbände der 
Ukraine, der Internationalen literarischen Akademie «Makedonien Present» 
(Skopje, Mazedonien), der Internationalen Mediterranen Akademie der Brüder 
Miladinowych (Struga, Mazedonien), der Internationalen Akademie der Literatur 
und der Kunst Udmurtiens.   

Unter ihren Buchveröffentlichungen sind in erster Linie folgende zu nennen: 
der Gedichtband «Akkommodation zur Zeit» (2000), das wissenschaftliche Buch 
«Talent als Maß der Gewichtigkeit» (2008), die Monografie «Der Durst des 
Volkes und der Durst nach einem Vaterland. Die Publizistik der zweiten Hälfte des 
XIX. Jh.  – des ersten Drittels des XX.  Jh. Das Modell der nationalen Identität» 
(2012), sowie zahlreiche literatur-kritische und literaturwissenschaftliche 
Publikationen in diversen Zeitungs- und Zeitschriftenperiodika und 
wissenschaftlichen Editionen.   

Zusammen mit ihrem Mann, dem Dichter Sergiy Dzyuba hat sie in vielen 
Ländern mehrere Gedichtbände veröffentlicht.  Im Jahre 2013 war es eine 
polnische Edition des Buchs «Ein Gespräch zwischen Mann und Frau» in 
polnischer und ukrainischer Sprache (übersetzt von Roxana Kscheminski, 
Marianne Chlopek-Labo und Anna Tyljutka; illustriert von Jadwiga Kwjatkowski; 
Lublin);  2014 kamen zwei Bücher heraus: «Ausgewählte Gedichte» – Englisch 
und Ukrainisch (übersetzt von Ljuba Gawur und Bogdan Bojtschuk; New York) 
und «Letzte Nomadensiedlung der Liebe» – Kasachisch und Russisch (übersetzt 
von  Aueschan Kodar und Wladimir Iljin; Kasachstan, Almaty); im Jahre 2015 
erschienen: «Auf der silbernen Handfläche der Ewigkeit» – in bulgarischer 
Sprache (Übersetzer Dimitr Christow, Sofia), «Äpfel aus dem himmlischen 
Garten»– in turkmenischer Sprache (Übersetzer Ak Welsapar; Stockholm), 
«Ausgewählte Gedichte» in französischer Sprache (Übersetzer Dmitrij Tschistjak, 
Paris) sowie «Gedichte von Tatjana und Sergiy Dzyuba in 60 Sprachen der Erde» 
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in 4 Bänden (Toronto, Kanada). Mit Sergiy Dzyuba und dem Komponisten Nikolaj 
Sbarazki hat sie den Liederzyklus «Die Weißen Engel» verfasst.  

Darüber hinaus ist sie Herausgeberin und Co-Autorin der Anthologien der 
modernen ukrainischen Poesie «Hirten der Farben» (1999) und «Station 
Tschernihiw» (2002).    

T. Dzyuba erhielt viele internationale und nationale Literaturpreise und 
andere Auszeichnungen. Im Jahre 2014 bekam sie den Iwan Franko-Preis des 
Staatlichen Komitees für Rundfunk und Fernsehen der Ukraine für die beste 
wissenschaftliche Arbeit und den Preis des Hochwürdigen Paissij Welitschkowski 
der Ukrainischen orthodoxen Kirche. Im gleichen Jahr wurde sie mit dem Kleinen 
Nobelpreis geehrt  – dem Internationalen literarischen Ludwig-Nobel-Preis 
«Budon» (Udmurtien) sowie mit einigen internationalen literarischen 
Auszeichnungen, darunter «Goldener Ring» (Mazedonien) und «Goldener assyk» 
(Kasachstan). Ihr wurde auch die Ehrenurkunde des bulgarischen 
Schriftstellerverbands mit dem Abzeichen «Goldener Pegasus» (für herausragende 
literarische und wissenschaftliche Tätigkeit) ausgehändigt. Darüber hinaus nahm 
sie im Internationalen Poesiefestivals in Bautzen (Deutschland) teil.   

Im Jahre 2015 wurde sie zur Preisträgerin des IX. Internationalen Festivals 
der Poesie in Bulgarien («Slowjanska preg‘rdka», Varna, Slawische Akademie der 
Literatur und Kunst, internationale Auszeichnung «Die Fliegende Feder) sowie zur 
Preisträgerin des XXXVII. Internationalen Festivals der sorbischen Poesie und 
Kultur in Deutschland (Bautzen-Dresden-Berlin). 

Sie übersetzt Poesie und Prosa aus dem Deutschen, Bulgarischen, 
Obersorbischen, Weißrussischen und Russischen.  
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Посприяли: 

 
 
Горбач Анна-Галя (Німеччина) – літературознавець, перекладач, 

видавець, громадська діячка. Народилася 2 березня 1924 року в 
прикарпатському селі Бродина. До грудня 1940-го ходила до румунської 
школи, освіту здобула вже в Німеччині. Доктор філософії. Член Національної  
спілки письменників України. Брала активну участь у роботі німецької секції 
Міжнародної Амністії, займалася у 60-80-х інформуванням світової 
громадськості про політичні репресії в Україні. Була співорганізатором 
протестних кампаній на захист Василя Стуса, Івана Світличного, В’ячеслава 
Чорновола, інших українських в’язнів сумління, листувалася з ними.  

Автор праць «Епічні стилістичні засоби козацьких дум», «Ольга 
Кобилянська і німецька культура», «Українські карпатські казки». Переклала 
німецькою та видала твори Михайла Коцюбинського, Гната Хоткевича, 
Василя Стуса, Євгена Сверстюка, Валерія Марченка, Ігоря Калинця, Валерія 
Шевчука, Юрія Андруховича… (загалом близько п’ятдесяти перекладів). 
Упорядкувала й видала німецькою мовою шість антологій української прози. 

У 1995 році разом зі своїм чоловіком Олексою Горбачем (відомим 
науковцем, професором університету у Франкфурті-на-Майні, Українського 
вільного університету в Мюнхені) заснувала видавництво «Бродина», яке 
видавало і розповсюджувало в Німеччині твори українських письменників. 
Подружжя Горбачів ініціювало створення єдиної в Німеччині спеціалізованої  
кафедри україністики при Грайфсвальдському університеті. 

Видатна українка нагороджена міжнародними та всеукраїнськими 
літературними преміями імені Івана Франка, Олени Теліги, Миколи Гоголя 
«Тріумф», орденом княгині Ольги III ступеня. Останні роки життя вона 
присвятила виданню праць свого чоловіка Олекси Горбача. Зокрема, у Львові 
2006 року вийшло його дослідження «Арґо в Україні».  

Мешкала у м. Райхельсгайм. Померла 11 червня 2011 року. Анна-Галя 
Горбач – одна з найвідоміших особистостей в культурно-інтелектуальному 
світі української діаспори. 
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Андієвська Емма (Німеччина) – письменниця, художниця. 

Народилася 19 березня 1931 року в м. Сталіно (нині – Донецьк).  Початок 
війни застав родину Андієвських у Києві. Тоді ж загинув батько письменниці 
– його було безпідставно розстріляно радянською владою. У 1943 році діти з 
матір’ю виїхали на Захід. Родина жила в англійській окупаційній зоні 
Берліна. Наприкінці 1949-го сім’я  переїхала спочатку до табору 
переміщених осіб у Міттенвальді,  а потім до Мюнхена. У 1955-1957 рр. 
Андієвська працювала на радіо «Свобода», в 1957-му закінчила Український 
вільний університет за спеціальностями філософія та філологія. Того ж року 
письменниця з усією родиною переїхала до Нью-Йорка. У 1959 р. вона 
вийшла заміж за літературного критика, есеїста та письменника Івана 
Кошелівця, з яким прожила все життя аж до смерті чоловіка. Взявши шлюб, 
подружжя повернулося до Німеччини у Мюнхен. Андієвська брала участь у 
діяльності легендарної Нью-Йоркської групи українських літераторів-
емігрантів.  

Вона – авторка двадцяти семи поетичних збірок, п’яти книжок короткої 
прози, трьох романів та понад дев’яти тисяч картин. Персональні виставки 
художниці проводилися в Україні, США, Канаді, Франції, Німеччині, 
Австралії, Бразилії, Ізраїлі, Швейцарії. Член Національної спілки 
письменників України (з 1994 р.), українського ПЕН-клубу та Професійного 
об'єднання художників Баварії. Більшу частину свого життя Емма Андієвська 
провела поза Україною, мешкаючи в Мюнхені та Нью-Йорку. З ініціативи 
Марка-Роберта Стеха, 2004 р. був оголошений часописом «Кур’єр Кривбасу» 
роком Емми Андієвської. Її творчість досліджували Юрій Шевельов, Богдан 
Рубчак, Богдан Бойчук…  

Вона – кавалер Ордену «За інтелектуальну відвагу» культурологічного 
часопису «Ї» (Україна, 2002). Лауреат премії Фундації Тетяни та Омеляна 
Антоновичів (1984), Міжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя 
«Тріумф» (2003), Літературно-мистецької премії «Глодоський скарб» (2009). 
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 Дмитро Драгільов (Німеччина) – письменник, музикант. 
Народився в 1971-му році у Ризі. Закінчив Латвійський університет 

(історія), Веймарську консерваторію і Йенський університет (славістика).  
Вірші, проза, нариси, есеї та переклади публікувалися в журналах, 

антологіях й інтернет-виданнях у Росії, Латвії, Німеччині, Швейцарії, США 
та Ізраїлі. Окремими книжками виходили вірші: «До чаю в п'ять» (Україна, 
Вінниця, 2001, 2003), «Всі прикмети кохання» (Москва, 2008), «Безударний 
голосний» (Берлін, 2009), нариси – «Лабіринти російського танго» (Санкт-
Петербург, 2008) та документальний роман-біографія «Едді Рознер: 
шмаляємо джаз, холера ясна!» (Нижній Новгород, 2011). 

Ініціатор появи літгурту «Захід наперед-KdW-Kehrseite des Westens» та  
літературних читань в Ерфурті й Берліні, джазового фестивалю імені  
Е. Рознера в рамках щорічних Німецько-Російських днів.  

Член міжнародного ПЕН-клубу, заступник голови Співдружності 
російськомовних літераторів Німеччини. Учасник літературних фестивалів 
(міжнародний Берлінський фестиваль поезії, Московське міжнародне бієнале 
поетів та ін.).  

Лауреат премії журналу «Діти Ра», призер берлінського відкритого 
російського слему та ін. Був редактором літературно-культурологічного 
часопису «Via Regia» (Ерфурт) та ілюстрованого журналу «Ру.Башка» 
(Берлін), колумністом журналу «7 + 7я», працював на радіо. Бере участь у 
музичних проектах («The Swinging PartYsans»), періодично займається і  
музикознавчими та культурологічними дослідженнями.  

У Німеччині – з 1994 року. Мешкає в Берліні. 
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На XXXVI-му Міжнародному фестивалі поезії та верхньолужицької 
культури в Німеччині (м. Баутцен, 2014). 
 

 
 
Знаменитий музей гірчиці. 
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Відомий верхньолужицький письменник і музикант Томаш Навка  
виступав на фестивалі разом із митцями з Польщі (Німеччина, 2014).   

 

Тетяна Дзюба зі знаним сербським поетом, головним редактором газети 
«Књижевне новине» Мічо Цвєтічем. Зліва – лужицька письменниця Lenka 
(м. Баутцен, Німеччина, 2015). 
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Поети  Ігор Ремс (Чорногорія), Сергій Дзюба, Ладислав Волко (Словаччина), 
Тетяна Дзюба та верхньолужицький музикант Дітер Калка (Будишин, 2015). 
 

 
 
З верхньолужицьким публіцистом Альфонсом Вічасом (2015).  
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Нагородження Бенедикта Дирліха Міжнародною літературною премією 
імені Миколи Гоголя «Тріумф» за 2015 рік.  
 

  
 
Знаний верхньолужицький і німецький письменник Бено Будар, його дружина  
та російський поет і музикант із Німеччини Дмитро Драгільов (2015).  
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Автор і перекладач – Тетяна Дзюба та Бенедикт Дирліх (Будишин, 2014).  
 

 
 
Учасники XXXVII-го Міжнародного фестивалю поезії в Німеччині (2015 рік). 
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Бенедикт Дирліх, Томаш Навка, Альфонс Вічас і Тетяна Дзюба з учасниками 
Міжнародного фестивалю поезії та верхньолужицької культури (2014 рік). 
 

 
 
Лідери верхньолужицької громади (м. Будишин, Німеччина, 2014). 
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Берлін. Бранденбурзькі ворота (вгорі). Вечірній Дрезден. 
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Норвезькою переклав Дагфінн Фолдйой 
 
Serhij Dzjuba 
 
* * * 
 
På evighetens sølvskinnende håndflate 
kjemmer en liten pike håret 
med månekam 
men i det lille trollspeilet 
er det ikke sitt eget ansikt hun ser: 
 
Der er hennes blikk 
og rynker 
en ukjent kvinnes 
 
* * * 
 
På en øy, 
fjern som Evas tårer, 
holdt i blendende hvite klippers favntak 
så fast at du kunne fange horisonten, 
hadde den ikke flyktet til havs, 
 
der fant musikken 
sin tilflukt 
for å gi liv 
til Mannen 
og Kvinnen 
 
* * * 
 
Lev lenge, 
skriv lite 
og beskyld ikke Himmelen 
for dine synder. 
 
* * * 
 
Forgråtte skjønne: 
øyets 
perlerad av tårer 
higer etter 
en regnbue 
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* * * 
 
Mennesker, 
jeg ber dere, vær stille –   
jeg hører ikke havet 
 
* * * 
 
I hjørnet står gitaren 
den gamle, gamle 
tungt 
som et barn. 
 
 
Tetjana Dzjuba 
 
* * * 
 
Dagen svant med jernbanestasjonens larm 
Og skyggene ble lange som skinner 
Inn i nattens blindvei. 
Kvinner krysser dem, 
Ørsmå anna kareninaer, 
Skånt for problemer 
Bare til morgenen gryr 
 
* * * 
 
Og det skal bli stillhet med håpets farge 
Og det skal bli ro med lykksalighetens farge 
Og eplet skal falle, spaltet i to 
Dets halvdeler skal etes av de lykkelig forelskede 
Uten at de merker den gråtende Eva bak grenene 
Der hun forbanner sin gamle avitaminose 
 
* * * 
 
Tidens salt sildrer 
Lik sand fra urgamle timeglass 
 
Den brenner, etser og svir 
Så fjerner den seg, oppløses 
Og blir til et hav 
Der det er godt å gynge 
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På erindringens bølger 
 
Synd bare at det ikke er lenge 
For mennesker skal leve på land 
Og der det er hav, er det salt … 
 
* * * 
 
Prinsesser faller alltid for tosker 
Så sier folkevisdommen 
 
* * * 
 
Jeg ringer telefonnumre 
Som jeg kan utenat 
På en tid da ingen tar røret 
Bare da kan jeg høre dét 
Som jeg så lenge har villet høre  
 

Oversatt fra ukrainsk av Dagfinn Foldøy 
 

 
 

Фолдйой Дагфінн (Норвегія) – перекладач, мистецтвознавець. 
Народився  в 1953 році. В університеті займався історією мистецтв (Осло, 
Рим), російською мовою та літературою (Осло, Санкт-Петербург), 
музикознавством (Осло, Санкт-Петербург, Москва). Захистив дисертацію на 
тему: «Музика і символ. Олександр Скрябін у світлі російського 
символізму». З 2003 року займається художніми перекладами, в основному, з 
російської літератури: Михайло Булгаков, Володимир Маканін, Борис 
Акунін, Леонід Ципкін («Літо в Бадені») та ін. Останнім часом виявляє 
інтерес і до української мови та культури. Член Міжнародної літературно-
мистецької Академії України. 
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  Тронгейм. Гори Hurrungane. Хардангер-фьорд (Норвегія).  
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Перською переклала Надія Вишневська  
 

Сергій Дзюба 
 

 
* * *       
(«На сріблястій долоні вічності…»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* * * 
(«На острові…») 
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* * * 
(«Живіть довго…») 

 

 

 

 
 

 
* * * 
(«Заплакана красуня…») 

 

 

 

 

 

 

.  
* * * 
(«Люди, будь ласка, тихіше…») 

 
 

 

 

 
* * *  
(«В кутку гітара…») 
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      Тетяна Дзюба          
 

 
* * * 
(«День відступив…»)  
 

-   

 

  

 

 

  

  

 
* * *  
(«І буде тиша кольору надії…») 

 
 

 

 

 

  

 

 
* * * 
(«Час просочується сіллю…») 
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-  

 
* * * 
(«Королівни завше діставались…») 

 
-  

 

 

 
* * *  
(«Дзвоню по телефонах…»)  

 
 

 

 

 

 

 
        Перською з української переклала Надія Вишневська 
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Вишневська Надія (Україна) – перекладач, аспірант кафедри теорії  
та історії культури філософського факультету Львівського національного 
університету імені Івана Франка. Народилася в 1986 році у Львові. У 2003-му 
вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка на 
філологічний факультет, а в 2008-му захистила диплом магістра філології 
(перська мова та література). Магістерську роботу писала під керівництвом 
Романа Гамади. У цьому ж році на запрошення Центру розвитку перської 
мови та літератури пройшла курси в університеті Алламе Табатабаї (Тегеран, 
Іран).  

