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Сергій Дзюба: «Живу, аж крила болять…»  
– Сергію, ми познайомилися у 2007 році на луцькій презентації Твоєї 

дитячої трилогії «Душа на обличчі», яка вийшла друком у видавництві 
«Твердиня». На презентації, окрім дорослих шанувальників літератури, зал 
був заповнений дітьми. Ти декламував вірші, читав пародії, розповідав 
бувальщини, анонсував майбутню книжку «Потягуськи». Присутні – дорослі 
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й діти – слухали, сміялися з жартів, запитували, долучалися до розмови. 
Повертаючись до тієї давньої презентації й пригадуючи рік, коли з’явилася 
книжка про кленового бога Кракатунчика, хотів би запитати, чим є для 
Тебе дитяча література? 

– Дитячу літературу я дуже люблю. І зараз із задоволенням читаю 
книжки для малечі, які створили прекрасні письменники: Всеволод Нестайко, 
Володимир Рутківський, Анна Багряна, Василь Слапчук, Марина Павленко, 
Іван Андрусяк, Леся Вороніна, Анатолій Качан, Ігор Павлюк, Мар’яна Савка, 
Михайло Слабошпицький, Тетяна Винник, Олександр Дерманський… 

Справа в тому, що нудну книжку діти просто не читатимуть. Вони 
прагнуть дізнатися щось нове, хочуть неймовірних пригод, дотепних історій. 
В Україні немало дитячої літератури, однак зазвичай це – твори, написані 
дорослими для… дорослих. Чи то вони вже не пам’ятають, як самі були 
дітьми, й пишуть для якихось ненормально правильних малюків – повчально, 
дидактично і нудно. Але справжні дитячі письменники у нас є, я їх щойно 
назвав. А Всеволод Нестайко – це взагалі світовий рівень! 

Багато хто вважає, що мої книжки для дітей – це найкраще з усього, 
що я створив. Власне, загальний наклад усіх трьох повістей (чи романів, як їх 
тепер називають) про Кракатунчика – вже 38 тисяч примірників. Це – при 
тому, що казкова трилогія побачила світ в незалежній Україні. «Кракатунчик 
– кленовий бог», «Гопки для Кракатунчика» і «Душа на обличчі. Нові 
пригоди Кракатунчика та його друзів», дякувати Всевишньому, досі не 
залежуються на прилавках. І я отримую зворушливі відгуки та малюнки від 
маленьких читачів. Одна дівчинка настільки майстерно зобразила головного 
персонажа – кленового бога, що її картина висить на почесному місці в оселі 
моїх батьків. 

Якось їхав зранку у тролейбусі. 17-літня дівчина підвела голову і, 
побачивши мене, квапливо підвелася, аби поступитися місцем. Таке в моєму 
житті трапилося вперше. «Ну, все, приїхали – глибока старість!» – іронічно 
похитав головою й обережно посадив юну пасажирку на її місце. 
Поцікавився: «Мені – лише 49 років. Невже я так погано виглядаю?». «Ні, 
просто Ви – Сергій Дзюба, – посміхнулась у відповідь. – Я в дитинстві тричі 
прочитала Вашу книжку про Кракатунчика!». 

Вона розповіла, що рано втратила тата, а з вітчимом порозумітися не 
могла. Ненька нервувала, почалися конфлікти. А коли в родині народилася  
друга дитина, дівчинці здалося, що вдома її не люблять і взагалі вона тут – 
зайва. Та й у новій школі, куди перевелася, не лагодилось – однокласники її 
вперто не сприймали, вчителі, як здавалося, ставили несправедливі оцінки. 
Тому й вирішила піти з життя… 

У такому похмурому настрої Оленка випадково взяла до рук книжку 
«Кракатунчик – кленовий бог» – побачила в нашій дитячій бібліотеці імені 
Олександра Довженка. Погортала й вирішила почитати. А потім… Її життя 
цілком змінилося: дівчинка вигадала власного чесного та благородного 
Кракатунчика, уявила його зовнішність, знайшла «те саме» кленове дерево, 
на якому мешкав її новий друг. 
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Відтоді вона щодня подумки спілкувалася з ним – провідувала й 
гуляла біля клена, запрошувала до себе в гості. Разом із Кракатунчиком 
мріяла, жартувала, фантазувала, робила гопки… Головне, більше не 
почувалася самотньою! Це була її велика таємниця. І так тривало кілька 
років. Дівчинка перечитувала книжку (власне, жила нею) й почувалася 
щасливою. 

Поступово налагодились її стосунки з близькими та однокласниками. 
Вона все менше плакала й капризувала, натомість залюбки допомагала 
батькам і почала дружити з хлопцем. 

Звісно, подорослішавши, Олена облишила свою дитячу гру. Але про 
Кракатунчика не забула. Дізнавшись, що з’явилося продовження – казкова 
трилогія «Душа на обличчі», одразу побігла за книжкою до бібліотеки… 
Думаю, це були найщасливіші хвилини в моєму житті! 

Зараз, де не виступаю, просять почитати міні-новели з «Потягусьок». 
Це – роман для дітей та радіосеріал (радіокнижка), які ми створили разом із 
письменницею Іриною Кулаковською. Іра працювала психологом у дитсадку 
й неабияк мені допомогла. «Потягуськи» два роки звучали в ефірі радіо 
«Новий Чернігів», отримуючи значний резонанс. А виконавці головних ролей 
– п’ятилітні малюки – стали справжніми «зірочками» на Придесенні. Потім 
протягом року жартівливі історії публікувалися на шпальтах газети «Місто». 
Згодом вийшла книжка, яка не раз перевидавалася на прохання читачів. 
Тепер «Потягуськи» друкуються в обласній газеті «Деснянська правда» . 
Тобто дітям вони не набридають. Це – приємно!  

– Спілкування мовою дитинства – у чому полягає найбільша користь 
від розмови у такому зрозумілому форматі? 

– Діти – геніальні. Доросла людина просто не зможе вигадати такого! 
«Раніше тарілок не було, то люди їли руками, ногами і хвостами…». Це 
буквально протягом хвилини  придумала п’ятилітня дівчинка, розмірковуючи 
про звичайну тарілку. А її ровесник на запитання про парфуми, відреагував 
не менш оригінально: «Я бачив, як біля крамнички один дядечко пив 
одеколон, і йому було дуже добре! Всім людям одеколон із зовні пахне, а 
цьому дядькові – зсередини…».  

Або ще – на цю ж тему: «Понюхайте, я красиво смердю? – слідом за 
запахом влетіла до кімнати маленька Ганка. –   — Я так люблю смердіти 
парфумами! А сьогодні матуся дозволила мені трішки напахтитися своєю 
«Шанелькою», то я вилила на себе увесь флакон і мерщій побігла в дитсадок, 
щоб усі чули, як від мене неперевершено смердить…». 

А як Тобі такі креативні думки про собаку? «Якщо ваш песик ловить 
мишей і лазить по деревах, значить, або це – не песик, або у вас – глюки...»; 
«У мого собаки – великі розумні очі, симпатичні вушка, привабливий носик і 
стрункі, довгі красиві ноги. Просто супермодель! Ну, натуральна Алла 
Пугачова…».   

– У книзі для сімейного читання «Потягуськи», написаній Тобою у 
співавторстві з Іриною Кулаковською, дітей, які є головними персонажами 
твору, немов сфотографовано у часі, оскільки оригінальність дитячого 
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мислення й психології надійно зафіксована на папері: діти  виростуть, а 
записане залишиться незмінним. Дитячий вік – та символічна вода, в яку ми, 
дорослі, не ввійдемо знову, якщо не намагатимемось мінятися, позбуваючись 
власної зашкарублості, – мінятися в якийсь абсолютно фантастичний 
спосіб. А намагатись варто, позаяк завдання залишатися дітьми й 
оберігати душу від зла – актуальне для кожного. Роман у міні-новелах (таке 
жанрове визначення мають «Потягуськи») вписується у певну літературну 
традицію – згадати хоча б Корнія Чуковського з його «Від двох до п’яти». 
Мабуть, робота над твором доставила неабияке задоволення? Як 
відбувалося співтворення тексту – з І. Кулаковською та дітьми? 

– Ну, як же можна не любити спілкування з такими кмітливими 
маленькими янголятками?! Я цілий рік ходив у дитсадок із диктофоном і 
записував свої розмови з п’ятилітніми хлопчиками й дівчатками. Вони це 
сприймали як цікаву й ненав’язливу гру. Зазвичай ми займалися півгодини, 
максимум годину, щоб дітлахи не стомилися. Причому кожного малюка, 
який погоджувався взяти участь у такій розвазі й відповідав на мої 
запитання, я щоразу пригощав бананом. Потім ми з Ірою Кулаковською 
підрахували, що за час запису «Потягусьок» персонажі майбутнього роману 
з’їли 222 банани…    

– Чи вже прочитали книгу її – колись п’ятирічні – герої, котрі 
встигли подорослішати? 

– Прочитали й прослухали – вона ж два роки звучала по радіо! Кожен 
отримав книжку в подарунок – і друковану, й радіоверсію. Її герої дружно 
прийшли на презентацію, із задоволенням давали інтерв’ю – розповідали, що  
в «Потягуськах» – 70 відсотків правди, а решту дядя Сергій і тьотя Іра просто  
вигадали…     

– У Твоєму доробку – поетичні, прозові, публіцистичні, літературно-
критичні твори, інтерв’ю з непересічними людьми. Чи потребуєш якогось 
спеціального перемикання, працюючи над творами різних жанрів?  

– Ні, я ж  ніколи й нічого не пишу з примусу. Маю на увазі творчість, а 
не буденну журналістську роботу, коли доводиться ходити на всілякі наради 
й сидіти там по кілька годин. А вірші створюються буквально на одному 
диханні – подивився на дружину й написав нову поезію. А як інакше? Навіть 
не уявляю, як можна писати вірші на замовлення. По-моєму, це вже збочення 
якесь… 

– На думку фахівців, 50 Твоїх книжок, присвячених одній коханій жінці,  
– єдиний випадок у світовій літературі. Як спрацьовують присвяти? 

– Не знаю, це треба в Тані спитати. Я завжди говорю, що мені не 
потрібні ніякі рекорди в книзі Гіннесса. Як на мене, це нормально – 
присвячувати книжки дружині. Вона знає за що… – декламує напам’ять: 

  
Душа – мов скрипка: пилом припада 
І враз страждає на високих нотах. 
Ти ще струна – не думай про літа, 
Ти закохайся в мене у суботу. 
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Душа – як рима: все шука слова, 
Мандрує від поеми до поеми. 
Ти знаєш: благодать – де нас нема. 
Немає нас в Парижі і Сан-Ремо… 

 
Ти відпочинь – мов квітку, не зірву. 
У мене тільки чуб – від Одіссея.  
Так хочеться душі, як божеству, 
Щоб хтось молився хоч колись на неї. 
  

 – Поезія XXI століття – розмаїта, вона існує у різних стильових 
площинах. У процесі творчості кожен поет шукає свого берега, відтак 
римовані та верліброві човни, кажучи образно, пришвартовуються у зручних 
гаванях – на властивій глибині чи, навпаки, мілині – як кому вдається, 
наскільки вистачає таланту, натхнення й працелюбства. Відточуючи 
оригінальний стиль, авторові доводиться на чомусь акцентувати увагу, а від 
чогось – відмовлятись, доводиться йти на художньо-образні й мовні 
обмеження, продиктовані власним світоглядом, який накладається на 
життя трафаретом і вихоплює світ так, як його, окрім автора, не здатен 
роздивитися ніхто інший. Якою є поетична гавань Сергія Дзюба? З чим 
довелося Тобі розпрощатися й заради чого? Якої глибини прагнеш і якої 
мілини уникаєш? 

– Знаєш, я – родом із невеличкого містечка, з робочої сім’ї (тато все 
життя трудився вантажником). Дідусь та прадід – хлібороби. Вищої освіти 
ніхто з них не мав. Та я ще й дуже хворів: переніс дев’ять запалень легенів, 
перебував на диспансерному обліку з хронічним бронхітом і до свого 
повноліття заїкався так, що слова не міг нормально вимовити. До всього, 
неабияк бешкетував – майже щодня мене виганяли з класу…  

Але знайшлася людина, котра повірила в мене, і якій я безмежно 
вдячний. Ольга Юхимівна Рєзнік працювала завідувачем відділу листів у 
районній газеті, а я приніс туди свої, так би мовити, вірші. Звісно, ті писання 
виявилися не для друку, однак відтоді я почав співробітничати з газетою і так 
цим захопився, що вирішив вступати на факультет журналістики Київського 
державного університету імені Тараса Шевченка. Практично недосяжна мрія 
для юнака, який не мав жодних зв’язків та грошей на навчання. 

Однак я припинив бешкетувати (вчителі аж перехрестилися, коли 
повірили, що непосидючий хлопчина  таки взявся за розум) і згодом позбувся 
своїх недуг. З того часу загартовуюся – обливаюсь холодною водою; щодня 
ходжу пішки по десять кілометрів; навесні, влітку та восени плаваю в річці… 
І своє заїкання самотужки вилікував. Я ж потім тривалий час працював на 
радіо (зокрема, на радіо «Свобода»). От що таке мрія! Звісно, мене в усьому 
підтримували батьки та мій добрий янгол – Ольга Юхимівна. 

А коли вступав на факультет журналістики, трапилося ще одне диво: 
наша вчителька хімії – Ніна Дмитрівна Приходько – познайомила мене зі 
своєю донькою, котра, закінчивши журфак, трудилася тоді в популярній 
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всеукраїнській газеті «Комсомольское знамя», котру в народі називали 
простіше – «Коза» (це видання мало аж мільйон передплатників!). Молода, 
чуйна журналістка виявилася напрочуд тямущою й абсолютно безкоштовно 
підготувала мене до творчого конкурсу. Її звали Оля Герасим’юк… Авжеж, 
та сама пані Ольга, яка згодом стала «зіркою» телеканалу «1+1» і народним 
депутатом України. 

Ну, а вже в університеті я багато чим завдячую Анатолієві Погрібному 
(який був моїм улюбленим викладачем), Степанові Колеснику, Павлові 
Федченку, Георгієві Почепцову, Юрієві Лисенку (Юрку Позаяку), Миколі 
Хмелюку, Ользі Пазяк, Володимирові Різуну, Наталії Сидоренко… Це – 
відомі і шановані люди, гордість України! 

Втім, навіть у 30-літньому віці, я ще не мав жодної збірки й публікацій 
у поважних літературних виданнях. Взагалі, вагався: чи варто мені й далі 
займатися творчістю?! Допоміг випадок – опальний поет Микола Холодний 
познайомив мене зі знаменитим Богданом Бойчуком, який приїжджав до 
Чернігова на Шевченківське свято. І пан Богдан, проглянувши мої вірші, 
забрав їх із собою. Я не надто вірив у диво. Та невдовзі, буквально за кілька 
місяців, ця поетична добірка з’явилася в українсько-американському журналі 
«Світо-вид». 

А потім я познайомився з чудовим поетом Віктором Кордуном, котрий, 
разом із Богданом Бойчуком та письменницею й науковцем зі США Марією 
Ревакович, опікувався цим часописом. Та публікація мене просто окрилила!   
І саме Віктор Кордун разом з Юрієм Мушкетиком, Володимиром Дроздом, 
Євгеном Гуцалом та Анатолієм Погрібним рекомендували мене для вступу 
до Спілки письменників України.  

А далі вже були перемоги у всеукраїнських літературних конкурсах для 
молоді – видавництва «Смолоскип» (щиро дякую за таку підтримку Осипові 
Зінкевичу й Сергієві Руденку) та добре відомий письменникам молодшого 
покоління «Гранослов» (журі очолював Василь Герасим’юк). І – перші мої 
книжки, передмови до яких написали прекрасний поет Леонід Горлач та 
знаний науковець Роксана Харчук (власне, вони ці збірки й упорядковували).  

Моя перша презентація (поетичної книги «Колись я напишу останнього 
вірша…») відбулася в Чернігівському літературно-меморіальному музеї 
Михайла Коцюбинського, де до мене надзвичайно тепло поставився онук 
класика – Юлій Романович Коцюбинський. Взагалі, ми з Танею багато років 
дружимо з родиною Коцюбинських і постійно буваємо в цьому ошатному 
музеї, який, без перебільшення, можна назвати духовною оазою Придесення. 

А перший мій творчий вечір у Спілці письменників України відбувся 
завдяки літературознавцеві Леоніду Кореневичу (тодішньому директору 
Будинку письменника) та Валентині Запорожець, котра завідувала кабінетом 
молодого автора. Композитор Микола Збарацький (творець знаменитої 
«Козачки») приїхав тоді до Києва й увесь вечір задушевно співав наші пісні.  

Дуже людяно поставилися до мене знаний поет Микола Сом та його 
дружина – Ніна Іванівна, яка працювала журналісткою. Микола Данилович 
не раз запрошував мене (врахуйте, нікому не відомого поета-початківця) в 
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гості, ми спілкувалися, обговорювали прочитане. Він відверто й дотепно 
розповідав про своє життя та хобі – риболовлю. Було дуже цікаво! 

А тільки-но почав виходити журнал «Літературний Чернігів», як нам із 
Танею одразу ж запропонував надрукуватися в ньому головний редактор, 
очільник Літературної спілки «Чернігів» Михась Ткач. Відтоді в цьому 
часописі з’явилося немало наших публікацій… 

Тобто мені все життя таланить на хороших людей. І я усвідомлюю, 
що нічого б не досягнув без їхньої безкорисливої допомоги. Тому зараз 
намагаюся підтримувати обдаровану молодь. Роблю, що можу. Очолюю 
обласну літературну студію та школу молодого журналіста. Як голова журі, 
опікуюся щорічними обласними конкурсами для дітей та молоді – 
літературним і журналістським. Серед їхніх переможців – Анна Малігон, 
Олена Печорна, Тетяна Винник, Ольга Роляк, Артем Захарченко, Ірина 
Кулаковська, Володимир Коваль, Олена Терещенко, Андрій Муравський, 
Олена Грицюк та інші молоді письменники і журналісти, які згодом стали 
лауреатами міжнародних та всеукраїнських премій і конкурсів. Залюбки беру 
участь у презентаціях своїх молодших колег, пишу відгуки на їхні книжки…  

Кажуть, що кожна людина спочатку наполегливо видирається вгору, а 
потім стрімко котиться з неї вниз. Цей рік у мене – ювілейний: виповнюється 
50; але, чесне слово, досі відчуваю себе молодим. Я так само деруся вгору, і 
все мені цікаво! Прагну жити за Божими заповідями: не вбиваю, не краду, не 
заздрю, не зраджую. Радуюся тому, що маю. І сплю з чистою совістю – Богу 
дякувати, ніякі кошмари не сняться.  

Звісно, люблю журналістику. Але, якби починав життя спочатку, став 
би, мабуть, священиком: може, виганяв би бісів або писав книжки на духовну 
тематику. Цікаво було б пожити в монастирі на горі Афон, міркуючи про 
сенс буття, а потім допомагати людям – тут, в Україні…  

А поки мене рятують вірші й казки. Коли вони закінчаться, тоді я, 
мабуть, піду їх шукати до інших світів. Бо що то за життя без чудес?! 

– Сучасна версифікація має свої високі канони, свої вершини. 
Скажімо, існує поетичний рівень Райнера Марії Рільке чи Василя Стуса, 
нижче яких культурна й очитана людина не мала б опускатися. Нижче – 
навіть потенційно талановиті вірші потрапляють у категорію епігонських, 
примножують ентропію. Натомість якраз вірші часто є тією територією, 
на яку літературний неофіт ступає ще до того, як починає розуміти вагу 
та ціну написаного слова. Якими критеріями Ти вимірюєш поетичну 
справжність своїх і чужих віршів? Кого з сучасних українських поетів 
читаєш із задоволенням? 

– В Україні вистачає талановитих письменників. Я взагалі вважаю, що 
українська поезія – найкраща у світі! Жив би, наприклад, видатний поет 
Василь Голобородько в Нью-Йорку чи Парижі, а не в рідному Луганську, 
думаю, цілком міг би одержати Нобелівську премію. Дякувати Богу, маємо 
вже всесвітньо відому українську письменницю Оксану Забужко. На жаль, це 
заслуга не рідної держави (де досі літератори почуваються ізгоями), а 
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виключно пані Оксани, котра зуміла самотужки прорубати вікно в Європу та 
Америку. 

Коли матимемо своїх видатних політиків (таких, як Маргарет Тетчер – 
у англійців чи Вацлав Гавел – у чехів), до українців у світі ставитимуться 
значно краще. Звісно, мені хотілося б, щоб вітчизняні можновладці були 
високоосвіченими і шляхетними людьми, які постійно читають українські 
книжки. Тоді й ставлення до письменників у нашій країні поліпшиться.  

Мрію про це. Але, звичайно, не сиджу, склавши руки. Хочеться 
зробити щось хороше. Можливо, якби мешкав у іншій державі, де дійсно 
панують закон та мораль, прагнув би більших матеріальних статків. Однак у 
країні, де «процвітають» беззаконня й свавілля, бути багатим – соромно. Так 
ще Конфуцій вважав. Мудрий був чоловік!  

– В одному з інтерв’ю Ти сказав, що у писанні є сенс, коли цей процес 
не народжується з примусу. Але щодення праця журналіста, підпорядкована 
смакам і вимогам роботодавця, є явищем, у чомусь таки антагоністичним 
творенню дійсно художнього тексту. Де проходить демаркаційна лінія, яка 
розмежовує те, що треба написати по роботі, й те, що пишеться заради 
творчої мети? 

– У моїй душі. Взагалі, я пишу тільки про те, що пережив. Наприклад, 
служба в армії була нелегкою, але це – досвід. Дехто вважає, що то, мовляв, 
не письменницька справа – писати про українських миротворців. Однак я 
отримую листи з усієї України, з-за кордону. Людям дійсно цікаво! Тому 
продовжуватиму цю роботу. Власне, вже з’явилася нова книжка – «Життя 
між кулями».      

– Сергію, Ти – автор низки поетичних пародій – доброзичливих, 
влучних. Коли, примруживши око, читаєш вірш того чи іншого потенційного 
кандидата на пародію – на які ґанджі реагуєш найактивніше? 

– Я ні з кого не знущаюсь, не прагну нікого принизити; навпаки пишу 
пародії на вірші, які мені подобаються. Тому й поети на мене зовсім не 
ображаються, зазвичай самі пропонують: «Пиши ще!». Пам’ятаю, цілком 
нормально відреагували на мої пародії Василь Голобородько, Чеслав Мілош, 
Ігор Римарук, Оксана Забужко, Ігор Качуровський, Василь Слапчук, Ігор 
Павлюк, Іван Андрусяк, Василь Кожелянко, Микола Гриценко, Олександр 
Стусенко, Анна Малігон, Сергій Жадан, Сергій Пантюк, Юрко Позаяк… Та 
практично всі, так би мовити, «жертви» цих пародій. У мене – мільйон 
недоліків, та є одна позитивна риса – я зовсім незаздрісна людина. Тому й 
пародії у мене – не саркастичні, а добродушні. До речі, багато з них 
надруковані в «Українській літературній газеті», і це – не моя ініціатива, а 
головного редактора – Михайла Сидоржевського. Хоч я йому, звичайно, 
щиро вдячний, бо резонанс – досить значний.  

– З 2007 року у Тебе щороку виходить прозово-публіцистична книжка 
– «Тато у декретній відпустці», «Як я був агентом ЦРУ», «Ловець снів», 
«Замінований рай», «Заєць, мавка і кулемет», «Королі і «капуста», «Життя 
між кулями», «Троянці». Працюючи над черговою книжкою, які нові художні 
завдання перед собою ставиш? 
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– Критерій один: прагну, щоб людям було дійсно цікаво. До речі, 
майже всі перелічені Тобою книжки мають свої радіоверсії. Адже спочатку 
всі ці «неймовірні історії про дивовижних людей» (так називається ця моя 
книжкова серія) звучали в радіоефірі, зазвичай багато разів – на прохання 
слухачів. Містика, детективи, мандри, гумор, історії кохання, пригодницькі 
розповіді з «гарячих точок»… Ці історії друкуються і в газетах: у Чернігові, 
Києві, Львові, Тернополі… Отож, упорядковуючи ту чи іншу свою книжку, я 
більш-менш знаю, які матеріали приваблюють читачів. Все-таки наклади 
кожної такої збірки – немалі (інакше її просто невигідно тут друкувати) й 
бажано, щоб нова книжка повністю розійшлася протягом року.       

– У чому Ти вбачаєш головний сенс міжнародного літературного 
перекладацького проекту – «Вірші Тетяни і Сергія Дзюби шістдесятьма 
мовами світу»? Це запитання залишається актуальним, оскільки нещодавно 
вийшли друком дві закордонні книжки перекладів ваших віршів – «Розмова 
чоловіка і жінки» (в Польщі, у Любліні, польською й українською мовами) та 
«Вибрані вірші» (в США, Нью-Йорку, англійською й українською). Наскільки  
результативними у сенсі популяризації своєї творчості на міжнародній 
літературній арені можуть бути подібні проекти? 

– Власне, як усе почалося? Кілька років тому я очолював радіо «Новий 
Чернігів». У нас був хороший колектив (ми й зараз дружимо), де кожен 
журналіст міг втілити будь-які свої найнеймовірніші ідеї. Ми випускали 
радіокнижки, фільми, готували радіоп’єси, які самі й озвучували. Це було 
надзвичайно цікаво! Хотілося йти на роботу навіть у вихідні…  

Саме завдяки нашому радіо я й познайомився з видатною українською 
письменницею з Бразилії Вірою Вовк. Пані Віра приїжджала до Чернігова, і 
ми з Танею підготували з нею інтерв’ю. А незабаром отримали лист із Ріо-де-
Жанейро – знана письменниця з власної ініціативи переклала наші поетичні 
добірки німецькою та португальською мовами (вона саме упорядковувала 
антологію української поезії «Лоза», котра побачила світ у Бразилії). Відтоді 
ми постійно спілкуємося, і Віра Вовк щороку дарує нам свої нові книги. Ми її 
дуже любимо і поважаємо! 

Так от, її переклади наших віршів прозвучали в радіоефірі, з’явилися на 
сайтах, і це несподівано викликало неабиякий резонанс. Зі США відгукнувся 
співзасновник легендарної Нью-Йоркської групи, прекрасний поет Богдан 
Бойчук, який нам просто запропонував: «А хочете, я перекладу Ваші вірші 
англійською?».  

Переклади пана Богдана та наше інтерв’ю з ним також сподобалися 
радіослухачам. А незабаром ми вже знайомили їх із творчістю голови Спілки 
українських письменників Словаччини, головного редактора прекрасного 
журналу «Дукля» Івана Яцканина… Ось так і розпочався цей  дивовижний 
проект.   

А потім чернігівська влада радіо «Новий Чернігів» закрила… Мовляв, 
немає коштів. Можете собі уявити? Протягом двадцяти років були, і раптом 
комусь дуже захотілося спекатися журналістів, котрі не запобігали перед 
можновладцями. Це при тому, що саме тоді мене, очільника радіо «Новий 
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Чернігів», визнали кращим журналістом України, нагородивши престижною 
премією імені В’ячеслава Чорновола (відзнака Держтелерадіо України). Чи, 
може, це й стало тією останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння 
місцевих чиновників щодо неслухняних правдоборців?!   

Втім, виявилося, що офіційно закрити популярне радіо бюрократичним 
розпорядженням – можна, але знищити його – неможливо. Ми просто тепер 
«оселилися» в Інтернеті. Адже радіокниги досі користуються попитом! 

Всі започатковані проекти продовжуються, зокрема й міжнародний – 
поетичних перекладів шістдесятьма мовами світу. Нас підтримали і провідні 
всеукраїнські видання – «Золота пектораль», «Буквоїд», «Голос України», 
«Урядовий кур’єр», «День», «Українська літературна газета», «Літературна 
Україна», «Всесвіт», «Кур’єр Кривбасу», «Березіль», «Бористен», «Дзвін», 
«Крилаті», «Література і життя», «ШО», «Жінка-Українка»; і закордонні – 
«Словото днес», «Читалище», «Знаки» (Болгарія), «Lublin», «Spheres of 
culture» (Польща), «Книжевні новини» (Сербія),  «Тренд», «Літературна 
академія» (Македонія), «Babylon» (Чехія), «Cogoleto» (Італія), «Цицернак», 
«Ахбюр» (Вірменія), «Ахалі Саундже», «Сакартвелос республіка» (Грузія); 
«Инвожо» (Удмуртія), «Республика» (Чувашія), «Тамыр» (Казахстан) та інші 
газети і журнали багатьох країн… Потрапили ми й до закордонних антологій 
та збірників, які вийшли в Бразилії, Франції, США, Німеччині, Болгарії, 
Грузії, Ізраїлі, Естонії…).   