Продовжує займатися іранською тематикою, зокрема переклала кілька 
уривків до «Антології перського гумору», укладеної  Романом Гамадою. 
Консультує студентів перших – других курсів іраністики. Бере участь в 
атрибуції музейних експонатів зі сховищ Львівського історичного музею та 
Музею історії релігії.  

У 2014 році стала лауреатом Міжнародної літературної премії імені 
Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» за невтомне збагачення 
української культури літературними скарбами Сходу. Член Міжнародної 
літературно-мистецької Академії України (з 1 листопада 2014 року). 
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Посприяв:
 

 
 
Гамада Роман (Україна) – відомий сходознавець, перекладач, 

літературознавець. Народився 30 вересня 1961 року в місті Добромиль 
Старосамбірського району Львівської області. Член Національної спілки 
письменників України.  

Старший викладач кафедри сходознавства Львівського національного 
університету імені Івана Франка. Закінчив філологічний факультет та курси 
перської мови у Львівському університеті імені Івана Франка. Вивчав чеську 
мову та мистецтво на дворічних курсах гідів-перекладачів при Бюро 
міжнародного молодіжного туризму (БММТ) «Супутник».  

Постійний автор журналу іноземної літератури «Всесвіт». Творчі й 
наукові зацікавлення: перська класична й народна література, персомовна 
література Індії. Окремою книгою вийшли «Перські оповідки» у 2-х томах 
(Львів: ЛА «Піраміда», 2007). У 2008 р. спільно з видавництвом «Навчальна 
книга – Богдан» (м. Тернопіль) засновано дві нові серії – «Скарби Сходу» та 
«Пам’ятки світової літератури» – видання, які ще не мали аналогів в Україні. 
Побачили світ: «Анекдоти про Муллу Насреддіна» (2008, кишеньковий 
формат – 2011), «Антологія перського гумору» (2010), «Захоплюючі 
розповіді» (2011), «Іранські народні казки» (2011), «Весела книга» (2011), 
«Зібрання історій» (2012), «Витончені жарти» (2012) та ін.  

Нагороджений почесною грамотою Міністерства культури й ісламської  
орієнтації (2004) Ісламської Республіки Іран. Лауреат літературних премій 
імені Миколи Лукаша (1999), Григорія Кочура (2013), Максима Рильського 
(2014) та Міжнародної літературної премії імені Григорія Сковороди «Сад 
божественних пісень» (2014). Член Міжнародної літературно-мистецької 
Академії України. 
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Перекладач із перської мови Надія Вишневська побувала в Ірані.  
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Це – місто Мешгед, звідти родом – відома іранська письменниця Азіта   
Кагреман, котра зараз мешкає в Швеції.  Надія Вишневська та  Сергій Дзюба 
переклали її «Містерію Мешгеду», а цього року Надії вдалося там побувати.  
 

 
 

Це – вітрина на Мешгедському базарі, повна шафрану – дуже дорогої і 
популярної спеції, якою славиться місто.  
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Надія Вишневська в Есфагані. Гори Альборз біля Тегерану. 
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На міській вулиці. Вежа Міляд – шоста за висотою в світі.  
Елемент декору стіни на подвір'ї палацу Ґолестан у Тегерані.  



 213 

Чарівні малюнки художниці Надії Вишневської, створені до іранських 
народних казок «Камінний одяг», «Гарбуз-покотило» та «Золотий птах», які 
вийдуть українською в перекладі Романа Гамади:   
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Перекладач і художниця Надія Вишневська в рідному Львові. 
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Обкладинка книжки Тетяни і Сергія Дзюби «Розмова чоловіка і жінки»  

польською мовою (перекладачі Роксана Кжемінська, Маріанна Хлопек-Лабо і 
Анна Тилютка; художниця Ядвіґа Квятковська; м. Люблін, Польща, 2013).  
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„Ty i ja jesteśmy tylko poetami…”   
 
 Jesteśmy w teatrze, oto przed nami dwoje aktorów – mąż i żona. Sztuka 
pisana wierszem w formie dialogu pomiędzy małżonkami. A jednak coś się 
pomieszało w scenariuszu – konwencja przestaje obowiązywać, a rampa nie 
odgranicza już widowni od sceny. Jesteśmy świadkami życia, po którym pozostaną 
listy miłosne niby bilety na spektakl i zdjęcia rodzinne niby niewykorzystane 
afisze. Nie będzie Ofelii ani Hamleta – zmuszeni będziemy w zwyczajnym imieniu 
usłyszeć muzykę poezji. 
 Serhij i Tetiana – małżeństwo poetów – przesłało swoje teksty do wyboru 
tłumaczom. Zaś tłumacze – przekopując się przez osobne tomy wierszy – 
dostrzegli pewne paterny – podobne tematy, różne opinie, podobne motywy, inne 
ujęcia. Właśnie to spostrzeżenie legło u podstaw kompozycji tomu wierszy. 
Wyobraźcie sobie kobietę i mężczyznę siedzących naprzeciwko siebie, lecz 
patrzących w jeden punkt, skupionych na jednym zagadnieniu. Czy gdybyśmy byli 
w stanie usłyszeć ich myśli, odkrylibyśmy tajemnicę wzajemnego niezrozumienia 
płci? 
 Scena pierwsza – stacja kolejowa Czernihów. Ona widzi umykającą w dal 
codzienność, dla której wybawieniem jest noc. Wydłużone cienie niby tory 
kolejowe przypominają o losach kobiety, dla której rozpędzony pociąg okazał się 
wybawieniem i zgubą – anna karenina – napisana małą literą jest symbolem, a nie 
wspomnieniem. On słyszy cichy szept – ta kobieta czekająca na czyjś powrót to 
stacja, która tu była, jest i będzie w oczekiwaniu na kolejnych pasażerów.  
 Scena druga – arka Noego. Zaspany mężczyzna przybiega na przystań, 
tymczasem arka już odbiła od brzegu. Porzucony i zapomniany wcale nie 
rozpacza, bo czyż nie ocalał właśnie przed ludem wybranym i jego losem? 
Tymczasem kobieta zdążyła na pokład arki, która okazała się pułapką – to trolejbus 
pędzący do pracy, gdzie tylko kolejki, tłok i szara codzienność.  A miało być – 
ocalenie. 
 Scena trzecia – lektura Biblii. Ona wsłuchuje się w słowa uczonych w 
piśmie. Ze skupieniem notuje ich wskazówki i jak pilna uczennica wyłapuje 
zależności – brak strachu oznacza brak wiary, tak jak brak światła nie pozwala 
dostrzec ciemności. Zaś jego oczy zwrócone są na targ, gdzie handlują wszystkim 
– dosłownie! Tylko duszy nie da się sprzedać na części, lecz utargować z 
mesjaszem zniżkę na wybawienie uda się z pewnością.   
 Jako tłumacze poczuliśmy się zaskoczeni tak intymnym związkiem 
pokazanym światu w formie poezji. Tylko w przedstawionych  tu wierszach Serhij 
czterokrotnie jako podmiotu lirycznego używa formy „my”, czasem zwraca się do 
żony wprost: „Tetianko kochanie – polećmy na tańce”. Wiersze miłosne nie są 
niczym nowym w historii literatury, ale nigdy nie usłyszeliśmy głosu Beatrycze. W 
tym przypadku Beatrycze nie tylko odpowiada – ona tworzy własne wiersze. 
Dzięki temu możemy usłyszeć z dwóch źródeł o jednej miłości. 

Roksana Krzemińska   
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«І ми з Тобою – всього лиш поети…» 
 
Відтепер польські читачі мають змогу познайомитися з творчістю 

відомого українського подружжя з Чернігова, адже Тетяна і Сергій Дзюби 
нещодавно видали свою поетичну книжку польською та українською 
мовами. Взагалі ж, вірші Тетяни та Сергія перекладені 50-ти мовами світу й 
надруковані в багатьох країнах. Появу їхньої польської книжки ініціювали 
перекладачі з групи «MARa» (Яґеллонський університет, м. Краків, Польща).
 Отже, ми – в будинку театру, перед нами – двоє акторів: чоловік і 
дружина. П'єса написана віршем у формі діалогу подружжя. Та на раз щось 
переплутається в сценарії – житейські умовності не керуватимуть уже 
поведінкою героїв, а рампа не розділятиме сцени та аудиторії. Ми, глядачі, –  
свідки життя, після якого залишаться наповнені любов'ю листи, немов квитки 
на спектакль, і сімейні світлини, як невикористані афіші. Не зустрінемо 
Офелії та Гамлета – авжеж, доведеться нам почути приховану музику віршів 
у звичайному імені.    
 Сергій і Тетяна Дзюби, подружжя поетів, надіслали свої тексти на вибір 
для перекладів. У дещиці томів перекладачі помітили деякі характерні риси: 
спільні теми, різні думки, одні ідеї, інші точки зору. Саме це стало основою 
для композиції цієї збірки. Уявіть собі, будь ласка, жінку і чоловіка, які сидять 
одне напроти одного, зустрічаються поглядами й подумки зосереджуються на 
одному питанні. Якби вдалося почути їхні міркування, можливо, ми збагнули 
б нарешті таємницю вічного нерозуміння статей?  
 Дія перша – станція Чернігів. Вона бачить буденність, що втікає далеко 
в ніч – своє спасіння. Тіні, довгі, мов колії, нагадують про долю жінки, для 
якої потяг став вирішенням усіх проблем; анна кареніна – її ім'я написане з 
малої літери, – як символ, а не спогад… Він чує тихий голос – якась жінка 
шепоче про свою тугу – це станція, яка була, є і буде завжди в одному місці. 
Станція чекає пасажирів, пасажири не чекають станції.   
 Дія друга – ковчег Ноя. Заспаний чоловік добігає до берега, але ковчег 
уже відчалив. Він запізнився, однак, покинутий і забутий, не впадає в розпач, 
адже врятувався від обраного люду та його долі! А жінка встигла на ковчег, 
але він виявився пасткою. Це – тролейбус, що везе її на роботу, подібну до 
вічних черг. А говорили ж про спасіння…   
 Дія третя – читання Біблії. Вона зосереджено стежить за словами 
вчених, записує їхні вказівки й звертає увагу на залежності. Бо там, де немає 
віри, – немає страху; а там, де немає світла, – не видно ночі. Тим часом його 
увага звернена на ринок, де продають усе – дослівно все! Тільки душу не 
ділять на частини, проте скидку на спасіння від месії отримати не проблема…     
 Ми, перекладачі, були в захоплені від віршів, які так відверто 
показують інтимність у стосунках між жінкою і чоловіком. У цій збірці 
Сергій не раз, як ліричне «я», вживає форму «ми», деколи звертається прямо 
до своєї дружини: «давай Тетянко літати на танці»…   

Звісно, любовна лірика – це не нове явище в історії літератури, але нам 
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ніколи не вдавалося почути голос Беатріче. У цьому випадку Беатріче не 
тільки відповідає – вона творить свою поезію. Завдяки цьому, ми можемо 
почути слова про одне кохання з двох джерел.  

Роксана Кжемінська, 
м. Краків, Польща 
 

Польською переклала Роксана Кжемінська   
 
Tłumaczenie: Roksana Krzemińska  
  
Serhij Dziuba  
 
* * *  
Na srebrzystej dłoni wieczności 
mała dziewczynka  
rozczesuje warkocze  
księżycowym grzebieniem 
i w kapryśnym lustrze 
nie rozpoznaje swojej twarzy: 
 
Lustro odzwierciedla jej spojrzenie 
i zmarszczki  
nieznanej  
Kobiety.  
 
* * *  
Na wyspie  
dalekiej jak łzy Ewy, 
trzymanej w objęciach 
oślepiająco białych skał 
tak, że można dogonić  
uciekający w morze horyzont 
 
znalazła przystań 
muzyka –   
aby narodzić  
Mężczyznę  
i Kobietę.  
 
* * * 
Żyjcie długo,  
Piszcie mało 
I nie oskarżajcie Nieba  
O grzechy.  
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* * * 
Zapłakana piękność: 
rzęsy 
naszyjnikiem łez 
przymrużyły  
tęczę.  
 
* * * 
Drodzy państwo,  
Proszę o ciszę –  
Nie słychać morza.  
 
* * * 
W kącie gitara, 
Stara, starodawna,  
Jak dziecko,  
Stoi ciężko.  
 
Tetiana Dziuba 
 
* * * 
Dzień się kończy dworcową krzątaniną – 
I cienie stały się długie jak tory 
Prowadzące w ślepe zaułki nocy. 
Przechodzą przez nie kobiety,  
Pomniejsze anny kareniny,  
Którym wybawienie od problemów 
Gwarantowane jest tylko do świtu. 
 
* * * 
I nastanie cisza w kolorze nadziei,  
I nastanie spokój w kolorze szczęścia,  
I spadnie jabłko przełamując się na pół,  
Jego połowy zjedzą szczęśliwi zakochani 
I nie zauważą za konarem zapłakanej Ewy,  
Która przeklina swoją dawną awitaminozę.  
 
* * * 
Czas nasyca się solą,  
Jak piasek najdawniejszego zegara,  
 
Piecze, pali, jątrzy.  
A potem oddala się, rozpływa się –  
I staje się morzem,  
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W którym przyjemnie kołysać się  
Na falach wspomnień. 
 
Szkoda tylko, że niedługo 
Bo ludzie mieszkają na lądzie,  
 
Gdzie morze – to sól... 
 
*** 

Królewny zawsze dostawały się durniom –  
Jak głosi ludowa 
Mądrość.  
 
*** 
Wykręcam telefony,  
Których numery znam na pamięć,  
W czasie, gdy nikt nie odbiera.  
Tylko wówczas można od nich usłyszeć to,  
Co chciałeś usłyszeć już tak dawno.   
 

Tłumaczenie: 
Roksana Krzemińska  

  

 
 
Перекладачі книжки «Розмова чоловіка і жінки» Роксана Кжемінська, 

Маріанна Хлопек-Лабо і Анна Тилютка закінчили Яґеллонський університет у 
Кракові.   
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Польською переклали Роксана Кжемінська,  
Анна Тилютка та Маріанна Хлопек-Лабо (група «MARa»):  
 
Tetiana Dziuba 

 
* * *  

Królewny zawsze dostawały się durniom – 
twierdzi ludowa 
mądrość. 

(Anna Tylutka)  
 
* * * 

Королівни завше діставались дурням, –  
переконує народна 
мудрість.  
 

* * *  
Dzień przemijał z dworcowym zgiełkiem  
Cienie wydłużyły się, niby tory 
Prowadzące w ślepą uliczkę nocy. 
Przechodzą przez nie kobiety, 
Skurczone anny kareniny, 
Których problemy znikną 
Jedynie do rana. 

(Anna Tylutka)   
 

* * *  
День відступив вокзальним гармидером –   
І тіні стали довгими, як колії,  
Що ведуть у тупик ночі.  
Їх перетинають жінки,  
Здрібнілі анни кареніни,  
Котрим вибавлення від проблем  
Гарантоване лише до ранку. 
 

 
 
Вавельський собор у Кракові. 
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* * *  
I będzie cisza koloru nadziei, 
I będzie spokój koloru szczęścia, 
I spadnie jabłko, rozpadnie się na pół, 
połówki zjedzą szczęśliwi zakochani, 
I nie zauważą za drzewami zapłakanej Ewy, 
która przeklęła swoją dawną awitaminozę. 

(Anna Tylutka)  
* * * 

І буде тиша кольору надії,  
І буде спокій кольору щастя,  
І впаде яблуко, розлетівшись надвоє,  
Його половинки з'їдять щасливі закохані,  
І не помітять за гіллям заплаканої Єви,  
Яка прокляла свій давній авітаміноз. 
 

* * *  
To spotkanie to przypadek, 
który nie ma szans, by 
stać się regułą. 
Ona zmienia wyświechtane powiedzenie: 
żyliśmy niedługo, 
ale narodziliśmy się tego dnia. 
Ona jest kłódką zawieszoną 
po wewnętrznej stronie drzwi. 
Przerwą w milczeniu. 
Paradoksem lub oksymoronem. 
Ją, okruszek wielkiego 
chleba wieczności,  
bardzo łatwo można zmieść,  
zrzucić ze stołu pamięci, 
złożyć w ofierze 
ćwierkającym 
poniedziałkom i piątkom… 
Ale daj sobie czas. 
W każdym oksymoronie 
jest więcej prawdy, 
niż w banalnych frazach. 
W nim zawarte jest sedno 
z posmakiem nieprawdopodobieństwa. 
Wiem, że mi uwierzysz, 
chociażby dlatego, 
że już się spotkaliśmy. 

(Anna Tylutka)  
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* * *  
Ця зустріч – випадковість, 
у якої немає шансів  
стати закономірністю. 
Вона – виворіт відомого вислову: 
ми прожили недовго,  
але народилися того ж дня.  
Вона – навісний замок  
з внутрішнього боку дверей. 
Пауза серед мовчання. 
Парадокс чи оксюморон. 
Її, крихту від величезного  
хліба вічності, 
дуже просто змести, 
скинути зі столу пам’яті, 
віддати на поталу 
цвірінькаючим 
понеділкам і п’ятницям… 
Але ти не поспішай із цим. 
У будь-якому оксюмороні 
правди більше, 
ніж у тривіальних фразах. 
У ньому – суть  
із присмаком неймовірності. 
Я знаю, ти повіриш мені, 
хоча б тому, 
що ми вже зустрілися. 
 

* * * 
Upadł kasztan –  
otworzyła się 
dusza. 

(Anna Tylutka)  
 

* * * 
Каштан упав –  
розкрилася  
душа. 
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No men nescio 
  

Być lokatorem porzuconych pieczar,  
muszli, woskowych plastrów, cel tego miasta. 
Pozostawiać odbicia ciała w miękkich fotelach, 
ślady na podłodze i w niewypalonej glinie, 
produkować fotografie, za każdym razem 
potwierdzając  
swoją nietrwałość.  
 
Odczuwać fizyczną obecność  
w zatłoczonych elektryczkach.  
Przyglądać się malowidłom naskalnym  
w lustrach, własnym portetom  
na cudzych płótnach.  
Klonować ranki-dni-wieczory-noce,  
dopóki nie pojawi się zdolność  
niezostawiania odcisków na szklance,  
śladów na śniegu, oddechów na lusterku. 

(Anna Tylutka) 
 
 
No men nescio 
 

Бути квартиронаймачем полишених печер, 
мушель, щільників, келій цього міста. 
Залишати відбитки тіла у м'яких фотелях, 
знаки на підлозі та глевкому глеї, 
продукувати світлини, щоразу підтверджуючи 
власну зникомість. 
 
Відчувати фізичну присутність 
у переповнених електричках. 
Розглядати наскельні розписи 
у дзеркалах, особисте зображення 
на чужих полотнах. 
Клонувати ранки-дні-вечори-ночі, 
доки не з'явиться вміння 
не полишати відбитки на склі, 
сліди на снігу, подих на люстерку. 
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* * *  
Srebrzyste futro to cenna zdobycz dla Monomacha. 
Tam, przyjacielu, gdzie nie ma wiary – nie ma też strachu.  
Śnieg się ściele nierówny biały jak psalmy proroków.  
Tam, przyjacielu, gdzie nie ma światła, nie widać mroku.  
 
A trzeci kur ogniem i krzykiem wydziobie jutrzenkę.  
Nie żywych, a Boga bój się i marzeń nieujętych.  
Jak dzwon w otchłani brzmi głos jesieni z głębin pustyni: 
„Ścieżki kręte i wyboiste uczynię gładkimi,  
 
Wszystkie ślady blade, wątłe, niepewne, anemiczne 
Zgarnę wraz z wczorajszym śniegiem i natychmiast zamilczę.”  
Zdawało się, że jesień z serca mego zejść nie zdoła,  
Lecz kalendarz inną wieść głosi: już święty Mikołaj... 

(Roksana Krzemińska) 
 
* * *  

Сріблясте хутро, коштовна здобич для Мономаха. 
Там, де немає, мій друже, віри – немає страху. 
Сніги лягали, нерівні, білі, – псальми пророчі. 
Там, де немає, мій друже, світла – не видно ночі.  
 
А треті півні склюють зірниці вогнем і криком. 
Живих не бійтесь, а бійтесь Бога і мрій безликих. 
Втонулим дзвоном озвалась осінь в сліпій пустелі: 
„Усі стежини, криві і кволі, дай перестелю, 
 
Усі слідочки, бліді й непевні, як анемія, 
Зберу докупи з вчорашнім снігом, – і занімію”. 
Здавалось, осінь не зійде з серця мого ніколи, 
А календар віщує інше: стрічай Миколи… 
 

* * *  
Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest 
wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł: 
„Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi”. Noego Pan darzył 
życzliwością. 
 
Ten trolejbus to arka i dok, 
od spóźnienia uchronią być może 
do roboty, gdzie wieczne kolejki i tłok,  
obsypało się miasto kwiatami późnymi 
bladolicych latarni mierzących gdzieś  
w mrok. 
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Dzień rozciąga spadochron szarości i cienia 
nad mrowisko drobiazgów – codzienny nasz trud,  
rozpylone spokój i uśpienie  
wydzielają w krąg żrącą azotu woń, nerwy  
i smród.  
 
Gdzieś na placu któregoś z kolei Noego 
tam prowadzą na spacer psów czystych znów rząd 
w głębi pod prymusami asfaltowymi zalega 
czy to piekła czy smoły  
to swąd... 
 
W utłuszczonej gazecie porannej 
przetrawiona gonitwa powszednich dni.  
przypominasz sobie biblijną skruchę? 
przypominasz ją sobie, czy ty  
przypomi... 
 
Nie poprawia się świat od stworzenia,  
swą loterię rozgrywa uparcie, a nuż! 
a synoptycy który to raz już z wisielczym humorem 
obiecują nam potop w wyniku gwałtownych 
 burz. 

(Roksana Krzemińska) 
 
* * *  

Всевишній бачив, наскільки велике розтління людей на землі – всі помисли і 
дії їх направлені на зло у будь-який час. Терпець  Йому увірвався. Він сказав: 
«Знищу з обличчя землі людей, бо я розкаявся, що створив їх».  Ной заслужив 
прихильність Господа… 

(З Біблії для дітей)   
 
Цей тролейбус – ковчег, 
що врятує, можливо, від спізнення 
на роботу, подібну до вічних черг, 
осипається місто квітами пізніми 
ліхтарів блідолицих, націлених в смерк. 
 
День завис парашутною тінню легкою 
над мишвою щоденних дрібних гризот, 
із розбризканого супокою 
випаровується нервів їдкий  
азот.  
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Ген, на площі чергового Ноя, 
знов вигулюють чистих псів, 
пахне пеклом чи то смолою 
з-під асфальтових 
примусів. 
 
У маркій газеті ранковій –  
перетравлена суєта… 
пам’ятаєш біблійне розкаяння? 
пам’ятаєш його, 
пам’ята… 
 
Світ від створення не добрішає, 
вперто грає в своє лото, 
у синоптиків – гумор вішальників: 
обіцяють вкотре 
потоп.  
 

* * *  
Reżyser przybije do sceny 
monetę 
i zacznie się 
kolejny 
sezon  
teatralny.  
 
Tym razem jednak 
coś się pomiesza 
w scenariuszu 
Najwyższego Reżysera, 
gdzie zawsze obowiązywało: 
ty na widowni –  
ja na scenie,  
i będzie dokładnie odwrotnie.  
Nie będzie nas więcej rozdzielała rampa 
życiowych konwencji...  
 
Nie będziemy niepokoić cieni 
klasyków,  
ty 
nie nazwiesz 
mnie 
Ofelią,  
A z liter – nut aktora 
odczytasz zwyczajne imię,  
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by usłyszeć w nim  
ukrytą muzykę.  
 
Ja zagram Ci swoją młodość,  
ty zagrasz mi swoją wierność,  
przyroda czterokrotnie przemaluje  
dekoracje... 
 
Później pozostaną listy, 
niby bilety na stary,  
zdjęty z repertuaru  
spektakl,  
zdjęcia, niby niewykorzystane  
afisze,  
zrudziały śnieg, wyświechtany ból,  
rampa i jeszcze trochę czasu,  
 
dopóki nie rozdzieli nas na zawsze 
kurtyna.  

(Roksana Krzemińska) 
 

* * *  
Режисер приб’є до сцени  
монету 
і почнеться  
вкотре  
театральний  
сезон. 
 
Та на раз 
щось переплутається  
у сценарії 
Всевишнього постановника,  
де завше панувало:  
ти в залі –  
я на сцені, 
та з точністю до навпаки. 
Нас не розділятиме більше рампа 
житейських умовностей… 
 
Ми не станемо тривожити тіні  
класиків,  
ти  
не зватимеш  
мене  
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Офелією, 
А з нот-літер  
складеш звичайне ім’я,  
щоб почути у ньому  
приховану музику. 
 
Я зіграю тобі свою юність, 
ти зіграєш мені свою вірність, 
природа чотири рази перефарбує 
декорації… 
 
Опісля залишаться листи,  
немов квитки на старий,  
викинутий з репертуару 
спектакль, 
фото, як невикористані  
афіші, 
поруділий сніг, підтоптаний біль, 
рампа та ще трохи часу, 
 
доки нас назавжди розділить 
завіса. 
 

 
 

Краків – місто, яке не можна не полюбити!  
 



 234 

Serhij Dziuba 

Dedykuję niniejszą książkę mojej cudownej żonie Tani.  
 

* * *  
Wolnością sny kobiet pałają –  
Jak Golfsztrom swą siłą samotnie. 
Przez piękno kobiety konają –  
Jak Chrystus. Tej nocy. Ulotnie.  
I wiele z nich głowy swe straci 
Niewinne jak czysta bielizna... 
W kobiety wrastali piłaci.  
Piłaci – to jakby Ojczyzna. 

(Roksana Krzemińska)   
 
* * * 

Всі мрії жінок про свободу –  
Нестримні, як води Гольфстріму. 
Жінки потерпають від вроди –  
Вночі. Мов Христос. Невловимо. 
І будуть нескінчені страти – 
Невинні, як зміна білизни… 
Жінки приросли до пілатів. 
Пілати – це ніби Вітчизна. 
 

* * *  
Pomalowali mnie  
na inny kolor 
i teraz się czuję 
jak uwiedziona, 
niczemu nie winna, 
a muszę się wstydzić 
wszystkiego, co się stało. 
 
Ale temu, 
kto mnie taką 
uczuciem obdarzy 
oddawać się będę 
namiętniej jeszcze 
i rozkoszniej, bo naprawdę  
kocham każdego z was: 
  
Jak jedynego i  
wyjątkowego, dotąd 
niedotykanego, i dlatego 
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spowitego głęboką, 
czarodziejską tajemnicą. 
Raz po raz będę was wabić 
jak pożądana dziewczyna! 
 
Zamieszkam w was, 
i we wszystkie wędrówki 
będziecie zabierać kawałeczek 
mojej duszy. 
Będę się za was modlić 
niby mniszka, dopóki 
pewnego dnia 
 
Poczuję, jak znowu 
dotykacie mojego 
wyprężonego, niezaspokojonego 
ciała. Zawsze będziemy 
razem! A teraz weźcie 
swoje walizki i wyruszcie 
w naszą przyszłość. 
 
I pamiętajcie: 
nieważne, co się stanie, 
jakie tory i perony 
będą nas dzielić, 
jesteście najwspanialsi! 
Mówię to ja, wasza 
stacja „Czernichów”.  

(Anna Tylutka) 
 

* * *  
Мене пофарбували 
в інший колір 
і я тепер почуваюсь, 
мов покритка, 
яка нічим не завинила, 
але мусить соромитися 
всього, що сталося. 
 
Проте тому, 
хто зможе любити 
мене і такою, 
я віддаватимуся 
ще з більшою пристрастю 
та насолодою, бо справді 
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кохатиму кожного з вас: 
 
Мов єдиного та 
неповторного, досі 
незайманого, а тому 
сповненого глибокої 
і чарівної таємниці. 
Я щоразу зваблюватиму вас,  
 
Я ставатиму вами, 
і в усіх мандрах 
ви матимете дещицю 
моєї душі. 
Я молитимуся за вас, 
мов черниця, аж доки 
одного дня 
 
Відчую, як ви знову 
торкаєтеся мого 
пружного і невгамовного 
тіла. Ми завжди будемо 
разом! А зараз тримайте 
свої валізи та вирушайте 
в наше майбутнє. 
 
І пам’ятайте: 
що б не трапилося, 
які б колії та перони 
не були між нами, 
ви – найкращі! 
Це кажу я, ваша 
станція «Чернігів». 
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Przepis  
 
Do zmęczonego pracą mózgu 
dodają przyprawy dawnych wspomnień 
i kroplę trucizny pięknej kobiety.  
W przypadku nieprawidłowego dawkowania 
umierają z przyjemnością. 

(Anna Tylutka)  
Рецепт 

 
У виснажений роботою мозок 
кладуть прянощі давніх спогадів 
з дещицею отрути вродливої жінки. 
Якщо доза неправильна –  
помирають із задоволенням 

 
* * *  

Nie ma prądu – jakby zniknął świat: 
Nie zagłuszysz myśli telewizorem, nie zadzwonisz do raju, 
Czas już późny, za chwilę umrze lato, 
A żyć się ciągle nie chce – i już! 
 
A wiersz nie dzieli się na dwoje, jak łóżko 
I, jak nóż, księżyc jednak nie świeci... 
Nie ma prądu – losy idą piechotą. 
Pod kołdrą – poeci: ty i ja. 

(Marianna Chłopek-Labo)  
 

* * *  
Немає світла – мов немає світу: 
Не ввімкнеш „ящик”, не подзвониш в рай, 
Година пізня, мить до смерті літа, 
А жити все не хочеться – і край! 
 
А вірш на двох не ділиться, мов ліжко, 
І, ніби ніж, щось місяць не сія... 
Немає світла – долі ходять пішки. 
Під ковдрою – поети: ти і я. 
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* * *  
mama z tatą polecieli na tańce  
i stanowili taką piękną parę  
i kochało ich nie kończące się tango 
o brzmieniu głębokim jak dekolt księżyca 
 
a potem od razu rankiem piechotą  
na oddział aniołów gdzie przyszedłem na świat 
była niedziela i wszechświat krzyku 
tylko mama wiedziała że to pierwsze wiersze 
 
są dziś mamy które nie tańczą 
a ty i ja jesteśmy tylko poetami 
tak bardzo pragnę być znów dzieckiem 
Tetianko kochanie – polećmy na tańce 

(Roksana Krzemińska)  
 

 
 
Батьки Сергія Дзюби на золотому весіллі. 
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* * *  
мама з татом полетіли на танці 
і були такою красивою парою 
і кохало їх нескінченне танго 
таке глибоке як легені місяця 
 
а потім одразу під ранок пішки 
в будинок янголів де я народився 
були неділя і всесвіт крику 
лиш мама знала то перші вірші 
 
тепер є мами які не танцюють 
і ми з тобою всього лиш поети 
чомусь я хочу в оте дитинство 
давай Тетянко літати на танці 

 
* * *  

Zasnęliśmy 
i staliśmy się drzewami 
i cierpieliśmy jak drzewa 
i wtedy poczuliśmy 
ziemię. 

(Anna Tylutka) 
 

* * *  
Ми заснули 
і стали деревами, 
і боліло нам, як деревам, 
і тоді ми відчули 
землю. 
 

* * *  
W tym lesie drzewa chyba 
nigdy nie zaznały pieszczot: 
kiedy zaczęliśmy się kochać, 
jęknęły tak, 
jakby straciły dziewictwo. 
 
Niektóre później zadziwione 
chodziły za nami oczekując, 
że nauczymy ich 
czegoś ciekawego. 
Ale zawstydziliśmy się istot 
zachowujących się jak ludzie, 
i uciekliśmy od nich – do ludzi. 
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Wszystko w porządku: dobrze nam 
w łóżku i w windzie... 
Tylko czasami budzi nas 
namiętny szept drzew, 
które kiedyś nauczyliśmy miłości. 

(Marianna Chłopek-Labo) 
 
* * *  

У тому лісі дерева, мабуть, 
ніколи не знали любощів: 
коли ми почали кохатися, 
вони зойкнули так, 
наче втратили цноту. 
 
Деякі потім ошелешено 
ходили за нами, очікуючи, 
що ми ще навчимо їх 
чомусь цікавому. 
Але ми засоромилися істот, 
що поводились, мов люди, 
і втекли від них – до людей. 
 
Все нормально: нам добре 
у ліжку і в ліфті… 
Тільки іноді прокидаємося 
від пристрасного шепотіння дерев, 
яких ми колись розбудили. 

 
* * *  

Nasze życie to walka ze srebrnikami: 
Trzydzieści...znów trzydzieści – na każdym kroku!... 
Kim jestem wśród was? Czym wy – między nami? 
I znów źdźbło wielkie niczym belka w oku! 
 
Piłaci i mesjasze zaprzedają się pod bożnicą;  
I nie gorgonom – mesjaszom  i piłatom... 
Nie poznałem pani, Maryjo Dziewico,  
Będzie pani, Maryjo Dziewico, bogatą! 
 
Wiem, że przeżyję, pewnie, przecież muszę;  
Grzeszników bez winy – iluż nas się tu mieści... 
Kto tam po duszę? Znowu – po duszę? 
Tego towaru nie sprzedaję na części! 