Сьогодні маємо публікації віршів та рецензій у багатьох країнах. Є 
вони й на сайтах та в соціальних мережах. До речі, відомі письменники, 
перекладачі, науковці з усього світу перекладають нас із Танею, українських 
літераторів, безкоштовно. Взагалі, цим має займатися держава – пропагувати 
свою культуру, твори українських класиків і сучасних письменників. Так, як 
це роблять, наприклад, американці, французи, німці, скандинави, поляки… 
Але, оскільки наша держава цим абсолютно не переймається, українські 
літератори мусять займатися цим самі. Власне, як ми вже переконалися, це – 
цілком реально! 
 – Як Ти знаходиш перекладачів?  

– Тільки-но розпочався проект, як вони самі почали знаходитися… 
Головне – мати справу з професіоналами. В Америці та Європі відомі 
письменники знають один одного. Коли за сприяння українки Анни Багряної 
наші вірші перекладав болгарською мовою чудовий поет Димитр Христов, 
одразу ж відгукнувся всесвітньо відомий албанський письменник з Бельгії 
Єтон Келменді.  

Член Спілки письменників Македонії Віра Чорний-Мешкова не лише 
сама зробила поетичний переклад македонською, але й познайомила нас із 
боснійською літераторкою Сеідою Беганович. Також за сприяння пані Віри 
маємо переклад словенською, над яким працювала письменниця Бістріца 
Миркуловська.  

Класик сучасної грузинської поезії Рауль Чілачава написав листа 
своєму другу – видатному латиському письменнику Іманту Аузіню. А 
блискуча чеська перекладачка Ріта Кіндлерова, яка, зокрема, переклала 
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романи Оксани Забужко, порадила нам звернутися і до своїх талановитих 
колег у Греції (Фотіні Папаріга), Угорщині (Томаш Вашут) та Фінляндії 
(Ееро Балк). 

Також ми дуже вдячні нашим добрим друзям із Німеччини – Бенедикту 
Дирліху та Доротеї Шолчиній (Шолце), іранцеві Сограбу Рагімі, японцеві 
Хіроші Катаока, удмуртові Петру Захарову, туркменові Ак Вельсапару, 
норвежцеві Дагфінну Фолдйою, в’єтнамці Тетяні Чан, білорускам Кацярині 
Панасюк та Лілії Бондаревич, росіянинові Володимиру Федорову, арабові 
Абдельваххабу Аззаві, полякам Войцеху Пестці, Збігнєву Фрончеку, Алексу 
Врубелю, групі «MARa» – Роксані Кжемінській, Анні Тилютці і Маріанні 
Хлопек-Лабо, казахам Ауезхану Кодару й Бахиту Кенжеєву, євреям Шаулю 
Рєзніку, Адіфу Екроні та Олександрові Деку, які мешкають в Ізраїлі, поету з 
Вірменії Гургену Баренцу і його дружині – науковцеві Сусанні Ованесян, 
вірменці Наірі Давоян, азербайджанцеві Ферхаду Туранли, таджику Шохіну 
Самаді, узбеку Азаму Рахіму, чувашці Лідії Філіпповій, циганському барону 
Чернігівщини Петрові Главацькому, кримськотатарському поетові Сейрану 
Сулейману, гагаузам Федорі Арнаут і Петру Чеботарю, індонезійці Алфавзії 
Нуррахмі,  нідерландцю Едварду Коолу, видатному бенгальському поету, 
генеральному секретарю Асоціації індійських письменників Ашису Санйалу, 
письменникам із Канади – Михайлові Блехману, Ользі Жуковій, Михайлові 
Співаку… Наголошую, що всі переклади – високопрофесійні.  

Немало посприяли й українці: Анна Багряна, Інга Крукаускене (вона 
зараз мешкає в Литві), Ігор Павлюк, Іван Бондаренко, Дмитро Чистяк, Юрко 
Позаяк, Роман Гамада, Надія Вишневська, Сергій Борщевський, Всеволод 
Ткаченко, Володимир Ільїн, Люба Ґавур, Ірина Прушковська, Олександер 
Шокало, Надія Трускавецька, Вікторія Жила, Ярослав Щербаков, Наталія 
Бортнік, Анна-Галя Горбач, Михайло Сидоржевський, Сергій Руденко, 
Василь Слапчук, Дмитро Дроздовський, Олександр Кабанов…     

Водночас ми з Танею переклали білоруською, і я упорядкував та видав 
у Чернігові чотири книги Лілії Бондаревич (Черненко). Написав рецензії на 
поетичні збірки Рауля Чілачави, Димитра Христова, Єтона Келменді, Віри 
Чорний-Мешкової, Ігоря Павлюка, Володимира Ільїна, книгу есеїв Войцеха 
Пестки, збірки перекладів із перської мови Романа Гамади, монографію Івана 
Бондаренка. Переклав українською добірки віршів Ауезхана Кодара, Сограба 
Рагімі, Азіти Кагреман, Азама Рахіма, Іманта Аузіня (також моє інтерв’ю з 
класиком сучасної латиської літератури надрукував журнал «Всесвіт»); 
опублікував немало творів закордонних письменників в Україні. Видав у 
своєму перекладі українською мовою книжку оповідань відомого шведського 
письменника туркменського походження Ак Вельсапара «Смарагдовий 
берег». Разом із письменницею з Італії Людмилою Шутько випустив книжку 
казок для дітей українською та італійською мовами «Закон радості». Тобто 
це – взаємовигідне співробітництво! Ми розповідаємо про світ тут, в Україні, 
а світ дізнається про нас.           
 – Очевидно, всі 60 перекладів вийдуть і окремою збіркою? 
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– Авжеж. Плануємо в перспективі ошатне видання – чотиритомник, де 
будуть також і фото та біографії всіх перекладачів. Але на цьому проект не 
завершиться, адже маємо цікаві пропозиції щодо видання наших книг у 
Франції, Швеції, Болгарії, Сербії, Македонії, Казахстані… Тобто йдеться вже 
не про окремі публікації, а збірки українських письменників, перекладені й 
видані за кордоном. Причому це – ініціатива зарубіжних партнерів, які 
пересвідчилися, що ми – люди порядні, і з нами можна мати справу.       
 – А не плануєш продовжити переклади своїх віршів, скажімо, ста 
мовами?   
 – Справа ж не в кількості. Якщо з’являться нові пропозиції з-за кордону 
від талановитих і шляхетних письменників, перекладачів, науковців, ми 
готові до такого співробітництва. Головне, щоб це було якісно, професійно та 
взаємовигідно.  

– Час – суворий і справедливий контролер – пропускає в майбутнє лише 
найкращі книжки. Якими творами Ти хотів би запам’ятатися нащадкам?  

– Сашо, чесне слово, я цим зовсім не переймаюсь. Мені цікаво зараз – 
живу, аж крила болять…  

Спілкувався Олександр Клименко, Луцьк – Чернігів, 2014 р. 
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Твори чернігівського подружжя звучать уже на всіх 
континентах! 

У Канаді вийшов третій том чотиритомника Тетяни і Сергія Дзюби 
«Вірші 60-ма мовами світу» 

Не думала, що з таким нетерпінням чекатиму появи третього поетичного 
тому грандіозного міжнародного літературного проекту, започаткованого 
лише два з половиною років тому. Але за цей час українські письменники з 
Чернігова Сергій і Тетяна Дзюби стали відомі на увесь світ! Адже їхні твори 
тепер перекладають в Європі, Америці, Азії, Австралії та Океанії, Африці… І 
не тільки перекладають, а й друкують у провідних зарубіжних літературно-
мистецьких газетах та журналах, видають в антологіях і окремими книжками 
та влаштовують чудові презентації на міжнародних фестивалях поезії.  

І ось – третій том! Дуже ошатна, вдала обкладинка – український Крим, 
Бахчисарай, легендарний ханський палац… «Це – наша дружня підтримка 
багатостраждальному кримськотатарському народу, котрий зараз особливо 
потерпає від окупації півострова», – наголошує Сергій Дзюба.  

Замість передмови, надруковано цікаві відгуки на перший і другий томи 
письменника Віталія Леуса з чарівними малюнками Марини Скоробагатько. 
Як відомо, Сергій переклав та упорядкував уже дві книжки казок і оповідань 
для дітей письменниці з Італії Людмили Шутько, котрі протягом двох років 
вийшли в Україні, – «Закон радості» та «Гуртожиток у лісі» з дивовижними, 
яскравими  ілюстраціями талановитої української художниці з Чернігівщини 
Марини Скоробагатько. І це співробітництво продовжується!  

У другому томі побачили світ вірші Тетяни та Сергія німецькою мовою, 
які блискуче переклала видатна українська письменниця, Шевченківський 
лауреат, велика подвижниця Віра Вовк, яка зараз мешкає в Бразилії. Також 
поезії чернігівського подружжя переклали відомі верхньолужицькі поети з 
Німеччини Бенедикт Дирліх та Доротея Шолчина. Однак саме легендарна 
Віра Вовк започаткувала міжнародний проект «Вірші Тетяни і Сергія Дзюби 
60-ма мовами світу». А в третьому томі поезії подружжя з Чернігова подано 
португальською мовою в перекладі пані Віри! Поруч – прекрасні світлини з 
Португалії. Взагалі, у третьому томі, який теж вийшов великим обсягом (315 
сторінок), – дуже багато цікавих, оригінальних світлин та малюнків. «Усе 
надіслали наші друзі, які мешкають у багатьох країнах», – розповідає Сергій. 

До речі, тут (як і в першому та другому томі) представлені обдаровані, 
небайдужі люди – письменники, журналісти, громадські діячі, які постійно 
допомагають висвітлювати незвичайний проект: засновники популярного 
порталу «Жінка-Українка» Юрій Пероганич та його чарівна дружина Тетяна 
Череп-Пероганич, головний редактор українського патріотичного журналу 
«Бористен» Фідель Сухоніс і знана письменниця з Дніпропетровська Еліна 
Заржицька… Меценат міжнародного літературного проекту «Вірші Тетяни і 
Сергія Дзюби 60-ма мовами світу» – відомий громадський діяч, депутат 
Чернігівської обласної ради, голова правління Ічнянського заводу сухого 
молока та масла Віктор Кияновський.     
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Ще одна неймовірна родзинка цієї книжки – переклади ромською мовою 
у виконанні циганського барона Чернігівщини Петра Главацького. Пан Петро 
– творча людина; він гарно співає, грає на гітарі, керує циганським народним 
ансамблем. Тож лідер чернігівських ромів став одним із героїв книжки Сергія 
Дзюби «Як я був агентом ЦРУ» та радіоп’єси, в якій сам виконав циганську 
народну пісню. А тепер поезії Сергія і Тетяни зазвучали співучою, чарівною  
мовою давнього та загадкового народу ромів. 

Російською вірші чернігівського подружжя переклали Володимир Ільїн, 
Євгенія Більченко та Ігор Павлюк. Усі переклади – професіональні й майже 
не поступаються оригіналам. Що й не дивно – перекладали фахівці, до того 
ж, відомі поети, вчені, доктори наук, професори... Серед письменників та 
науковців, які посприяли з публікаціями чернігівського подружжя, головний 
редактор популярного журналу «ШО» Олександр Кабанов, доктор філософії, 
професор Олексій Грякалов та його дружина – доктор філології Наталія 
Грякалова, і прозаїк, публіцист, літературознавець та літературний критик 
Георгій Дзюба.  

Румунською твори Сергія і Тетяни переклав професійний перекладач 
Томаш Вашут, який раніше працював над віршами Євгена Маланюка, Олени 
Теліги, Богдана-Ігоря Антонича, Петра Мідянки, романом Юрія Андруховича 
«Рекреації». Взагалі ж, Томаш Вашут вільно володіє чеською, угорською та 
румунською мовами.  

Сербською вірші подружжя спочатку переклав поет і дипломат Юрко 
Позаяк (Юрій Лисенко), який свого часу був у них викладачем на факультеті 
журналістики Київського державного університету імені Тараса Шевченка. А 
згодом велику добірку віршів Тетяни і Сергія підготував видатний сербський 
і македонський поет Рісто Василевскі. До речі, загалом він переклав понад 
120 книжок відомих авторів із різних країн світу.  

Перекладач словацькою мовою – відомий український письменник зі 
Словаччини Іван Яцканин, головний редактор журналу «Дукля» та дитячого 
часопису «Веселка». Він часто друкується в провідних українських журналах 
і газетах, за першої-ліпшої нагоди приїжджає в Україну. Дуже талановитий і 
цікавий літератор, один із моїх улюблених, як і Віра Вовк та Богдан Бойчук зі 
знаменитої Нью-Йоркської групи. Власне, пан Бойчук не раз доброзичливо 
відгукувався про творчість свого колеги зі Словаччини Івана Яцканина.  

Словенською мовою поезії чернігівців переклала письменниця Бістріца 
Миркуловська за участю Віри Чорний-Мешкової, яка мешкає в Македонії. 
Нещодавно пані Віра переклала македонською «Кобзар» Тараса Шевченка. 
Вона – велика подвижниця і патріотка України! Тут подано і пам’ятні фото 
словенських письменників Бране Мозетіча, Андрея Скубича, Сузани Тратник 
і Станки Храстель під час їх приїзду торік до Чернігова та Ніжина разом із 
українським поетом і перекладачем Дмитром Чистяком. 

Неймовірно, але в третьому томі є і переклади творів чернігівського 
подружжя таджицькою мовою. Це бездоганно виконав поет і дипломат із 
Таджикистану Шохін Самаді, син видатного таджицького поета Абдулгаміда 
Самаді. Пан Абдулгамід переклав не так давно книжку новел українського 



 17 

класика Григора Тютюнника таджицькою мовою. А посприяв із перекладом 
віршів чернігівців сходознавець і літературознавець Олександер Шокало.  

У Таджикистані під час своїх екстремальних подорожей Азією побував і 
відомий український мандрівник Михайло Павлюк, герой пригодницької 
повісті Сергія Дзюби «Автостопом з Європи – в Океанію!». Тож в усіх томах 
є його дивовижні, оригінальні й майстерні світлини. Безперечно у Михайла – 
дар фотохудожника. Та й оповідач він – дуже цікавий! Тож після перекладів 
таджицькою вміщено 12 світлин із захоплюючих мандрів М. Павлюка. Є що 
подивитися! Індонезія, Малайзія, Китай, Афганістан, Іран… 

У Башкорстостані мешкає щирий друг України – Марсель Салімов. 
Десятки років він очолював гумористичний журнал, друкуючи в ньому твори 
українських письменників. Нині Марсель – постійний учасник міжнародних 
літературно-мистецьких фестивалів. Його всі люблять – за талант і чудовий, 
доброзичливий, товариський характер. Тож М. Салімов з радістю переклав 
твори своїх добрих друзів з України башкирською і татарською мовами. 
Поезії башкирською увійшли до першого тому, а татарською – до третього. 
До того ж, Марсель щедро надрукував їх у республіканських (башкирській і 
татарській) газетах.   

Перекладач турецькою – Ірина Прушковська, кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри тюркології Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Професіонали оцінили її переклади дуже високо!  

А завершують цю чудову книжку переклади туркменською. Складна 
доля у письменника з Туркменістану Ак Вельсапара. Був відомим поетом і 
прозаїком, успішним журналістом на столичному телебаченні. Однак не міг 
змиритися з несправедливістю і змушений був емігрувати до Швеції. Там він 
зумів не просто налагодити своє життя на чужині, а стати письменником, що  
тепер уже постійно друкується за кордоном і отримує престижні міжнародні 
нагороди.  

Ак Вельсапар має в Швеції, яка вже стала його другою Батьківщиною,  
власне видавництво «ГУН» і, після дружнього знайомства з Сергієм Дзюбою 
(посприяв доктор філософських та політичних наук, професор, член НСПУ 
Рустем Жангожа), впродовж двох років тричі (!) побував в Україні, зокрема і 
в Чернігові. С. Дзюба переклав українською дві книжки Ак Вельсапара – 
«Смарагдовий берег» та «Помста роду Лисиці», а також оприлюднив його 
твори в провідних українських виданнях: «Українській літературній газеті», 
журналах «Кур’єр Кривбасу», «Березіль», «Золота пектораль», «Бористен», 
«Дзвін», «Літературний Чернігів», канадському часописі «Порт-Фоліо», на 
порталах «Жінка-Українка», «Укр.Літ» та ін. Тепер виходить у світ і окрема 
ошатна книжка поетів зі славного Чернігова туркменською й українською 
мовами «Яблука з небесного саду» у перекладі Ак Вельсапара. 

Окрасою третього тому стали репродукції картин видатних художників: 
Мікалоюса Чюрльоніса, Густава Клімта, Сан Басе, Бяшима Нуралі (класика 
туркменського живопису), українців Катерини Білокур, Миколи Пимоненка.   

До речі, видання чотиритомника Тетяни і Сергія Дзюби «Вірші 60-ма 
мовами світу» – це спільний проект Міжнародної літературно-мистецької 



 18 

Академії України (президент Сергій Дзюба) та канадського журналу «Новий 
Світ» (головний редактор – письменниця, кінодраматург Олена Жукова, 
заступник редактора – Михайло Співак, письменник, публіцист, головний 
редактор газети «Перекрёсток Виннипег»).   

Третій том чотиритомника вийшов, як і планувалося, в листопаді 2015-
го, а четвертий має з’явитися наприкінці року. Однак проект продовжується 
– як розповів Сергій Дзюба, уже надійшли нові переклади з Данії. Тобто нині 
твори подружжя перекладені 61-ю мовою світу! 

Світлана Брагінець, 
зав. відділом чернігівської бібліотеки імені М. Коцюбинського 
 

 
 
Сергій Дзюба з праправнучкою класика – Іринкою Коцюбинською.     
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Арабською переклав Абдельваххаб Аззаві  

(нові переклади) 

Тетяна Дзюба 
День поминання осені 
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Тетяна Дзюба отримує премію імені Леоніда Глібова. Поруч – голова 

Літературної спілки «Чернігів», головний редактор журналу «Літературний 
Чернігів» Михась Ткач та завідувач відділу Чернігівської обласної наукової 
бібліотеки імені В. Короленка Вікторія Солонікова (17 березня 2011 року). 
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На святкуванні Дня журналіста в Чернігові.  

 Неподалік від дому.  
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Сергій Дзюба 
Балада про квітку 
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«Сонце пахне снігом і яблуками…» 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

«Одного разу двічі…» 
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«З’явитися першим снігом…»  

 

 

 

 

 

 

 

«В кутку гітара…» 

 

 

 

 

 

 
З Миколою Яковченком у його рідних Прилуках.  
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На презентації книжки «Несподівані зустрічі продовжують життя» 

в чернігівському літературно-мистецькому клубі «Інтермеццо» (2013).   

 
З відомим громадським діячем Віталієм Шевченком та його сестрою –   

селищним головою Парафіївки Валентиною Карпенко на незабутньому святі 
в Ічні (2015), де письменник Сергій Дзюба отримав літературну премію імені 
Олекси Стороженка.    
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Данською переклав Іван Нестер Нільсен 

Serhij Dziuba 

 
* * * 
På evighedens sølvhåndflade  
kammer en lille pige håret  
med månelysekam  
og ser ikke ansigtet  
i det lunefulde spejl,  
 
hvor hendes blik er  
med rynker  
af en ukendt  
kvinde. 
  
* * *  
På en ø 
så langt væk som Evas tårer,  
krammet stramt  
af blændende hvide klipper,  
hvor i horisonten  
kunne indfanges  
hvis den ikke løber ud i havet, 
 
fandt musikken  
et husly  
til at føde en mand  
og kvinde.  
 
* * * 
Leve længe,  
skrive lidt  
og ikke bebrejde himlen  
for jeres synder. 
 
* * * 
Grædende skønhed:  
hendes øjen - 
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vipper i tårer  
tiltrækker  
en regnbue. 
 
* * * 
Folkens,  
være rolige – 
Jeg kan ikke høre havet. 
 
* * * 
Den gamle, gamle 
guitar står stærkt  
i hjørnet,  
som et barn. 
 

 
 
Всесвітньо відомий символ Копенгагена – статуя Русалоньки. 
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            Tetiana Dziuba  
 
* * *  
 
Dagen drog med jernbanestationens ramaskrig,  
og skyggerne blev så længe som de spor 
der fører til nattens blindgyde. 
De er krydset af kvinder,  
diminutive anna karenina’er,  
der er beskyttet mod problemer  
kun indtil daggry. 
 
* * *  
 
Der bliver stilhed håbets farve, 
der bliver fred farven på lykke,  
og æblet vil falde og spaltes i to; 
dets halvdele vil blive spist af glade bejlere,  
som ikke vil mærke den grædende Eva bag grenene,  
der bander over sin gamle skørbug.  
 
* * * 
 
Tidens salt siver  
som sand fra et gammelt ur,  
det brænder, svier, irriterer  
og derefter opløses og 
bliver til hav,  
hvor det er behageligt at rokke 
på bølger af erindring. 
 
Desværre ikke længe,  
fordi folk er jordvæsner,  
mens havet er af salt. 
 
* * *   
Prinsesser faldt altid for fjolser, 
siger den folkelige  
visdom. 
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* * *  
Jeg ringer til numre, som  
jeg ikke kender udenad, på det tidspunkt,  
hvor ingen tager telefonen. 
Først derefter kan jeg høre det budskab,  
jeg altid har ønsket at høre.  
 

 
 
       Королівський театр Данії (вгорі) та замок Розенборг. 
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            Герби Данії та Копенгагена. 

 
Іван Нестер Нільсен (Ivan Nester Nielsen) (Королівство Данія) 

– голова Дансько-Українського Товариства. Народився 24 квітня 1966 року в 
Копенгагені. Нащадок відомого данського політика, громадського діяча та 
борця за національну єдність Данії Peter Hiort Lorenzen. В данському місті 
Haderslev стоїть його пам'ятник. Троє з предків Івана Нестера Нільсена були 
кавалерами Ордена Данеброг (Dannebrogordenen) – другого за значимістю 
лицарського ордена Данії.  

У 1994 році він закінчив гуманітарний факультет Копенгагенського 
університету. Кандидат історичних наук. У 1995 р. видав дослідження про 
владу та бюрократію в СРСР. Володіє данською, українською, російською, 
англійською та німецькою мовами.  

Відтоді, як у 1995 р. було відкрите Посольство України в Данії, тісно 
співпрацює з ним. З 1996-го очолює Дансько-Українське Товариство (ДУТ), 
яке проводить регулярні заходи з інформування данського суспільства про 
Україну, її мову, історію, сучасні суспільні відносини, організовує концерти 
та виставки за участю українських виконавців і таким чином поширює 
обізнаність данців з українською культурою. 

ДУТ – головне дансько-українське товариство дружби в Данії й завжди 
має конструктивні відносини з представниками офіційної України. Зокрема, 
його члени правління – данські бізнесмени, зацікавлені в співробітництві з 
Україною. ДУТ також успішно співпрацює з міжнародними, данськими та 
українськими організаціями. 

Найбільший здобуток співпраці ДУТ та Посольства України в Данії  –   
встановлення у 2010 році пам'ятника геніальному українцю Тарасу Шевченку 
в Копенгагені. Координатором проекту став Іван Нестер Нільсен разом із 
муніципалітетом Копенгагена.  

Указом Міністра закордонних справ України від 22 грудня 2008 р. Іван 
Нестер нагороджений почесною грамотою МЗС України. Указом Президента 
України від 18 серпня 2009 року його нагороджено орденом «За заслуги»  
II ступеня. 
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       Столиця Данії – Копенгаген (вгорі) та острів Гренландія.  
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Угорською переклав Томаш Вашут 
 

Szerhij Dzjuba  
 
 
* * * 
Az örökkévalóság ezüstös tenyerén 
egy kislány 
fésűlködik, 
holdfésűvel, 
de az arcocskáját nem láthatja, 
a kis szeszélyes tükrében:  
 
ahonnan rajta néz 
egy ismeretlen, 
ráncos 
Nő. 
 
* * * 
Egy szigeten,  
oly messzi szigeten mint Évának a könnyei, 
vakító fehér sziklák 
ölelésébe szorongva 
úgy, hogy a láthatár is 
megfogható, ha nem tűnik a tengerben, 
 
a zene találta  
a hajlékát –  
hogy megszülessen 
Férfit 
és Nőt. 
 
* * * 
Tovább éljen, 
ritkán írjon,  
és ne vádoljon meg az Éget 
a vétkeinkből. 
 
* * * 
Könnyező szépség: 
a szempilla 
könnyláncaival 
nyerte meg 
a szivárványt. 
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* * *  
Emberek, 
kérem szépen, csend – 
nem lehet hallani a tengert. 
 
* * * 
A sarokban a gitár, 
pedig annyira ősi, 
mind egy kis gyermek, 
alig bír álni. 
 
 

Tetyána Dzjuba  
 
* * * 
Az állomás rendetlenségén keresztül element a nap –  
És az árnyékek hosszúak mint a vágányok, 
Amelyek éjszaka zsákutcájába vezetnek. 
Síneken keresztül átjárnak a nők, 
A kicsinyített anna-kareninák, 
Amelyek mentése a problémáitól 
Garantálják csupán reggelig. 
 
* * *  
És reményszínnek csendje lesz, 
És nyugalma a boldogszíné, 
És alma esik, két felére szakad, 
Ezeket megesznek a boldog szerelmesek, 
S a bokrok mögött nem is észreveszik Évát, 
Aki sírva elátkozott régi avitaminózist. 
 
* * * 
Az idő megteli magát a sóval, 
Mint homok legrégebbi órában, 
Süt, ég, csíp. 
És aztán távozik, elolvad. 
És válik tengerré. 
Amelyen nagyon jó lebegni 
Az emlékezés hullámain. 
 
De csak egy kicsit, sajnos,  
Mert az emebrek élnek a szárazföldön, 
 
Ahol van tenger, ott van só… 
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* * * 
Királylányt mindig csak a buta kap 
Ahogyan tanít minket 
A néphagyomány. 
 
* * *  
Telefonszámokat hívok, 
Fejemból ismerem, de csak akkor, 
Amikor senki nem tud válaszolni. 
Pedig csak aztán hallhatom, 
Amit már régóta kívántam. 
 
 Ukrán nyelvról magyarra lefordította Tomáš Vašut 

 
 

Будапешт: Цепний міст, Королівський палац, пам’ятник Шекспіру.  
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Будапешт: угорський парламент і замок Вайдахуняд.  
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У висвітленні міжнародного проекту «Вірші Тетяни та Сергія 
Дзюби 60-ма мовами світу» посприяла:  

 

   
 
Кічура Леся (Україна) – журналістка, письменниця, редакторка.  

Народилася 1981 року в с. Старий Яричів Кам’янка-Бузького району, на 
Львівщині. З відзнакою закінчила Львівський національний університет імені 
Івана Франка – факультет журналістики (спеціалізація – «Редагування та 
видавнича справа»). Опісля навчалася на заочному відділенні аспірантури 
цього ж закладу. У 2011 році захистила кандидатську роботу на здобуття 
наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій.  

Впродовж 10-ти років працює в літературній частині Національного 
академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.  
А паралельно (останні п’ять років) викладає історію української преси та 
української літератури для студентів Франкового університету. Доцент 
кафедри української преси. Лауреат Міжнародної літературної премії імені 
Пантелеймона Куліша. Член Міжнародної літературно-мистецької Академії 
України.  

Дуже любить талановиту молодь та допитливих дітей. Для малюків 
видає газету «Абетка казок». Задовольняє читацькі смаки жіночої аудиторії 
своєю щомісячною газетою «Найкращі жіночі історії». Не уявляє свого життя 
без книг, музики, кіно та спілкування.  

Заміжня. Виховує сина Максиміліана (11 років), доньку Діану (8 років).  
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Удмуртською переклав Петро Захаров 
 

Сергей Дзюба  
 
 
 * * * 
 Пумтэмлыклэн азвесь кикур вылаз 
 пичи нылаш 
 йырсиоссэ сына 
 толэзь сынэн 
 но долэкъясь синучконысь 
 уг адӟы со ас ымнырзэ: 
 
 Отын солэн учкись синмыз 
 но кисыриосыз 
 адӟылымтэ Кышномуртлэн.  
 