(Roksana Krzemińska) 
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* * *  
Наше життя – боротьба з срібняками: 
Тридцять… Ще тридцять… – на кожному кроці… 
Хто я між вами? Хто ви між нами? 
Знову піщинка кулею в оці! 
 
Тут продаються пілати й месії: 
І не горгонам – месіям й пілатам… 
Я не впізнав вас, діво Маріє, 
Будете, діво Маріє, багаті! 
 
Знаю, що виживу, певно, що мушу: 
Скільки нас винних отут – без провини… 
Хто там по душу? Знову – по душу? 
Я не ділю цей товар на частини! 
 

* * *  
Gawędziliśmy sobie ze  ślimakiem 
o życiu. Pytam: 
– Nie nudzi ci się 
cały czas siedzieć 
w tej muszli? 
– Każdy z nas– 
ma swoją muszlę, – 
uśmiechnął się ślimak. – 
Czy nie znudził ci się 
strach przed śmiercią? 

(Marianna Chłopek-Labo) 
 
* * *  

Розговорилися з равликом 
про життя. Запитую: 
– Як тобі не нудно 
увесь час сидіти 
в цій мушлі? 
– У кожного з нас – 
своя мушля, – 
посміхнувся равлик. – 
Хіба тобі не набридло 
боятися смерті? 
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* * *  
Słońce pachnie 
śniegiem i jabłkami, 
śnieg i jabłka 
pachną słońcem,  
czyjeś życie – 
ziemia obiecana, 
a my jesteśmy cyganami. 

(Anna Tylutka) 
 

* * *  
Сонце пахне 
снігом і яблуками, 
сніг і яблука 
пахнуть сонцем, 
чиєсь життя – 
земля обітована, 
а ми – цигани. 
 

 
 
Малюнок польської художниці Ядвіґи Квятковської. 
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* * *  
Znów! Stało się! Arka beze mnie porzuciła brzeg.  
A wybrani ludzie i zwierzęta w smutnym nastroju 
Żegnali mnie wzrokiem – ja będę spoczywał w pokoju 
Tak niezapomniany – nie Czech, nie Samuel, nie Szczek... 
 
Wszystko – moje. Nie wypraszałem. Zaspałem, cóż...pech.  
Słonecznik spod słońca, powietrze jak klucz od osady.  
I trzeba czerpać natchnienie! Potem coś wziąć. Z szuflady.  
Dla tych... Co kiedyś... Jeszcze wrócą – w codzienność i grzech.  
 
Jeszcze „wyproszą” ich z Egiptu czy raju – Izra... 
By dławić się manną i by słać przekleństwa prorokom... 
Porzucili mnie tu takiego miesiąca i roku. 
Ocalałem od nich. Czas uradować się choć raz.  

(Roksana Krzemińska)  
 
* * *  

Це сталося. Знов! І без мене відчалив ковчег. 
Печально дивилися обрані люди і звірі. 
Зі мною прощалися – я спочиватиму в мирі, 
Такий незабутній – не Шмуель, не Щек і не чех… 
 
Тут все вже моє – я не вижебрав. Може, проспав  
Цей сонях з-під сонця, повітря – мов ключ від оселі. 
І треба надихатись! Потім щось взяти. Зі стелі.  
Для тих… Що колись… Ще повернуться – в гріх і до справ. 
 
Їх хтось ще «попросить» з Єгипту чи з раю-Ізра… – 
Давитися манною, слати прокльони пророку… 
Мене тут лишили – такого-то місяця й року. 
Я теж врятувався – від них. Порадію, пора… 
 

 
 
Спасо-Преображенський собор у Чернігові (XI століття)  
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Serhij Dziuba   
Na srebrzystej dłoni wieczności… 
 
Ballada o wiedźmie i ekstazie 

(legenda)   

Już wszystko jedno, nuda ogarnia zewsząd 

I nawet mucha nie wstrzymała ziewania... 

Aż nagle pewna pani ni stąd ni zowąd 

W gości na miotle wleciała do mieszkania.  

 

I wybrała lodówkę na lądowisko,  

To nic, że ta niby czołg zaterkotała,  

I grzecznie zapytała: „W porządku wszystko? 

A z tobą co? Nigdy wiedźmy nie widziałeś?” 

 

Z ust wydaję ledwie zrozumiałe jęki,  

Język jak kołek, a krew pulsuje w skroniach: 

W moim domu dama całkiem nagusieńka,  

Na dodatek jeszcze miotłę trzyma w dłoniach! 

 

Przeszła się po domu krokiem pełnym gracji: 

„Co z tobą? Czemuś tak zbladł, mój bohaterze? 

Chciałam umyć się, skorzystać z ubikacji,  

Cóż – we Lwowie z wodą kiepsko – powiem szczerze...” 

 

Ostygła zupełnie kawa niczym smoła,  

Nawet sąsiad sąsiadkę zdążył porzucić,  

Pani dwie godziny w wannie – całkiem goła! 
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A żona u teściów i szybko nie wróci... 

 

W końcu wyszła – prawie płacze, dłonią drżącą 

Podniecona miotłę skubie z kokieterią: 

„Dostałam wszystko – zimną, jak i gorącą,  

Znowu poczułam się kobietą na serio! 

 

Przekażę o takim wspaniałym mężczyźnie 

Wszystkim przyjaciółkom wiadomość prawdziwą...”  

I pomyślałem: „Wieczna chwała Ojczyźnie! 

Choć jednej dało się dogodzić, o dziwo!” 

(Roksana Krzemińska) 
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* * * 

Dziwnie mi: 

namalowałem słońce, 

a ono grzeje. 

 

* * * 

Ciężko mi: 

gwiazdy spadają, 

a życzenia się skończyły. 

 

* * * 

Dobrze mi: 

pięknie kwitnie portulaka 

na mojej mogile. 

(Anna Tylutka) 

 

* * *  

Nasze różowe dzieci 

otwierają wszechświat, 

by powrócić 

kiedy nas 

nie będzie. 

(Anna Tylutka) 

 

 



 247 

* * *  

Cichuteńko, żeby nie zakłócić snu, 

opuści moją duszę i rozpłynie się w jabłoni, 

którą jutro powinni ściąć, – żeby podtrzymać ją 

w tej ciężkiej chwili. Wtedy czuję, 

jak długo bije moje serce – bez niego. 

 

Nie wiem, kiedy wróci: 

jasny, jak poranek, zatrwożony, jak dzień 

czy samotny, jak wieczność, – każdy chodzi swoimi 

ścieżkami! 

Nie obrażę się – nie obraża się sekunda, 

kiedy nazwą ją minutą. 

 

Najważniejsze to kochać go i nigdy 

nie stać się nim – takim spokojnym, wolnym 

od miłości i nienawiści, który 

układa pasjans dla przyjemności 

albo potrzeby. Ktoś przecież martwi się 

 

o złote rybki w akwarium i wymyśla 

prozę albo leczy się z alkoholizmu 

w jeden dzień metodą barona 

Munchauzena i spróbuj tylko komukolwiek powiedzieć  

że to najważniejsze zajęcie na świecie. 

 

Ale czym innym jest mierzyć jego 

płaszcz, udając utalentowanego 



 248 

aktora, a czym innym jest zobojętnieć 

na melodię czasu, nie odróżniać dźwięków dni 

od dziesięcioleci. Cichuteńko, żeby nie zakłócić  

 

snu,  opuści moją duszę i nie obrazi się, 

kiedy zapiszę go 

małą literą – po prostu wielką 

wymawiam imię swojej 

żony. 

(Marianna Chłopek-Labo) 

 

* * *  

Zebrałem się do pracy,  

wyszedłem na ulicę,  

a tam przechadza się tygrys –  

spokojny niczym drzwi.  

„Może to pies  

przyodział skórę tygrysa 

albo człowiek – maskę...” 

Nie zdążyłem pomyśleć,  

a tygrys już poczuł się urażony 

i warknął tak,  

że mi ze zgrozy 

mało ogon nie wyrósł.  

 

– Nie przejmuj się –  

Machnął łapką kotek 

z sąsiedniej klatki 



 249 

i liznął mój pantofel.  

– Fajne butki! 

Gdzie kupiłeś? Trzeba 

panu przekazać.  

„Kiedy on się nauczył  

mówić po ukraińsku?” 

– Że niby co, w Afryce mieszkam? –  

kocur aż się najeżył. 

„I czemu niby dziś wszyscy się na mnie 

złoszczą?” 

Za rogiem naszego bloku 

zaczyna się Chreszczatyk,  

przechadzali się Murzyni 

i zajadali się lodami.  

„Boże, przecież ja do Czernichowa  

do pracy się spóźnię!”  

– To się pospiesz, a zdążysz –  

rozległo się z wieży Eiffla.  

Młodzi mama i tato 

przemknęli obok 

i nawet mnie nie poznali: 

beztroscy, uśmiechnięci,  

zakochani...”dobrze im,  

a ja jeszcze się nawet nie urodziłem!” 

 

Przysiadłem na ławeczce,  

gdybym był mały – zapłakałbym. 

Cóż to za dzień? Nikt nie zwraca  
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na mnie uwagi! 

I nagle serce 

Z piersi prawie wyskoczyło: 

„Czy tam za drapaczami chmur 

Nie rozciąga się rodzima aleja klonowa?!” 

– Taksóweczki nie trzeba –  

mimochodem zainteresował się 

osiołek czytający nieopodal 

Thomasa Manna. 

 

– Która godzina? –  

zapytała mrówka 

zręcznie balansując 

na koniuszku mojego nosa.  

„Nie znam waszego czasu...” 

– Maj – z przekonaniem 

Odpowiedział osiołek.  

„Ja chcę do domu!” 

– Przecież wybierałeś się  

do pracy – przypomniał 

krzew różany. 

– Poczęstować cię  

Tęczą? 

 „Są trzy możliwości: 

jestem nadal budzony 

zimną wodą    

z czajnika, w końcu 

komuś się klepki poprzestawiały 
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albo też wyszedłem 

nie tymi drzwiami...” 

– A może to tylko koniec 

świata – uspokajająco  

zakrakała wrona.  

„Bardzo zabawne!” – zaśmiałem się 

głosem Myszki Miki.  

– Chyba jednak wariant z klepkami... –  

ze współczuciem zauważyła wrona.  

 

– Czy nie miałby pan nic przeciwko gdybym  

zrobiła sobie z panem zdjęcie? –  

uśmiechnęła się Julia Roberts.  

„Jestem żonaty...” 

– Ja też! – wzruszyła ramionami  

Julia z warkoczem – A gdzie on? 

„Kto?” 

– Naród! Czy ktoś dziś mnie  

pokocha? Która godzina?! 

„Koniec świata...” 

– A zdjęcie na pamiątkę? –  

zamrugała oczyma speszona  

Julia.  

 

– Sam jesteś sobie winien – to ty 

nas wszystkich wymyśliłeś –  

napuszyła ogon wiewióreczka.  

– Jeśli chcesz zdążyć do pracy  
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to przestań myśleć! 

Ale już nie mogłem się zatrzymać –  

zaczęło mi się to podobać... 

A jak się znudzi, jutro 

koniec świata będzie 

zupełnie inny! Zaiste,  

każdy poeta ma prawo  

do swojej wiewióreczki ... 

Osiołek nadal czytał  

Thomasa Manna.  

„Taxi!!!” 

(Roksana Krzemińska)  

 

 
 

* * *  

Kobieta była mleczną 

rzeką, miodem 

płynącą.   
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... Jeden mężczyzna popłynął 

pod prąd i utonął. 

 

Inny chciał 

przejść ją wbród –  

nogi tylko przemoczył, 

a mleka  

nie spróbował. 

 

Trzeci chciał 

złowić ją z brzegu –  

zarzucał swoją 

wędkę, dopóki ta  

się nie urwała. 

 

Czwarty miał 

wspaniałą łódź 

motorową, ale zupełnie 

nie umiał pływać, 

więc nie zdołał pojąć 

 

Czego pragnie kobieta. 

Byli jeszcze piąty i szósty,  

którzy wzdychali: 

„Ach, te 

baby...” 

 

A potem pewien mężczyzna 
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wszedł do wody 

i do tej pory 

między miodowymi brzegami 

wędruje. 

 

– Jak udało ci się zawładnąć rzeką?! – 

dziwili się ci, którym się nie udało. 

– A bo to nią można zawładnąć? –  

uśmiechnął się mężczyzna. – Ja po prostu 

lubię pływać i nurkować 

tam, gdzie jest głęboko. 

(Anna Tylutka) 

 

* * *  

Twoje sny 

czynią mnie 

mężczyną, 

usta – smakoszem, 

oczy – poetą. 

(Marianna Chłopek-Labo) 

 

* * *  

Gdy w domu nie ma nic do czytania 

dzwonię do babci 

tym razem dzwonię w dzień wolny 

20 września roku zdaje się 1964 

I niecierpliwie dopytuję się czy już się urodziłem 
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babcia specjalnie się nie dziwi 

w ogóle jest nawet zaciekawiona  

choć sama właśnie praży pestki  

aż sam czuję jak pachną 

 

nie nie urodziłem się 

ale po co się spieszyć 

w niedzielę rodzą się  

tylko paple 

a ona chciałaby żeby mnie kumy 

szanowały 

 

milczymy troszkę z babcią 

każde o czym innym 

każde boli serce 

ale mnie jest łatwiej bo jednak jestem młodszy 

 

dziękuję babciu któż by mnie 

dziś tak rozczulił 

a jej łzy z oczu  

kap kap 

na zdrowie 

dziecinko 

 

odkładam słuchawkę jakbym 

skończył rozmowę z aniołem 

a jednak dobrze mieć  

choćby jedną babcię 
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trzeba by się wkrótce wybrać  

na cmentarz 

(Roksana Krzemińska) 

 

* * *  

Ukochana nie poznaje, a ja niosłem jej słońce; 

pewnie wypadło przez dziurkę 

w kieszeni.  

(Roksana Krzemińska) 

 

* * * 

Zgubiłem but – skakałem na jednej 

nodze kilka lat, dopóki nie zrozumiałem,  

że lepiej chodzić boso.  

(Anna Tylutka) 

 

* * *  

On dostrzegł wszystkich nas.  

Tak ziemskich. Pełnych marzeń.  

On...nie on... cóż to znów? 

Nowy Rok przeszedł próg.  

 

Zimowy śniegu blask 

Pojmał Cię dla mnie w darze.  

Bałwanek – geniusz, zuch 

Milczeniem ciszę wzmógł.  

(Roksana Krzemińska) 
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* * *  

Skończył się dzień, 

skończył się rok, 

ty się zaczynasz: 

już nie całowana,  

jeszcze nie całowana – 

ciałem białym 

i białym wierszem. 

 

Znów wierzę, 

że to początek: 

od razu na czysto –  

bez brudnopisu… 

jak płomyk świecy 

drżą sekundy 

a gdzieś nad nimi 

drżą usta. 

(Anna Tylutka) 

 

* * *  

Żaden był z niego Rembrandt, 

 a z niej – żadna Jabłońska,  

on dźwigał toboły, a ona bez przerwy 

liczyła coś na kalkulatorze –  

tak dzieci liczą gwiazdy 

żeby zasnąć. 

 

Czyli w dzień pracowali  
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jak przeciętni ludzie.  

A nocami – tworzyli 

w swojej maleńkiej pracowni,  

zapominając  

o całym świecie. 

 

Interesowała ich tylko prawdziwie 

najwyższych lotów sztuka! 

Więc gdy konali  

z czułości 

nie ośmielał się im towarzyszyć  

nawet księżyc.  

 

I świerszcze wyczuwały moment 

gdy należało zachować ciszę.  

Wówczas naokoło rozlegała się 

przedziwna muzyka słów.  

I maleńka pracownia  

Zapamiętywała 

 

Każdy czarujący oddech  

i pełen wdzięku ruch  

młodej bogini 

i jej współautora.  

Bo przecież wszystkie te noce były 

szczególne i niepowtarzalne! 

   

Zasypiali nad ranem 
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i nawet nie zauważali kiedy  

twórczość przeistaczała się  

w namiętny sen,  

przepełniony nowymi niezwykłymi  

pragnieniami. 

 

Dlatego we śnie znów 

robili to samo...  

A potem w ciągu dnia on cierpliwie  

dźwigał na ramionach swoje niebo, 

a ona starannie liczyła  

na kalkulatorze dalekie gwiazdozbiory.  

 

I z oddali oboje  

uśmiechali się do siebie –  

tak, jak gdyby strzegli  

największej tajemnicy.  

I nawet tamtego dnia, 

Gdy 

 

Jej ciało napiął nieznośny ból, 

czuła się     

najszczęśliwszą kobietą we wszechświecie. 

Stało się: 

czarnymi oczętami na moją mamę  

patrzyło się jej arcydzieło.  

(Roksana Krzemińska) 
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Батьки Сергія Дзюби, яким присвячено вірша «Żaden był z niego Rembrandt, а 
z niej – żadna Jabłońska…» («Він не був Рембрантом, а вона – Яблонською…») 
– Віктор Гаврилович та Серафима Захарівна Дзюби. 

     
А це – їхній шедевр  



 261 

* * *  

Wypuszczasz  

mnie w niebo 

i czuję 

nieprawdopodobną ulgę: 

zakochuję się 

w każdym kwiecie, 

nad którym przelatuję 

i każde źdźbło trawy  

pachnie mi niebem! 

 

Jestem Twoją połówką,  

która upaja się wolnością,  

bo wie, że na pewno  

wróci do maleńkiej 

próżnej dziewczynki  –  

hen tam w dole, 

by czule  

przylgnąć  

do Twych nóg.  

 

Wiem –  

jesteś 

ze mnie dumna 

jak z prawdziwego mężczyzny! 

Bo przecież nie każda,  

nawet wielce urodziwa 

kobieta 
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ma własny  

papierowy latawiec. 

(Roksana Krzemińska) 

 

* * *  

Zniknęłaś, 

dziewczynko słoneczna, 

a moje palce 

namiętnie gładzą 

doskonałą materię 

Twojego ciała. 

 

Spójrz, jestem obok – 

oswojony ciepły wiatr. 

Weź mnie i ukołysz, 

jak niemowlę: 

słonecznie usnę 

na Twojej dłoni, dziewczynko... 

(Marianna Chłopek-Labo) 

 
 
Малюнок художниці Ядвіґи Квятковської     
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Serhij Dziuba 
O ludziach i aniołach 

 
* * *  

 
Widziałem na własne oczy: 
anioły zlatują 
na ziemię 
i zbierają nektar 
z naszych dusz. 
 

* * *  
 
Pewnego anioła 
nadziano na pal, 
on długo niczego 
nie rozumiał, 
aż w końcu umarł. 
 
I wszyscy odetchnęli 
z ulgą: 
to nie był anioł. 
 

* * * 
 
Anioł przyleciał w gości –  
na urodziny, 
zachowywał się uprzejmie 
i był zauroczony 
panią domu. 
 
A potem urodziłeś się ty. 
 
Jak to, nie wiedziałeś 
że rodzą nas 
anioły?  

(Roksana Krzemińska) 
 

* * *  
 
Kiedy zapytali anioła: 
– Co u ciebie? –  
beztrosko odpowiedział: 
– Śpiewam. 
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Gdy pytali: 
– Czy odczuwasz ból, 
czy dokuczają ci 
choroby i wspomnienia? –  
bez wahania powiedział: 
– Śpiewam. 
 
Kiedy zabrzmiało: 
– Nie czujesz się samotny? –  
po chwili rzekł: 
– Śpiewam. 
 
– Czyli jesteś szczęśliwy? –  
padło ostatnie pytanie. 
Anioł ze zdziwieniem 
rozejrzał  się dokoła 
i wzruszył ramionami: 
– Ale przecież śpiewam. 

(Anna Tylutka)  
 

* * * 
  
Anioł uratował żołnierza 
i jego wroga. 
– To niesprawiedliwe, – 
obruszył się żołnierz. 
– Czy ty nie jesteś moim aniołem? 
Wszystko tam u was, aniołów, 
jakoś nie po ludzku! 
– Kiedyś byłem żołnierzem, – 
brzmiała odpowiedź.  

(Roksana Krzemińska) 
 

* * * 
 
– Napij się, przecież mamy święto, – 
proponowano aniołowi. 
– Nie, dziękuję, – odrzekł. – 
w myślach wielokrotnie 
piję wasze zdrowie, 
a co za dużo, to niezdrowo.   
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* * *  
 
– Czyż nie jestem aniołem w każdym calu?! – 
bez końca przeglądała się 
w lustrze 
piękna kobieta. 
– W żadnym, – odpowiedział 
anioł. 
 

* * * 
 
– Która godzina? – 
zapytał anioł 
mężczyznę na targu. 
– Jedna hrywnia i trzydzieści 
kopiejek – ten odpowiedział 
w pośpiechu. 
– To nic – przyjaźnie odrzekł 
anioł – Mnie też często 
mylą się godziny 
z wierszami.  
 

* * * 
 
– Gdzie mieszkacie, 
obywatelu Anioł? – 
milicjant zapytał 
anioła, który zabłądził 
w wielkim mieście. 
– Wszędzie – powiedział 
anioł – Nie mam własnego 
więzienia.  
   

* * * 
 
– Wie pan, kocham pana 
do szaleństwa – pewna pani 
namiętnie wyszeptała 
na ucho aniołowi. 
– To nic strasznego – 
uspokoił ją anioł. – 
Ja też lubię ludzi.  
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* * * 
 
Dawno, dawno temu był sobie chłopczyk, 
który umiał latać. 
I wszyscy dziwili się 
jak on to robi. 
– Marzę – wyjaśniał 
chłopczyk. 
Ale gdy dorósł 
oduczył się latać. 
I stał się taki 
jak wszyscy. 
Nic więcej 
się nie działo. 
 
– Mój anioł 
mnie opuścił – 
mówił mężczyzna. 
A tak naprawdę on 
po prostu nie chciał 
być aniołem.   
  

* * * 
 
– Tato, kto to? – 
zapytało dziecko 
które pierwszy raz 
zobaczyło anioła. 
– Wszyscy tam będziemy – 
westchnął ojciec. 
  

* * * 
 
– Nie płacz – 
anioł pochylił się 
nad kobietą. – 
Czyżbym tak 
brzydko śpiewał? 
– A idź ty 
do wszystkich aniołów! – 
rzuciła gniewnie. – 
Mężczyzny 
mi trzeba. 
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* * * 
 

Zapytano anioła: 
– Kiedy będzie 
koniec świata? 
– Już nastał – 
odpowiedział. – 
Nie zauważyliście? 
Coraz mniej ludzi, 
coraz więcej aniołów.  
 

* * *  
 
Nawet jeśli 
na zewnątrz niepogoda, 
nie zamykamy 
lufcików: na szczęście 
zadomowiły się u nas 
kaktusy – kwiaty 
aniołów. 
 

* * * 
  
Mama śpiewała córeczce 
kołysankę o tym, 
jak anioły malują 
tęczę, żeby ludzie 
nie lękali się deszczu. 
„Cóż za niezwykła 
kobieta, – pomyślał 
anioł. – Skąd ona 
wie o tęczy?!” 
  

* * * 
 
Pewna kobieta poskarżyła się 
aniołowi: „W ogóle nie mogę 
się wyspać, bo ledwie zamykam 
oczy, to pojawiają się wszelkie możliwe 
potwory.” 
 
I tak anioł postanowił 
strzec jej snów. 
Wlatywał w nie 
co noc i wypraszał 
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grzecznie wszystkich nieproszonych gości. 
A z czasem straszydła zniknęły 
na zawsze. 
 
Tylko kobieta nadal 
się nie wysypiała.    
 

* * * 
 
Gdy anioły milczą 
kobieta i mężczyzna 
nie mają w łóżku 
nic do roboty. 
 

* * * 
  
Zapytano anioła: 
– Czy możesz 
zostać człowiekiem? 
– Oczywiście, – brzmiała 
odpowiedź. – Jeśli tylko 
ptak przemieni się 
w pisklę, którego 
jedynym schronieniem jest 
skorupa jajka. 
 
  

* * * 
 
Przyśniło się mężczyźnie, 
że jest aniołem. 
Od tamtej pory nikt 
go nie może zrozumieć. 
 
 

* * * 
 
Zapytano anioła: 
– Dlaczego cię widzimy, 
ale nie możemy zajrzeć 
ci prosto w oczy? 
– A co w nich ciekawego? – 
dziwił się anioł. – 
Moje oczy – to wy. 
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* * * 
 
Mężczyzna zamiast ogromnej 
ryby złowił anioła 
i gniewnie zawołał: 
– A tobie co – nieba mało?! 
– Wiadomo – zgodnie odparł anioł. – 
Nieba nigdy nie ma 
dużo. 
   

* * * 
 
Zapytano anioła: 
– Ile masz lat? 
– Ja się nie starzeję – wyjaśnił anioł. – 
Nie mam duszy. 
 

* * * 
 
Mężczyzna poczuł, że umiera, 
przywołał anioła: 
– Boję się! 
– Czy pamiętasz moment 
swoich narodzin? – 
zapytał anioł. 
– Nie, – odpowiedział mężczyzna. 
– Dlaczego więc uważasz, 
że będziesz pamiętał 
swoją śmierć?  
 

* * *  
 
– Powiedz, co jest teraz 
dla ciebie najważniejsze? – 
zapytał anioła 
filozof. 
– Harmonia, – natychmiast 
zabrzmiała odpowiedź. 
– To ten stan, gdy ludzie zachowują się 
jak kwiaty i zazdroszczą 
aniołom? – nie odpuszczał 
filozof. 
– Naprawdę uważasz, 
że przejmuję się 
takimi drobiazgami? – 
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zdziwił się anioł. – 
Najważniejsze, by jutro 
znowu wstało 
słońce. 
 

* * *  
 
Anioły przyjdą do morza 
i będą je kołysać 
i szeptać dziwne 
czarodziejskie 
zaklęcia. 
 
I morze zaśnie tak mocno 
i słodko jak dziecko; 
i wezmą anioły 
morze i zabiorą 
ze sobą. 
 
A może to będą Cyganie? 
 

* * *  
 
Jeśli mężczyzna 
jest naprawdę zakochany, 
podaruje swojej kobiecie 
siebie samą, – 
mawiają anioły. 
  

* * * 
 
Zapytano anioła: 
– Widziałeś Boga? 
– Boga widzą wszyscy, – 
odpowiedział anioł. – 
Oprócz ludzi. 
 

* * *  
 
– A jednak jesteśmy do was bardzo 
podobni, – powiedział aniołowi 
pewien pan. – I słońce świeci 
nad nami jednakowo. Ale Bóg czemuś 
miłuje was bardziej. 
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– Istotnie – zgodził się anioł. – 
Sól też przypomina 
cukier. 
   

* * * 
 
Boże, co za pogoda! – 
całe niebo 
w aniołach.  
  

* * *  
 
– Ciekawe jacy jesteście w smaku? – 
zapytał anioła kucharz. 
– Nie wiem, – szczerze odpowiedział 
anioł. – Wy zjadacie sobie 
podobnych, a nas karmi Pan.  

 
* * *  

 
– Tak, jesteśmy grzeszni. 
Ale z kogo Pan 
będzie stwarzał was, 
gdy zabraknie ludzi? – 
zapytał anioła 
filozof. 
– Z innych ludzi. – 
zamyśliwszy się odpowiedział 
anioł. 
– Ale to będą 
już zupełnie inne anioły, – 
nie ustępował filozof. 
– Oczywiście – zgodził się 
anioł. – Będą piękniej 
śpiewać. 
  

* * *  
 
Dziewczynka podeszła do anioła 
i wyjawiła mu swoje 
życzenie: 
– Chcę być aniołem! 
– Najpierw powinnaś 
dorosnąć, wyjść 
za mąż, urodzić dzieci…– 
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wyjaśniał anioł. 
– I będę taka jak ty? – 
przerwała mu dziewczynka. 
– Nie, – odpowiedział anioł. – 
Ale wtedy zapomnisz 
o swoim życzeniu. 
 

* * * 
 
– I co z was za mieszkańcy niebios, 
skoro rozmawiacie z nami 
po ludzku?! – zarzucił 
aniołowi pewien pan. 
 
– Cóż, – odparł 
anioł. – Nasz język jest 
tak trudny, że rozumieją go 
tylko niemowlęta. 
 

* * *  
 
Zapytano anioła: 
– Czy to prawda, że Bóg jest 
Ukraińcem? 
– Prawda, – brzmiała 
odpowiedź. – Oprócz tego jest jeszcze 
Żydem i aniołem.  
 

* * * 
 
– Ludzie za bardzo kochają 
samych siebie, by zrozumieć innych. 
Dlatego są samotni, – 
mawiają anioły. 
 

* * * 
 
– Nie pij nieba, 
bo zostaniesz aniołem, – 
mawiają anioły. 
 

* * * 
 
– Powiedz mi 
kto jest twoim aniołem, 
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a ja ci powiem 
kim jesteś, – 
mawiają anioły. 
 

* * * 
 
– Człowiek zaczyna umierać 
nie wtedy, gdy opuszcza go 
dusza, a od momentu swoich 
narodzin; 
jak inaczej pojąć 
rozkosz znikania?! –  
mawiają anioły. 
 

* * *  
 
– Dlaczego ludzie żyją 
tak krótko? Czy 
przeszkadzają Bogu? – 
pewien pan 
zapytał anioła. 
– A kwiaty – jeszcze krócej,  – 
odpowiedział anioł. 
– A co mają do tego kwiaty? – 
zdziwił się mężczyzna. – 
Przecież pytałem o 
ludzi! 
– Rzeczywiście, – zgodził się 
anioł. – Ludzie nie są podobni 
do kwiatów.                      

(Roksana Krzemińska)  
 
 * * *  

 
I wtoczył Syzyf 
kamień na górę, 
a kamień nie spadł; 
i Syzyf zdziwiony 
sam popchnął kamień, 
w dół. 
 
A anioły się nie zdziwiły... 

(Anna Tylutka)  
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* * *  
 
– Czemu ty nigdy nie płaczesz? – 
pewien pan zapytał anioła. 
 – A czyż zamiast mnie 
nie płacze twoja żona? – 
 ze zdziwieniem odparł anioł.  
 

* * *  
 
– Czy ludzie aby nie za dużo 
myślą? – zapytał 
anioła filozof. 
– Rzeczywiście,  – zgodził się anioł. – 
od myślenia się nie rodzą. 
  

* * *  
 
– Obiecaj mi, że na pewno 
przyjdziesz do mnie jutro, – 
panienka poprosiła anioła. 
– Owszem, – zgodził się anioł. – 
Do jutra trzeba jeszcze 
dośpiewać. Słuchaj… 
 

* * *  
 
– Czy można zajść w ciążę 
od twojego śpiewu? – 
zapytała anioła 
panienka. 
– Ależ ja mam szczęście 
do poetek! – 
zdumiał się anioł. – 
Ty możesz… 
 

* * * 
 
– Więc czy jest życie na Ziemi? – 
zapytał anioła filozof. 
– Życie jest wszędzie, – odpowiedział 
anioł. – Nawet tam, gdzie go 
nie ma.  
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* * *  
 
Anioł przyleciał w gościnę 
do panienki z przepięknym 
kwiatem. 
– Co za cudowna róża! – 
ucieszyła się panna. – 
Zerwałeś ją dla mnie? 
– Czy ja kiedykolwiek kogoś 
skrzywdziłem? – 
zdziwił się anioł. – 
Podniosłem ją z ziemi. 
Mało nie umarła. 
– Ale jednak przyniosłeś 
ją właśnie mnie … – 
nie dawała za wygraną panienka. 
– Istotnie, – zgodził się 
anioł. – Chciałaś wiedzieć 
jaki jestem w dotyku.  
  

* * *  
 
– Powiedz, czy łatwo być tobą? – 
pewien pan zapytał 
anioła. 
– Czyż można pytać muzykę czy 
łatwo jej brzmieć? – zdziwił się 
anioł. – Jest przecież muzyką. 
 

* * * 
 
– Czy podoba ci się świat, 
w którym możesz wszystko, 
lecz niczego ci nie wolno? – 
zapytał anioła filozof.   
– Rzeczywiście – odparł anioł. – 
zabawnie być filozofem. 
 

* * *  
 
– Czy widzisz sny? – 
pewien pan zapytał 
anioła. 
– Całe moje życie to sen, – 
odparł anioł. 
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– To ludzie nie umieją 
spać? – zdziwił się 
mężczyzna. 
– Ależ oczywiście – odrzekł 
anioł – ludzie w ogóle 
nie śpią.  
  
 

* * * 
 
Śmiertelnie niebezpieczne widowisko: 
przemieniam się 
w anioła. 
 
 

* * *  
 
maleńka dziewczynka 
w Tobie 
współczuje aniołom 
które straciliśmy 
które straciły nas 
 
 

* * * 
 
– Jeśli nie masz duszy 
to powinieneś być bezdusznym, – 
powiedział filozof do anioła. 
– Dlaczego? – zdziwił się anioł. – 
przecież kiedyś byłem człowiekiem. 
– Ale zima to przeciwieństwo lata! – 
nie ustępował filozof. 
– Rzeczywiście, – odparł anioł – 
Ale zima nie ma tu nic do rzeczy, 
mówimy przecież o początkach 
jesieni… 

 
Tłumaczenie: Roksana Krzemińska  
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* * * 

 
Янгол врятував воїна             якось не-полюдському! 
і його ворога.          – Колись я був воїном, –  
– Це – нечесно, –          пролунало у відповідь. 
образився воїн. – 
Хіба ти – не мій янгол?        (з циклу «Про людей та 
Все у вас, у янголів,        янголів) 



 278 

Serhij Dziuba   
MIŁOŚĆ DO RUSAŁKI  
(BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY)  

 
Pokusy baśniowego królestwa  
 
* * * 
  

Wczoraj przydarzyło mi się nieszczęście — 

o północy zgubiłem swój but, 

ale Ty gdzieś go dzisiaj znalazłaś — 

nieprawdopodobne: tak, to naprawdę mój but! 