 * * * 
 Со шормуӵын, 
 кыдёкысяз, синвуосыз кадь Евалэн, 
 пачкатэмаз ӟыгыразы 
 тӧдьы мальдӥсь скалаослэн, 
 озьы, куке луэ кырмын 
 инвис дурез, 
 ӧз кошкы ке со бызьыса зарезь вылэ,  
 
 аслыз инты шедьтӥз 
 крезьгур – 
 лэсьтон понна 
 Воргоронэз 
 но Кышноез. 
 
 * * * 
 Улэ кема, 
 гожъяське ӧжыт 
 но эн каре Инбамез 
 сьӧлыко. 
 
 * * * 
 Бӧрдэм чебер нылаш: 
 синлысъёсыз 
 синву инӟыосын 
 абызазы вуюисез. 
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 * * * 
 Адямиос, 
 туж курисько мон, чалме – 
 уг кылӥськы зарезь. 
 
 * * * 
 Сэрегын гитаралы, 
 пересезлы, 
 нунылы кадь ик, 
 сылыны секыт. 
 
 
  Татьяна Дзюба  
 
 * * * 
 Нунал ортчиз вокзал ӵашетонэн – 
 Нош вужеръёс кузёмизы, рельсъёс кадь ик, 
 Кошкылыса уйлэн гырказ. 
 Соос вамен пото кышномуртъёс, 
 Векчиёмем каренин аннокъёс, 
 Кудъёсызлы кайгузылэсь мозмон 
 Сётылэмын чук ӟардытозь гинэ. 
 
 * * * 
 Нош луоз шыпытлык осконмы тусбуё, 
 Нош луоз буйганлык шудбурмы кадь вӧё, 
 Нош усёз выль яблок, кык пала лӧптыса, 
 Кык люкет сийиськоз яратон вайыса, 
 Но уз адӟе куакысь бӧрдэм тус Еваез, 
 Кудӥз ялан карга витамин быронэз. 
 
 * * * 
 Дыр вия сылалэн, 
 Ӵуж луо кадь, валлян часъёсысь, 
 
 Сутскытэ, ӝуатэ, кокыртэ. 
 Но бӧрысь палэнске – бусаса 
 Но кузьыт зарезьлы пӧрмыса, 
 Кин вылын туж умой лэйканы, 
 Мае ке но тодэ вайыса. 
 
 Жаль соиз – кемалы со ӧвӧл, 
 Адями музъемын ведь улэ, 
 Зарезез но солэн, бен – сылал… 
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 * * * 
 Царевнаос котьку висьтэмъёслы сюрылӥзы, – 
 шуэ калык 
 визьнод. 
 
 * * * 
 Жингыртӥсько телефонъёслы, 
 Номеръёссэ кудъёсызлэсь учкылытэк ик тодӥсько, 
 Со вакытэ, ку нокин но уз басьты трубкаез. 
 Соку гинэ отысь луэ кылын созэ, 
 Мае потэ ни кылэме туж кемалась. 
 
  Удмурт кылэ берыктӥӥз Пётр Захаров 
 

    
                Герб Республіки Удмуртія  

Захаров Петро (Удмуртія) – прозаїк, поет, драматург, перекладач, 
журналіст, критик, мистецтвознавець. Народився 26 січня 1961 року. Голова 
правління Спілки письменників Удмуртії, президент Удмуртського ПЕН-
клубу, головний редактор журналу «Инвожо». Один із основоположників 
удмуртського етнофутуризму. Член Міжнародної літературно-мистецької 
Академії України. 

Автор понад двадцяти книг. Його вірші й проза перекладені багатьма 
мовами й надруковані, зокрема, в Україні, Естонії, Фінляндії та Франції. 
Більше десяти п’єс поставлені в фінно-угорських театрах. За драму «Ебга» 
став лауреатом престижної театральної премії Фінляндії.  
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П. Захаров – лауреат Міжнародної літературної премії імені Миколи 
Гоголя «Тріумф» (Україна, 2013), Малої Нобелівської премії – Міжнародної 
нагороди імені Людвіга Нобеля «Будон» (Удмуртія, 2014), Міжнародної 
літературної премії імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» 
(Україна, 2014).  

Автор важливих для національної літератури перекладів світової поезії. 
Тільки за останні десять років переклав вірші О. Пушкіна, М. Лермонтова,  
С. Єсеніна, М. Гумільова, В. Висоцького, Й. Бродського, Одена, Г. Айгі,  
Ш. Хіні, Б. Кежеєва, І. Машинської, О. Кабанова та багатьох інших поетів.  

У рамках одного з резонансних проектів Удмуртського ПЕН-клубу 
здійснив переклади творів провідних естонських, українських, французьких, 
італійських, скандинавських та інших європейських поетів.  

У сучасній удмуртській літературі сформувалась поетична школа 
Петра Захарова. Його літературними учнями вважають себе багато молодих 
поетів і прозаїків Удмуртії. 

 
Посприяла: 

 

     
 

Орєхова Лариса (Удмуртія) – поетеса, драматург, перекладач, 
журналіст. Народилася 27 серпня 1979 року. Директор Удмуртського ПЕН-
клубу, заступник головного редактора удмуртського літературно-художнього 
журналу «Инвожо». Член Міжнародної літературно-мистецької Академії 
України. 

Авторка п'яти поетичних збірок, найвідоміша з яких – «Безмежний ліс» 
– вийшла у 2007 році в Таллінні (Естонія) чотирма мовами: удмуртською, 
естонською, російською та англійською. Книжка отримала значний резонанс  
у Європі, зокрема в Естонії, Фінляндії, Угорщині, Росії. Літературознавці 
відзначили, що в Удмуртії з'явилася, справді, надзвичайно обдарована, цікава 
поетеса.  
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У 2007-му Ларису Орєхову приймав президент Естонії Томас Хендрік 
Ільвес, який висловив захоплення її поетичним даром. У 2008 році поетеса з 
успіхом читала свої вірші в Парижі: у Будинку поезії, університеті Сорбонни, 
Французькому ПЕН-клубі. У 2009-му вона була запрошена в Стокгольм, де 
також представляла Удмуртську Республіку.  

Її твори перекладені багатьма мовами світу й опубліковані в провідних 
вітчизняних та зарубіжних виданнях. Вірші Лариси Орєхової увійшли до 
антології світової жіночої поезії (Лондон), її добірка відкрила один із номерів 
французького журналу «Porche».  

Значна роль відомої письменниці і в організації Удмуртського ПЕН-
клубу. Лариса Орєхова – не тільки прониклива та оригінальна поетеса, але й 
прекрасний публіцист і журналіст. Її есеї та інтерв'ю, опубліковані в журналі 
«Инвожо», викликають значний резонанс і відгуки читачів. Вона – автор 
численних перекладів, зокрема віршів видатних американських, французьких 
та італійських поетів.  

Письменниця сповнена творчої, інтелектуальної енергії. Вона успішно 
презентує європейській аудиторії Удмуртію, її культуру. Водночас знайомить 
удмуртських читачів із кращими творами світової літератури. 

 
 
Публікації віршів українців Тетяни і Сергія Дзюби в журналі «Инвожо»  

(Удмуртська Республіка) у перекладах видатного удмуртського письменника 
та мистецтвознавця Петра Захарова: 
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Зображення почесної медалі Малої Нобелівської премії – Міжнародної 
літературної премії імені Людвіга Нобеля «Будон», котрою нагороджені 
українські письменники Тетяна і Сергій Дзюби за свої зарубіжні книги (2014).  
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Удмуртський державний університет. 
 

 
 
 Співаючий фонтан у центрі Іжевська (Республіка Удмуртія).  
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Узбецькою переклав Азам Рахім (Абдуразаков)   

Сергей Дзюба  

* * *  

Ойнинг тароғила сочини тарар,  

Мангуликнинг кумуш ҳовучида қиз. 

Нозли нигоҳи-ла ойнадан кўрар 

Бир кампир сиймосин, ажин босган юз.  

 

* * *  

Олис оролларда Ҳавво ёшлари каби 

Кўзни қамаштирган оппоқ қоялар қўйнида, 

Ушлаб олиш мумкин олис уфқни 

Қочиб кетмаса гар денгизга томон. 

Мусиқа ўзига бир ҳилқат топди 

Эркак ва Аёлни яратмоқ учун. 

* * *   

Узоқ яшанг,  

Кам ёзинг,  

Осмонни  

Гуноҳларда 

Айбламанг. 
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* * *   

Маъсума дилбар қиз 

Киприкларидан оққан 

Мунчоқ кўзёшлар 

Камалакни мафтун этган. 

 

* * *   

Одамлар, 

Илтимос, сиздан, 

Секинроқ сўзланг. 

Денгиз эшитилмаяпти. 

 

* * *  

Бурчакда гитара 

Эскирган, эски. 

Болакай каби 

Турмоқлик оғир. 

 

Ўзбек тилига Аъзам Раҳим таржима қилган  
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Татьяна Дзюба 

 

* * *  

Вокзал ғовурига  

Чекинади кун. 

Темир йўл изига 

Ўхшаб соялар 

Узайиб боради  

Узундан узун. 

Туннинг берк қаърига 

Олиб боргудай 

Йўлларни кесиб 

Ўтар аёллар –  

Карениналар. 

Муаммо ечилар 

Фақат бу тунга 

Ҳужум қилганида 

Энг биринчи нур. 

 

* * *  

Сукут бўлар 

Умид рангида. 

Ором бўлар 

Бахтнинг рангида. 

Иккига бўлиниб  

Олма тушади. 

Тановул қилади  



 50 

Икки севишган. 

Пайқамаслар Ҳаввони 

Бута ортида 

Қадим хасталигин 

Лаънатлаётган. 

 

* * *   

Замон туз каби тўкилиб борар, 

Тўкилар қум каби қадим соатдан. 

Ачитиб ёндириб куйдирар, сўнгра 

Эриб узоқлашиб кетар ҳаётдан. 

Денгизга айланиб чайқалиб борар 

Хотиранинг шошқин тўлқинларида. 

Афсуски узоққа чўзилмас, чунки 

Одамлар яшайди ернинг устида. 

 

Қайда денгиз бўлса, ўша ер туздир... 

 

* * *   

Маликалар тегар 

Девоналарга. 

Буни тасдиқлайди 

Халқнинг ҳикмати. 
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* * *  

Қўнғироқ қиламан телефондан 

Аввалдан ёд билган рақамларга. 

Трубкани ҳеч ким кўтармаган пайт –  

Эшитиш мумкин 

Узоқ вақт кутган сўзларни.  

     

Ўзбек тилига Аъзам Раҳим таржима қилган   

 

Біографії Сергія і Тетяни Дзюби узбецькою мовою: 

Сергей Дзюба   

Украин шоири, носир, публицист, болалар шоири, драматург, 
таржимон, танқидчи. 

Сергей Дзюба 1964 йилнинг 20-сентябрида  Полтава вилоятининг 
Пирятин шаҳрида таваллуд топди. Тарас Шевченко номидаги Киев давлат 
университетининг журналистика факультетини тамомлаган. Украина ва чет 
эл газета, журнал, радио ва нашриётларида ишлаган. Совет Армияси 
сафларида  хизмат қилган, истеъфодаги  майор. Ҳозирги вақтда Чернигов 
шаҳрида истиқомат қилади. Журналистлар, ёзувчилар ва илмий 
ходимларнинг “Чернигов интелектуал маркази” жамоат ташкилотининг 
президенти, Украинанинг миллий журналистлар уюшмасининг Чернигов 
шаҳар бўлимининг раиси, Луцк инсон тараққиёти “Украина” институтининг 
фаҳрий профессори, Украина миллий ёзувчилар уюшмасининг аъзоси. 
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Сергей Дзюба 50 китобнинг муаллифи. Китобларининг ҳаммасини у  
рафиқаси ёзувчи, журналист ва адабиётшунос Татьяна Дзюбага бағишлаган. 
Мутахасисларнинг фикрича, бу жаҳон адабиёти тажрибасида  ягона кўпсонли 
бағишловлар деб таъкидланган. Бундан ташқари Сергей Дзюба ўзи бош 
ролларни ижро этган 36 радиопьесалар муаллифи, замонавий украин 
шеърияти ва насрининг 10 антологиясининг тузувчиси ва ношири, белорус 
тилидан таржимон ва кўплаб қўшиқларнинг ҳаммуаллифи. Бир неча халқаро 
ва миллий мукофотлар лауреати. Сергей Дзюба асарлари жаҳоннинг элликка 
яқин тилларига таржима қилиниб, 32 мамлакатда нашр қилинган. Сергей 
Дзюба асарлари билан бутун дунё бўйича икки миллиондан ортиқ одам 
китоблар, газета ва журналлар, радио ва телевидения, интернет тармоғи 
орқали танишишган.     

Татьяна Дзюба 

Украин шоираси, ёзувчи, адабиётшунос, журналист, педагог. 

Татьяна Дзюба (Мурзенко) Украинанинг Черновицск вилоятининг 
Кицманск районининг Брусница қишлоғида 1966 йилнинг 19-июлида дунёга 
келган. Тарас Шевченко номидаги Киев миллий университетининг 
журналистика факультетини ва Украина миллий фанлар академиясининг 
адабиёт институти аспирантурасини тамомлаган.  Тарас Шевченко номидаги 
Киев миллий университетининг докторанти, филология фанлари номзоди, 
Украина миллий ёзувчилар ва Украина миллий журналистлар уюшмаси 
аъзоси.  

“Замонга мослашиш” (2000) шеърий тўплпмининг, “Истеъдод салмоқ 
ўлчови каби”(2008) илмий китобининг, “Халқ орзуси ва Ватан орзуси. Х1Х 
асрнинг иккинчи ярми  –  ХХасрнинг боши: миллий айният модели” (2012) 
моногафиясининг ҳамда бир неча адабий-танқидий мақолаларнинг 
муаллифи. “Чечак чўпонлари”(1999) ва “Станция Чернигов”(2002) номли 
замонавий шеърият антолигялари, “Малаклар учун қаҳва”(2002, 2004) 
тўпламларининг тузувчиси ва муаллифидир. Шунингдек, Сергей Дзюба ва 
бастакор Николай Збарцкий ҳамкорлигида бир неча қўшиқлар ёзган, белорус 
тилидан таржималар қилган. Бир қанча халқаро ва миллий мукофотлар 
лауреати. Татьяна Дзюбанинг асарлари жаҳоннинг элликка яқин тилларига 
таржима қилиниб Украина ва чет эл нашриётларида нашр қилинган. 

Ўзбек тилига Аъзам Раҳим таржима қилган 
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Рахім Азам (Абдуразаков) (Киргизстан) – узбецький поет, 
педагог. Народився 14 березня 1971 року в місті Ош у Киргизстані. Навчався 
в Ферганському державному університеті на факультеті узбецької філології. 
З 1991 року працює вчителем узбецької мови й літератури.  

Вірші Азама Рахіма друкувалися в газетах і журналах Киргизстану, 
Узбекистану й Таджикистану. Він – автор книг «Квіти терпіння» (1995), 
«Караван безтурботності» (1999), «Вершник почуттів» (2005). Член Спілки 
національних письменників Киргизстану. Відмінник освіти Республіки 
Киргизстан. Голова об’єднання молодих письменників «Ілхом». Учасник 
десятого фестивалю тюркомовних поетів світу в 2013 році.  

Член Міжнародної літературно-мистецької Академії України. 
 

 
 

       Площа Регістан у Самарканді. 
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Медресе Кукельдаш у Ташкенті.  
 

 
 

Мечеть Бібі-Ханим у Самарканді.  
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Мавзолей Ісмаіла Самані в Бухарі.  
 

    
 

На фестивалі шовку та спецій у Бухарі (Узбекистан).  
Традиційне виготовлення сумаляка на свято Навруз.   
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Гори Ала-Тоо та пасовище біля озера Сонкьоль (Киргизстан). 
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 Світлини з дивовижних подорожей державами Азії 
відомого українського мандрівника Михайла Павлюка 
 

 
 
Привітні мешканці Філіппін. Невеличкий перепочинок у джунглях. 
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  Михайло знає, як не заблукати в лісових нетрях, скрізь ходив без провідника. 
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    У мандрах Михайло вчить мови народів світу, зокрема індонезійську. 
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У Михайла багато друзів у різних країнах. Гірське село (Індонезія, Суматра). 
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Індонезія: мечеть у провінції Західна Суматра та гірський кратер  (Ява). 
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    Озеро в джунглях Суматри. Намети тибетських кочівників (Китай). 
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   На високогірному озері Елінг (Китай). Продавець фруктів (Індонезія). 
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   Тибетські жінки (Китай). Житло народності мінангкабау (Індонезія).  
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Фінською переклав Ееро Балк  
 
 Serhi Dzjuba 
 
 
 * * * 
 
Ikuisuuden hopeisella kämmenellä 
sukii palmikoitaan 
pieni tyttö 
kuun kammalla 
eikä näe kasvojaan 
oikukkaassa peilissä: 
 
Siinä on hänen katseensa 
ja tuntemattoman Naisen 
rypyt. 
 
 
 * * * 
 
Saarella, 
kaukaisella, kuin Eevan kyyneleet, 
häikäisevän valkeiden kallioiden 
syleilyn puristuksessa 
niin, että voi ottaa kiinni 
taivaanrannan, ellei se pakene mereen, 
 
löysi turvapaikan 
musiikki – 
synnyttääkseen 
Miehen 
ja Naisen. 
 
 
 * * * 
 
Eläkää kauan, 
ylpeilkää vähän 
älkääkä syyttäkö Taivasta 
synneistä. 
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 * * *  
 
Itkettynyt kaunotar: 
ripset 
kyynelhelminä 
taivuttivat 
sateenkaaren. 
 
 * * * 
 
Ihmiset, 
olkaa ihmeessä hiljempää – 
merta ei kuulu. 
 
 * * *  
 
Nurkassa kitara, 
ikivanha, 
kuin lapsi 
seisoo raskaasti. 
 

 
 
  Водоспад у національному парку Урхо Кекконен (Фінляндія) . 
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 Tetjana Dzjuba 
 
 
 * * * 
 
Päivä väistyi aseman hälinän myötä – 
Varjotkin pitenivät kuin kiskot, 
Jotka vievät yön umpikujaan. 
Niiden yli käyvät naiset, 
Kutistuneet anna kareninat, 
Joille ongelmista pääsy 
On taattu vain aamuun asti. 
 
 * * * 
 
Ja koittaa toivon värinen hiljaisuus, 
Ja koittaa onnen värinen rauha, 
Ja putoaa omena haljeten kahtia, 
Sen puolikkaat syövät onnelliset rakastavaiset, 
Eivätkä huomaa oksien takana itkuista Eevaa, 
Joka kirosi vanhan vitamiininpuutteensa. 
 
 * * * 
 
Aika tihkuu suolaa 
kuin ikivanha kello hiekkaa, 
 
Polttaa, kärventää, kirveltää. 
Ja sitten etääntyy, liukenee – 
Ja muuttuu mereksi, 
Jossa on hyvä keinua 
Muistojen aalloilla. 
 
Harmi kyllä – ei kauan, 
Sillä ihmiset asuvat mantereella, 
 
Missä meri on suolaa... 
 
 * * * 
 
Kuningattaret ovat aina päätyneet tolloille, 
vakuuttaa kansan 
viisaus. 
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 * * *  
 
Soittelen puhelimiin, 
Joiden numerot osaan ulkoa, 
Aikana, jolloin kukaan ei vastaa. 
Vain silloin niistä kuulee sen, 
Mitä olet halunnut kuulla niin kauan. 
 

Suomennos © Eero Balk  
 

  
 

Балк Ееро (Фінляндія) – перекладач. Народився 1955 року в Куопіо  
(центральна Фінляндія). Навчався у Київському державному університеті 
імені Т. Шевченка (російська мова та література), Гельсінському університеті 
(чеська мова) і Києво-Могилянській академії (українська мова).  

Перекладає з української, чеської, російської, верхньолужицької  та 
словацької мов. З української прози переклав, зокрема, повість Олександра 
Довженка «Зачарована Десна», романи: «Перверзія» Юрія Андруховича, 
«Срібний павук» Василя Кожелянка, а також «Пікнік на льоду» («Смерть 
стороннього») Андрія Куркова…  

У журналах та антологіях вийшли його чудові переклади творів Оксани 
Забужко, Костянтина Москальця, Віктора Неборака, Євгенії Кононенко, 
Володимира Кашки, Олега Лишеги,  Андрія Деркача та інших українських 
письменників. Крім того, переклав «Війну і мир» Льва Толстого та «Пригоди 
бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека. 

Мешкає у місті Гельсінкі. Лауреат Літературно-мистецької премії імені 
Пантелеймона Куліша (Україна, 2014). Член Міжнародної літературно-
мистецької Академії України.  
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   Фінляндія: у заповіднику Цармітунтурі та національному парку Реповесі. 
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Північні олені в Лапландії – саме на таких і мандрує Дід Мороз.  
 

 
 
 Бурому ведмедю у Фінляндії також подобається!   
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Ееро Балк мешкає у Гельсінкі.  
Пекка Халонен. «Вихідний день у новому домі» (1894).  
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Французькою переклав Дмитро Чистяк  
 
SSerguiï DZIOUBA (né en 1964) Poète, prosateur, dramaturge, traducteur, critique littéraire 
et journaliste ukrainien. Né dans la ville de Pyriatyn (région de Poltava), il a terminé la faculté 
du journalisme de l’Université nationale Taras Chevtchenko et depuis, consacre de nombreuses 
années au journalisme, à l’écriture et  à l’enseignement. Président de l’association « Le centre 
intellectuel de Tchérniguiv », il est l’auteur de 50 livres de poèmes, parodies, contes, essais 
publicistes, travaux critiques, metteur en scène à la radio, traducteur du biélorusse, il a 
également composé plusieurs textes de chansons. Ses ouvarges sont traduits en 55 langues et 
publiés dans 32 pays. Détenteur de nombreux prix littéraires importants dont le prestigieux 
Prix Nicolas Gogol (1999).  
 
* * *  
Une beauté en pleurs : 
les cils 
perlés de larmes 
appellent 
l’arc-en-ciel. 
 
* * *  
Sur ma paume d’argent depuis toujours 
une petite fille  
peigne ses cheveux 
avec un croissant de lune 
dans ce miroir 
pour elle aucun visage 
 
Elle y contemple son regard 
et les rides  
d’une femme 
Inconnue 
 
* * *  
J’entame la plus belle des notes 
le silence jamais appris 
par cœur 
juste au moment où 
la blancheur de ton corps 
fait apprécier 
la fraîcheur de cette musique 
qui sait les profondeurs 
des siècles sonnants 
une âme à peine. 
 
Je tâche alors  
de garder en souvenir 
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de cette chambre 
mon papier mâché 
pour te connaître 
Autre. 
 
Cependant nous ne pouvons 
devenir silence 
ensemble : 
j’éteins la clarté unique 
qui nous liait  
au crépuscule  
à cette fenêtre ouverte  
j’attends ton  
retour.  
 

   
 

    Ейфелева вежа в Парижі.  
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TTetiana DZIOUBA (née en 1966) Poétesse, critique littéraire, journaliste, universitaire. Née 
dans le village Brousnytsia (région de Tchérnivtsy), elle a terminé la faculté du journalisme de 
l’Université Chevtchenko de Kyiv. Après un long parcours du journaliste, elle a obtenu le titre 
de docteur ès lettres et le grade de maître de conférences à l’Université pédagogique de 
Tchérniguiv. Auteure d’un recueil de poèmes, « L’Accommodation du temps » (2000) et de 
plusieurs ouvrages sur l’histoire de la littérature ukrainienne et de critique littéraire, elle est 
également traductrice du biélorusse, auteure des textes de chansons et éditrice de nombreuses 
anthologies poétiques. Traduite dans une quarantaine de langues, elle est lauréate de nombreux 
prix littéraires, dont le prestigieux Prix Nicolas Gogol (1999).     
 
* * *  
Un jour tu as reçu une enveloppe sans poids, 
sans adresse d’éxpéditeur, sans cachet postal, 
une feuille vierge en est tombée, 
du coup tu as retourné ce ciel pluvieux, 
de même que l’orchestre des reflets 
qui a inondé de sa lumière vitale 
tout à l’entour.  
 
C’est alors qu’une femme t’est tombée dessus, 
avec un sourire collé à mort, 
elle a piétiné de ses talons  
ton rayon de soleil.  
Du gris, du silence, – 
une catastrophe pour le maître d’orchestre. 
 
Le lendemain, la femme au sourire 
collé à mort 
a porté son soulier à la réparation, 
on l’y a refusé, depuis, elle 
boîte un peu, tu reçois toujours  
des enveloppes trop lourds 
avec mon adresse en guise d’éxpéditeur. 
 
Tu en verses des caractères rouillés 
en maudissant ces temps de pluie.  
     
* * *  
Passe le temps des poèmes, 
L’amertume des érables  
S’entasse en feuilles mortes.  
Passe le temps des poèmes, 
Voici l’heure des bruines, 
Puis des nuages de tonnerre 
Dans l’esprit défiant les rêves. 
Les feux écarlates d’automne, 
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Des espérances qui brûlent.  
Ce mot, ce vers dernier, 
Arrivera-t-il à s’envoler 
Une cigogne vers 
L’aurore des autres ? 
L’heure des bruines éfface l’écrit... 
    
* * *  
L’été indien, c’est le souvenir 
du vrai, le disparu, 
on pourrait y revenir 
en traversant les fils blancs en partance.   
 

 
 

Замок Шамбор та озеро Рослен (Франція).  
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Чистяк Дмитро  (Україна) – письменник, перекладач, науковець, 
член-кореспондент Європейської Академії наук, мистецтв і літератури 
(Париж). Народився у Києві 22 серпня 1987 року. Асистент кафедри 
французької філології Інституту філології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка; закінчив магістратуру та аспірантуру 
при кафедрі французької філології. У 2012 році захистив кандидатську 
дисертацію «Лігвопоетика міфологічного інтертексту в ранній драматургії  
М. Метерлінка». Автор літературознавчих і мовознавчих досліджень 
(наукових праць у царині лінгвістики художнього тексту, лінгвопоетики, 
міфопоетики, інтертекстуальної теорії, перекладознавства, психології 
творчості); літературно-критичних статей; перекладач поетичних і прозових 
творів з англійської, бельгійської, канадської, марокканської, польської, 
російської, словенської, французької, швейцарської та інших літератур 
(загалом понад 140 публікацій у 12 країнах).  

Брав участь у міжнародних літературно-мистецьких заходах і наукових 
конференціях, перекладався та друкувався в Албанії, Бельгії, Болгарії, Боснії 
та Герцеговині, Вірменії, Греції, Косовому, Німеччині, Російській Федерації, 
Румунії, США, Татарстані, Франції, Швейцарії. Спеціалізується на перекладі 
художньої літератури (11 окремих видань) та кінематографічної продукції 
(Перший національний канал).  

Автор книжки поезій і перекладів «Перші проталини» (К.: «Київський 
університет», 2006), поетичної збірки «Надсадний сад» (К.: журнал «Радуга», 
2012; видана також французькою, албанською й болгарською), новел «Поле 
вечірнє і ранкове» (перекладено французькою, німецькою, російською, 
боснійською) та «Птах над морем» (обидві видано в Парижі: «Інститут 
культури Солензара», 2013). Автор перекладу, передмови та коментування 
«П’єс» М. Метерлінка (К.: «Пульсари», 2007; Премія НАН України, 2008), 
«Творів» Марґеріт Юрсенар (К.: «Пульсари», 2012; премія імені Григорія 
Сковороди Посольства Франції в Україні; премія Академії наук вищої освіти 
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за кращу наукову роботу року), повісті «Людське питання» Ф. Емманюеля 
(К.: «Пульсари», 2009), п’єси «Блакитний птах»  М. Метерлінка (Тернопіль: 
«Богдан», 2011), вистав для дітей «Сніг. Зелене Кошеня» П.  Віллемса 
(Тернопіль: «Богдан», 2012), збірок поезій «Полум'я птахи» Анн Перр’є (К.: 
Журнал «Радуга», 2012), «Банальнощі» Б. Мозетича (К.: Журнал «Радуга», 
2012), «Ердилон» Анґелікі Дімулі (Умань: ПП Жовтий, 2013), а також віршів 
понад 50 поетів у періодиці.  