Teraz jesteśmy księciem i księżniczką. 

(Anna Tylutka) 

 
* * * 

 

Podobają mi się wszystkie kobiety, 

no, prawie wszystkie, 

ale kocham tylko jedną — 

tę, która codziennie opowiada mi 

nową baśń. 

(Anna Tylutka) 

         

* * *  
 

Kiedyś zimą oddałem bezpańskiemu psu 

swoją bułkę — czerstwą i zimną 

i nagle usłyszałem za plecami: „Dziękuję!” 

Obejrzałem się, ale w pobliżu nikogo nie było, 
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tylko moimi łzami płakało wielkie psisko. 

( Roksana Krzemińska) 

 

* * *  
 

Wyrwałem siwego włosa, 

pomyślałem życzenie — 

i nagle pojawiłaś się Ty. 

Teraz już zawsze będziemy razem — 

dopóki nie będę zupełnie łysy. 

(Roksana Krzemińska) 

 
* * *  

 

Cały czas jestem taki rozdarty — 

skarżył się centaur. — 

Głowa pragnie grzywy, 

a nogi – butów… 

— To drobnostki – uspokoił go Adam. — 

Pomyśl, jak musi cierpieć Ewa, 

która pragnie być jednocześnie 

piękna i mądra! 

(Anna Tylutka) 

 
* * *  

 

Jaka to udręka rozumieć wszystko, 

o czym w nocy miauczą koty, 

gdy kobieta nie ma ochoty na pieszczoty 

i wiersze się nie udają! 



 280 

 

Dlatego też przemieniam się 

czasem  w kota: 

i ja się nacieszę, 

i kobietom jest przyjemnie. 

(Roksana Krzemińska) 

 
* * *   

Dla prawdziwego mężczyzny najważniejsze jest 

w porę się zmienić 

w wygodne krzesło — 

kiedy kobieta chce usiąść, 

w ciepłe i miękkie łóżko — 

kiedy musi się wyspać, 

i... w innego mężczyznę — 

jeśli ten jej się znudził. 

(Marianna Chłopek-Labo) 
 
* * *  

 

Gdy żyjesz tysiąc lat 

czas ucieka jeszcze szybciej — 

nie można się ani nażyć, 

ani nakochać… 

I dlaczegóż nie dane mi było 

urodzić się jako 

tęcza po deszczu? 

(Roksana Krzemińska) 
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* * * 
  

Schyliłaś się, by poprawić 

zapięcie przy bucie, 

a ja nie zauważyłem 

jak pocałował cię skrzat. 

Teraz jestem zagrożony — 

lgną do ciebie nawet 

źdźbła trawy! 

— Czy to las? — pyta sroka. 

— Oczywiście — wzruszam ramionami. 

— Masz piękną żonę? 

— Wiadomo — przytakuję. 

— Tak więc… 

(Roksana Krzemińska) 

 
* * * 
  

O zmroku 

z czarodziejskich niebios 

schodzimy na ziemię — 

księżniczka musi wyprowadzić 

swojego smoka. 

(Anna Tylutka) 

 

* * *   

Zła czarownica to dobra wróżka, 

którą wysłali 

na emeryturę. 

(Anna Tylutka) 



 282 

* * *   

Dziewczynka marzyła, by nauczyć się latać, 

mieszkać w czarodziejskiej chatce 

i być inną niż wszyscy. 

Przezywali ją: „kosmonautka”, 

cały czas naśmiewali się z niej. 

A niesłusznie — dziewczynka okazała się być 

bardzo wytrwała! 

Teraz ma nadzwyczaj wymyślną 

i pomysłową chatkę 

i niezmiernie ciekawą pracę. 

Jest Babą Jagą. 

(Roksana Krzemińska) 

 

* * *   

Niechcący nastąpiłem 

psiakowi na łapę 

i nie przeprosiłem. 

A on się obraził 

i przemienił się 

w gwiazdozbiór. 

          (Roksana Krzemińska) 

 

* * *   

Chciałem się ogolić, ale 

zamiast znajomej twarzy, 

zobaczyłem w lusterku 

kozi pysk. 
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Znowu się w Tobie jakiś czarnoksiężnik 

zakochał! 

(Anna Tylutka) 

 

* * *   

Mężczyzna zajadał się pierogami 

ze śmietaną, aż tu nagle 

pierogi się poruszyły 

a jeden z nich przemówił: 

„Prosimy, nie jedz nas, 

jeszcze ci pomożemy w potrzebie! ” 

 

„No, moja żona jest 

niesamowita — umie nawet 

zrobić pierogi, 

które mówią!” — 

z zadowoleniem odparł mężczyzna 

i zajadał pierogi dalej. 

(Roksana Krzemińska) 

 

* * *   

Mężczyzna właśnie zamierzył się 

siekierą w drzewo, 

gdy nagle wierzbę 

zasłoniła sobą rusałka: 

— Zostaw ją w spokoju! 

— Kiedy muszę, odsuń się — 

mężczyzna spokojnie 
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zamachnął się siekierą. 

— Jak ci nie wstyd, 

przecież jest taka piękna! — 

pogroziła mu palcem 

rusałka. 

— Kobiety też są piękne — 

przyznał mężczyzna — A jednak nie możemy 

zostawić ich w spokoju... 

(Roksana Krzemińska) 

         

* * *   

Każdemu kretowi 

choć raz w życiu 

trafi się Calineczka. 

(Roksana Krzemińska) 

 

* * *   

Mężczyzna objął rusałkę 

i szczęśliwie zszedł z nią 

na samiuteńkie dno — 

był nurkiem. 

(Roksana Krzemińska) 

 

* * *   

Skrzat w swej podziemnej kuźni 

wykuwał dla Ciebie 

złoty pierścień, 

a zapłaty nie chce — 
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mówi: „Prezent!” 

Trochę to 

podejrzane… 

 

Lecz niegrzecznie być 

niewdzięcznym, 

więc w zamian podarowałem mu 

ten oto wierszyk. 

Dobrze być poetą — 

zawsze można się jakoś 

wykręcić! 

(Roksana Krzemińska) 

 

* * *   

— Jakże dostojnie Pan 

tańczy — pochwaliła 

centaura młoda kobieta. 

— Ja w ogóle jestem idealnym mężczyzną, — 

ze spokojem odrzekł centaur. — 

Nie wolno mi się wszakże pomylić. 

Proszę sobie wyobrazić, co by się stało 

gdybym w wirze tańca 

nastąpił Pani na nogę… 

(Roksana Krzemińska)   
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* * *   

Pewne dziewczę zabłądziło w lesie 

i spotkało wilka. 

— Proszę się nie obawiać, — rzekł 

wielki i groźny basior. — 

Jestem mnichem zdolnym 

kochać wyłącznie swego Boga. 

 

— Ale przecież mógłbyś mnie 

po prostu zjeść! — ze strachem powiedziało 

dziewczę. 

— Mógłbym… — łagodnie odrzekł 

wilk. — Ale właśnie dziś 

wierzące wilki poszczą! 

(Roksana Krzemińska) 

 

* * *    

Urzekająco pływasz w morzu kwiatów, 

ręce Twoje — niespokojne i łagodne 

niczym fale: pojawiasz się i znikasz 

w pachnących płatkach morskiej piany — 

taka wyzywająco naga i 

wstydliwie nieosiągalna! 

 

Nie umiem pływać 

w Twoim morzu, 

dlatego, jak zawsze, 

każdego roku czekam na brzegu — 
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na niezwykle zagadkową kobietę — 

tulipanową wróżkę. 

(Anna Tylutka) 

 

* * *    

Mówią, że zimy w ogóle nie będzie, 

bo smok jednakowoż zdechł; 

na plac ciżba 

przyniosła już w ofierze 

bałwana w rytm dźwięków hymnu. 

 

Mówią, że wszystkie dziadki mrozy 

mają obowiązek niezwłocznie 

zgłosić się z rzeczami 

do wojskowej komendy uzupełnień: 

są teraz wyjęci spod prawa. 

 

Mówią, że latać we śnie na północ 

już nie można: 

to szkodzi zdrowiu. 

A temu, kto jadłby lody 

publicznie obetną głowę. 

 

Mówią, że białe niedźwiedzie 

należy niezwłocznie 

deportować z kraju, 

ponieważ są białe; 

nareszcie naszym wystarczy mięsa! 
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... Smok siedział przed telewizorem 

I trzymał w łapie kielich 

po brzegi wypełniony krwią — 

był w doskonałym nastroju: 

już wiedział, że pożyje długo. 

(Roksana Krzemińska) 

 

* * *    

Oto mrowisko: 

mogę mu jakoś pomóc 

albo się nad nim ulitować, 

albo je zniszczyć. 

 

Potrzymałem siebie, drobniutkiego, 

na dłoni i wypuściłem: 

jutro tu kochać 

lub karać będzie ktoś inny. 

 

Tylko dla mrówek 

wszyscy bogowie 

mają jedną 

twarz. 

(Roksana Krzemińska) 
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* * *    

Kiedy byłem smokiem, 

spałem na złocie 

i miałem najpiękniejsze kobiety, — 

ziściły się wszystkie moje marzenia! 

Dziękuję, że mnie zabiliście. 

(Roksana Krzemińska) 

 

* * *    

Jedynie kobieta 

może dwie godziny 

wyprawiać cuda ze 

swoimi włosami, 

brwiami, rzęsami, 

ustami, paznokciami 

i innymi częściami ciała, 

a potem, 

wyruszając na wędrówkę, 

starannie założyć 

przed lustrem 

czapkę niewidkę. 

(Anna Tylutka) 

 

 



 290 

Między nami, upiorami  
 

* * *    

Zakochałem się bez pamięci, 

a z kobietą niczego   

nie mogę zrobić: 

jestem upiorem. 

 

* * *    

— Dlaczego nasz pies 

tak straszliwie wyje? — 

zapytał upiór 

swego towarzysza. 

 

— Jak to, nie wiesz? — 

zdziwił się ten. 

— On się ludzi 

boi. 

 

* * *    

W starym zamku 

zwolniła się posada upiora: 

uciekł od turystek, 

które go natrętnie 

podsłuchiwały. 
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* * *    

— Widzisz jak to wszystko się zmienia, — 

drwił z upiora 

pijaniuteńki obwieś. — 

Dawniej kobiety cię ubóstwiały, 

a teraz jesteś nikim 

i nawet trudno cię nazwać! 

 

— Oczywiście ma pan rację, szanowny panie, — 

niewzruszenie odparł upiór. — 

Ale panu nawet teraz kobiety na odległość strzału 

armatniego nie pozwalają się zbliżać, 

a ja zawsze mogę powspominać 

jak byłem dżentelmenem. 

  

* * *     

Taką zastawę rozbić! — 

upiór urządził swojej narzeczonej 

scenę zazdrości: 

znowu się spóźniłaś na spotkanie! 

Gdzie można się szwendać 

dwieście lat? 

 

* * *     

Prawdziwy upiór 

zawsze jest gotowy przestraszyć 

panią domu 

do ekstazy! 
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* * *     

Najwyższa pora pozbyć się starego 

skrzypiącego łóżka na strychu 

i kupić upiorom nowe: 

przez ich nocne pieszczoty razem 

z żoną się nie wysypiamy. 

 

* * *     

Tak bardzo chciałem zostać upiorem, 

że zwróciłem się do samego Boga: 

teraz mam tak jakby głowę, 

niejako ręce, niemal nogi 

i prawie skrzydła. 

 

Na wieki zostałem upiorem… 

ogromnej muchy. 

 

* * *     

Tyle czasu mieszkałem z upiorami, 

że przestałem dostrzegać 

ludzi. 

  

* * *     

Zamek żyje,   

dopóki ma swoje upiory: 

one są jego duszą. 
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* * *     

— Dlaczego ludzie nie mogą żyć wiecznie? — 

westchnął stary książę. 

— Bo nie dostrzegacie ruchu czasu 

i nie odróżniacie jego kolorów, — 

wyjaśnił upiór. — Poza tym nie wiecie 

jak smakuje i jaki jest w dotyku. 

 

* * *     

— Przecież nie macie duszy, więc jak możecie 

brać ślub? — dziwił się hrabia 

zaproszony jako świadek na wesele 

upiorów. 

 

— Ludzie też są czasem bezduszni, — 

z uśmiechem zauważył upiór. — A jednak 

to nie przeszkadza im mieć władzę, majątek, 

a nawet ucztować na naszym weselu… 

 

* * *     

— Czy jest pan urodziwy? — zapytała 

upiora młoda kobieta. 

— Wszystko zależy od Pani wyobraźni, — 

odpowiedział upiór. — Czasem ludzie 

wyobrażają nas sobie jako potwory! 
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* * *      

— A jednak nie darzycie ludzi zbytnią sympatią, — 

gospodarz zamku popatrzył na fotel, 

który zabawnie huśtał się pod sufitem. 

 

— Jak Pan może, jaśniepanie — zaprzeczył 

upiór. — Jak można nie lubić kogoś, 

kto przypomina sobie o twoim istnieniu tylko wtedy, 

gdy jego fotel zawiśnie pod sufitem?! 

 

* * *     

— Wiesz, chciałabym być taka 

jak ty, — panna wyszeptała z kokieterią 

do upiora. — Nie spalać się w ogniu, w wodzie 

nie tonąć i żyć wiecznie! 

 

— To dziwne, jak można zazdrościć czemuś, 

co tak naprawdę nie istnieje? — pozłacany świecznik 

uderzając o podłogę wydał smutny dźwięk. 

  

* * *     

— Nie rozumiem, co w tobie takiego niezwykłego? — 

z zarozumiałością odezwał się do upiora młody baron. — 

Jesteś zaledwie moją kiepską podróbką, jakimś 

zgęstniałym kłębkiem powietrza pozbawionym ciała 

i krwi! 

 

— Rzeczywiście, — od razu podchwyciła hrabiowska 
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peruka i zwinnie umościła się na głowie 

rzeźby smoka, która z oszołomieniem 

kichnęła i wyrzuciła z paszczy 

chmarę kurzu. 

 

— Rzeczywiście, — powtórzył upiór, — 

ja dawniej byłem zwyczajnym człowiekiem, 

a z pana, baronie, 

wyjątkowe… 

straszydło. 

 

* * *     

— Jaka piękna! — wykrzyknął zachwycony upiór 

patrząc na nowych gości. 

— A co ci się najbardziej podoba? — 

zapytała panna. — Moje oczy, figura 

czy… 

 

— … Łysina pani towarzysza, — 

z rozczuleniem odparł upiór. — W odróżnieniu 

od lustra doskonale odbija 

moją postać. 

  

* * *     

Panna została na noc w zamku 

i rankiem widmo przyniosło jej kawę 

do łóżka. 
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— A ja myślałam, że ty tylko straszyć 

umiesz! — powiedziała kokieteryjnie. — 

Lubisz zapach kobiecego 

ciała? 

 

— Nie zawsze — odpowiedziało widmo. — 

Ale lubię zapach kawy. 

(tłum. Anna Tylutka) 

 

* * *     

Rozbójnicy wdarli się do zamku, 

ale upiór odebrał im broń 

i powalił napastników 

na ziemię. 

 

— Słyszeliśmy, że codziennie „wojujesz” 

ze starym hrabią i całą jego 

familią. Czy nie chcesz wykorzystać 

tej szansy, by wreszcie 

dopiec swoim wrogom? — 

próbował podlizać się 

jeden z nieproszonych gości. 

 

— Tak, jestem wojownikiem, — skinął 

starodawnym mieczem upiór. — 

Ale nie jestem zdrajcą. Wynocha 

z moich włości! 
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* * *     

— Za bardzo troszczysz się o tę 

roślinę — rzuciła upiorowi z pogardą 

hrabiowska córka. — 

Jak można tak adorować 

byle różę nie zwracając uwagi 

na tę, do której zalecają się 

najzamożniejsi i najprzystojniejsi 

mężczyźni całego królestwa?! 

 

— Najzwyczajniej w świecie, panienka nie jest podobna do róży, — 

delikatnie poruszyły się płatki. — 

A ten kwiat czuje i rozumie mnie 

lepiej niż ja sam siebie. Jak jej nie uwielbiać? 

— Jesteś zboczeńcem! — tupnęła nogą 

panienka. 

— Jestem ogrodnikiem. 

 

* * *     

— To nieprawdopodobne: w zamku umarł 

najstarszy upiór! — skonsternowany 

hrabia ogłosił gościom 

nowinę. — Myślałem, że po prostu 

znalazł sobie nowe miejsce, ale inne 

upiory potwierdziły — naprawdę umarł! 

 

— A więc to musiał być jakiś nieprawdziwy 

upiór, — uspokajała hrabiego pewna szanowna 
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dama. — Bo inaczej przyszłoby nam stwierdzić, 

że setki ksiąg naszych znamienitych 

uczonych głoszą nieprawdę… 

 

— Tym sposobem można by postawić pod znakiem zapytania 

korzyści płynące z poobiedniej drzemki i 

sensowność noszenia lakierków! — zauważył 

baron. — A tego nie jestem w stanie sobie 

wyobrazić! 

 

— Czy przez jednego przeklętego upiora 

przyjdzie nam zmienić całe swoje wyobrażenie 

o świecie? — rozzłościł się książę. — Już lepiej 

byłoby zjeść własny kapelusz albo pokazać się 

gołym publicznie! 

— Tak, rzeczywiście, w zamku nikt nie umarł, — 

hrabia peruką wytarł pot z czoła. 

Tłumaczenie: Roksana Krzemińska        

  
В Олеському замку на Львівщині в XVII ст. народився король Польщі Ян 
Собеський. А ще вам розкажуть легенду про тамтешнього привида…   
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Kobieca logika 
* * *     

Mężczyzna podlewa kwiaty, 

a one nie zwracają na niego najmniejszej uwagi. 

— Czemu te kwiatki z tobą 

chętnie rozmawiają, a na mnie 

nawet nie spojrzą? — zapytał 

żony. — Może ja je źle 

podlewam? 

— Oczywiście, westchnęła kobieta, — wy nas 

zupełnie nie rozumiecie. 

(Anna Tylutka) 

 

* * *     

Dlaczego kobiety tak często 

chcą dostawać prezenty? 

Bo każdy mężczyzna jest przekonany, 

że najlepszy prezent 

dla kobiety — to on sam. 

(Roksana Krzemińska) 

 

* * *      

Kobieta pojechała dzisiaj, 

a wróciła wczoraj. 

— Trzy dni się w drogę 

zbierałaś! – zdziwił się 

mężczyzna. 

— Faktycznie — uśmiechnęła się 
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kobieta. — Nie wzięłam ze sobą 

nikogo zbędnego. 

(Anna Tylutka)     

 

* * *      

— Nie zapominaj, że zostałaś zrobiona 

z mojego żebra! — przypomniał 

kobiecie mężczyzna. 

— Przecież żeber mamy po równo, — 

odrzekła kobieta. — 

I czemu wy wszyscy udajecie, 

że zapomnieliście, 

skąd tak naprawdę 

przyszliście na świat? 

(Roksana Krzemińska)  

* * *     

Mężczyzna spóźnił się na umówione spotkanie — 

o całą godzinę! 

Było zimno, a kobieta 

ubrała się lekko. 

Mimo wszystko 

czekała na niego. 

— Wybacz! Zazwyczaj jestem 

bardzo punktualny, — 

mężczyzna zaczął się usprawiedliwiać. 

„Teraz się ze mną ożeni…” — 

pomyślała kobieta. 

(Roksana Krzemińska)  
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* * *      

Mężczyźnie zdarzyło się ugotować 

świąteczny obiad i dobry miesiąc 

nie przestaje się tym chwalić. 

— Tak, kochanie, udało ci się to 

naprawdę wspaniale! — kolejny raz 

pochwaliła mężczyznę żona. 

I pomyślała: 

„Ciekawe co by było, gdyby 

urodził dziecko?” 

(Roksana Krzemińska) 
 

* * *      

Kobieta leży na kanapie 

i czyta gazetę. 

— Co się stało?! — 

zapytał mężczyzna. 

— Nic — zagadkowo 

odpowiedziałaś. 

Ach, ta niezrozumiała 

kobieca logika! 

(Anna Tylutka) 

 
* * *  

Chodźmy kochanie, słońce już zachodzi 

a my jeszcze nie jedliśmy obiadu! Czy to 

tak rozsądnie? — na całe morze krzyczał 

z brzegu zniecierpliwiony mężczyzna. 
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— Boże, dlaczego oni niczego nie rozumieją? — 

zapytała kobieta, która na horyzoncie 

kochała się ze słońcem i stawała się 

morzem. 

(Anna Tylutka) 

 

* * *  

— Wiesz, byłbym gotów 

życie za ciebie oddać! — 

powiedział mężczyzna — Jeśli chcesz, 

choćby zaraz wyskoczę z okna 

z trzeciego piętra! 

— A z czwartego? — 

zażartowała kobieta. 

Mężczyzna się obraził. 

(Roksana Krzemińska) 

 

* * *  

Mężczyźnie znudziła się muzyka 

i kazał ją wyłączyć. 

Z powagą myślał o swoich 

męskich sprawach i jak zawsze 

nie zauważył, że kobieta tylko udaje, 

że wyłączyła magnetofon, 

bo w istocie śpiewała jej 

dusza. 

(Roksana Krzemińska) 
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* * *  

Kobieta lubiła codziennie godzinami 

pluskać się w wannie. 

— Jesteś jak kaczka – często 

żartował mężczyzna. 

Był bardzo bogaty 

i młody w łóżku, 

więc nie rozumiał 

dlaczego go porzuciła. 

„Gdyby tak nazwał mnie 

łabędziem…” 

(Roksana Krzemińska) 

 

* * *   

— Przestań podobać się mężczyznom! 

— To tak, jakby nie oddychać... 

— Ale ty przyciągasz nawet widma! 

— Pilnujesz mnie na każdym kroku, 

chociaż moje sny zostawiłbyś w spokoju... 

— Jam Otello! 

— Dziękuję, że mi przypomniałeś.  Zabij muchę z łaski swojej... 

— Kochana! 

— Najdroższy... 

(Anna Tylutka) 
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* * *    

Mężczyzna nie jest w stanie uwierzyć, 

że kobieta już nigdy do niego nie 

wróci. 

— Cóż w tym takiego dziwnego? — 

nie rozumie kobieta. — Pamiętasz numery 

wszystkich zawodników Realu... 

A nie zapamiętałeś 

rozmiaru moich butów!!! 

(Roksana Krzemińska) 

 

* * *    

Kobieta poprosiła złotą 

rybkę o spełnienie tylko jednego 

życzenia: 

— Znajdź mi mężczyzną 

idealnego! 

— Ja, niestety, nie mogę ci 

w tym pomóc — ze smutkiem 

potrząsnęła ogonkiem złota 

rybka — Powinnaś zwrócić się 

do mojego męża… 

— A on znajdzie?! 

— Przynajmniej będzie zapewniał, 

że znalazł… 

(Roksana Krzemińska)    
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Біографії Сергія і Тектяни Дзюби польською мовою 

SERHIJ DZIUBA  
ukraiński poeta, prozaik, publicysta, autor książek dla dzieci, dramaturg, 

tłumacz, satyryk i krytyk   
Serhij Dziuba urodził się 20 września 1964 roku w Pyriatyniu w obwodzie 

Połtawskim na Ukrainie. Ukończył dziennikarstwo na Uniwersytecie imienia 
Tarasa Szewczenki w Kijowie. Pracował w ukraińskich i zagranicznych gazetach, 
czasopismach, radiach i wydawnictwach. Służbę w wojsku zakończył w stopniu 
majora rezerwy. Mieszka i pracuje w Czernihowie. Jest szefem międzynarodowej 
organizacji „Czernihowskie centrum intelektualne”, kierownikiem 
czernihowskiego oddziału Narodowego Związku Dziennikarzy Ukrainy, 
profesorem honoris causa Łuckiego Instytutu Rozwoju Człowieka w ramach 
Uniwersytetu „Ukraina”, członkiem Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy. 
 Autor 55 książek poświęconych żonie – pisarce, pracownikowi naukowemu 
i dziennikarce Tetianie Dziubie. Scenarzysta i reżyser 36 słuchowisk radiowych, w 
których odegrał główną rolę; opracował i wydał 10 antologii i zbiorów 
współczesnej poezji i prozy ukraińskiej; tłumacz języka białoruskiego; współautor 
tekstów pieśni. Laureat licznych ukraińskich i międzynarodowych nagród. 
 Teksty Serhija Dziuby zostały przetłumaczone na 60 języków i wydane w 32 
krajach. Ponad dwa miliony czytelników i widzów miało okazję zapoznać się z 
nimi w książkach, gazetach, czasopismach, w radiu, telewizji i sieci. 

 
TETIANA DZIUBA  
ukraińska poetka, krytyk, literaturoznawczyni, dziennikarka i pedagog  
Tetiana Dziuba (Murzenko) urodziła się 19 lipca 1966 roku we wsi Bruśnica 

w rejonie kicmańskim obwodu Czerniowieckiego na Ukrainie. Ukończyła 
dziennikarstwo na Uniwersytecie imienia Tarasa Szewczenki w Kijowie oraz 
doktoryzowała się w ramach Instytutu Literatury Narodowej Akademii Nauk 
Ukrainy. Pisze pracę habilitacyjną w Instytucie Dziennikarstwa  na Uniwersytecie 
imienia Tarasa Szewczenki w Kijowie; doktor filologii, członek  Narodowego 
Związku Pisarzy Ukrainy i  Narodowego Związku Dziennikarzy Ukrainy.  

Autorka zbioru poezji „Przystosowanie do czasu” (2000), literaturoznawczej 
rozprawy „Talent jako jednostka miary wagi” (2008), monografii „Pragnienie 
narodu i pragnienie ojczyzny. Publicystyka drugiej połowy XIX – początków XX 
wieku: model tożsamości narodowej” (2012), a także licznych publikacji 
krytycznych i literaturoznawczych w wydawnictwach naukowych. Opracowała i 
wydała antologie  współczesnej poezji ukraińskiej „Pastuchy kwiatów” (1999) oraz 
„Stacja Czernihów” (2002), zbiory „Kawa dla aniołów” (2002, 2004); wraz z 
mężem Serhijem Dziubą i kompozytorem Mykołą Zbarackim stworzyli cykl 
pieśni; tłumaczka języka białoruskiego. Laureatka licznych ukraińskich i 
międzynarodowych nagród.  

Teksty Tetiany Dziuby zostały przetłumaczone na 60 języków i wydane na 
Ukrainie i za granicą.   
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Кжемінська Роксана (Польща) – перекладач, лінгвіст (група 

«MARa»). Народилася 1987 року в Ченстохові. Закінчила Яґеллонський 
університет у Кракові. Магістр української і бакалавр російської філологій. 
Зацікавлення: машинні переклади та генерування мови. Нині пані Роксана 
мешкає у Великобитанії. Перекладач і упорядник книжки Тетяни і Сергія 
Дзюби «Розмова чоловіка і жінки», яка побачила світ 2013 року в Польщі 
(польською та українською мовами). Лауреат Міжнародної літературної 
премії імені Миколи Гоголя «Тріумф» (Україна, 2014). Член Міжнародної 
літературно-мистецької Академії України (з 1 листопада 2014 року).  
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Тилютка Анна (Польща) – перекладач, лінгвіст (група «MARa»). 
Народилася у 1988 році. Студентка останнього року магістерської програми 
української філології в Яґеллонському університеті. Любить працювати зі 
словами, тому й перекладає з української та англійської мов. Деякий час 
провела за кордоном – працювала з перекладачами з різних країн та пильно 
стежила за різнобарвністю культур. Її цікавить мова як носій культури.  
Перекладач і упорядник книжки Тетяни і Сергія Дзюби «Розмова чоловіка і 
жінки», яка побачила світ 2013 року в Польщі (польською та українською 
мовами) Лауреат Міжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя 
«Тріумф» (2014). З 2014 року – член Міжнародної літературно-мистецької 
Академії України.  

 

 
 
Костел Св. Петра і Павла у Кракові. 
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Хлопек-Лабо Маріанна (Польща) – перекладач, лінгвіст (група 
«MARa»). Народилася в 1987 році. Закінчила українську та російську 
філологію у Яґеллонському університеті. Тепер навчається в аспірантурі 
цього вишу в Кракові. Наукове та професійне життя пов’язує з перекладом як 
знаряддям міжкультурної комунікації. Не знає, дякувати Вавилонській вежі 
чи її проклинати. Її ідоли – польський науковець, поет, перекладач Станіслав 
Бараньчак, поетеса Ева Ліпська та перекладознавець Юджин Найда.  Живе і 
працює у Кракові. Перекладач і упорядник книжки Тетяни і Сергія Дзюби 
«Розмова чоловіка і жінки», яка побачила світ 2013 року в Польщі 
(польською та українською мовами). Лауреат Міжнародної літературної 
премії імені Миколи Гоголя «Тріумф» (Україна, 2014). З 1 листопада 2014 р. 
– член Міжнародної літературно-мистецької Академії України.      
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Квятковська Ядвіґа (Польща) – художниця. Народилась у 1953 

році в селі Ґловно в Польщі. Закінчила Tехнічний інститут у Лодзі (за 
освітою – будівельний інженер). Працювала в бюро управління проектами. 
Нині – керівник власної фірми «J-PROJEKT». Згідно з її планом відновили 
численні вулиці в місті Лович, а також його головну площу.  Мистецтвом, 
особливо малюнком та ескізом, Ядвіґа зацікавилася ще в дитинстві. Графічні 
роботи, вміщені в книжці Тетяни і Сергія Дзюби «Розмова чоловіка і жінки», 
яка побачила світ 2013 року в Польщі (польською та українською мовами) 
створювалися в різні періоди її життя. Адже мистецтво дає своєрідну 
відповідь на головні питання буття; також це – спосіб  втекти від буденності. 

Пані Ядвіґа брала участь у численних виставках  художників, зокрема в 
Польщі (Хелмно, Торунь),  Німеччині (Гер), Білорусі (Пінськ). Її малюнки та 
ескізи успішно презентувалися на виставках в обласному будинку мистецтва 
і культури в місті Скерневіце та в музеї міста Лович.  

Лауреат Міжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя 
«Тріумф» (Україна, 2014). З 2014 року – член Міжнародної літературно-
мистецької Академії України. 
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Посприяли: 

 
Сирек Катажина (Польща) – перекладач, фольклорист (група 

«MARa»). Народилася 21 січня 1988 р. у Кракові. В 2012 році закінчила 
Яґеллонський університет (спеціальність – українська філологія), у 2014-му – 
факультет міжнародного управління. Член літературної студії «Фольклор 
південної Польщі» в м. Новий Сонч. Працює бухгалтером у міжнародній 
компанії, а також учителем фольклору (танців та пісень) у початковій школі. 
Хореограф дитячого народного ансамблю «Малі моґіланє» і член народного 
ансамблю «Моґіланє». Цікавиться сучасною українською літературою та 
перекладом. Член Міжнародної літературно-мистецької Академії України.  
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Пестка Войцех (Польща) – письменник, перекладач, журналіст. 

Народився 1951 року. Автор поетичних та прозових книг. Член Товариства 
польських письменників. Його твори перекладено українською, англійською, 
німецькою, російською та латиською мовами. Друкується у провідних 
польських літературних журналах. Видана в 2009 році збірка біографічних 
репортажів «До побачення в пеклі» спровокувала бурхливі дискусії й була 
відзначена нагородою маршалка Мазовецького воєводства та номінована на 
престижну нагороду імені Ю. Мацкевича за кращу історичну працю. В 2012-
му ця книжка побачила світ в Україні у перекладі Андрія Павлишина. 
Лауреат Міжнародної літературної премії імені Григорія Сковороди «Сад 
божественних пісень» (Україна, 2012) та Міжнародної літературної премії ім. 
Миколи Гоголя «Тріумф» (Україна, 2013). Член Міжнародної літературно-
мистецької Академії України (з 1 листопада 2014 року). 

 

 
Поет Войцех Пестка у мальовничій Швейцарії. 
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Фрончек Збігнєв Владзімєж (Польща) – знаний поет, прозаїк, 
перекладач. Народився 8 березня 1947 року у Вроцлаві. Закінчив факультет 
польської філології в Університеті Марії Кюрі-Склодовської в Любліні. 
Пише вірші, оповідання, романи, есеї. Редактор, видавець, громадський діяч, 
меценат культури. Автор близько двадцяти книг. З 2003 року – головний 
редактор журналу «Люблін. Культура і суспільство». Ініціатор та організатор  
(15 років) міжнародних історико-літературних конференцій «Наші сусіди. 
Україна та Білорусь». Видавець літературної серії «Література наших 
сусідів». З 2011 року – президент відділу Асоціації польських письменників 
міста Любліна.  

Його вірші й оповідання перекладені багатьма мовами: німецькою, 
англійською, болгарською, чеською, російською, українською, румунською, 
словацькою. Окремі книжки видавалися в Україні та Румунії: «Людський 
голос коня» (оповідання в перекладі українською мовою, Київ, 2010), 
«Кохання в Любліні» (літературні замальовки у перекладі українською, 
Луцьк, 2011); «Povestire din Noaptea de Ajun» (вірші та оповідання у перекладі 
румунською мовою, Jassy, 2011).  

Літературні нагороди: премія імені Болеслава Лесьмяна (2007); премія 
імені Юзефа Ігнаци Крашевського (2008); премія мистецтв мера Любліна 
(2009); медаль «Міцкевич – Пушкін» (2011); «Золотий Літературний Лавр» 
(2012); Міжнародна літературна премія України імені Григорія Сковороди 
(2013); премія «Ex Oriente Lux» (2013); Мала Нобелівська премія – 
Міжнародна премія імені Людвіга Нобеля «Будон» (Удмуртія, 2014).   