Переклав також (у співавторстві) французькою поетичні твори Олексія  
Довгого «Келих троянд» (Париж: «Лярматтан», 2010), Анни Багряної «Якір» 
(Брюссель: «Еспрі дез Еґль», 2012), мистецтвознавчу розвідку Наталії 
Крутенко «Анна Ярославна» (К.: «Пульсари», 2011), вибрані пісні «Моя 
стежина» Андрія Малишка (К.: «Пульсари», 2012), антологію української 
поезії «Сонячні кларнети» (Париж: Інститут культури Солензара, 2013).  

За «високохудожнє відтворення текстів франкомовної бельгійської 
літератури, а також внесок у її розвиток за кордоном» відзначений найвищою 
перекладацькою нагородою Королівства Бельгія – премією Міністерства 
культури Федерації Валлонія-Брюссель (2012). Переможець Міжнародних 
конкурсів франкомовних новелістів (Діжон, 2008; Крайнем, 2009; Ватерлоо, 
2010) та перекладачів поезій Е. Неліґана (2006), Г. де Сен-Дені Ґарно (2008) й 
А. Ґранбуа (2009). Лауреат Українсько-німецької премії імені О. Гончара 
(2010), Міжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя «Тріумф» 
(2013), Літературної премії в галузі художнього перекладу імені Максима 
Рильського (2013), премії видавництва «Смолоскип» (2010), премії НСПУ 
«Благовіст» (2013), премії Матері Терези (Косово, 2013), Літературно-
мистецької премії імені Пантелеймона Куліша (2014), Міжнародної премії 
імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» (2014).  

Переможець поетичних конкурсів: «Рукомесло» (2006), «Просто так» 
(2010), «УрбаПерехрестя» (2012). Стипендіат Національного центру Книжки 
Франції (2011), КМДА (2009), Кабінету міністрів України (2011-2012).  

Віце-президент Міжнародної літературно-мистецької Академії України 
та член Національної спілки письменників України, Асоціації європейських 
журналістів, Асоціації перекладачів країн СНД і Балтії, Франкомовної секції 
ПЕН-клубу Бельгії. Завідувач відділу франкофонії наукового збірника «Мова 
та історія». На знімку: сніг у Парижі. 
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Едуард Мане. «Сніданок на траві». Пасовище в долині річки Сена.  
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Паризький університет (вгорі) та опера Гарньє.  
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Французькою переклав Всеволод Ткаченко 
 

Serhiy Dzuba  
 
       * * * 
Sur la paume argenté de l’éternité 
une petite fille 
se coiffe  
avec un peigne de lune       
et elle ne voit pas son visage 
dans la glace capricieuse 
 
Où se trouvent son regard 
et les rides 
d’une Femme 
inconnue. 
 
       * * * 
Sur une île  
éloignée comme les yeux d’Eve 
et serrée dans les bras 
des rochers blancs et éblouissants de manière  
qu’il est possible d’attraper l’horizon  
si celui-ci ne s’enfuit pas dans la mer, 
 
la musique 
a trouvé 
son abri 
pour mettre au monde 
l’Homme 
et la Femme. 
 
       * * * 
Vivez longtemps, 
écrivez peu 
et n’accusez pas le Ciel 
de péchés.          

               
       * * * 
Une belle femme éplorée: 
les cils 
ont incliné 
l’arc-en-ciel 
par les petits colliers des larmes.  
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       * * * 
Messieurs et Mesdames, 
faites silence, s’il vous plaît, 
parce qu’on n’entend pas la mer. 
 
       * * * 
Dans le coin une guitare 
très ancienne 
reste debout péniblement 
comme enfant. 
   
      Tetiana Dzuba 
 
       * * * 
Le jour a reculé par un désordre de gare 
Et les ombres sont devenues longues comme des voies 
Qui mènent à l’impasse de la nuit. 
Elles sont traversées par les femmes,  
Ces Annas Kareninas dégénérées 
Pour lesquelles la privation des problèmes 
N’est garantie que jusqu’au matin. 
 
       * * * 
 Il y aura du silence d’une couleur de l’espérance, 
 Il y aura de la paix d’une couleur du bonheur, 
 Et la pomme tombera se brisant en deux, 
 Les heureux amoureux mangeront ses moitiés 
 Et ils ne remarqueront pas Eve éplorée derrière les branches  
 Qui a maudit son ancinne avitaminose.  
 
       * * * 
 Le temps s’infiltre en sel 
 Comme le sable du sablier très ancien, 
 
 Brûle, cuit, ravive. 
 Et puis il s’éloigne, se dissoud 
 Et devient la mer 
 Dans laquelle il fait bon se balancer 
 Sur les vagues des souvenirs. 
 
 Et c’est dommage que ceci dure peu de temps, 
 Car les hommes habitent la terre 
 
 Oû la mer est le sel... 
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       * * * 
La sagesse populaire persuade 
que les princesses ont été toujour reçues 
par les imbéciles. 
 
       * * * 
Je donne des coups des téléphones 
Donc les numéros je connais par coeur 
Quand personne ne décroche le récepteur. 
C’est seulement à cet instant qu’on peut y entendre ce 
Que tu veut entendre depuis si longtemps. 
 
       Traduit de l’ukrainien en français par Vsevolod Tkachenko 
 

   
 

Ткаченко Всеволод (Україна) – перекладач, дипломант. Народився 
14 березня 1945 року в селі Дернівка Баришівського району на Київщині. 
Закінчив Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка. Працював в 
Міністерстві закордонних справ України. Нині – голова Творчого об'єднання 
перекладачів Київської організації НСПУ.  

Автор перекладів книжок: з французької (П.-Ж. Беранже, Р.  Десноса, 
А. Рембо, М. Карема, «Антології кохання»); португальської  (Н. Нето); 
іспанської («Поезія та проза чілійського опору», «Поезія Африки»); 
численних статей-оглядів про франкомовні літератури та письменників світу. 
Лауреат Міжнародної французько-української премії імені Миколи Зерова, 
Літературної премії імені Григорія Кочура та інших міжнародних і 
всеукраїнських відзнак.  
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Найбільший музей Франції – Лувр (вгорі) та собор Паризької Богоматері.   
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Легендарні Палац у Версалі та Тріумфальна арка. 
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Хорватською переклав Юрко Позаяк 
 

Serhij Dzjuba  
 

* * *  
Na srebrnastom dlanu vječnosti 
mala djevojčica  
češlja kosu 
mjesečevim češljem 
i u kapricioznom ogledalcu 
ne vidi svoje lice: 
 
Tamo je njen pogled 
i bore 
neke nepoznate  
Žene. 
 
* * * 
Na otoku 
dalekom kao suze Eve, 
stisnutom u zagrljaju 
zasljepljujuće bijelih hridina 
tako da je moguće hititi 
vidik, samo ako ne bježi u more 
 
našla je utočište 
glazba – 
da bi rodila 
Muškarca 
i Ženu. 
 
* * * 
Živite dugo, 
pišite malo 
i ne krivite nebo 
da je griješno. 
 
* * * 
Uplakana ljepotica: 
trepavice su 
biserom suza 
privukle  
dugu. 
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* * * 
Ljudi,   
molim, tišina – 
more se ne čuje. 
 
* * * 
U uglu gitara 
stara-starcata 
kao djete 
stoji teško. 
 

 
 
Національний театр і церква святого Марка в Загребі. 
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Tetjana  Dzjuba  
 
* * * 
Dan se povukao s galamom kolodvora – 
I sjenke su postale duge kao kolosjeci 
Što vode u slijepu ulicu noći. 
Preko njih prelaze žene, 
Zakržljale ane karenjine 
Za koje je izbavljenje od problema 
Garantirano samo do ujutru. 
 
* * * 
I bit će tišina boje nade, 
I bit će mir boje sreće, 
I past će jabuka, rasprsnuvši se nadvoje, 
Njene polovice pojest će sretni zaljubljeni 
I neće zapaziti iza granja uplakanu Evu 
Koja je proklela svoj davnašnji avitaminoz. 
 
* * * 
Vrijeme se prosipa 
Kao pjesak najdrevnijeg časovnika 
 
Kao sol peče, grebe, nagriza. 
A potom se povlači, rastapa 
I postaje more 
U kojem se lijepo ljuljati  
Na valovima uspomena. 
 
Šteta što kratko to traje 
Jer ljudi žive na kopnu 
Gdje more je sol… 
 
* * * 
Princeze uvijek pripadnu budalama 
tvrdi  narodna 
mudrost. 
 
* * * 
Zovem na telefone 
Čije brojeve kojih znam napamet 
Dok nitko ne podiže slušalice. 
Samo tad možeš u njima čuti ono 
Što davno već želiš čuti.  
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Н. Воробйова-Хржич, Т. Дзюба та Б. Волкова на фестивалі поезії у Хорватії. 
Щасливі миті літературного свята в Копривниці (світлини Тетяни Дзюби). 
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На міжнародному фестивалі поезії в Хорватії (світлини Тетяни Дзюби).  
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    Мить творчості: поети Олександр Ірванець та Юрко Позаяк. 
    Площа короля Томислава у Загребі. 
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Посприяв:
 

   
 

Відмарович Джуро (Хорватія) – знаний письменник, перекладач, 
дипломат і громадський діяч. Народився 1 квітня 1947 року в с. Піленіце, 
округ Липовляни (Хорватія). Закінчив Загребський університет (1970). 
Вчителював, вивчав історію та літературу хорватських національних меншин 
у сусідніх країнах. У 1990-1995 роках – народний депутат у Саборі 
(парламенті) Республіки Хорватії, член виконавчої ради Хорватського 
демократичного союзу (ХДС), голова Загребської міської ради ХДС і 
заступник голови ХДС (1992-1994). У 1995-1999 рр. – Надзвичайний та 
Повноважний Посол Республіки Хорватія в Україні. З 2002 року – на пенсії. 

 Виступав в Україні з лекціями про хорватську історію, літературу, 
культуру. Переклав хорватською уривки з життя православних святих, а 
також – зі студій О. Стрижака й О. Корчинського, тематика яких стосується 
білих хорватів. Спільно з І. Швачком переклав книгу І. Дзюби «Кавказ» 
(«Nova Istra», 2003, № 1), з О. Зарічною – твори Є. Гуцала, О. Гончара,  
Д. Павличка, І. Драча, Л. Талалая, Л. Голоти, М. Вінграновського, В. Сосюри, 
Б. Антоненка-Давидовича, Я. Ороса, І. Лучука та ін. 

Подарував міській бібліотеці Загреба близько 500 українських книг, 
організував кілька виставок українських художників у Хорватії. Автор 
розвідок «Čije je “Slovo o plku Igoreve”?» (“Marulik”, 2001, № 2) та «Čiji su 
Kazimir Malevič i David Burljuk?» («Književna Rijeka», 2002, № 3). 
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І. Генераліч. Корови під Ейфелевою вежею.  У Копривниці (фото Т. Дзюби). 
Площа бана Йосипа Єлачича у Загребі. 
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Чеською переклала Ріта Кіндлерова 
Serhij Dzjuba 
  
* * * 

Na stříbrné dlani věčnosti 
češe si vlasy 
malá holčička 
měsíčním hřebínkem 
a ve vrtošivém zrcadle 
nevidí svou tvář: 
 
Vidí pohled 
a vrásky 
neznámé 
Ženy. 
 
* * * 
 
Na ostrově, 
dalekém jak Eviny slzy, 
sevřeném v objetí 
oslnivě bílých útesů 
tak, že lze chytit 
horizont, pokud nemizí v moři, 
 
hudba našla 
útočiště – 
aby zrodila 
Muže 
a Ženu. 
 
* * * 
 
Žijte dlouho, 
pište málo 
a neobviňujte Nebe 
ze hříchů. 
 
* * * 
Uplakaná kráska: 
řasy 
korálky slz 
si naklonily 
duhu. 
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* * * 
 
Lidé 
ticho, prosím – 
není slyšet moře. 
 
 * * * 
 
Kytara v rohu, 
stará, přestará, 
jako dítě, 
sotva stojí.  
 
           

Teťana Dzjuba 
 
* * * 
 
Den odešel skrz nepořádek nádraží– 
A stíny se dlouží jako koleje, 
Co vedou do slepé uličky noci. 
Přecházejí je ženy, 
Zdrobnělé anny kareniny, 
Chráněné před problémy 
Pouze do rána. 
 
* * * 
 
A bude ticho barvy naděje, 
A bude poklid barvy štěstí, 
A spadne jabklo, rozpůlí se, 
Jeho půlky snědí šťastní milenci, 
A nevšimnou si za keřem uplakané Evy 
Jež proklela dávnou avitaminózu. 
 
* * * 
 
Čas se napouští solí, 
Jak písek nejstarších hodin 
 
Peče, pálí, štípe. 
A pak odeznívá, rozpouští se – 
Mění se v moře, 
Které pěkně houpe 
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Na vlnách vzpomínek. 
 
Škoda, že jen krátce, 
Neboť lidé žijí na souši, 
 
Kde je moře, tam je sůl... 
 
* * * 
 
Princeznu vždycky dostal hlupák 
přesvědčuje nás lidová 
moudrost. 
 
* * * 
 
Volám na čísla, 
Která znám zpaměti, 
V době, kdy nikdo nezvedne sluchátko. 
Jen tehdy v nich můžete zaslechnout, 
Co jste už dávno chtěli slyšet. 
 
Translation©Rita Kindlerová 
 

 
 
        Собор Святого Віта – усипальниця королів Богемії (м. Прага, Чехія). 
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Чесько-українська співдружність: Ріта Кіндлерова з Оксаною Забужко. 
 
Кіндлерова Ріта (Чехія) – перекладач, науковець. Народилася         

5 вересня 1974 року в Празі. Закінчила гімназію (Прага, 1989-1994), 
філософський факультет університету імені Масарика в Брно (1994-2000, 
новогрецька та українська філології, дипломна робота «Нова образність у 
творчості Б.-І. Антонича»).  

Одинадцять місяців перебувала в США (1992-1993), також стажувалася 
в Київському педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова (1996), 
школі новогрецької мови «THYESPA» (Греція), філософському факультеті 
Афінського державного університету (1997, 1999), філологічному факультеті 
Київського державного університету ім. Т. Шевченка (1998), філологічному 
факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка (1999, 
2005).  

Працювала у видавництві, викладачем, науковцем. Нині – співробітник 
Національної бібліотеки Чеської Республіки (Слов’янська бібліотека, відділ 
першодруків та рукописів) і редакторка місячника «VESMIR». Учасник 
багатьох міжнародних конференцій. Член унії перекладачів та усних 
перекладачів Чеської республіки, Спілки перекладачів ЧР, Чеської асоціації 
україністів, відповідальна редакторка української секції інтернет-видання 
www.iLiteratura.cz (літературного журналу, який інформує чеське суспільство 
про українську літературу).  

Переклала чеською книжки Оксани Забужко («Польові дослідження з 
українського сексу», «Сестро, сестро», «Музей покинутих секретів»), Юрія 
Винничука («Легенди Львова», «Ги-ги-и»), Наталії Сняданко («Колекція 
пристрастей, або Пригоди молодої українки»), Андрія Портнова («Есеї для 
збірника про формування Польсько-литовської держави») та ін. Також 
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перекладає з новогрецької. Публікує переклади, студії, інтерв’ю практично в 
усіх чеських літературних і культурних журналах, альманахах. Співпрацює з 
українськими виданнями («Критика», «Кур’єр Кривбасу», «ЛітАкцент», 
«Сучасність», «Всесвіт» та ін.).  

Готує переклади з української для чеських радіопрограм. Постійно 
займається пропагандою української культури в чеських ЗМІ. Її переклади 
чеської та української поезії новогрецькою мовою друкуються в афінському 
культурно-літературному часописі «Мандраґорас».  

Особливо пишається дружніми стосунками з Оксаною Забужко, котру 
вважає найбільшим письменником сучасної України, а її «Музей покинутих 
секретів» – найкращим романом української літератури останнього 20-ліття. 

Лауреат Міжнародної літературної премії  імені Григорія Сковороди 
«Сад божественних пісень» (Україна, 2012). Член Міжнародної літературно-
мистецької Академії України.  

 

 
 

    Мальовнича Моравія – край стародавніх легенд. 
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Чеською переклали д-р Петр Каліна та Мілан Грабал 
Z ukrajinštiny přeložili Petr Ch. Kalina a Milan Hrabal 

Serhij Dzjuba 
 
Něco o lásce pravého profesionála 
 
Abychom mohli porozumět poezii, potřebujeme ticho. 
Nikoliv náhlá, nadrobno nakrájená kolečka pauz, 
kdy se cítíš jako ulovená příšerka,  
která dokáže hrát jednou rukou na klavír 
a druhou rozbíjet židli. 
 
Znáte ticho, které připomíná modlitbu? 
Nápoj ze samoty a bolu, kterému se u nás říká klid? 
Miluju takové ticho, 
básně mé ženy Táni 
a moudrou poezii Liny Kostenko. 
 
Chudáci mladické projekty začátku století! 
Často pouze vykládají mládí. 
Ale nejkrásnější, nejelegantnější ruce jejího veličenstva Ženy, 
nastavené celému světu k polibkům – 
to už není jen láska, ale ještě to není ani veliká poezie. 
 
Duše filosofa je upřímná a zároveň nedotčená jako hudba. 
Miluji Boha, a cítím jeho přítomnost  
dokonce i v přecpaných trolejbusech. 
Proto málo chodím do kostela. 
Zvlášť ne o velkých svátcích. Je to tam marné. 
 
Zdá se mi o Něm. Neustále na Něj myslím. 
Baví mě se s Ním hádat, 
souhlasit a vyjadřovat se jinak. 
On se přece trochu orientuje v dramatice. 
Mám sto chutí dozvědět se o posledním okamžiku svého života! 
 
Víc myslím jen na Táňu. 
Ano, rád miluji. 
Říká se, že na tomto světě 
není možné zabývat se profesionálně obojím: milováním a poezií. 
Takže jsem skutečný profesionál. 
 
Dokonce miluji Ukrajinu – aby ji šlak trefil! 
A miluji svůj Černihiv, 
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přestože tady bydlí spousta chamtivých a závistivých lidí, 
a není tu Beethovenovo náměstí  
ani Chopinova ulice. 
 
Možná v těchto smutných dobách 
politického pokrytectví 
a hořkého zápachu občanské války 
musí básník vládnout a nesklouznout do fistule, 
žít na Zemi a přesto ve Vesmíru. 
 
Ale já málokdy přistoupím 
na to univerzální „musí“, 
protože se mám dost rád. 
Ještě to tak! Mám tolik kladných vlastností: 
jsem dobrý, víceméně talentovaný a velmi skromný. 
 
Rád si představuji, 
jak si mě jednou vymyslíte. Bude to lehké! 
Vymyslíte si mě jako loutku, 
která umí mluvit a zná základní pocity  
v rozsahu od narození do smrti. 
 
Možná zatoužíte nechat si mě na památku – 
jako akvárium rybek s krátkou pamětí. 
Rozdýchám aspoň jedno z vašich přání, 
nebo skočím ze své slonovinové věže 
do vašeho skutečného světa? 
 
Někdy byste vypili i to nejhorší víno 
a lehli si do postele, lhostejno s kým. 
Někdy si připadáte jako rezavé auto, 
osamělí, jako naše Země 
v předvečer druhé Potopy. 
 
Potom mi možná budete trochu závidět, 
mně, kterého milovalo a nenávidělo tolik jiných lidí. 
Zkrátka si pomyslíte, že jsem nikdy nebyl hromadou šrotu. 
Jednou si mě určitě vymyslíte… 
A nebude to pravda. 
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* * * 
 
zima je malinká jako japonka 
a tady je tvůj tichý rozsudek zítra déšť 
jako by někdo ukradl polibek 
dovol mi pomilovat jednu chumelenici 
 
adagio pro bílého medvěda 
samotného jak ostrov nauru 
protože jistá je jen bělavá žena 
která zmizí ještě před ránem jako tokajské víno 
 
a ty mě neposloucháš promiň 
už jste se na všem domluvili se zimou 
už nejsi moje severní hvězda 
nýbrž liščí mládě které spí a chce do lesa 
 
* * * 
 
když není doma co číst 
volám babičce 
nyní ji volám v neděli 
20. září zdá se v roce 1964 
a netrpělivě se ptám jestli jsem se už narodil 
 
babička se nediví možná Nejvyšší 
docela ji to baví 
i když jenom praží semínka 
a mně to voní 
 
ne nenarodil jsem se 
ale nač spěchat 
v neděli se rodí 
jenom prostořecí lidé 
chce aby si mě hřeby 
vážily 
 
trochu s babičkou mlčíme 
každý o tom svém 
oba nás bolí srdce 
ale mně je líp protože jsem přeci jen mladší  
 
děkuji babičko kdo jiný by mě 
dnes dojal 
a ona má v očích slzy 
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na zdraví 
děťátko 
 
pokládám sluchátko zdá se mi 
jako bych mluvil s andělem 
každopádně je dobré mít 
aspoň jednu babičku 
 
bylo by potřeba také navštívit 
hrob 
 

 
 

Зустріч друзів-митців у чернігівському Арт-клубі. 
 
* * * 
   Táně 
 
Duše je jako housle: zapadá prachem 
A trpí ve vysokých tónech. 
Ty jsi struna – nemysli na léta, 
Zamiluj se do mě v sobotu. 
 
Duše je jako rým: stále hledá slova, 
Cestuje z básně do básně. 
Ty víš: pohoda je tam, kde nejsme my. 
Nejsme v Paříži ani v San Remu… 
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Odpočiň si – neutrhnu tě jako kytku. 
Mám jenom čupřinu od Odyssea. 
Duše chce totéž, co božstvo, 
Aby se k ní někdo pomodlil. 
 
* * * 
 
Všechny touhy žen po svobodě – 
Jsou nezadržitelné jako vody Golfského proudu. 
Ženy se třesou krásou – 
V noci. Jako Kristus. Nepostřehnutelně. 
 
A budou nekonečné ztráty – 
Nevinné jako výměna prádla… 
Ženy přirostly k pilátům.  
Piláti – to je něco jako vlast. 
 
* * *  
 
Takové netknuté nebe: 
Bojí se svého stínu, 
Do okenice šeptá, že je zázrak, 
Že Ty ještě porodíš boha. 
 
Spím. Dobře se mi spí, 
Když přicházíš ke mně. 
A město žije, jako naposled. 
A pije naši krev. Po troškách. 
 
Někde čeká bíle ráno… 
Kdo je tam, ikono z vitráží?! 
Vím toho o Tobě tolik, 
Až skoro nevím nic. 
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* * * 

Natřeli mě  
jinou barvou 
a teď se cítím 
jako svobodná matka, 
která není ničím vinna, 
ale musí se stydět 
za vše, co se stalo. 
 
Přesto se za toho, 
kdo mě může mít rád 
takovou, jakou jsem, 
vdám 
s ještě větší vášní 
a radostí, protože opravdu 
budu milovat každého z vás: 
 
Jako jedinečného a 
neopakovatelného, dosud 
neposkvrněného a tedy 
obestřeného hlubokým 
a kouzelným tajemstvím. 
Pokaždé vás budu svádět, 
jako vytoužená dívka! 
 
Budu se stávat vámi 
a na všech toulkách 
budete mít kousíček 
mé duše. 
Budu se za vás modlit, 
jako jeptiška, až  
jednoho dne 
 
ucítím, jak se znovudotýkáte mého pružného  
a nezkrotného 
těla. Vždycky budeme 
spolu! A teď si vezměte 
své kufry a vyrazte 
do naší budoucnosti. 
 
Aby se nestalo, 
že se mezi nás 
dostanou nějaké koleje a nástupiště. 
Nezapomeňte: 
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jste nejlepší! 
To říkám já, vaše 
stanice „Černihiv“. 
 

 
 
   З прозаїком Ігорем Недільком у Чернігівському музеї М. Коцюбинського. 
 

 
 

Прага – одне з найчарівніших і найдивовижніших  міст світу.  
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* * * 
 
Eiffelova věž Tvé hrdosti 
někdy dovolí padnout na zem 
osamělému 
lístku-letadélku. 
A tam jsem se ukryl. 
 

* * * 

Drobounkému sněhuláčkovi 
se zdá 
o ženském mléce. 
 
Sen 
 
A byl jsem básník, 
A žil jsem tisíc let… 
A potom – všechno skončilo: 
 
Jen otisky Tvých chodidel  
V písku. 
 

 
 
* * *  
 
Neptej se, zda miluji – dotkni se mé dlaně: 
Je teplá jako moře, které nás v červenci objímá. 
A slova – ta jsou pro věčné: pro ty, kteří už víc nebudou. 
Ještě moc neumím zakládat pohřebiště slov. 
 
Neptej se, zda miluji – ať se Ti zdá o našem moři: 
Je opravdové, jako touha, a svůdné svým vlněním. 
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Slova – to jsou jen ptáci: tak lehko je můžeš ulovit 
V černobílou krajinu zamřížovanou trpkým „sbohem“. 
 
Neptej se, zda miluji – ještě jsme ani nevyšli z moře: 
Ty legrační medúzy jsou upřímnější než ságy o vzniku světa. 
A slova – možná jsou jako kapradina, která se na svátek Ivana Kupala 
Ozývá květem, který ještě nikdo nenašel. 
 
Čekání 
 
Nenapadl sníh – šťastný jako okamžik. 
Kašel mě nepustil. 
A Mozart v pokoji nezní – 
Opojný, jako nepromarněná žena. 
 
Jako Ty, která jsi ještě nepřišla z práce, 
Nesedla sis na okraj postele, 
Neplakala a trošku se nepřitulila 
K jinému dalekému teplu. 
 
A já jsem nepotrestaný a zlý, 
Nejsem svědkem, nýbrž Pilátem těchto muk, 
Nepodají mi smůlu, ale chutný boršč, 
A nepolíbím ústa, ale ruce. 
 

 
 
Танці – світлина фотохудожника Миколи Смілика (м. Ічня на Чернігівщині). 
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* * *  
 
Skončil den, 
skončil rok, 
ty začínáš: 
už jsi nepolíbená, 
ještě jsi nepolíbená – 
bílým tělem  
ani bílým veršem. 
 
Já znovu věřím, 
že je to začátek: 
najednou načisto – 
a bez náčrtu… 
 
vteřiny se chvějí 
jako plamen svíčky 
a někde nad nimi 
se chvějí ústa. 
 

 
 

Імператорський замок Карлштейн поблизу Праги.  
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* * *      
 
Seznámili jsme se  
ve vybydlené kuchyni 
na studentských kolejích, 
ale zdá se mi,  
že jsem tě vždycky znal z chrámu. 
 
Nerozumím modlitbám, 
křižuji se a jsem blažený, 
protože se dívám na Ježíše 
a vidím Tvoji tvář. 
 
Jste si překvapivě podobní! 
Kdo jsi? 
Možná celý život 
ponesu kříž 
toho úchvatného  
tajemství? 
 
Když jsem se do Tebe zamiloval, 
našel jsem Jeho, 
jenže koho z vás mám teď  
milovat víc? 
 
* * * 
 Spadly listy na cestu 
 Spadly, je jim lehko… 
  Taťana Gnědaš 
 
Jednou napíšu  
poslední báseň 
a nedožiji se  
stáří: 
spadnu si na cestu 
s podzimním listím 
a bude mi lehko. 
 
Neměj strach. 
Určitě se přijdu  
s tebou rozloučit, 
 
přivábený 
štíhlou svící 
v chrámu… 
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Dvojníci 
 
Viděl jsem nás oba: ji, podobnou tobě, 
A téměř sebe – jen o deset let později. 
Jakoby někdo předpověděl, nebo právě předpovídá, 
Že na svět přicházejí naši dvojníci. 
 
Přeběhla jim přes cestu černá kočka. 
Ale kde se vzala na pláži? 
Žena byla tak osmahle zralá! 
Viděl jsem: on miloval ji a ne kteroukoli. 
 
Zdá se, že měl víc šedivých vlasů. 
A bolest v očích a stáří v chůzi. 
Možná jí taky v noci psal básně: 
Nemohl ji zradit, ani ztratit v životě. 
 
Viděl jsem je oba – něco mě lákalo přiblížit se: 
Někam za horizont jen tiše nahlédnout. 
Podívala se mým směrem – na bílý oblak, 
Který nás teď musel odloučit deštěm. 
 
 
* * *  
 
Život je vratký, jen část mě samotného, 
A moje sny jsou věčné a rozkované. 
Odvážlivec, který se do nich někdy ponoří, 
Se stejně nic o životě nedozví, 
Přijde do jiného jsoucna. 
 