Член Міжнародної літературно-мистецької Академії України. 
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Коцюбинська Михайлина (Україна) – видатний науковець, 

лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. Народилася 18 
грудня 1931 року у Вінниці, в  родині Хоми Михайловича Коцюбинського – 
молодшого брата класика української літератури Михайла Коцюбинського. 
Матір Катерина Бедризова (у шлюбі – Коцюбинська) була за національністю 
вірменкою. Але, коли почалися відомі гоніння на українську інтелігенцію у 
зв'язку зі справою «Спілки визволення України» (СВУ), Катерину Яківну 
звинувачували в українському буржуазному націоналізмі. У 1935 році сім’я 
переїхала до Чернігова, де батьки створили музей Михайла Коцюбинського.  

У 1949-му Михайлина Хомівна закінчила школу із золотою медаллю. 
Вищу освіту здобула на українському відділенні філологічного факультету 
Київського державного університету імені Т. Шевченка. Після університету 
вступила до аспірантури, навчалась у академіка Олександра Білецького. Коли 
почалися арешти у середовищі української інтелігенції, разом із молодими 
письменниками та науковцями на показі кінострічки Сергія Параджанова 
«Тіні забутих предків» у київському кінотеатрі «Україна» публічно 
виступила проти того, що відбувалося в державі.  

Попри політичні переслідування, Михайлина Коцюбинська постійно 
листувалася зі своїми заарештованими друзями, зокрема з поетом Василем 
Стусом. Під час горбачовської «перебудови» їй запропонували повернутися 
на роботу в Інститут літератури на посаду старшого наукового співробітника 
відділу рукописних фондів та текстології.  

У 1990-му  вийшла друком її книжка «Етюди про поетику Шевченка», 
яку «зарізали» в 60-х роках. Михайлина Коцюбинська уклала першу в 
Україні книгу Василя Стуса «Дорога болю». Згодом із його сином Дмитром 
підготувала багатотомне наукове видання спадщини Василя Стуса. Значний 
резонанс викликали її книжки «Зафіксоване і нетлінне» (2001), двотомник 
«Мої обрії» (2004), «Книга споминів» (2006), «Історія, оркестрована на 
людські голоси» (2008), «Листи і люди: роздуми про епістолярну творчість» 
(2009).  
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Багато праці доклала вона, опікуючись чотиритомником «Листів до 
Михайла Коцюбинського» – подвижницькою роботою родини видатного 
письменника, співробітників Чернігівського літературно-меморіального 
музею Михайла Коцюбинського та науковців Інституту літератури НАН 
України. В останні роки працювала як упорядник зібрання творів В’ячеслава 
Чорновола (видається з 2002-го).  

Земний шлях Михайлини Коцюбинської завершився 7 січня 2011 року 
– на 80-му році життя. У Чернігові урочисто відкрили її меморіальну дошку – 
в школі № 17, де навчалася юна Михайлина. Лауреат Літературно-мистецької 
премії імені Пантелеймона Куліша.  

 

 
 

Юлій та Михайлина Коцюбинські в рідному Чернігові. 
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Слапчук Василь (Україна) – письменник, науковець. Лауреат 

Національної премії України імені Тараса Шевченка (2004) та багатьох 
міжнародних і всеукраїнських премій, заслужений діяч мистецтв України 
(2001). Почесний громадянин Луцька (2010) та Волині (2011). Народився 23 
грудня 1961 року в селі Новий Зборишів Горохівського району Волинської 
області. Ветеран війни в Афганістані, був тяжко поранений (1981).  

Він закінчив факультет української філології Луцького педагогічного 
інституту імені Лесі Українки (1988-1993). Кандидат філологічних наук 
(дисертація «Національний образ світу у творчості поетів-шістдесятників:  
М. Вінграновський і А. Вознесенський», 2011). Дружина – письменниця 
Наталія Гранич.  

Автор книг поезії, прози та літературної критики: «Як довго ця війна 
тривала» (1991), «Німа зозуля» (1994), «Трикнижжя Явіна», «Мовчання 
адресоване мені» (1996), «Укол годинниковою стрілкою» (1998), «Крапка 
зсередини» (2000), «Навпроти течії трави», «Політ механічної зозулі над 
власним гніздом» (2001), «Птах з обпаленим крилом», «Сучок на костурі 
подорожнього» (2002), «Солом’яна стріха Вітчизни», «В очікуванні на 
інквізитора», «Сліпий дощ» (2003), «Дикі квіти» (2004), «Дванадцять ню», 
«Так!..» (2005), «Осінь за щокою», «Клітка для неба», «Глобус України», 
«Кенгуру завбільшки з цвіркуна» (2006), «Новенький ровер старенького 
пенсне» (2007), «Жінка зі снігу», «Золоті куполи» (2008), «Між шляхом воїна 
і Дао»,  «Вибране» (2011) та ін., багатьох книжок для дітей. Твори Василя 
Слапчука перекладені й надруковані у Польщі та Болгарії і відзначені 
міжнародними нагородами ім. Юзефа Лободовського та «Золотий Пегас».  

Нагороджений орденами Червоної Зірки» (1987), «За мужність» III ст. 
(1998), «За заслуги» III ст. (2010) і II ст. (2014) та багатьма медалями, а також 
грамотами Президії Верховної Ради СРСР (1988) і Верховної Ради України 
(2010). Член Міжнародної літературно-мистецької Академії України.  
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Поліщук Ярослав (Україна) – доктор філологічних наук, професор 
кафедри україністики Яґеллонського університету (Краків, Польща) та 
Київського університету імені Бориса Грінченка.  

Народився 5 грудня 1960 року в селі Самостріли на Волині (Рівненська 
область). Закінчив Рівненський педагогічний інститут, аспірантуру при 
Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова та 
докторантуру Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України.  

Автор понад 400 наукових і науково-популярних публікацій. Значний 
резонанс здобула його монографія «Міфологічний горизонт українського 
модернізму» (1998; друге, доп. вид. – 2002).  

Упорядник та редактор численних збірників наукових праць, зокрема 
«Волинські дороги Уласа Самчука» (1994), «Леся Українка і національна 
ідея» (1997), «„Касандра” Лесі Українки та європейський модерн» (1998), 
«„Камінний господар” Лесі Українки та феномен середньовіччя» (1998).  

За редакцією професора Поліщука вийшло 10 томів наукового збірника 
«Актуальні проблеми сучасної філології» (1995-2008). У 2008 р. з’явилися 
друком  монографічні видання «Література як геокультурний проект», 
«Пейзажі людини», «Із дискурсів і дискусій». У 2010-му побачила світ книга 
«І ката, і героя він любив… Михайло Коцюбинський: літературний портрет».  

Виступає Я. Поліщук також як літератор. Його художні твори – нариси, 
есеї, фейлетони, вірші тощо – друкувалися у всеукраїнських та закордонних 
виданнях. Окрім публікацій у часописах, видав збірку есеїв «Мости і мілини» 
(2004). Лауреат багатьох міжнародних і національних літературних премій. 

Член Міжнародної літературно-мистецької Академії України. 
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Малюнки польської художниці Ядвіґи Квятковської увійшли до книжки 

Сергія і Тетяни Дзюби «Розмова чоловіка і жінки» (Польща, Люблін, 2013).  
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Вірші Тетяни Дзюби в антології української поезії «Гравітація взаємності». 
Перекладач польською мовою, упорядник Олена Криштальська , редактор 
Збігнєв Фрончек (Луцьк, видавництво «Терен», 2013 рік). 
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Легендарний Луцький замок (замок Любарта) .  Мал. Я. Квятковської. 
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Обкладинка книжки Сергія Дзюби «Вірші для Тетянки» (друге видання; 
Великобританія, Лондон: KaMPe, 2015). Упорядник, перекладач – Алекс 
Врубель. Ця поетична збірка побачила світ п’ятьма мовами: мовою 
оригіналу – українською, а також англійською, польською, сербською 
та російською. Дизайнер книжки Анатолій Кульченко запропонував 
два варіанти обкладинки. Сподобалися обидва, тож збірка наразі має 
дві обкладинки. Тому обидві вони представлені і в чотиритомнику 
Тетяни і Сергія Дзюби «Вірші 60-ма мовами світу». Презентація книги 
відбулася в Лондоні, на міжнародному фестивалі поезії, де Сергій 
Дзюба одержав головну нагороду.   
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Польською переклав Алекс Врубель (Англія) 
  
Sergiej Dziuba  
Wiersze dla Tani 
 
Dla Tani 
 
Dusza – jak skrzypce: to zakurzona pyłem, 
To nagle zabrzmi wysoką nutą cierpienia. 
Nie myśl o upływającym czasie – jeszcze drga struna.  
Pokochaj mnie bez pamięci w sobotę. 
 
Dusza – jak rym: szuka domu i światła, 
Wiek wędruje od punktów, strof – w poematy. 
Niech będzie dobrze, gdzie nas razem nie ma –  
Pokochasz mnie w Paryżu i San Remo.    
 
Możesz odpocząć, dopóki nie zerwę róży, 
Wszak mam tylko czub jak Odyseusz... 
Tak pragnie dusza, by jak bóstwu 
Modły odprawiać do niej i być z nią.   
      
* * * 
 
Marzenia wszystkich kobiet o wolności –   
Niczym fale wód Golfsztromu płyną. 
Pokrewne przyrody są cierpienia –    

 W tym nieuchwytna jest harmonia. 
  
 I kary będą zapłatami, 
 Jak zmiana sukienki – tak niewinne... 
 Lecz dziewczyny tęsknią za piłatami. 
 Piłaci – są jak zew Ojczyzny. 
 
 * * * 
  
 W nasze lipcowe lata – jakbyśmy byli jasnowidzami, 
 Poznawszy siebie na wylot. 
 Gdy toniemy – pokój i zgodę miejmy w pamięci. 
 I pragnie się znalezć nie mannę, lecz Ojca. 
 
 Starzeje się miasto lip. Spokojnie, jak w Bagdadzie. 
 Desna nie topnieje od omdlewających ciał. 
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 Znów zmyjemy wszystkie grzechy. I żebracy są nam radzi. 
 I prawdę, jak grypę, rozsiejemy na chodnikach. 
 W nasze lipcowe lata, noce są niecierpliwe, 
 I białych lip zazdrość – stuletnich i odurzających.                  
  Jest jednak coś z zimy... Ktoś nas nie pragnie. 
 Uwierzymy w ten znak, jak w pierwszy śnieg i sny. 
 
  

Ballada nieprofesjonalisty  
 
 Aby zrozumieć poezję, potrzebna jest cisza, 
 nie zwyczajne, cienko pokrojone plasterki przerw, 
 kiedy czujesz, że jesteś zaszczutym małym potworem, 
 gotowym jedną ręką grać na fortepianie 
 a drugą – łamać krzesło, na którym siedzisz.  
 
 Czy znacie ciszę przypominającą modlitwę? 
 Napój samotności i bólu, który u nas nazywają spokojem? 
 Ja kocham taką ciszę, 
 wiersze mojej Tatiany 

i mądrą poezję młodej Liny Kostenko.  
 
Biedne, młode poetki lat dwutysięcznych! 
One często przekazują, tylko swoją młodość.  
Lecz najpiękniejsze i delikatne są ręce Jej Wysokości Kobiety, 
gotowe na pocałunki całego świata –            

 to już nie jest miłość, i jeszcze nie poezja.  
 
 Dusza filozofa – szczera i niedotykalna, jak muzyka. 
 Ja kocham Boga i czuję jego obecność –  
 nawet w zatłoczonych trolejbusach. 
 Dlatego rzadko odwiedzam świątynie. 
 Szczególnie w święta. Wypełnia je marność. 
 
 On mi się śni, i ja cały czas o Nim myślę. 
 Ciekawie się z nim rozmawia. 
 Zgadza się, i nie zgadza. 
 Jednak On czuje dramaturgię. 
 Tak pragnie się poznać ostatnie mgnienie życia! 
  
 Najwięcej myślę o Tatianie. 
 Tak, ja kocham kochać. 
 Wszyscy mówią, że na tym świecie, 
 nie wolno, profesjonalnie zajmować się miłością i poezją. 
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 Dlatego ja – jestem współczesnym nieprofesjonalistą. 
 
 Ja także kocham Ukrainę, chociaż ona niezbyt piękna. 
 Kocham swój Czernichów, 
 gdzie mieszka wielu chciwych i zawistnych ludzi, 
 gdzie nie ma placu Bethowena i ulicy Chopina, 
 lecz jest wiele innego – chociażby, na przykład...              

 
Zapewne, w obecnym zagmatwanym okrecie, 
czasie politycznej obłudy, maruderstwa  
i gorzkiego zapachu domowej wojny, 
poeta nie powinien przemawiać falsetem, 
ale żyć na ziemi czując się częścią wszechświata. 
 
Jednakże nie zawsze ulegam, 
uniwersalnemu słowu «powinien», 
ponieważ podobno, zanadto kocham siebie. 
Jasne! Mam w sobie wiele pozytywów: 
przecież jestem dobrym, utalentowanym i bezmiernie skromnym... 
 
Na ogół, lubię wyobrażać sobie, że pewnego dnia 
wymyślicie mnie jako lalkę – to bardzo proste! –  
lalką, która umiała mówić  
i nawet coś czuć –  
od chwili narodzenia do śmierci. 
 
Być może, zechcecie zachować mnie na pamiątkę –  
jako akwarium z rybkami o złotej mentalności: 
i nagle odgadnę chociaż jedno wasze życzenie 
lub wyskoczę ze swej ekscentrycznej wieży 
do waszego właściwego, jednocześnie bezmyślnego świata? 
 
Jeśli kiedyś napijecie się gorzkiego wina 
i wylądujecie w łóżku – bez znaczenia zkim. 
Pewnego dnia, poczujecie się jak zardzewiałe auto 
samotne, jak nasza ziemia 
w przeddzień drugiego Potopu. 
 
Być może, wtedy będziecie mi trochę zazdrościć, 
mi, którego wielu z was kochało i nienawidziło. 
Lub pomyślicie po prostu, że nigdy nie byłem kupą złomu. 
Zadziwiające: to nieuniknione, że kiedyś wymyślicie mnie... 
Ale to… to nie będzie prawdą... 
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Oczekiwanie 
 
Niedojrzały śnieg – szczęśliwy, jakby mgnienie. 
I nie było mi lekko z zapaleniem oskrzeli. 
I Mozart w pokoju dawno ucichł –  
Odurzający zawsze, jak młoda Paguita. 
 
A Ty, jeszcze nie wróciłaś z pracy, 
I nie przysiadłaś na brzegu pościeli. 
Nie płaczesz, nie musnęłaś niezręcznie 
Ciepła innego, dalekiego. 
 
A ja – na razie wolny, zły, 
I nie świadek, a Piłat tej męki, 
A ty mi barszcz podałaś i chleb żytni, 
I ja nie usta pocałuję – lecz ręce. 
 
* * * 
 
On nas zobaczył. Wszystkich. 
Takich ziemskich. Zielonych. 
A może, to nie on... 
Lecz po prostu – Nowy Rok... 
 
Tylko zaczarowany śnieg 
Przywrócił mi znów Ciebie –  
Milczenia biały jęk 
Lub zakazany owoc?                    
 
* * * 
 
Otworzą oczy ludzkie drzewa  
i przyjmą ranek w swoje dłonie. 
I ziemia jest już jak królowa, 
a my z tobą – jak te jabłkowite konie. 
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* * * 
 
Tak, to tylko deszcz, a Tyś taka piękna! 
Taką się dzień pewnego razu stworzył. 
Znałem Ciebie od dawna, przeczuwałem ten cud. 
Lepiej bym siebie nie widział i zapomniał. 
 
Patrzę na ten świat oczami dziecka z wózka, 
Niczym sumienny mnich – oto otworzyła się świątynia! 
Ale to – tylko deszcz. I niebo obok – w tańcu. 
Lecz jemy, nie oddam dziś Twego spojrzenia. 
 
Takie wszystko wzniosłe, co nas spotyka, 
Przewyższające cudowność wszystkich dzieł i obrazów! 
Ale to – tylko deszcz. Deszcz o czarnych oczach. 
Taki bliski, a ja – jak jego mała kropla. 
 
 
* * * 
 
Poznaliśmy się  
w zdezelowanej kuchni  
studenckiego domu,  
lecz, wydaje się, że poznałem Cię  
w świątyni – od zawsze.  
 
Nie rozumiem modlitwy  
i żegnam się krzyżem jak błogosławiony,  
ponieważ patrzę na Jezusa  
i widzę Twoją twarz. 
 
Jesteście tak podobni! Kim Ty jesteś? 
czyżbym całe życie  
miał nieść krzyż 
tej strasznej 
i fascynującej tajemnicy? 
 
Pokochawszy Ciebie  
dotarłem do Niego.  
A teraz – kogoż z Was 
kocham bardziej? 
 

Polski tłumaczone Aleksy Wróbel, Mira Łuksza   
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