A já mám na sůl a na chleba, 
A ženu – na všední den i svátek, 
Ikonku pro Toho, kdo ponořen do myšlenek zaspal,  
Dokončená svatozář plic naplněných krví, 
A básně, kterých je málo. 
 
Neprosí hlas, nevolá bídu 
Ta tělesná myšlenka a nohy – 
Moje svaté nohy pekelně duní, 
Ale to není důležité, pokud půjdu. 
Jsem vždy připraven na cestu. 
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* * *  
 
Je mi podivně: 
namaloval jsem slunce 
a ono hřeje. 
 

* * *  
 
Je mi těžko: 
padají hvězdy  
a mně došla přání. 
 

* * * 
 
Je mi dobře: 
krásně kvete šrucha 
na mém hrobě. 
 

 
 
Олег Шупляк. Портрет Тараса Шевченка. 
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* * * 
 
Na stříbrné dlani věčnosti 
si malé děvčátko 
rozčesává vlásky 
měsíčním hřebínkem 
a ve vrtošivém zrcadle 
není její obličej 
Vidí své oči    
a vrásky 
neznámé 
Ženy. 
 
 
* * * 
 
Na ostrově, 
dalekém, jako slzy Evy, 
sevřeném v náručí 
bílých skal tak oslnivých, 
že je možné zachytit 
horizont, dokud nepláchne do moře,  
našla azyl  
hudba 
Aby porodila 
Muže 
a Ženu 
 
 
* * * 
 
Žijte dlouho 
pište málo a z hříchů 
neobviňujte Nebe. 
 
 
* * * 
 
Zaplakala krasavice 
a korálky  
na řasách 
ohnuly  
duhu 
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* * *  
 
Lidé, 
ztište se, prosím,  
není slyšet moře! 
 
* * * 

Stařičká kytara 
v koutě 
stojí vratce 
jako malé dítě. 
 

 
 
Ічня: з колегами – Станіславом Маринчиком та Віталієм Шевченком.  
Спасо-Преображенська церква. Класик-земляк Олекса Стороженко. 
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* * * 
Jenom déšť a Ty – jsi krásná! 
Tak stvořil mi Tě dnešní den. 
Znal jsem tě sto let před lijákem... 
Sebe bych radši neviděl. 
 
Zírám jak dítě z kolíbky 
Jak mnich co prvně spatřil chrám. 
Jen déšť a – nebe na dosah, 
Tomu tvůj pohled nevydám. 
 
Svátečně je mi, když jsi tu, 
Když vidím víc, než malíř aktů! 
Hustý déšť s tvýma očima 
Z nichž hltám každou kapku.  

Z ukrajinštiny přeložili Petr Ch. Kalina a Milan Hrabal  
 

 
 
Ічня: нагородження Юрія Пероганича і Тетяни Череп-Пероганич. 
Чудова Воскресенська церква. Вокзал залізничної станції «Ічня».  
 

   



 114 

Teťana Dzjuba  
 
* * * 
 
Den odešel nádražním blázincem – 
a stíny se prodloužily jako koleje, 
jež vedou do slepé ulice noci. 
Přecházejí je ženy, 
rozdrcené anny kareniny, 
zbavené problémů 
jen do rána. 
 
* * * 
 
A bude ticho barvy naděje, 
a bude klid barvy štěstí, 
a spadne jablko a rozpadne se vedví, 
jeho poloviny sní šťastní milenci, 
a za stromem přehlédnou uplakanou Evu, 
která proklela svou někdejší avitaminózu.  
 
* * * 
 
Čas prosákne solí, 
jako písek z nejstarších hodin, 
 
Pálí, spaluje, drásá. 
A potom zaniká, rozpouští se, 
stává se mořem, 
v němž se tak pěkně houpá 
na vlnách vzpomínek. 
 
Škoda, že jen nakrátko, 
protože lidé žijí na pevnině. 
 
Kde je moře, je i sůl… 
 
* * * 
 
Princezny vždycky připadly hlupákům, 
praví lidová 
moudrost. 
 

 



 115 

* * * 
 
Vytáčím čísla, 
která znám zpaměti, 
V době, kdy nikdo nezvedne sluchátko. 
Jen tehdy mohu uslyšet to, 
po čem tak dlouho toužím. 
 
* * * 
 
Režisér přitluče na jeviště 
minci 
a pokolikáté už 
začne 
divadelní  
sezona. 
 
Ale najednou 
se ve scénáři 
Nejvyššího režiséra 
všechno poplete.  
Kde vždycky platilo: 
ty jsi v hledišti – 
já na jevišti,  
je to teď přesně naopak. 
Už nás nebude dělit rampa 
životních konvencí… 
 
Nezačneme znepokojovat stíny 
klasiků, 
ty  
mě 
nebudeš nazývat 
Ofélií, 
a z písmen not 
sestavíš obyčejné jméno, 
abys v něm zaslechl 
skrytou hudbu. 
 
Zahraji ti své mládí, 
ty mě zahraješ svou věrnost, 
příroda čtyřikrát přemaluje 
kulisy… 
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Potom zůstanou jen listy, 
jako vstupenky na staré 
představení 
stažené z repertoáru 
 
 
fotky, sníh zrezivělý 
jako nepoužité plakáty, sešlapaná bolest, 
rampa a ještě trocha času, 
 
dokud nás navždy nerozdělí 
opona. 
 

 
 
    Прага: Національний театр і Старомістська площа. 
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No men nescio     
 
Být pronajímatelem opuštěných jeskyní, mušlí, pláství a kobek tohoto města. 
Zanechávat otisky těla v měkkých křeslech, značky na podlaze a lepkavé hlíně, 
vytvářet podobenky a pokaždé potvrzovat svou schopnost mizet. Pociťovat 
fyzickou přítomnost v přeplněných vlacích. Prohlížet si rozpisy v zrcadlech, osobní 
zobrazení na cizích plátnech. Klonovat rána-dny-večery-noci, dokud se neobjeví 
schopnost nezanechávat otisky na skle, stopy ve sněhu a dech na zrcátku.  
 
 
 
Rybářská a lovecká sezóna 
 
Letky potěru přeskakují nebe, hlouběji, než dosáhnou udice a mělčeji, než je 
sluneční den. Hejno stříbrných ptáků přelétává déšť, výše než zrnka šustivého 
opadávání, níže, než je touha Ikara a dne. Tady, ve městě, které je cítit letadly a 
gumou, začala rybářská a lovecká sezóna. 
 
 
 
U kláštera bosých karmelitánů 
 
Houževnatě zas a znovu budu opakovat modlitbu, 
jako bych už pokolikáté vytáčela potřebné číslo: 
„Vyslyš mě, Bože, vyslyš…“ 
V kostele na břehu řeky 
Mezi pokořenými hrdými šlechtičnami, 
se siluetami hořících svíček, 
obklopených ze všech stran. 
A drsné napnuté žíly se budou táhnout až k tobě, k řece. 
A přetrženy budou hledat úlevu ve vodě, 
kde na lodičkách z listů odplouvá podzim, 
který za sebou spálil mosty 
purpurovými božími soudy. 
 
A ještě nedávno se zde jako šupiny třepotaly 
pružné a dovádivé modré letní dny, 
lovené na udice městských antén. 
A na podzim puštěná skořápka kraslice  
se chopila vesel vodními liliemi. 
A ty ses můj Bože nenápadně objevil, 
když jsi přišel večer do kostela 
na onom břehu řeky. 
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* * *  
 
chorály podzimu na ulici Bitvy o Lvov  
soumrak Evropy příchuť kávy 
rezidence myšího krále 
(předci lvovských myší se zde přihlásili k pobytu 
ještě za Polska a za Rakouska) 
kterého kamení lvi neloví 
naše setkání je náhodné s duhou na nebi 
má samota s kovanými růžemi pod nehty 
tady se zastavují hodiny 
a unavení atlanti a karyatidy 
nedokážou udržet veteš 
vedle přísného kostela františkánů 
tvůj úsměv na mé dlani 
dech podzimu svěží jako srpen 
několik století – drobky, které vyzobou holubi 
ale proč jen já  
tak jako ezoterici co na dálku poznají čarodějnici 
pociťuji blížící se rozloučení 
 
 
 
* * * 
 
Země potažená krustou  
zetlelého chladu 
v předtuše 
nových reinkarnací 
Škrobový dotek 
pannen 
se touhou po jarních půvabech 
roztrhl ve švech 
 
Rozechvělé oči hvězd 
se zeleně vlévají do zeleně chlorofylu 
a prsty namočenými v zelené třeme 
podkovy úst a stopy baroka 
 
V okamžiku nestálém 
jako tanec zelených hádků  
za vylekanými řasami 
utichl zelený hrad 
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* * * 
 
To je sen. Slunce. 
Únos nevěsty. 
Ptáci slétají  
ze svatebního chleba. 
Rodiče snoubenců svazují, 
cesta vytahuje 
z rukávu 
poslední trik. 
 
To je sen. Slunce. 
Únos nevěsty. Muzikanti 
lijí žlutavé  
světlo 
do tance odhaleného 
osleplého, 
a nevěstou je zima. 
 
To je sen o slunci. Bez opomenutí  
jej obkreslí zmrzlý den. 
Pod skořápkou ořechů 
rentgenový snímek plic. 
 
To je slunce. Slunce hraje smíchem. 
Tchýně přinášejí juchtové střevíčky… 
Ukřivděně utíkají 
záškodníkovi pod rukou. 
 
* * * 
 
Na iplikátor borového lesa 
Slunce přitisklo vychladlé paprsky 
Aby se vyléčilo ze zimy 
 

Z ukrajinštiny přeložili Petr Ch. Kalina a Milan Hrabal  

    



 120 

 
 
         Празький Град на пагорбі. Вхід на Карлов міст. 
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Прага: Карлов університет (будинок XVII століття) і Вацлавська площа. 
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Грабал Мілан (Чехія) – письменник та перекладач. Народився у 
1954-му році в чеському  Варнсдорфі, де постійно мешкає. Після закінчення 
господарської школи у місті Чеська Ліпа трудився економістом, пізніше – 
завідувачем відділу освіти та культури міської ради у Варнсдорфі. З 2007-го 
працює у музичному відділі міської бібліотеки Варнсдорфа. Також завідував 
поетичною студією «Doteky» («Дотики»). У 1990–2003 рр. був редактором 
літературного часопису «Psí víno» («Дикий виноград»). Мілан Грабал – 
співорганізатор популярних літературних конкурсів для дітей і дорослих у 
Варнсдорфі, член кількох літературних об’єднань, зокрема Чеського центру 
міжнародного ПЕН-клубу та Товариства чеських письменників.  

Поет, прозаїк та перекладач (перекладає передусім із серболужицької 
мови). Видав кілька резонансних антологій, наприклад, антологію сучасної 
серболужицької поезії «Jazyk, jímž porozumíš větru» («Мова, якою ти зможеш 
зрозуміти вітер); був редактором понад 60-ти публікацій. Автор одинадцяти 
збірок віршів, книжки оповідань та збірки для дітей. Дебютував у 1981-му 
році книжкою «Sólo větru» («Соло вітру»), яка вийшла у Північночеському 
видавництві в Усті над Лабем. Його поки що останню поетичну книжку – 
цикл віршів «Cestou bolesti a víry» («Шляхом болю та віри») перекладено 
кількома мовами, зокрема, серболужицькою, німецькою та англійською. 
Член Міжнародної літературно-мистецької Академії України. 
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Петр Каліна (Чехія) – доктор мистецтвознавства. Народився у 1978 
році у Брно (Чеська республіка), де постійно живе. Здобув спеціальності 
«українська мова та література» і «музикознавство» в університеті імені 
Масарика у Брно. Тепер працює викладачем та науковим співпрацівником у 
цьому ж вузі. Під час навчання й аспірантури побував декілька разів на 
стажуванні в Україні – у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка та Львівському національному університеті імені Івана 
Франка.  

У своїх наукових статтях, які виходять чеською, українською, 
німецькою, англійською та польською мовами, він найчастіше звертає увагу 
на найрізноманітніші феномени історії української музики та на українсько-
чеські музичні й літературні взаємини.  

Петр Каліна – член президії Чеської асоціації україністів та Чеського 
музикознавчого товариства. Як перекладач художніх текстів, орієнтується 
передусім на новітню українську літературу (Тетяна і Сергій Дзюби, Софія 
Андрухович, Андрій Бондар, Анатолій Дністровий та ін.).  

Член Міжнародної літературно-мистецької Академії України. 
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Чуваською переклала Лідія Філіпова 
 
Сергій Дзюба 
 
*** 
Ĕмĕрлĕхĕн кĕмĕл ал тупанне пăхса 

пĕчĕк хĕр пĕрчи 
уйăх çутипе çӳçне турать, 
асамлă тĕкĕрте 
хăй сăнне курмасть:  
 
Унта – 
палламан хĕрарăмăн 
пĕркеленчĕклĕ пит-куçĕ.  
 
*** 
Ева куççулĕ евĕр 
аякри утрав çинче 
инçет анлăшне 
тинĕсе тарман чух тытас евĕр, 
шап-шурă тусен çирĕп ытамĕнче 
 
кĕвĕ-çемĕ тĕнчи 
хӳтлĕх тупрĕ –  
Арçынпа Хĕрарăма калăпларĕ. 
 
*** 
Пурăнсамăр вăрах, çырăр сахалрах,  çылăхăмăрсемшĕн 
Тӳпене ан ятлăр,  
 
*** 
Хĕр-пике йĕрет: 
куççульлĕ куç тĕкĕсем 
асамат кĕперне асамларĕç. 
 
*** Çыннăмсем,  
тархасшăн: шăпрах – 
тинĕс сасси илтĕнмест. 
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*** 
Кĕтесри 
кивĕ гитарăна, 
пĕчĕк пепке тейĕн, 
тăма йывăр. 
 
Тетяна Дзюба 
 
*** 
Иртрĕ вокзал шавĕпе тулнă кун –  Çĕр ытамне çитерекен  
мĕлкесем: рельссем евĕр, вăрăм. 
Вĕсем урлă вĕтелнĕ анна каренинăсем каçаççĕ, 
Тĕрлĕ ыйту-нушаран вĕсем 
Тул çутăличчен кăна хăтăлаççĕ. 
 
*** 
Шăплăх – шанчăк тĕсĕллĕ, 
Канлĕх – телей тĕсĕллĕ. 
Икке пайланса панулми ав ӳкет.  
Юратакансем ăна астивеççĕ, 
Тĕмсем хыçĕнче авитаминоза  
Ылханса йĕрекен Евăна курмаççĕ. 
 
*** 
Ĕмĕрхи сехетрен хăйăр сăрхăннă евĕр. 
Вăхăт тăвар евĕр юхать. 
 
Хĕртет: çунтарать: ыраттарать, 
Унтан çухалать – тинĕсе çаврăнать, 
Аса илӳ хумĕсем çинче 
Ярăнасшăн тейĕн. 
 
Шел: вăрахлăха мар, Çынсем çĕр çинче пурăнаççĕ,  
Тинĕсе тăвар вырăнне хураççĕ.  
 
***  
Халăх ăс-хакăлĕ 
патша хĕрне 
айвана качча парать. 
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*** 
Шăнкăравлатăп. 
Пĕлекен телефон номерне çавăратăп. 
Пĕлетĕп – пулмĕ хурав. 
Кун пек чухне вара 
Тахçан илтес килнине тинех илтетĕн. 

 
Чăвашла Лидия Филиппова куççарнă. 

 

    
 

Філіпова (Михайлова) Лідія (Чуваська Республіка, Російська 
Федерація) – письменниця, журналістка, громадський діяч. Народилася 23 
травня 1967 р. в селі Сеспель Канашського району Чуваської Республіки. 
Землячка видатного чуваського поета Михайла Сеспеля, похованого в місті 
Остер Козелецького району Чернігівської області.  

Закінчила Сеспельську середню школу (1984), історико-філологічний 
факультет Чуваського держуніверситету (1989). Працювала перекладачем 
газети «Белебеевские известия» (Республіка Башкортостан) (1989-1990), 
заступником головного редактора чуваської республіканської газети «Урал 
Сасси» (Республіка Башкортостан) (1991-1994); кореспондентом відділу 
хроніки, освіти та соціології; відділу культури і міжнаціональних відносин 
республіканської газети «Хипар» (Чуваська Республіка) (1994-1998); 
редактором головної редакції інформаційних та публіцистичних програм 
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Чуваського радіо ДТРК «Чувашія» (1998); головним редактором газети 
«Вести Альма матер» (1999-2001), «Ульяновец» (2001-2011) Чуваського 
держуніверситету; з лютого 2011 р. – редактор відділу журналу «Тёван Атёл» 
Видавничого дому «Атал-Волга», з вересня 2011 року – директор (головний 
редактор) газети «Республіка» Державної Ради Чуваської Республіки.  

Авторка одинадцяти літературно-публіцистичних книжок чуваською та 
російською мовами. Лідія Філіпова – кандидат філологічних наук, доцент. 
Член Спілки журналістів і Спілки письменників Російської Федерації та 
Чуваської Республіки. Заслужений працівник Чуваської республіки. Член 
Міжнародної літературно-мистецької Академії України.  

 

    
 
Чебоксари – столиця Чуваської республіки. Пам’ятник Нізамі. 
Персонажі Ільфа та Петрова – Остап Бендер і Кіса Вороб’янинов.  
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Чебоксари: церква, мечеть «Булгар», національна бібліотека, драматичний театр,  
Чуваський національний музей, каплиця Георгія Побідоносця в мікрорайоні «Байконур». 
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Шведською переклав Сограб Рагімі 

Serhij Dezyoba   

* * * 

på evighetens silvriga handflata 

kammar en liten flicka 

sitt hår 

med en båge 

och i den föränderliga spegeln  

ser hon inte sitt ansikte 

 

där plötsligt hennes ögon 

och kvinnans rynkor 

obekanta 

 

* * *  

I en ö  

som är lika avlägsen som Evas tårar 

som har kramat klippor vita som snö 

så du kan fånga horisonten  

om den inta flyr till havet 

där fick musiken skydd 

tills den skapade 

mannen och kvinnan 
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* * * 

Lev länge 

skriv lite 

och skyll inte era synder 

På universum. 

 

* * * 

den gråtliknande sönheten: 

ögonfransar 

formade de hängande tårdropparna 

till en regnbåge 

 

* * *  

Kan jag be om lite tystnad 

havets ljud 

hörs inte. 

 

* * *  

I ett hörn en gitarr 

gammal och sliten 

står stadigt 

som ett barn. 
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Tetyana Dezyoba 

* * * 

Av tågets ljud avlägsnade sig dagen 

och skuggorna förlängdes som rälsen 

som leder till nattens återvändsgränd. 

kvinnorna passerar den 

som den posatde Anna Karenina 

att friheten från världsliga ting 

har bara garanterat till morgondagen. 

 

* * * 

Och tystnad kommer att ha samma färg som hoppet 

och lugnet ha samma färg som lycka 

och äpplet kommer att falla och gå i bitar 

de lyckliga kärlekparen kommer att äta de två äppelhalvorna 

och från grenarna kommer de inte att se den gråtande Eva 

då hon förbannar sin vitaminbrist 

 

* * * 

Tiden faller som salt 

som gruset i en gammal timglas 

 den bränner, överhettar, retar 

och sedan avlägsnar sig, löser upp sig 

och blir hav 
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som i dess minnes vågor  

kan man röra sig fritt 

det är synd att det inte dröjer så länge 

ty människor lever på jorden 

var är havet salt... 

 

* * * 

Alltid gav de princessorna till de dumma 

detta kallade de 

rikets ödesmakt. 

* * *  

Jag ringer  

till de som jag kan numren utantill 

när ingen svarar 

hör jag då  

det som jag länge velat höra. 

översatt till svenska av Sohrab Rahimi  

   
       
       Стокгольм: Королівський драматичний театр і Королівська опера. 
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Стокгольм: Ратуша та Королівський палац.   
 

 
 
 



 134 

  
 

Рагімі Сограб (Швеція) – іранський поет, перекладач. Народився 
1962 року (походить з Есфагану). З 1986-го живе у Швеції. Публікує свої 
поезії з 1989 р. у шведських літературних журналах, сприяє розвитку 
іранських літературних журналів діаспори. У 1996-1998 рр. був редактором 
перського періодичного видання «Асар». Також пише вірші, критику та есе 
шведською; є членом Swedish Writers’ Association, Swedish Critics’ Centre, the 
Centre of Literary Translators of Sweden.  

Перською вийшли поетичні книги Сограба Рагімі: «Дім снів» (1995), 
«Зіпсовані ядра часу» (1996), «Білий бальзам (Клаустрофобія тіла)» (1998), 
«Лист для тебе» (2006), «Геометричний закон меланхолії» (2011). Також він 
видав шведською мовою роман-спогади «Бібліотекар війни» (2011).  

Сограб Рагімі – лауреат Міжнародної літературної премії імені Миколи 
Гоголя «Тріумф» (Україна, 2013). Член Міжнародної літературно-мистецької  
Академії України. 

Чоловік іранської поетеси Азіти Кагреман.  
 
Посприяла: 
 
Кагреман Азіта (Швеція) – іранська поетеса. Народилася 3 квітня 

1962 року в іранському місті Мешхед. З 2006-го мешкає в Швеції, зараз живе 
в місті Мальме. Член Спілки письменників Ірану та шведського ПЕН-клубу. 
Авторка шести книг мовою фарсі й однієї збірки шведською. Перекладає 
англомовну поезію. Лауреат Премії принца Вільгельма від шведського ПЕН-
клубу (2013) та Малої Нобелівської премії – Міжнародної літературної премії  
імені Людвіга Нобеля «Будон» (Удмуртія, 2014).  

Член Міжнародної літературно-мистецької Академії України.  
Дружина іранського поета Сограба Рагімі.      
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Стокгольм: Ріксдаг і площа Густава Адольфа.   
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Юкагирською переклав Микола Курилов  

Сергей Дзюба (Сергій Дзюба): 
          Оригінал: 

* * *  

         Живіть довго, 

пишіть мало 

і не звинувачуйте Небо 

у гріхах. 

Коментар перекладача: 

Вірш – цілком зрозумілий, але мене зацікавили останні рядки: «і не 
звинувачуйте Небо у гріхах», які перегукуються з юкагирською приказкою: 
«Хуруул ньиҥиэ вэрвиитэм», тобто небо за тебе вболіватиме, тож надто не 
прибріхуй, поводься гідно.  

Переклад:  

* * *  

          Эньҥик иитнэҥ, мааруолнэҥ, 

          ньимэлэсҥик льукуолнэҥ  

         эйк суусээйк туҥ ча адьэл – 

        «Хуруул ньиҥиэ вэрвиитэм…»  

 

Підрядник: 

* * * 

          Живіть довго, щасливо, 

           Але пишіть мало. 

          Чи облиште це заняття, 

          Щоб Небо не переживало. 
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 Оригінал:  

* * * 

          Люди,  

          будь ласка, тихіше, – 

          не чути моря.     

Коментар перекладача:  

Юкагирською мовою (а я все-таки ріс із батьками, які дотримувалися 
етикету й взаєморозуміння з людьми та Природою) я назвав вірш «Эудийэ-
пурга». З морем-океаном ми зіштовхуємося нечасто, а ось його дихання у 
вигляді сильних вітрів, віхоли, – зазвичай відчуваємо. Та й люди гинуть… 
Тому цей вірш Сергія Дзюби викликав у мене саме таку асоціацію, а не моря, 
біля якого можна відпочити.  

 

Переклад:  

          Эудийэ 

          Аарэйҥик, чии, мөндьиэ э: 

          Чаул Хайчиэ а арэ,  

          Исэ митинь эдьилэ 

          Кэчим, о, Хойл, амуорэ…  

 

Підрядник: 

* * * 

Тихіше, люди, послухаємо 

Дихання моря-океану, –  

Можливо, нам пожити 

Воно дозволить.  
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         Оригінал:  

* * *  

В кутку гітара, 

старенька-старенька, 

як дитина, 

стоїть важко. 

 

Коментар перекладача: 

Переклади віршів Сергія Дзюби я зробив римованими. Однак їх зміст 
дещо змінився відповідно до світовідчуття юкагирського народу й реалій 
нашого життя. Наприклад, у юкагирському домі-німе, схожому на чукотську 
ярангу, немає кутів; та й не ставлять бешкетників-дітлахів навіть біля стіни 
такого дому, адже стіна у нас – це теж своєрідна панорама… Хоч, звісно, у 
деяких народів така традиція є. Отож, коли я бачив самотньо похнюплену 
гітару (скажімо, у оленярів в тундрі), то й сам мимоволі порівнював її  з 
печальною фігуркою дитини.   

 

Переклад:  

         Нимэн ньу ҥурэ э 
         Уокааниэ дитэ 
         Китаара уттэч 
         А уолэр, о, йуо а...  
 

Підрядник: 

         Коло стіни дому-німе, 

         Мов маленьке дитя, 

        Гітара, мабуть, стомилася 

         Так довго стояти… 

 



 139 

Татьяна Дзюба  (Тетяна Дзюба) 
Поезію пані Тетяни я намагався перекласти, як юкагир, котрий трохи 

знайомий із цивілізацією – на рівні хоча б 80-х років минулого століття. І з 
цієї точки зору сучасна міська урбанізована поезія центральної Росії, а також 
України, адже йдеться про переклад з української, – складніша. У зв’язку з 
цим, згадаю про переклад Ю. П. Кузнецовим вірша одного кавказького поета, 
з підрядника якого він створив прекрасну поезію про те, що поки ніхто навіть 
іржавого гвіздка ще не взяв із собою на той світ… А кавказець писав про 
патологічне прагнення до багатства можновладців, які все одно нічого не 
візьмуть із собою після смерті… Так отож мені, як перекладачеві, хотілося, 
щоб чудові вірші Тетяни Дзюби були зрозумілі кожному юкагирові. 

 

Оригінал:   

* * * 

Час просочується сіллю, 

Як пісок із найдавнішого годинника, 

 

Пече, випікає, ятрить. 

А потім даленіє, розчиняється, –  

І стає морем, 

У якому добре гойдатися 

На хвилях спогадів. 

 

Шкода тільки – недовго, 

Бо люди мешкають на суходолі, 

 

Де море – сіль...  
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Коментар перекладача: 

У юкагирів, так само, як і в якутів, фактично відсутнє поняття часу та 
годинника. Втім, цей вірш Тетяни Дзюби викликає асоціацію, близьку до 
міркувань юкагирів. Проте солоною буває й кров, адже народи Півночі часто 
п’ють кров забитих оленів…   

Переклад:   

Уучичэ лэйриил иральань –  

          Суоль дитэ тудэл вальдич... 

          Тан амуотэй, лээйричил –   

     өлдьэ э са анэл бан:      

          Суольньэй чаул лауйэ а, 

          Муорхуонь льиэ – чуҥдэ а: 

          Чиидэдьил ууй – лукул а. 

          Мит чиэмэ суоль а паруонь, 

          Мэ кинльэ, моорхуонь – то уонь… 

 

Підрядник: 

Про минуле згадувати нелегко,  

Коли сіль іноді пече та ятрить. 

А коли пригадуєш хороше, 

То морем, наче в човні, пливеш. 

Правда, лише подумки: 

Люди мешкають на землі,  

Хоч кров у них – солона,  

А в декого вона – пересолена…          
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Оригінал:  

* * * 

Дзвоню по телефонах, 

Номери яких знаю напам’ять, 

У час, коли ніхто не підніме трубки. 

Тоді тільки можна у них почути те, 

Що хочеш почути так давно.  

Коментар перекладача: 

Чудово! Цього вірша Тетяни Дзюби я переклав точно за текстом. 

Переклад:  

Телепуоннаанунуҥ: 

Курильиимэ чииҥинь – 

Эл мэньҥу… 

Таҥниги мөримэҥ 

  эл монуол ханьинэҥ 

аруупэ… 

 

   Пам’ятник мамонту в Республіці Саха (Якутія). 
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Курилов Микола (Республіка Саха) – член трьох професійних 
спілок: письменників, художників та журналістів. Пише вірші, прозу, твори 
для дітей і фантастику юкагирською, російською та якутською мовами. 
Автор багатьох художніх книг і кількох підручників для юкагирської школи. 
Працює редактором юкагирських програм Національної телерадіомовної 
компанії «Саха». Юкагири, яскравим представником яких є Микола Курилов, 
– один із найдавніших та нечисленних народів Північного Сходу Азії, що 
належить до угро-фінської мовної групи. Сьогодні у всьому світі налічується 
трохи більше тисячі юкагирів. Власна писемність у них з'явилася тільки в 
1982 році. Однак із юкагирів ще в 1930-і роки вийшов перший письменник і 
вчений, представник народів Крайньої Півночі, – Теккі Одулок. 

  Місто Якутськ.           
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     Якутськ – столиця Республіки Саха (Якутія). 

    
 

  
 
        Республіка Саха вважається найбільшою адміністративно-територіальною 
одиницею в світі (за площею – більша, ніж, наприклад, Казахстан та Аргентина).  
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    Роботи юкагира Миколи Курилова «Налякані олені» та «Пісня рибалки».  
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      Роботи юкагира Миколи Курилова «Спогади дитинства» і «Завірюха».  
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З якутської переклав Іван Мигалкін (Республіка Саха) 

СЕРГЕЙ ДЗЮБА 

* * * 

Ула±ата кістμбэт киэІ куйаар 
ҐрμІ кімμстμІμ ытыґыгар 
Кыракый кыысчаан батта±ын оІостор 
Тунал ый тараа±ынан 
Уонна сиэркилэтигэр кірμммμтэ 
Бэйэтин оннугар: 
 
Мыччыстыбыт сирэйдээх 
Сааґырбыт Дьахтар 
Санаар±аабыттыы олорор. 
 

* * * 

Санаа тиийбэт 
 муора ыраах арыытыгар, 
Хара±ы саатырдар 

маІан μрдμк очуостар 
сэрэнэн кууґаллар 

Ева хара±ын уутунуу 
Сырдык са±ахтары, 
Эґиги симэлийэ саґымаІ, 
Муора уутугар бытарыйан тохтумаІ. 
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Онно дьикти музыка баар – 
Эр Киґини уонна Дьахтары 
Айбыт кμμстээх имэІ. 
 

* * * 

Уґуннук да олор, 
А±ыйахта айбыккар 
Јрμμ буруйдаама 
Ыраах баар кμіх халлааны. 

 
* * * 

Ытаабыт кырасаабысса 
Кыламаннарыттан тохтор харахтарын уута 
О±уруо тиґигин тμґэрэн 
Ойон тахсар кустугу абылаата. 

 
* * * 

Дьоннор, чуумпуруІ дуу, – 
Иґиллибэт буолла 
 муора бааллырар суугуна. 

 
* * * 

Ыараханыан, 
Кырачаан о±о ата±ар турарыныы 
Муннукка умнуллубут гитара±а. 
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ТАТЬЯНА ДЗЮБА 

 
* * * 

Кμммμт бμттэ вокзал кμйгμірμнэн –  
Кμлμктэр рельсэлии уґаатылар 
Тμлэй тμμІІэ тириэрдэн, 
Анна Каренинаттан бары іртμнэн 
 харахха быра±ыллардыы симэлийэн. 
Олох ыарахаттарын, уустуктарын 
СарсыардааІІа диэри эрэ быґааран 
Аныгы дьахталлар аалыІнаґаллар. 

  
* * * 

Эрэл сырдык чуумпута кэлиэ±э, 
Ыраас μірμμ уоскулаІа кэлиэ±э, 
Яблоко тμґμі икки аІы хайдан, 
Ева ытыы туруо±а – хойуу лабаа±а саґан, 
Таптаґар уоллаах кыыска ымсыыран 
Минньигэґи амсайбат аналыттан. 
 

 * * * 

ТμІ былыргы чаґыы кума±ыныы 
Бириэмэ сотуллубут тууґунан, 
Сытыытык аґытар ол бааґырдан, 
Сотору уостар симэлийэн 
Муора±а ілгімнμк кутуллан. 
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Кини долгунугар хачайдана 
Ахтыылар, санаалар кэлэллэр. 
 
Хомолто – адьас кылгас тμгэІІэ, 
Дьоннор олороллор Сир Ийэ±э, 
Туустаах муора – ханнаный? 

 
* * * 

Акаары, аІала дьоІІо – 
Ананаллар сарыыссалар, 
Дьэ, оннук – норуот муудараґа. 

 
* * * 

Нμімэрдэрин нойосуус билэр 
Дьоммор телефоннуубун, 
То±о эрэ, хайалара да ылбат. 
Уруккуттан истиэхпин ба±арарбын 
Кинилэр онон хардарар курдуктар. 
 

Саха Республикатын народнай поэта   
Иван МИГАЛКИН украиналыы тылтан кіІμл тылбааґа. 
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Мигалкін Іван (Якутія) – відомий якутський поет і перекладач. У 

молодості закінчив Літературний інститут імені Максима Горького, 
працював у різних російських і якутських виданнях. Автор тридцяти книг. 
Голова Спілки письменників Республіки Саха, народний поет Якутії.  

 
На світлинах: исиах – найбільше народне свято в Якутії (свято літа). 

Проводиться на честь божеств айии та відродження природи. Зображено 
обряди годування вогню та осуохай. Свято супроводжується моліннями, 
щедрими пригощаннями. Люди п’ють кумис, танцюють, змагаються.   
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     Ріка Амга. Північний олень. У дорозі. Коні. Білий ведмідь. Рожева чайка.   
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Вулиці Якутська. Вежа острогу (1683). Пара стерхів. Двобій. Герб «Північної країни».  
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Роботи Миколи Курилова «Олені пращурів» і «Моя батьківщина – тундра!» 
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Японською переклали Хіроші Катаока та Наталія Бортнік 
 

Дзюба Сергій 

 
 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
(«На острові…»)  

 
* * * 
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(«Живіть довго…»)  
 
* * * 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

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

 
 

 
 

 
 
 

(«В кутку гітара…»)  
 
* * * 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

Токіо: телевежа та Небесне древо.  



 157 

Дзюба Тетяна   

 
 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

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

 
 

 
 
 

(«Дзвоню по телефонах…»)   
 
* * * 
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Катаока Хіроші (Японія) – перекладач, кандидат філологічних 
наук, викладач кафедри китайської, корейської та японської філології 
Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. Народився в 1969 року в місті Осака, Японія. У 1994-му закінчив 
університет Тенрі в префектурі Нара (фахова спеціальність – російська мова 
та література). У 1996 р. вступив до магістратури Осакського університету 
іноземних мов, яку успішно закінчив у 2000 р. (за фахом – російська мова та 
література).  

З  2003 року працює в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка, 
викладає японську мову студентам перших – четвертих курсів і магістрам. У 
2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Художня модифікація 
культур предків в українському та японському фольклорі». Проводить 
компаративні дослідження в галузі фольклористики, японської та української 
духовної культури, досліджує етимологію писемності.  

Член Міжнародної літературно-мистецької Академії України.  
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Бортнік Наталія (Україна) – перекладач, магістр-дослідник 
Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка (спеціальність – японська мова та література). Під час навчання в 
університеті двічі отримувала гранти посольства Японії в Україні та КНУ 
імені Тараса Шевченка для проходження мовного стажування в Японії. Має 
декілька опублікованих у навчальних виданнях перекладів творів давньої 
японської художньої літератури. 

 

             
 
        Будинок уряду в Токіо. Імператорська печатка Японії.  
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Посприяв:  
 

           
 

Бондаренко Іван (Україна) – перекладач, доктор філологічних 
наук, професор, завідувач кафедри китайської, корейської та японської 
філології, заступник директора Інституту філології Київського національного  
університету імені Тараса Шевченка. Народився 6 жовтня 1955 року в місті 
Короп на Чернігівщині. Вищу освіту здобув у Ленінградському університеті. 
Тривалий час мешкав і працював у Японії на посаді професора факультету 
міжнародної культури університету Тенрі (префектура Нара) – одного з 
найвідоміших лінгвістичних університетів держави. Він – автор понад 200 
опублікованих наукових праць, перекладач класичної і сучасної японської 
поезії: «Антологія японської поезії. Хайку. XVII-XX ст.» (2002); «Антологія 
японської класичної поезії. Танка. Ренґа (VIII-XV ст.)» (2004); «Збірка старих 
та нових японських пісень» («Кокін-вака-сю», 2006); «Японська класична 
поезія» (2007); «Сто краєвидів малювали хмари» (2007); «По одному віршу 
ста поетів» («Хяку-нін іс-сю», 2008); «Рьокан. Вибрані поезії» (2008); «Кім 
Соволь. Ясний місяць. Лірика» (2008). Лауреат премії імені Миколи Лукаша 
(2004). Член Міжнародної літературно-мистецької Академії України (з 2014). 

 

          
        
       Вокзал Токіо (вгорі). Головні ворота столиці. Відмітка «Нульовий кілометр». 
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  Небесне древо в Токіо. Голландські купці в уяві японців. Сакурадзима. Журавель.  
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    Сакура в Імператорському палаці. Торії синтоїстського святилища. 
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  Хмарочоси Токіо. Сакура на Фукусимі. Токійський університет. Нагасакі. Осака.  
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Переклади Сергія Дзюби 
 

З болгарської мови 
 

 

 
 
Пейо Яворов (Болгарія) 
 
Справжнє ім’я – Пейо Тотев Крачолов. Народився 1 січня 1878 року, 

помер 29 жовтня 1914-го. Видатний болгарський поет, основоположник 
болгарського символізму. 

  
 
Вірмени 
 
Вигнанці кляті, жалюгідний 
уламок мужнього народу; 
бо діти матері-рабині 
жадали одного – свободи, 
а на чужині – то омана: 
бліді, в занедбанім кварталі 
п’ють, а серця їх тонуть в ранах, 
в сльозах співають і печалі. 
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Забудуть, змучені, в ці миті 
усі поневіряння й втрати: 
в вині ті спогади втопити, 
в розбитих грудях дух приспати; 
поважча голова – ні дому, 
тьмяніє мамина дорога, –  
не чутий в забутті хмільному 
крик про синівську допомогу. 
 
Кати з мечами, бузувіри  
на кожного чатують: люди –  
мов стадо, що втіка від звіра, 
розкидані вже геть повсюди; 
Вітчизну у крові лишили, 
батьківські хати – у вогнях, –  
в далекій чужині – немилі, 
лише в корчму відкритий шлях.  
 
Вони співають, хоч недужі, 
серця їх роз’їдають рани, 
і відчай огортає душі, 
і сльози на очах – туманом; 
вже переповнені від жовчі, 
нуртує в жилах зло безкрає, 
налиті кров’ю їхні очі, 
що помсти кревної жадають. 
 
Їм підспіває завірюха, 
що виє уночі несито, 
їх пісню бунтівну послуха 
і рознесе по світу вітер; 
небес зловіснішає стеля, 
і ніч все більше непривітна, – 
лунає спів в корчмі пекельний 
під віхолу несамовиту.  
 
П’ють і співають, жалюгідні, 
уламок мужнього народу, 
ці діти матері-рабині 
і жертви подвигу-свободи; 
далеко, у чужому «раї», 
нескорені, хоч голі й босі, 
тамують біль за рідним краєм: 
їм ще співається – крізь сльози. 
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Вигнанці 
Призахідне сонце гріє  
червонобокі простори;  
і, стомлене від стихії, 
відпочиває море… 
Несуть корабель так легко  
попутні вітри америк, 
зникає в імлі далекій  
рідний до болю берег. 
 
Колись для шляху додому  
навряд чи настане час:  
води і суші – огроми,  
тож світ буде сном для нас! 
А Вардар, Дунай, Маріца, 
Странджа, Балкан і Пірін 
грітимуть нас, безлицих, 
ніби церковний дзвін. 
 
Повстали супроти гніту,  
здавалось – все до снаги;  
хотіли звести зі світу 
нас зрадники-вороги. 
Судили, карали грізно: 
«Не буде вам вороття…» 
За дорогу Вітчизну 
не гріх віддати життя! 
 
Усе на вівтар поклали:  
заради волі – у бій! 
Але корабель щодалі  
летить, відносить мерщій 
в невідані закордони, –  
вже велетнів-диваків  
із чарівного Афону 
ледь видно, мов крізь віки.  
 
І ми в сльозах накипілих  
знов озираємось ланню:   
«Прощай, наша земле мила!» 
Гасне погляд – востаннє. 
Простягаєм кайдани:  
«О, загублений раю…» 
Час не вигоїть рану:   
«Прощавай, рідний краю!»   
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Президент Слов’янської літературно-мистецької Академії, відома 

болгарська письменниця та перекладач Елка Няголова – на святі Кирила і 
Мефодія з учасниками міжнародного фестивалю «Славянска прегръдка» 
(«Слов’янські обійми», м. Варна, Болгарія, 2014 рік).    

 
Елка Няголова (Болгарія)  
 
«Посіяла любов поміж камінням…» 
 
Поет, прозаїк, перекладач. Народилася 6 липня 1952 року в м. Добридж. 

Закінчила філологічний факультет Софійського університету імені Святого 
Климента Охридського. Автор 18-ти поетичних книжок, а також роману 
«Німі дзвони». Твори перекладені українською, російською, англійською, 
німецькою, французькою, сербською, польською, румунською, грецькою та 
македонською мовами. Сім її книжок видані за кордоном. Лауреат численних 
престижних літературних нагород, серед яких: «Золотий Пегас», «Джерело 
з Білоноги», премії імені Христо Ботева та Дори Габе. В Україні відзначена 
міжнародними літературними преміями імені Миколи Гоголя «Тріумф» 
(2014) та імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» (2015) . 
Зараз мешкає в м. Варна. Президент Слов’янської літературно-мистецької 
Академії, керівник міжнародного фестивалю поезії «Слов’янські обійми», 
головний редактор часопису «Знаки». 
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Мамині руки 
 
Мамині руки пахнуть кропом. 
Дитинством. І теплим хлібчиком. 
Літом. Квітами. Домом. Спокоєм. 
Життя – розплакана свічка…   
 
Мамині руки мене обіймають  
і сон плетуть для моїх онуків. 
І щастя її – таке безкрає,  
коли я серцем рідненьку слухаю. 
 
Мамині руки мене розуміють –  
збираємо зілля гіркого багато… 
Приляжу поряд, і є надія,  
що уві сні побачимо тата. 
 
Мамині руки – з рудими крапочками,  
сором’язливо хова, мов зужите. 
А я не сказала ні разу: «Мамочко,  
вони – наче бджілки, закохані в літо…»  
 
Їх тепло завжди відчуваю  
і в далекій дорозі десь, 
ніби мене пригощає чаєм  
Божа матір з небес. 
  
Квитанція від страховки «любов» 
 
Рятуюся у вірші цім від лиха –  
від ненависті, лицемірства тихого, 
пліток-мурашок, безсоромно «віщих», 
від третього весла, – мені? Навіщо?! 
 
Від сну, де кликала когось печально, 
й зі мною потяги усі нічні кричали…  
Від цих метеликів, вразливо кольорових, 
що не зазнали справжньої любові. 
 
І від усіх фейсбуківських парканів –  
перестрибнувши, знов кульгає пані…  
І хочеться в твоїх долонях жити,  
як хтось зненацька ампутує Літо. 
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Коли гора стає горбом верблюда  
з двома питаннями, яких мені не втнути, 
не чути шепотінь кульбаб незрячих, –  
то й добре, Боже! Може, не заплачу. 
 
Рятуюся від дивовижі долі –  
звикаю, наче зранена тополя;  
грішить мій сон, тривожить, як омана, 
мов голуб, що обманює кохану. 
 
Рятуюсь від видінь: переді мною 
Кареніна перетинає колію,  
гукати марно – голос мій недужий, 
а поїзд наближається байдуже… 
 
Рятуюсь від свого кохання злетів,  
що не під силу музі і поету…  
Сама посіяла любов поміж камінням,  
тепер рятуюся цим віршем, як умію, –  
 
рятуюся? 
рятуюся! 
рятуюся…  
 
Рецепт для четверга 
 
Треба було, аби щось хороше сталось в четвер, 
якщо на порозі життя зупинилась Любов; 
її змерзлий палець на кнопці дзвінка завмер 
в чужому під’їзді, де графіті рани знов.  
 
Любов була в шапці й шарфі, закутано хвора, 
без макраме, несхожа, впізнали б її аби; 
довго сходила – до душі, до стелі, вгору, –  
туди, де спокійно кохалися голуби. 
 
Терпляче зігріла шибку, неначе дитя, –  
безтілесних надій мальовані квіти зимові; 
крізь той монокль на мить поглянула на життя, 
що виймає зіниці, не розписавши брови… 
 
Любов була молодою (їй шаленіти б десь!), 
збирала чужі повчання і власні рани; 
тремтіли її коліна, ніби за світ увесь, 
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і було їй холодно – в четвер, в ту пору ранню.  
 
А внизу – темно, безодні страшний огром; 
стільки східців – і жодного ласкавого звуку! 
Скинула рукавиці й стиснутим кулаком 
у найближчі двері Любов постукала…  
 
Змішаний шлюб 
 
Серед кроків осені – ґречний,  
безмовний жест золотих заграв, –  
молитва від світанку до вечора  
жолудя, який впав. 
 
Ліс – давньогрецький хор –  
вголос повторює…  
Старими стежками ходить 
дерево, вирване з коренем. 
 
І симпатичний мені страшенно  
дух самотній –  
шукає свою наречену 
у царстві осені.  
 
Між грабів-буків хлопчиськом 
на кульгавій нозі стрибає, 
вмить спиняється біля берізки –  
ріднішої вже немає! 
 
Серед гілок – тремтливих струн  
дзвенить осанна, 
вогненним поглядом трубадур 
чарує панну. 
 
Диво-кучері світлі поволі  
пригортають жадані руки… 
Тільки мудрий туман – довкола: 
ані подиху, ані звуку. 
 
Така шалена осінь бува –  
трохи казки чи раю; 
ліс напам’ять учить слова: 
«Я тебе кохаю!» 
 
Птахи прилинуть додому –  
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до бука, берези, дуба…   
Послухать такі б розмови  
у змішанім шлюбі! 
 
Чи, мов хмарина, знов  
з-за океану  
примчить літо з торбиною мов, 
чужих на Балканах… 
 
А поки – жагуча, боса, 
наче моя ровесниця, 
рахує нас нишком Осінь… 
І хреститься. 
  
Нічого особливого! 
 
Нічого особливого!  
Навпаки усе й так ясно: 
розгублені птахи, небеса нещасні, 
і найгірше – непотрібні вірші; 
думки, народжені,  
аби нас вражати, – 
враз, мов ґрати; 
поглядів рать, які кричать,  
коли тихо, –  
лихом.  
 
Нічого особливого! 
На ґанку – світлий перстень світанку, 
по той бік двору – занурений в море: 
на якийсь час звабить нас. 
Ця приблуда – безглузда,  
ряджена, бажана, схована, ризикована, 
просто ковток вина, – Істина.  
Ти, оті – навіщо в житті? Липа… 
Наче хмиз, смолоскипом 
плаха спалахує. 
 
Нічого особливого! 
У поета –  
вулиця, час, планета, 
слід від вогню чи вишні, 
рани від друзів колишніх, 
плач, коли втік від удач, 
прадавні гени,  
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злий ворог, 
спазм у легенях 
Болгарії хворої… 
 
Нічого особливого! 
Безвір’я, безвітря, – 
нічого, що бракує повітря…  
Зима всевладна сама нещадно 
захоплює жменьку людей маленьких – 
несамовито когось зужито; 
штампуєм дамби, мов дифірамби 
з несправжніх літер, –  
аж страшно жити! 
Не буде на біс – ковзаєм вниз. 
 
Нічого особливого! 
Ніяк. Блідий архів – юнак: 
світлина, дата –  
важко розпізнати, 
лиш рама… 
Вся в шрамах душа моя –  
навіжено, шалено кохаю я, 
невпинно, провинно, до крові 
свою подобу шукаю, мов свято, –  
хіба любові буває багато? 
 
Нічого особливого! 
Але любов є: мов королева,  
ходить, лине; ніжно, дитинно 
пальчиками рожевими 
знаки подає. 
Всевишній береже, хоча грішні; 
однак є, тільки закінчуються вже, 
слова – розкішні, як музика Верді, 
прості, відверті: любов, милосердя, –  
хочемо раю, а слова забуваєм. 
 
Нічого особливого!  
Кляті вже вуха наші болять; 
кислотні дощі, мов груші, 
падають рясно в душі, 
і нас трясе – за все… 
Від нових месій – густо: 
голосінням  
жаским, розпусним 
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взяли владу безбожно 
над серцями порожніми. 
 
Нічого особливого! 
Нівроку. На дорогу 
наївний, дужий повіє вітер: 
хай скреснуть душі, 
черстві в цім світі. 
Ховаю вуха, аби не слухать  
лихі промови, під шапкою зимовою, 
бо доконають вщент  
несправжні люди, – мабуть, Вінсент*  
теж не хотів їх чути. 
__________________ 
* Мається на увазі видатний нідерландський художник Вінсент ван Гог. 
 
 

  
 
     З президентом Слов’янської літературно-мистецької Академії Елкою Няголовою 
та українською письменницею Тетяною Винник на міжнародному фестивалі поезії 
«Славянска прегръдка» («Слов’яські обійми», м. Варна, Болгарія, 2014 рік). 
     На світлині справа – Тетяна Винник, Сергій Дзюба та польський поет, перекладач,  
керівник мистецької групи «KaMPe» (котра об’єднує поетів, музикантів, вокалістів 
та фотохудожників) з Великобританії Алекс Врубель на одному із заходів фестивалю 
«Славянска прегръдка» (2014).  
    Відтоді дружба та співробітництво тривають – у 2015-му на фестивалі у Варні 
 отримала почесну літературну нагороду відома українська письменниця, перекладач, 
 доктор наук із соціальних комунікацій Тетяна Дзюба. 
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Павел Мітков (Болгарія): роботи «Соняшники», «Попутного вітру», «Мокра вулиця».  
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З чеської мови 
 
Мілан Грабал (Чехія) 
 

 
 
«І світиться душа – для Тебе!» 
 
Половина  
 
Мрію я про Вас уранці,  
За завісою дощу   
Світ лукаво прокидається. 
Борщу* б…  
 
Знов сьогодні, як учора, 
Може, тисячі років… 
Не дається вірш, от горе, –  
Не вхопив!  
 
Вистига сніданок. Чуда      
Жду, нестримний, наче лань…  
Ваша посмішка – повсюди  
В медитаціях кохань.   
  
Не старіє Мона Ліза, 
Спрагло береже секрет…   
Тільки ж я – не із заліза, 
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Лиш поет. 
 
Тільки-но зберусь до бою, 
А добі уже кінець… 
І молюся я любов’ю,  
Мов чернець. 
 
Знов прокинусь на світанні  
Войовничо молодим…  
Хто жада вогонь кохання,  
Прийме й дим. 
_____________ 
 
* Перекладач дбає про українського читача… 
 
Сяйво 
 
Різдвяна зірка гасне в небі…  
А ми – мов молоде вино! 
І світиться душа для Тебе –  
Гаряча й справжня, мов руно. 
 
І Ти, беззахисно принадна, 
До сяйва горнешся щораз… 
А ніч зітхає безпорадно 
І тихо молиться за нас. 
 
Спів Стіві Вандера*  
 
Високо під дахом  
однієї днини  
серед пилу раптом 
відшукав світлини. 
 
Пам'яті віконця –      
без ошатних рамок, 
де багато сонця, 
юні тато й мама. 
 
Ось хлоп’я у квітні 
зі щемкого раю 
дивиться привітно –  
в душу заглядає.   
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Так необережно  
відкрива завісу…   
спогади бентежно 
крають падолистом. 
 
Кадри линуть стрімко, 
мов чогось боюся;  
а на цьому знімку –   
вже нема матусі! 
 
Зникла там без сліду, 
як снігів навала, –   
в шафі короїди 
нафталін здолали… 
  
На горищі – жовтень, 
мотлох і рутина; 
тут – книжки пожовклі, 
мухи в павутині. 
 
Час вертатись рвучко 
до життя й роботи;  
засина онучка –   
легко, безтурботно. 
 
Прокидаюсь рано 
від страху й сумління… 
чорно-білі рани, 
наче вічні тіні. 
_____________ 
 
* Стіві Вандер – відомий американський музикант, співак, композитор  

та поет. Невдовзі після народження (13 травня 1950 року) втратив зір. Але, 
попри трагедію, захопився грою на гітарі й став знаменитим. Співпрацював 
із Полом Маккартні, Джоном Ленноном, Бобом Діланом, Реєм Чарльзом та 
іншими видатними музикантами. Автор понад 30-ти альбомів. Лауреат 22-х 
премій «Греммі». У 1989 році його ім’я занесено до Зали слави рок-н-ролу. У 
престижному списку 500 найкращих альбомів усіх часів, за версією журналу 
«Rolling Stone», його творчість представлена чотирма альбомами.  

 
Земля мого дитинства   
 
Там – прах моєї бабусі,  
Там – попіл моєї країни…  
Де б не був, туди повернуся, –   
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Душа, мов у вирій, лине. 
 
Ця земля – далеко і близько, 
Наче віра – в радості й горі. 
Найрідніша – немов колиска,  
Найчарівніша, ніби море.  
 
Там мене пам’ятають юним,  
Мов не йшов – вернувся одразу…   
А думки – наче давні руни, 
Все мандрують безмежним часом.  
 
Згодом стануть вони землею –   
Хтось наступить чоботом важко… 
Та однак для душі моєї  
Там відкриє серце ромашка.  
 
Знов вітатиме півень сонце, 
І накумкає жабка літо…  
Заспівають дівчата й хлопці –  
Так проникливо, незужито.  
 
А птахи вернуться додому, 
І зів’ють, просвітлені, гнізда…  
Я цей світ не віддам нікому –  
Ту вразливу мою Вітчизну.  
 
Тож вертатися не боюся –  
Віршем, зморшками, тихо, лунко…  
Я приїду скоро, бабусю, 
В край, народжений поцілунком. 
 
Також 
 
Уже пора…  
гарненька медсестра 
завітала рано,  
й досить старанно 
 
вмить молодиця 
витерла стіл:       
прибрала пил, 
крихт дещицю,  
 
засохлі квіти…  
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й чомусь,  
наче з опалу,    
один недопалок, –  
 
останній відбиток  
татових уст. 
 
Вінчання 
 
Раптом спрагло із Вами 
Ухопили вустами 
Перші краплі дощу, 
Доки не вщух. 
 
Не змовляючись, щиро 
Захотіли у вирій, 
Невагомі, мов вітер, 
Просто діти. 
  
А були ж, мов роботи… 
Де поділись клопоти? 
Уявити не міг 
Ваш сміх. 
  
Ось такі перехожі… 
Пані, ми з Вами – схожі! 
Може, нас серед площ 
Вінчає дощ? 
 
Село веселе 
 
Зберемось погомоніти…  
Ні, це – не капличка й не храм,      
Тут ми молимось іншим богам. 
Вітер 
 
Видме хвацько все з гаманців…    
А душі – мов двері, навстіж. 
Тільки б кухоль тримався в руці, 
Як завше. 
 
Тут води не пити з лиця…  
Словам босоніж – аж тісно!    
Щоб не кам’яніли серця, –   
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Пісня. 
 
Лиш під’юджують у селі: 
«Ну, що за дивак цей Мілан?!»  
Мені шкода жаб і джмелів, 
Безкрилому.
 
Ця ватра – до небокраю: 
Чаклунська, стрімка, мов пам'ять!  
Іноді я забуваю 
Дихати навіть.  
 
  

   
  

   
 

Зараз знаний чеський письменник, перекладач Мілан Грабал та доктор 
мистецтвознавства, україніст із Чехії Петр Каліна перекладають книжку 
віршів Тетяни і Сергія Дзюби чеською мовою. З Міланом Грабалом, цікавим 
поетом і шляхетною, дотепною людиною, чернігівці познайомилися в 2015 
році в Німеччині – на міжнародному фестивалі верхньолужицької культури 
та поезії у місті Баутцен (Будишин).  
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Альфонс Муха (Чехія): «Весна», «Літо», «Осінь», «Зима». 
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З верхньолужицької мови (спільно з Тетяною Дзюбою) 
 

 
 
Йозеф Новак (Німеччина) 
 
Народився 5 січня 1895 року в лужицькому селі Вотров, у Саксонії, 

помер 1 січня 1978 року в місті Будишин. Католицький священник, видатний 
лужицький поет, драматург, громадський діяч та журналіст. 
 

До повстання, серби! (1919)  
 

День свободи світає, 
день святого врожаю. 

 
За коси, браття, за броню граблів, 
    покіс свободи кладемо – до бою; 
    хай зроситься жаданою росою, 

 і кров’ю нашою, і потом теж рясним 
 освячений, жертовний, в тернах шлях! 

Незгоди хай не розділяють нас, 
    в серцях – і віра, й мужність повсякчас; 
  з ужинком переможним – до звитяг!  
 
Пережили ми тлін голодомору, 
   страждання нелюдські, і злидні, й страх, 
   окопів лід, і смерті зойк – в очах  
   героїв, що повстали проти горя, – 
   немов худоба, віроломно вбитих… 
Дзвенять серпи – звитяжна, горда мить;     
   і стяг ясний, мов янгол, майорить, 
   і витре сльози нам буремний вітер!  
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Раз і назавжди скинемо з грудей 
   орду пекельну, ненаситну, люту, –  
   вже стільки крові висмоктано з люду…  
   але настав цей довгожданий день: 
   ярмо розіб’єм, розірвем батіг! 
Крізь мури й греблі вихлюпнуться душі –     
   воскреснемо для жнив, нестримно дужі, 
   незламні та нескорені повік.    
 
На попіл – схрони схилених тіней, 
   що німували в мовчазній покорі; 
   хай гріють нам серця жарини волі, – 
   великих, світлих, людяних ідей; 
   скидаймо з тронів гадь несамовиту! 
Повстань, народе, це – твої жнива;  
   і справдяться поетові слова:  
   не буде ні безчестя, ані гніту! 
 
 

 
 

Тетяна Дзюба на міжнародному фестивалі верхньолужицької поезії 
та культури (Баутцен – Дрезден – Берлін, 2015 рік), де поети з Чернігова 
Сергій і Тетяна Дзюби отримала почесні літературні нагороди.  
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    Густав Клімт: «Verginity» та «Дама з віялом».   
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З казахської мови 
 

 
 
Ауезхан Кодар 
 
Відомий поет, прозаїк, культуролог, публіцист, перекладач, академік 

Народної Академії Казахстану та Міжнародної літературно-мистецької 
Академії України.  

Автор збірок віршів казахською та російською мовами: «Крылатый 
узор» (1991), «Қанағат қағанаты» («Царство спокою») (1994), «Круги 
забвения» (1998), «Цветы руин» (2004, з паралельним текстом англійською), 
«Оралу» («Повернення») (2006); книжки «Абай (Ібрагім) Кунанбаєв» (1996); 
монографій: «Нариси з історії казахської літератури» (1999), «Степове 
знання: нариси з культурології» (2002); книги-компенідіуму «Зов бытия» 
(2006) та «Антології казахської поезії в перекладах Ауезхана Кодара» (2006). 
В 2011 році випустив книжки «Сповідь» Магжана Жумабаєва у власному 
перекладі та «Зустріч у піднебессі» до 20-ліття незалежності Казахстану. 

У 2015 році переклав казахською мовою книгу віршів Тетяни і Сергія 
Дзюби «Остання кочівля любові», за яку українські письменники з Чернігова 
отримали в Казахстані міжнародну нагороду «Золотий асик». 

 Поетичні збірки Ауезхана Кодара перекладені, зокрема, англійською і 
корейською мовами. За визначний внесок у державну програму «Культурна 
спадщина» поет нагороджений орденом «Парасат». Лауреат Міжнародної 
премії тюркського світу «Алаш» (2012) , Міжнародної літературної премії 
імені Миколи Гоголя «Тріумф» (Україна, 2014).   
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Українцям 
 
Століттями в ярмі 
Облуди, рабства й крові 
Ви не були німі, 
Плекали дух і мову. 
 
Моливсь святий Тарас 
За Батьківщину-матір –  
Ніхто й ніколи вас 
Не зміг завоювати! 
 
Ординський хижий клан, 
Шовіністичні «меси» 
Святі Франко Іван і  
Українка Леся 
 
Долали у борні, 
Бо слово – грізна зброя, –  
Пророки осяйні, 
Подвижники, герої. 
 
І з вами крізь віки 
Їх слава та звитяга –  
Хоробрих козаків 
Нескорена держава. 
    
Хоча й тепер – біда, 
Є лицарі-мужчини. 
Знов вдерлася орда, 
Але живе Вкраїна! 
 
Плював вогнем урод, 
Підступні вергав «оди»; 
Та гордий ваш народ 
Зміг захистить свободу. 
 
Ви вийшли на Майдан 
І гідність відстояли, 
Хоч гинули від ран 
І звірства окаянних. 
 
«Небесна сотня» – тут, 
Бо незнищенна, з вами. 
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А кат, мерзенний Брут, 
Кривавими сльозами 
 
Ще вмиється, і рід 
Той проклятий навіки. 
Ви здивували світ! 
Благословенні ріки 
 
І гори, і земля 
Великих українців. 
Люблю я ці поля, 
Привітні, щирі лиця.  
 
Тут вільний, наче птах, 
Молюся за прийдешність. 
І на моїх устах 
Це слово – Незалежність.  
 
Бо ви – мої брати, 
Орли, не яничари. 
Покликали в світи 
Від розпачу й печалі, 
 
Тиранів, зайд, вошей, 
Без злоби і розбою. 
Де цінний той лише, 
Хто прагне буть собою. 
 
Хто з правдою – на ти, 
Для кого честь – потреба. 
Де вищий – люд простий 
І на землі, й на небі. 
 
Бо ця земля – свята, 
Де рушники і ґанки. 
Безсила тут орда, 
Що приповзла на танках.   
 
Хай з мордою тхора 
Біснує їхній фюрер, 
Його скінчиться гра –  
Впадуть імперські мури. 
 
Бандитський той «Едем» –  
Не гідний Батьківщини, 
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А хто на вас – з мечем, 
Від нього і загине. 
 
Не стане Соловків, 
Концтаборів, кайданів, 
І старших лже-братів… 
А час загоїть рани. 
  
Бо Русь – не від Москви, 
Русь – тут, так зримо нині. 
Слов’ян надія – ви, 
І – слава Україні!  
 

 
Видатний художник Анатолій Базилевич (Україна). Ілюстрація до 

поеми Івана Котляревського «Енеїда» (1970 рік). 
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Міс нуль  
 
Досконало мудра міс Нуль 
Увійшла в моє життя. 
Відтоді, коли 
Я, мало не щодня, міняю окуляри, 
Не знаходячи потрібної діоптрії, 
Вона стверджує, що найкращий колір – білий;  
І не потрібно відтінків, 
Оскільки вони примножують спокуси.  
 
Її голос – ледь чутний вночі, 
А замість її плечей я ловлю порожнечу. 
Коли сперечаюся з ким-небудь 
До болю в потилиці, 
Вона посипає мені голову попелом, 
І веде в пустелю, 
Де богом та людьми забутий дервіш 
Став частиною пейзажу. 
А навколо валяються трупи вовченят, 
Які здохли від голоду. 
                      

* * *  
 
Навіжена міс Нуль 
Ходить на тоненьких шпильках, 
Залишаючи сліди діркопробивача 
На незайманому папірусі асфальту. 
Але кому потрібно це нескінченне досьє, 
На якому ні літери, ні ієрогліфа? 
Доводиться констатувати зникнення тексту. 
 
Нема чого інтерпретувати. 
Гра значень знищилася 
Під підборами міс Нуль.  
Головне, немає адресата. 
Лише мертве око дідуся-місяця, 
І сідниці міс Нуль, які нічого не висловлюють.                               
 

* * *  
 
Моя пані, міс Нуль, 
Рудою лисицею ховається в осені. 
Небо і пам'ять... 
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Точніше, неможливість пригадати, осягнути. 
Важке відчуття немічності думки, 
Вимушена дотичність  
До царства помилкових ефектів. 
Можливо, я той, хто схильний 
До зайвої афектації. 
А мою подругу звуть Зеро. 
Істота без сутності. 
Довгі ноги, 
Що крокують у нікуди.              
 

* * * 
  

Ти – дівчина чи бабуся? 
Безноса чи з носом? 
А може, ти – це повітря? 
Чому бавишся в хованки зі мною? 
Ти – моє минуле чи справжнє? 
Повсть – безтілесна плоть буття. 
Твій повсть має душу, 
А я її якраз втрачаю. 
Я перетворююся на повсть. 
Врятуй мене, міс Нуль, якщо можеш! 
А втім, це я рятую тебе. 
Я вмію з небуття викликати твій образ. 
Авжеж, я вмію це – твій чаклун і зачарований. 
Твій спосіб проти німоти. 
Бо я говорю за обох. 
А ти вмієш слухати –  
Хіба цього мало? 
Я – класик мінімалізму. 
Люблю все, що за кромкою безголосся та смерті. 
Але тіло – теж безголосе. 
А тіло я люблю найбільше. 
Бо це  тіло – ти. 
Твоє тіло промовляє усіма своїми опуклостями, 
Вигинами, таємничістю. 
Твоє тіло красномовніше слів. 
Я бранець твого тіла.  
Я – Гулівер, водночас великий і малий. 
Малий, бо тебе для мене багато. 
Великий, бо тебе для мене мало. 
Я ненаситний, повір. 
Але є один засіб – твій голос. 
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Це – єдина музика, в якій я вловлюю зміст. 
Мов Шахерезада, котра жива поки говорить, 
Я живий, доки ти – в мені. 
Я тобі подарую не квіти, а міріади вушок, 
Як пелюстки уваги, 
Невичерпної, доки я живий. 
 

* * *  
 
Полог забуття безпросвітніше ночі, 
У ньому немає навіть зірок. 
Він чорніший квадрата Кааби, – 
Твій вічний опікун і тюремник. 
Як самотній ти в цьому зіндані?! 
Тільки зір твій, на жаль, марний. 
Тільки губи забули про поцілунки; 
Тільки зусилля слуху; 
Тільки шкіра в пухирцях жалюгідних 
І безмежна можливість дихати, 
Як і завжди, при тобі. 
Який ти багатий із тілом своїм,  
Суперником ночі й холоду.                         
 

* * *  
 
Міс Нуль, межа розуміння. 
Струнка як одиниця, 
Вона по той бік життя і смерті. 
Вона – Харон, який спалив стігійський човен, 
Вона – Орфей, котрий забув про Персефону, 
Вона – «червона цегла», знак заборони, 
Стежка, що обривається в прірву. 
Я тисну на гальмо й повертаю назад, 
Але і там бачу міс Нуль, 
Завзяту, як вірш Пастернака.              
 

* * *  
 
Міс Нуль, чистий аркуш паперу, 
Нова сторінка історії, 
Де історій скільки завгодно, 
А сторінки всі геть пікантні, 
А папір – лише туалетний, 
Однак і в ньому живуть Боги.          
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* * *  
 
Міс Нуль, це артіль «Даремна праця». 
Вона пише вірші, 
Перекладає поеми англійських авторів, 
Створила свій веб-сайт, 
На який ніхто не ходить. 
щодавно її вірші похвалив 
Йосип Бродський, оживши саме для цього випадку. 
Кажуть, він дудлив коньяк 
І хапався за серце, 
А вона хапалася за нього, 
Немов за соломинку. 
Та назавтра він зник і, здається, назавжди. 
А наші кумисні патріоти воліють читати 
Місіс Десять Тисяч, 
Хоч легше прочитати Гомера, Гесіода й Овідія, разом узятих.  
Там хоч заповниш прогалини пушкінської легковажності, 
А у Місіс – нічого, крім пробілів. 
Вони найсвітліший спогад від її тексту. 
Це – єдиний казус, 
Де читання – даремна праця. 
А що стосується міс Нуль, 
Її приємно торкатися.             
 

* * *  
 
Міс Нуль, моя подруга 
Чи друг, 
Точніше, милий андрогін, 
Чия цілісність дорівнює її відсутності, 
Тобто вічному круговороту 
Нескінченного «Сьогодні». 
А я – пан Ніщо, 
Який існує раніше та після, 
Але ніколи не в сьогоденні. 
Я обіймаю все й проходжу через усе, 
Немов стрижень та овал, 
Причина валу й обвалу. 
Я – знищувач генетичного коду, 
Листа і Писання. 
Я той, хто позаду, але не на задвірках. 
Я – морська хвиля, що б'ється об скелю 
І жує одне й те ж, 
Стійкий мінерал буття, 
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Який не сточується тисячоліттями. 
Я – Одне, котре б’ється об Дно. 
Я – висота, та не та. 
Суєта суєт і всіляка суєта.                         
 

* * * 
Притулок втомленого раба – цегляного кольору. 
Зовні він схожий на замок, 
Точніше, завдяки мансарді, – 
На маленький Париж  
У занедбаному саду з яблунь і ліщини. 
З басейном із країни чудес, 
Де Аліса завжди або більше, або менше, ніж є, 
Як і все, що її оточує. 
Є у нас і заборонена територія, 
Це – підвал, де є підземний хід до самого Багдада, 
Лігва зміїного царя, 
Полоненого нині Кучерявим техасцем, 
Найкрутішим з усіх ковбоїв. 
Що сказати ще про мою оазу? 
Там часто чути дзвінкий нестримний регіт, 
Це сміється мій скарб, моя Аліса. 
Сміх і лазіння по деревах – 
Її способи пізнання світу. 
Вона безтурботно стрибає з гілки на гілку, 
А я щоразу хвилююся, 
Щоб її не впіймали ловці чужих снів 
І гасителі чужої радості, 
Ковбої з Беслана чи Техасу. 
Моя обитель – далеко від обох столиць, 
І взагалі, від столиць усього світу. 
Тут дуже тихо, тут настільки тихо, 
Що тиша перекидає в себе 
І починаєш багато чого чути, 
Чути та розуміти. 
Тут я довго кручуся, 
Не можу заснути. 
Ось тоді й народжуються вірші, 
Такі, як цей, судоми нічної свідомості, 
Кардіограма, оформлена в текст.                      
 

* * *  
Міс Нуль – роса, 
Я – сльоза.  
У чому різниця між нами? 
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У посланні цьому світу? 
Можливо, вона – початок послання, 
А я – її завершення? 
Роса – це сльози без гіркоти, 
Сльози – роса з бутона душі. 
Вони обидві – не аматори денного світла 
й сторонніх очей. 
Вони обидві – з одного алмазного складу. 
Шлях вгору та вниз – один і той же. 
Волога – вона і є волога. 
Вона – одна.          
 

* * *  
 
Коли астенік потрапляє до хтоніків – 
Це помилка. 
Це – ворожі погляди в спину, 
Холодні, немов укол шилом, 
Розтягнутий до нескінченності. 
Не тільки вампірів вбивають ударом в серце, 
Найчастіше так вбивають вампіри. 
Висмокчуть усю кров, а потім ще й приб’ють. 
Так, для певності, для посмертного гербарію. 
Одному – незатишно, 
Проте з ними – ще більше почуваєшся безхатьком. 
І тільки міс Нуль мене розуміє, 
Як розуміла б смерть.  
 

    
 
 Густав Клімт: «Портрет Адель Блох-Бауер» та «Поцілунок».  
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З вірменської мови 
 

Гурген Баренц (Вірменія)   
 

 
 

 Поет, прозаїк, перекладач, журналіст, літературознавець. Народився 
1952 року в Єревані. Кандидат філологічних наук, спеціаліст із російської та 
вірменської літератур. Г. Баренц (Карапетян) – автор понад 2000 публікацій 
у часописах Вірменії, Росії, інших країн. Його талановиті вірші та переклади 
не раз друкувалися в антологіях сучасної вірменської поезії. Автор багатьох 
книжок, зокрема популярної збірки вибраних віршів «Уроки Дороги» (Єреван, 
2010). Упорядник резонансного збірника творів російськомовних вірменських 
авторів «Лоза і камінь» (Єреван, 1985).  

Лауреат Першого відкритого Всеросійського конкурсу поезії «Музика 
слова» (2011), переможець П’ятого Міжнародного літературного конкурсу 
«Музика перекладу» (2013), лауреат Восьмого Міжнародного фестивалю 
поезії «Славянска прегръдка» («Срібне летюче перо»; Варна, Болгарія, 2014). 
Лауреат Міжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя «Тріумф» 
(Україна, 2015).  

Член Міжнародної літературно-мистецької Академії України. Пише 
вірменською та російською мовами. Твори Гургена Баренца (Карапетяна) 
перекладені українською, англійською, німецькою, словацькою, сербською, 
польською, перською та іншими мовами. 

 
«Я усвідомив: в Бога легше вірить, ніж у Людину…»  
 
* * *  
На кого нам списати  
Жахливе своє сьогодення?  
І кого звинуватити  
В жорнах страшної війни?  
Ми шукали свободу  
Й відкритою стали мішенню.  
Наші душі – мов попіл, 
Звикають до крові вони. 
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На вівтар переможний  
Поклали вже все ми, що мали;  
Мовчки стиснули зуби,  
Затягнули сильніше паски.  
Та ніяк не поділять 
Папахи нові генерали, 
І гендлюють до згуби,  
Неначе прийшли на віки. 
 
Будь ти проклятий, час,  
Що синів забираєш пекельно!  
Не замолять гріхи 
Ті, що зрадили власний народ.    
Хто випалював душі –   
Їм не вистачить храмів і келій, 
В чорних замках блукатимуть 
Прокляті тіні заброд. 
 
На Страшному Суді  
Пред’явлю своє згарище – долю. 
Жодних виправдань вбивцям!  
Скажу тільки старцям святим,  
Що я жив між людців:    
Жебраків обкрадали, героїв;  
Й хизувались сліпучим,  
Нечистим багатством своїм.   
 
Цап на городі  
(балада)  
 
Цап обіцяв: «Труджусь, мов кінь. 
Всім стану другом!» 
Пустили на город. Амінь. 
Попавсь, злодюга…  
 
Коли ж постав перед судом   
Цей «янгол» вчора, 
Усе волав: «Що за Содом?!»,  
«Що за Гоморра?!!»   
 
Він рвав, метав, слова молов,   
Летіла слина…   
Душею капустини знов 
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Боживсь невинно.  
 
Мовляв, поїв її, як міг, –   
По ложці чайній;  
Беріг, плекав, пітнів, стеріг  
Вночі і зрання...  
 
В Брюссель і Страсбург, диво з див,  
Строчив уміло: 
«Та я ж капусту жити вчив!   
Не захотіла…».  
 
Він виливав потоки слів,  
Дудів в фанфари:  
«Є Фонд із захисту козлів,  
Він дасть вам жару!».  
 
«Я ж на городі – старожил,  
Пустив коріння… 
Завжди з капустою дружив,  
До очманіння!».    
 
«Я – злодій? Твердження смішне.   
Капусті б мову:    
На новий термін вже мене  
Обрать готова!».    
 
Та пам’ятаємо: росла  
Капуста густо.  
Однак обрали ми козла –  
Й нема капусти.   
 
А цап все мекав: «Ох, розбій,  
Ой, ображають!  
Не їв капусти – рік такий  
Тут неврожайний…».   
 
В екстазі бородою тряс, 
Крутивсь щомиті, –    
Лякав новим Потопом нас, 
Кровопролиттям… 
 
Ех, ну який з козла надій?  
Одні лиш чвари.  
Ще був би, може, молодий,  



 199 

А то ж – почвара...   
 
На бійню – вирок заслужив!     
«Не буду...» – просить.  
Ми бачили таких козлів,  
І з нас – вже досить.   
 
* * * 
Країна пересичена віршами.  
Стомилася країна від поетів.  
Вітаємо тебе, епохо Хама!  
Валяється культура у кюветі...  
 
* * * 
О, для базік політика – роздолля:   
З лайна – і в дамки, можновладця роль…   
Я крикнув королю: «Ти ж зовсім голий!».  
А він у відповідь: «Зате король». 
 
* * *  
Борг кесарю сплативши та чинушам,    
Ми – над безоднею, і стерся вже канат.  
Оплакують ці дзвони наші душі,  
А нам здається: просто так дзвенять…    
 
* * *  
Роки на плечі тиснуть, наче гирі;  
Ще поскриплю? Чи завтра вже полину?  
Я усвідомив: в Бога легше вірить,  
Ніж у Людину. 
 
* * *  
Моя країна – схиблений літак:  
Куди не полетить – усе не так!  
Провали, ями на шляху повсюди…  
І вкотре вже тривожиться народ: 
А може, увімкнуть автопілот –   
Неправильні біля штурвалу люди. 
 
* * *  
Дали життя – поносити, ніби костюм.  
Дали життя – погратися, наче іграшкою.  
Мені сподобався цей костюм.  
Мені сподобалася ця іграшка.  
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Й тепер я залежу від життя.  
Я смертельно залежу від життя.  
Я залежу від сонця і неба,  
Я залежу від вітру та моря,  
Я залежу від життя. Від життя!  
Щодня я сумую за ним.  
 
Дали життя – проте всього лиш на час.  
Дали життя – пригубити, але не випити.  
Подивитись на нього, потримати.  
Подивився. Потримав. Але тепер я  
Не можу без нього. Не можу.  
 
Дали життя – і хочуть тепер  
Відібрати його, ніби костюм.  
Силою, хитрістю, лестощами, обманом  
Відбирають його, наче іграшку.  
 
Але й це не все. Мені при цьому  
Потрібно робити веселу міну,  
Треба виглядати безтурботним  
І про цю велику втрату  
Міркувати, мов справжній філософ. 
 
 
* * * 
Боже мій, як вона танцювала! 
Скільки пластики в ній, скільки грації!  
Моє серце тривожно заскімлило:  
А раптом вона підійде  
Й попросить, щоб я подарував їй  
Піднос із чистого срібла  
Та ще й із блакитною облямівкою,  
І щоб на цьому підносі неодмінно була  
Голова Іоанна Хрестителя?.. 
  
 
* * *  
Коли біля підніжжя Синаю  
Мойсей натхненно читав Божі заповіді,  
Люди слухали свого пророка  
З величезною повагою,  
Схвально кивали головами,  
Але за спиною при цьому  
Тримали схрещені пальці... 
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* * *   
І ось ще таке спостереження:  
Поки наші діти  
Під нашим чуйним керівництвом  
Перетворюються з мавп у людей,  
Ми самі з людей  
Перетворюємося на мавп. 
 
 
* * *  
Звичайно, я, в принципі, міг би  
Влаштуватися куди-небудь чиновником  
І з дев'яти до шести  
З серйозним виглядом валяти дурня,  
Отримуючи при цьому зарплату,  
Яка дозволяла б  
Вважатися цілком респектабельним,  
Бути схожим на всіх інших.  
 
Але Муза прийшла й сказала:  
– Не смій навіть думати про це.  
Багатство, діаманти та вілли,  
Відпочинок на Багамах або в Ніцці, –   
Лише суєта суєт; будь вищим за це.   
То все – не твоє. Твоя справа –   
Писати вірші й думати про мене.  
Авжеж, вдень і вночі думати про мене,  
Дружити зі словом і будувати повітряні замки.  
 
Я згідно кивнув, зітхнув  
І, затягнувши пасок тугіше,  
Став неухильно слідувати  
Її інструкціям та приписам.  
Звичайно ж, я від такої перспективи –    
Не у великому захваті,  
Але я не ідіот і не дурень,  
Щоб сперечатися з жінкою. 
 
 
* * *  
За нашою квартирою  
Давно вже плаче ремонт.  
Поплакав, поплакав –   
І перестав. 
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* * *  
Зазвичай вірші, як і діти,  
Народжуються від любові.  
Але інколи просто більше  
Робити нічого. 
 
* * * 
Приємно усвідомлювати,  
Що вірші –   
Моя інтелектуальна власність.  
Хоч якась, а все-таки власність...  
 
* * *  
Оскільки я дав  
Життя своїм дітям,  
То, до певної міри, 
Став співавтором Бога?    
 
* * *  
Поетові А. не подобаються вірші поета Б.  
Це нормально.  
А поет Б. взагалі вважає поета А. графоманом.  
Це теж, загалом, нормально.  
Вся фішка тут у тому,  
Що поет А. – редактор літературного журналу,  
А поет Б. живе «на вільних хлібах»  
І гордо називає себе «вільним художником».  
І виходить так, що поет А. не публікує віршів поета Б.  
А на те, що поет Б. вважає його графоманом,  
Поетові А. начхати з висоти Евересту.  
У цій історії є ще одна фішка:  
Просто Я – поет Б.  
 
* * *  
Великі гроші, я чув,  
Псують людей.  
І все-таки дуже сумно,  
Що мені реально загрожує  
Померти незіпсованим.  
 
* * *  
Останнім часом вночі,  
під час безсоння,  
в найяскравішому зображенні  
спалахують в уяві  
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всі скоєні дурниці,  
всі скоєні підлості.  
 
Мені здається, я почав репетирувати  
Свій звіт перед Богом. 
 
* * *  
Коли покличеш мене, Господи,  
Перетвори мене в цукор – прошу Тебе,  
І розчини мене в небі:  
Нехай йому стане солодко.  
 
А потім я проллюся на землю –  
Ні, не манною небесною! –  
Солодким дощем або снігом.  
Нехай землі стане солодко.  
 
* * *  
Ну ось, знову до вечора  
У моря підскочила температура.  
Тепер всю ніч буде марити. 
 
* * * 
Самотужки, 
Без помічників і асистентів,  
Приймаю пологи  
У світанку. 
 
* * *  
«Поправте мені постіль», –  
Майже нечутним,  
Тихим і слабким голосом  
Попросив, вмираючи, Гете.   
 
«Що він сказав?» – перезираючись,  
Питали один в одного присутні.  
«Мій пан промовив: – Відкрийте ширше вікна.  
Впустіть світло. Нехай буде більше світла», – 
Багатозначно відповів камердинер.  
Він просто не міг допустити,  
Щоб останні слова  
Великого Гете  
Були банальними й прозаїчними.  
 
Історію, звичайно, пишуть генії.  
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Але ретушують її  
Їхні камердинери.    
 
* * *  
Великі чиновники,  
Мов на підбір, –   
Чванькуваті,  
Зарозумілі й непривабливі.  
Одного я ніяк не зрозумію:  
Вони такими народжуються  
Чи посада зобов’язує? 
 
* * *  
У своїй звітній промові  
Глава держави  
Напрочуд професійно  
Пов’язав дірку в бюджеті  
З озонною дірою.  
 
* * *  
Політики  
На диво хвацько  
Сідлають вітер.  
 
Урок демократії 
 
Вони виголошують промови,  
Ми працюємо.  
Вони б’ються за крісла,  
Ми працюємо.  
Вони ділять славу, позуючи перед телекамерами, –  
Ми працюємо.  
Вони думають про нові закордонні поїздки,  
Про відпочинок на Карибах;  
Ми – про хліб насущний.  
Вони купують будинки, квартали, заводи,  
Ми – що-небудь пожувати.  
Час від часу  
Вони звертаються до нас  
З такими приблизно словами:  
«Ви – народ, ви – господарі життя,  
Ми ваші слуги, оскільки ми – слуги народу.  
Ми дбаємо про ваше благополуччя.  
Але, щоб ми служили добре,  
Ви маєте дбати про слуг.  
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Ми – теж люди, у нас – великі запити,  
І ці великі запити зазвичай зростають.  
Тому ми пропонуємо  
Удвічі підняти нам зарплату.  
Цим ми одразу вирішимо  
Безліч ваших проблем.  
Це допоможе боротися  
З вашої бідністю, з нашою корупцією.  
Нам стане вдвічі легше долати 
Спокусу вимагання хабара…  
Ви з нами згодні?» 
«Авжеж!» – бадьоро відповідаємо ми,  
Скидаємо з вух локшину  
Й повертаємося до перерваної роботи.  
Треба поповнювати бюджет,  
Щоб наші слуги жили, мов у Бога за пазухою. 
 
* * * 
Країна хвора. І чия вина?  
Хто одягнув кайдани на зап’ястя?  
Ми знаємо... Та неважливо, власне, 
Чиї колись напишуть імена;  
Який сатрап свою не вгледить шкуру, –  
Побачити б уламки клятих мурів!    
 

 
 
Артур Карапетян (Вірменія). «Марні зусилля». 
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         Художник Артур Карапетян (Вірменія). Роботи: «Боротьба», 
«Дівчина з горобцем» та «Останні промені». 
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З арабської мови (спільно з Михайлом Блехманом) 
 
Абдельваххаб Аззаві (Сирія, Німеччина) 
 

   
 
Відомий арабський поет і перекладач. Народився у 1981 році в Дамаску 

(Сирія). Зараз мешкає і працює в Німеччині, у Дрездені. Одружений, батько 
двох дітей. Член Письменницької асоціації Сирії. Почесний член ПЕН-клубу 
Німеччини. За професією – хірург-офтальмолог. У 2008-2009 роках редагував 
випуски журналу «Аль-Адаб». Публікує вірші та статті у газетах «Аль-Кудс 
Аль-Арабі», «Аль-Нахар» та інших арабських виданнях. Учасник багатьох 
міжнародних фестивалів поезії, зокрема «Молоді європейські та середземно-
морські діячі мистецтв» (Скоп’є, Македонія, 2009 р.). 

Вірші перекладені українською, англійською, французькою, німецькою 
та російською мовами. Перша книжка «Випадковий смуток» вийшла в Сирії 
у 2006 році. Друга збірка «НОТА – небеса свободи», за участю Омара Хазека 
(Єгипет), Нікі д’Аттома (Італія) і Тьяго Патрисіо (Португалія), побачила 
світ у 2012-му в Єгипті.  

Третя книжка Аззаві «Мозаїка облоги» надрукована в Бейруті (Ліван) 
у грудні 2013 року (її фрагменти оприлюднені в газеті «Аль-Нахар»). До неї 
ввійшли дивовижні щоденники автора, статті, сни… Це спроба чуттєвого 
відображення стану людини під час облоги; розповідь про те, як змінюється 
її сприйняття світу й спосіб життя. Готується до друку четверта книжка 
– «В’язниця», в основі якої – численні інтерв’ю з колишніми в’язнями, вірші, 
бувальщини, сни. Перекладає поезію та прозу арабською з англійської мови. 
Член Міжнародної літературно-мистецької Академії України.  
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«Збираю чари жінки в ліжку…» 
 
* * * 
Коли тебе буде все-таки вбито 
Однієї погожої днини, –  
Твого рота закриють тканиною. 
Щоб дихання зупинити? Ні… 
 
Аби заглушити врешті одні,   
Самотні звуки твоєї душі, –  
Кому потрібні тепер вірші, 
Навіть сумні? Ні, головне тепер 
 
Переконатися, що ти помер –     
Тут, назавжди, остаточно, зримо. 
Не потривожиш, не скрипнеш дверима.  
Годі вже, сер, – шматочком тканини 
 
Стулять рота одній людині, 
Зітхнуть полегшено й зникнуть вранці.  
Та аромат твого серця віднині 
Залишиться на їхніх пальцях. 
 
Перед сном 
 
Збираю чари жінки у ліжку: 
Фрагменти сну і твою усмішку, 
Густі коси та звабливе вушко, 
Твоє дихання на моїй подушці… 
 
Твої груди (а сну – вже на денці)  
Ніжно торкаються мого серця.  
Поруч таке неймовірне життя –  
Вдвох відчуваємо серцебиття. 
 
В своєму волоссі шукаю твоє, 
Ось волосинка заблукана є, –  
Мила, коштовна, свята, молода, – 
Душу мою, наче янгол, гойда. 
  
Трепетно пальчиком враз – по спині, –  
Може, то зірка моргнула мені?  
Як розгадати загадку одну? 
«Здрастуй, кохана». Уже не до сну… 
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Третій крок в долині 
грецькому музикантові Елені Караіндроу 

 
Немов відлуння думки, що переслідує її носія, 
думки, яка, вилетівши з вікна, шукає голову, 
бачить байдужий паркан і раптом оживляє його, –    
ця неймовірна, беззахисна, жагуча музика. 
І вже крізь капкани пилу пробиваються троянди. 
 
Немов неминуча осінь... Світлий смуток, що переповнює душу.  
Недосконала мудрість далекого сяйва самотньої зірки.  
Ніби ковток повітря перед тим, як почнеш говорити. 
Наче вишукана, тендітна долоня жаданої дівчини.  
Немов чарівна квітка, яка бентежно росте з горла. 
Таке вразливе, довірливе й вічно невпевнене серце. 
Чутливе скло в кровоносній посудині. 
Неначе... 
 
На прохання поета Абдельваххаба Аззаві ми переклали його твори з 

арабської також і російської мовою. 
 
Абдельваххаб Аззави: «Собираю женские чары…» 
Родился в 1981 году в Дамаске (Сирия). Ныне живёт и работает в 

Германии, в Дрездене. Женат, воспитывает двух детей. Член Писательской 
ассоциации Сирии. Почётный член ПЕН-клуба Германии. По профессии – 
хирург-офтальмолог. В 2008-2009 годах редактировал некоторые выпуски 
журнала «Аль-Адаб». Публикует стихи и статьи в газетах «Аль-Кудс Аль-
Араби», «Аль-Нахар» и других арабских изданиях. Участвовал в  фестивалях 
и семинарах, в т. ч. «Молодые европейские и средиземноморские деятели 
искусств» (Скопье, Македония, 2009 г.).  

Стихи переведены на российский, украинский, немецкий, английский и  
французский языки. Первая книга «Случайная печаль» вышла в Сирии (2006). 
Вторая – «НОТА – небеса свободы», при участии Омара Хазека (Египет), 
Ники д’Аттома (Италия), Тьяго Патрисио (Португалия), напечатана в 2012 
году в Египте. Третья книга А. Аззами «Мозаика осады» вышла в Бейруте 
(Ливан) в декабре 2013 г. (фрагменты опубликованы в газете «Аль-Нахар»). 
В неё вошли дневники, статьи, сны… Это необычная попытка чувственного 
документального описания внутреннего мира человека во время вражеской 
осады; рассказ о том, как при этом меняются его мировосприятие и образ 
жизни.  

Уже подготовлена к печати и четвёртая книга – «Тюрьма». Это – 
поэтический сборник, в основе которого – многочисленные интервью автора 
с бывшими заключёнными, истории, рассказы, сны…  
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Абдельваххаб Аззави переводит поэзию и прозу с английского языка на 
арабский. Известный поэт – член Международной Академии литературы и 
искусства Украины. 

 
* * * 
Когда тебя убьют, 
Как бога,  
Твой рот закроют тканью; 
Не для того, чтобы  
Остановить  
Дыхание. 
 
А чтобы заглушить  
Звуки одиночества  
Твоей души, 
И самих себя убедить: 
Ты умер, капут, 
Ничего не хочется. 
 
Не думай, не смотри, 
Не надейся. 
Простуженный 
Скрип двери  
Не нарушит  
Равновесия. 
 
Рот твой закроют  
Надёжно, спокойно 
Кусочком ткани, –  
«Вот, новый покойник».   
Безызвестным героем 
Уснёшь бездыханно.     
 
«Ищи дверцу, солдат,    
К небесным скитальцам…»   
Они уйдут, и аромат 
Твоего сердца, брат, 
Останется  
На их пальцах. 
 
Перед сном 
 
Собираю, пока не старый,     
Фрагменты сна и женские чары, –   
Густые косы, милое ушко, 
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Твоё дыхание на подушке. 
 
Твои груди (ах, хороши!) 
Нежно касаются моей души, 
Словно трепетно бьётся во сне  
Твоё сердце, родная, во мне. 
 
Уж запутались наши волосы… 
Шепчешь ласково сонным голосом,  
И в переплетении тел 
Душу мою будто ангел согрел.  
  
Чувственно пальчиком вдруг – по спине, – 
Может, звезда вдруг прильнула ко мне?! 
Ну, и какой после этого сон?.. 
Гулко сердцами стучим в унисон.   
 
 
Третий шаг в долине  

греческому музыканту Элени Караиндроу  
 
Словно эхо мысли, что преследует её носителя, 
мысли, которая, вылетев из окна, ищет голову, 
видит равнодушный забор и вдруг оживляет его, –  
эта невероятная, беззащитная, страстная музыка. 
И уже через капканы пыли пробиваются розы. 
 
Как неизбежная осень... Светлая грусть, переполняющая душу. 
Несовершенная мудрость дальнего сияния одинокой звезды.  
Будто глоток воздуха перед тем, как начнёшь говорить. 
Как изысканная, хрупкая ладонь вожделенной девушки.
Словно волшебный цветок, трепетно растущий из горла. 
Такое уязвимое, доверительное и вечно неуверенное сердце. 
Чувствительное стекло в кровеносном сосуде. 
Как будто...
 
С арабского языка перевели Сергей Дзюба и Михаил Блехман   
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     Флавія Кодсі (Ліван). «Вибір Джамаль». Відад Ал Орфалі (Ірак). «Палац». 
     Абдель Хаді Аль Газзар (Єгипет). Чоловік і кіт. 
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       З перської мови (спільно з Надією Вишневською) 
        
       Сограб Рагімі (Іран, Швеція)  

 

 
 

Сохраб Рахими  
 
«Повторяя себя на переправе облаков…»  
 
Иранский поэт, переводчик. Родился в 1962 году в Исфахане (Иран).  

С 1986-го живёт в Швеции. Публикует свои поэзии с 1989 года в шведских 
литературных журналах, содействует развитию иранских литературных 
журналов диаспоры. В 1996-1998 годах был редактором персидского 
периодического издания «Асар». Также пишет стихи, критику и эссе на 
шведском языке. Член Swedish Writers’ Association, Swedish Critics’ Centre, the 
Centre of Literary Translators of Sweden.  

На персидском языке вышли поэтические книжки Сохраба Рахими 
«Дом снов» (1995), «Испорченные ядра времени» (1996), «Белый бальзам 
(Клаустрофобия тела)» (1998), «Письмо для тебя» (2006), «Геометрический 
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закон меланхолии» (2011). На шведском языке издал роман «Библиотекарь 
войны» (2011). 

Лауреат Международной литературной премии имени Николая Гоголя 
«Триумф» (Украина, 2013). Член Международной Академии литературы и 
искусства Украины.  

 

            
   

* * * 
Ходики тикают, изменяя время;  
а мы остаёмся, повторяя себя  
на переправе облаков. 
 
Между нами – такая даль…  
Но когда твои руки, безвольно повисшие,  
превратятся в крылья,  
устремляясь в поднебесье, –  
мы встретимся, – 
  
тени, озарённые светом, 
очарованные смертью, 
которая всегда впервые. 
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* * *  
Посмотрим на себя глазами моря,  
расправим плечи в сторону мира, –   
ты хотела узнать цвет мха. 
 
На краю этого берега началась наша отчуждённость. 
Тронулся поезд…  
Пальцы странника на ветру отбрасывают тень. 
 
Слева – шахматы из планет, голубых и пурпурных. 
А остальное – расплавленное серебро. 
 

* * * 
Ожидание неизбежного –  
небытия или потопа – 
отражает мятежная моя душа  
узором причудливых снов. 
Вот как истолковать  
недоговорённость ночи? 
 
В час, когда уходит вечерняя заря 
и Большая Медведица  
бродит в небесах,  
печалится нежная лилия твоей улыбки. 
Ибо волшебство сна –  
это полёт в бесконечность.  

 
* * * 

С давних пор пытаюсь  
сообщить тебе о том,  
чего ты не знаешь  
или забываешь услышать. 
 
Вновь повторяю невысказанное:  
как жаль, что недостаточно 
одного взгляда, чтобы 
поведать сокровенное. 
 
Как же разглядеть 
тончайшую нить  
между трепетным «сегодня»  
и неведомым «завтра»? 
 
Не забудь мгновения,  
бережно вставленного  
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в рамку искренности, –  
чуда, которого ты не заметила.    
 
Опять повторяю фразу, 
не понятую тобой, –   
проникновенные слова, которые ты 
хотела бы однажды услышать. 
 

* * * 
Очаровываешься пением ночного моря: 
как просто волны превращаются в поэзию! 
Суетным днём вспоминаешь прошлое 
и мечтаешь о хрупком будущем,   
уютно укрывшись в замке  
из стихов. 
 
Ночь – изысканное отражение дня,  
его спасительная, колдовская тень.  
Душа уставшего путника отдыхает 
от докучливого, шумного солнца. 
Растворяюсь в подлунном мире,  
растягиваешь удовольствие. 
 
В руках – приятная нега!  
Века пролетают мимо. 
Возвращаешься,  
и в полночной комнате 
тебя становится 
больше. 
 

* * *  
Если бы он попрощался 
с автобусной остановкой, 
устремившись за потоком транспорта, 
то смог бы вспомнить, как сидел раньше, 
ощущая себя обычным   
местом ожидания. 
 
Измученный столпотворениями,  
не ведал, что всё это –  
лишь прожигание бытия,  
как будто его бренное тело  
было продолжением 
автобусной остановки.  
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Внутренности исчезли,  
движение прекратилось…  
Вдруг, глядя на унылую остановку,  
подумал, что все его  
судорожные метания 
оказались напрасными. 
 
Так и есть – безымянная   
автобусная остановка 
на перекрёстке точек и чёрточек; 
безликая невесомость –   
пустой стул, заброшенный 
во вселенную. 
    
  С фарси перевели Надежда Вишневская и Сергей Дзюба  
 

  
 

     
 
   Надія Вишневська (м. Львів, Україна) – перекладач із фарсі, художниця. 
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Азіта Кагреман (Іран, Швеція)   
 

  
 

Азита Кагреман 
  
Иранская поэтесса. Родилась 3 апреля 1962 года в иранском городе 

Мешхед. С 2006-го – в Швеции, сейчас живёт в городе Мальме. Член Союза 
писателей Ирана и шведского ПЕН-клуба. Автор шести книг на языке фарси 
и сборника на шведском языке. Переводит англоязычную поэзию.  

Лауреат Премии принца Вильгельма от шведского ПЕН-клуба (2013) и 
Малой Нобелевской премии – Международной литературной премии имени 
Людвига Нобеля «Будон» (2014). Супруга иранского поэта Сохраба Рахими.      

 
Из сборника «Песни Евы» (Мешхед, 1992)  

 
Красный велосипед 
 
Я вижу сон уж столько лет –  
Волшебный сон, незримый: 
Изящно проезжает мимо 
Мой красный* друг – велосипед. 
 
Прильнёт к ветвям передохнуть 
Мой старый, добрый велик; 
И вместе мы продолжим путь… 
Зелёный летний берег;  
 
И тень моих волос в воде, 
Растрёпанно отрадна… 
Ты что там, велик, подглядел? 



 219 

А гроздьям винограда 
 
В ладонях тесно… Сколько раз 
Мы повзрослеть хотели! 
Да, тяжело нам было, велик, 
Мечтать и верить: Бог подаст. 
 
Теряли что-то, повзрослев,  
Как шарики цветные, –  
По одному, с исходом лет;   
Теряем и поныне:   
 
Меж серых будней и камней, 
В скоплении народа…  
А ты – всё так же старомоден 
И любишь, вроде бы, людей. 
 
Я просыпаюсь – твой звонок 
Ещё доносится оттуда…  
А у меня – опять простуда, 
И путь к тебе, увы, далёк! 
 
Какой мы славной были парой 
На фотоснимке той поры… 
Я знаю, как ржаветь в амбаре, 
Когда вдруг выпал из игры.  
________________________ 
* Красный и зелёный – цвета иранского флага. 
 
Дороги и сны 
 
Вот завершится этот путь, 
И мы закончимся: 
Не предскажу – когда-нибудь, 
Как тени – в горнице.  
 
Но старый, сморщенный балкон 
Закат согреет; 
А на ветвях забрезжит сон,  
И мир – добрее.  
 
Тюльпанов праздник. Огоньки  
Неспешно гаснут. 
Нас нет (иль мы, как будто, спим?), 
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А в небе – ясно!  
 
И зазвездит в ночи опять 
Луна-красавица, 
Лишь нам уже не полетать –  
Такая разница. 
 
Ты что, мой ангел, подожди, 
Не надо хмуриться, – 
Ещё поищут нас дожди 
На тихих улицах. 
 
Пока кому-то мы нужны –  
Сбиваем ноженьки; 
Ещё длинней, чем наши сны, 
Пути-дороженьки.    
 
Ева 
 
Я прихожу из древних дней земли 
из простых волнений сердца Евы 
мистической скорби Марии 
сорокалетнего ожидания Рахили*   
к мучительному стремлению Зулейхи**  
 
Я была спутницей-изгнанницей  
твоего доброго лица 
любовь 
поранилась  
и не спала всю ночь 
произнося имя твоё 
как чтецы Корана 
а все мои дни 
были поиском твоего голоса 
 
Я не оправдываюсь 
моя тысячелетняя жизнь    
это скрытые размышления 
в дыхании багряника  
и волны и вёсны 
все мгновения моей жизни  
откровенные толкования  
аромата твоего присутствия 
 
Твоей тени  
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когда проходишь мимо 
и когда ты меня избегаешь  
в пустыне страданий 
отвергнутая 
жаждущая  
и до сих пор 
в разлуке   
_____________________ 
* Библейский сюжет, который тоже есть в Коране. 
** Легенда об Иосифе Прекрасном, в которого влюбилась супруга его 
хозяина-египтянина. 
 
Смерть 
 
Налегке с памятью в руках 
без шали на плечах 
такими нагими умираем 
как утёс и камень 
соседи ветров 
как зёрнышки света 
разбросанные по ветру 
нас забывают 
 
Смертушку  
по капле 
по капельке 
мы пили годами 
из позабытых чаш 
из тусклых чаш 
пахнущих кустами сирени* 
и полинялой пеной померанцев** 
 
В своём забвении мы извиваемся 
тоненькими волокнами батиста 
и мнимыми кончиками пальцев 
петляем 
сплетаемся  
засыпаем 
и вливаемся ручьём 
в чашу сердца матушки-земли 
 
Больше ни звука 
ни ласкового прикосновения 
ни взгляда 
одно-одинёшенькое   
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тело не умеющее  
говорить 
там спит тот 
кто когда-то был нами 
 
Из-за двери ночи 
себя наблюдаем 
спящими на кровати 
постепенно 
медленно мы умираем 
и в толпе путешественников 
остаётся только  
пустая рубашка  
_______________________ 
 
* Сирень звучит как омофон к слову отчаяние, разочарование. 
** Померанец – вечнозелёное дерево. Плоды округлые, оранжево-красные, с 
кисло-горькой мякотью; созревают они в ноябре-январе. Можно встретить 
и другие названия этого цитрусового: кислый (горький, севильский) апельсин, 
бигарадия. Родина этого фрукта – Юго-Восточная Азия. Культивируется 
он в средиземноморских странах, на Кавказе, в Парагвае и на некоторых 
островах Вест-Индии. 
 
Лодка, которая меня привезла 
 
На обратной стороне  
моего лица  
Твой облик  
 
исчезают уничтожаются старые имена 
как некая смятая  
фотография 
 
и ветер  
поднятый птицами  
такой пронзительно медный   
 
будто пустыня холодная  
легла на мои плечи  
жакетом 
 
я не нагая  
иногда кашляю  
словами 
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и луна  
запенившись как таблетка 
в стакане растворяется 
 
это путешествие  
постоянно крутится  
у меня на языке 
 
а мои вены   
ничего от смерти  
не скрыли бы 
 
чтобы торжественно  
ступать дальше  
почерком сульс* 
 
лето меня признало 
этот зелёный чай с молоком и специями  
смят ледяными пальцами 
 
волна хорошо изгибалась  
как любовь** 
и оседала 
 
порой скучаю по лодке 
которая привезла  
меня 
 
и тут мой свидетель  
перед веками зимы    
то самое ветхое небо 
 
и чемодан что половину скорби***  
моей голубой  
прячет.  
_______________________ 
 
* Утончённый, торжественный стиль арабско-персидской каллиграфии, 
используемый для написания названий сур Корана, изысканных тканных 
надписей на полотнищах Каабы и др.    
** Изображение слова  («любовь, страсть») в персидской каллиграфии 
похожее на пенящуюся волну прибоя. 
*** Слово, переведённое как «скорбь», в персидском языке является 
омографом лица.      
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У меня не было дома 
 
Земля стала листком  
для детских забав 
расчерченная линиями сгиба 
похожая на гору бумаги 
поди упадёт  
 
откуда б и куда не ехала  
верхом на неживой лошади  
всё равно потеряешься 
не достигнешь цели 
у меня не было дома* 
 
чемодан с высокими балконами 
четыре рубашки и одно дерево 
корни вились бы до полярного дня 
небо с узкими  
молниями 
 
города как лестницы-стремянки  
амулеты туч 
воспоминания на сильном ветре  
о черных девичьих  
бровях 
 
луна дыра в небе 
в каждом месте  
где я терялась 
менялась траектория  
стихов 
 
и сон наизнанку   
плохой сон не сбудется 
только Твои глаза отдаляют смерть 
если б не Ты животный страх  
съел бы меня уже давно  
 
былые раны  
кажутся  
несерьёзными  
как пятнышки-веснушки  
апреля 
 
восемь лет съёжились  
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словно сушеный  
чернослив   
одиночество птичка 
с крошечным клювиком   
 
откуда бы Ты не пришёл 
я уже там была и оттуда вернулась 
порой любовь тянула меня 
порой я её  
изо всех сил  
 
она шла в комнату  
с чудаками  
за стеклом 
расплываясь  
в улыбке 
 
летом переплетённую  
книгу тростинок я продала 
древнюю пиалу и сахарницу 
и фиолетовое платьице в гардеробе  
потеряло ценность 
 
у меня не было дома 
из ран этого  
постоянного бега  
ускользала игла 
не успевая их зашить 
 
Ты не следовал за облаками 
и ветер не чертил  
для Тебя ромбы  
в этой детской игре  
с бумагой 
 
но Бог во мне 
и мне светлее  
чем голубю  
которого я родила 
и от меня он полетел 
 
чёрные буквы  
необузданные дикие слова  
из женских уст 
сыплются с той горы бумаги 
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и белые зубцы в звучании музыки трав 
 
сможешь ли ты женщина 
в этом многообразии 
воспоминаний и впечатлений 
вернуться снова в дом  
который у тебя был когда-то? 
_______________________ 
 
* Это стихотворение – об эмиграции, выезде автора из Ирана. 
 
Страх  
 
Не удаляется 
и не подходит ближе   
где-то около нас  
тихонько пульсирует  
звук его робких  
шагов  
 
эхом на лестнице  
ведь прямиком в дверь  
не получается  
вот и не заходит внутрь 
притаился на цыпочках 
выжидает  
 
стал и стоит  
между нами и жизнью  
между испугом и мольбой  
той высокой  
верхушки дерева  
невидимо и неразлучно  
 
с нами приходит  
с ароматом сигарет  
и благоуханием  
его обуви  
опустошая наши  
чуткие сердца  
 
от запаха воды  
от очертаний белого паруса  
от криков морских птиц 
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Чтобы пришла зима  
 
Зимой опять я 
стаю сама собой 
книги вокруг тебя 
уже забрал огонь 
 
жасмин в снах 
серна бежит 
мне бы в горах 
жить 
 
умчать как газель 
от навязчивых людей 
гору просто обнять 
примет меня 
 
её душа птицей 
во мне 
не боится 
острых камней 
 
в горе упав 
поднимемся вновь 
серной ввысь 
столько веков  
 
море к нам  
привыкает как пёс 
беру за ошейник 
родное до слёз  
 
в переулке лица 
не те обманулась 
но где же улица 
с которой свернула? 
 
года напугали 
того коня 
теперь едва ли 
найдёт меня 
 
зима – дождались 
чай с надеждой всласть 
одна я потерялась 
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а другая нашлась 
 
пронзила б одна 
ножичком грудь 
чтоб ничья вина 
и не как-нибудь 
 
чтобы все удрали 
в зазеркалье 
только как другой 
замолить покой? 
 
Потерянная 
 
Когда мы пробуждались от снов 
было ясное утро 
каждый день как голодная кошка крутился 
вокруг её ног 
 
ароматный запах из кухни  
и шорох веника 
свет радости переливался через край 
из старой деревянной рамы 
смерть из-за невероятной простоты   
случай немного сложный 
ничего не осталось всё потеряно 
пальцы лицо и голос бабушки 
 
без разрешения пропала как босоногая внучка  
неожиданно а память о ней здесь  
кастрюля пустая подсвечники сухие 
и чётки для молитвы между книг 
 
после всего кружат ветра 
и опадают листья 
на страницу созданную из камня 
и её уже никак не перевернуть 
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Рассуждения багдадской звезды о разлуке  
 
Весна давно ушла  
такая же 
как Рабия1  
иракская поэтесса  
 
надеюсь 
зажгла мне  
хоть свечу 
чтобы найти дорогу  
 
навзрыд  
рыдают  
финиковые  
пальмы и лошади  
 
под каждым деревом 
сказал бы ты 
льёт дождь  
и ветер воет 
 
это была 
удивительная ночь    
как будто  
растворялся ты  
 
в этих голубях 
взлетающих ввысь 
терял телесную  
оболочку 
 
белым тюльпаном 
поднималась вверх звезда 
записывая обо мне 
стихотворение 
  
словно могла  
не воспринимать  
серьёзно  
печаль  
 
изогнутые строки  
в багряном небе  
это тихонько Бог  
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облака гонит  
 
мелодия твоих глаз  
устремляется  
к истокам  
земли  
 
к временам расцвета 
когда снег и соль  
были одинаково белыми 
на вкус  
 
когда волшебные 
мелодии небес  
слышались  
в каплях дождя  
 
как вода 
я сама  
находила  
свою дорогу 
  
как вода 
садилась отдохнуть  
на забытых 
башнях 
  
как вода 
пока стремление  
потеряться стало  
верой и натурой  
 
реки глубиной  
в человеческий рост  
напротив  
тебя  
 
как бабочка  
умирал ли 
тысячу раз  
от такой красоты  
 
на картине 
нарисованной  
пламенем 
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свечи?2  
 
как же тоскуют  
моё сердце  
и острова Меджнуна3 
закованные цепями  
 
эге-ге-е-ей!  
подгоняем  
в непрерывной  
игре слов  
 
наши предложения  
слишком  
незавершённые 
ничьи  
 
они разлились  
между нами  
сколько голов  
полегло  
 
тебе снится барбат4 

и руку тянешь  
за ним  
«Если бы!  
 
что с тобой Луна?  
разве я не такой же  
чудак 
как раньше?»  
 
но сел  
в грязь 
видишь закат  
и тростник5 

  
вы придите  
из вчерашней ночи  
и где-то  
этими  
 
буквами  
древними  
сирийскими 
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голубыми  
 
опять опишем  
лодку в память  
о потерянной  
реке Карун6 

________________________ 
 

1. Рабия аль-Басри (VIII век н. э.) – одна из первых суфиев, исламских 
мистиков. Она вела аскетический образ жизни и по преданию, не желая 
отвлекаться от своего пути познания Истины, не ела даже фиников, 
которые росли вокруг.  

2. В суфийской традиции распространена притча о бабочке, летящей 
на огонёк свечи и сгорающей в пламени. Эта метафора – о встрече мистика, 
искателя с Истиной, источником света. Соединившись с Абсолютом, 
искатель исчезает для этого мира.  

3. Остров Меджнуна географически расположен на территории 
Ирака. Мощное месторождение нефти; он известен и тем, что там велась 
операция «Хайбар» во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов. 

4. Струнный музыкальный инструмент на Ближнем Востоке, аналог 
лютни.  

5. Тростниковое перо для письма называется «калям». 
6. Карун – крупнейшая река Ирана, впадает в Шатт-аль-Араб на 

границе с Ираком. 
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Статуя  
 
Чтобы поцеловать твои руки  
Бережно, нежно, пламенно, 
Пробираюсь в сон из разлуки    
К тебе, изваянию каменному.  
 
Сквозь годы – безголовых всадников рать,  
Вдруг выпавших из сёдел неумело,   
Приду, чтобы руки твои целовать,  
Почувствовав запах тела.  
 
Следов не оставил луны сломанный рог, 
Но я вырвусь из всех передряг и проклятий, 
Не стоптав даже семь железных сапог,  
Волоска не вырвав у колдунов бородатых.  
 
Из бездны грусти я прорасту,  
Корней скорби, страха цепких оков,  
Чтобы встряхнуть снег из твоих губ, 
Потому что бывает и такая любовь!  
 
Пусть холодный профиль, ледяной,  
На устах твоих согрею иней.  
… Всё не напрасно – помолчи со мной.  
Смертная, пришла к тебе, любимый. 
 
Страннику с алой розой  
 
Взяв розу алую  
сбрось чёрные рубашки свои  
и обтрёпанные дорожные знамёна оставь  
 
другой дороги нет иди сюда  
 
твоей алой розой 
с левого угла бумаги сойди  
с высоты росчерков букв и строф явись 
и сверни в сторону моих воспоминаний  
 
на встречу со мной  
в жёлтом старом доме  
где дверцы украшены   
вьюнком и травами  
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а петли скрипят да перешёптываются  
путано и бесконечно  
а вещи под слоем пыли – без страха  
печальной завесой лет…  
 
с твоей алой розой  
приди ко мне  
а если никто не знает где рай –  
подскажи им. 
 
Метаморфоза  
 
– Смотрите, сударыня, здесь насыщенный голубой  
Для меня становится неистовым морем 
Или неба влажной майской синевой, –  
А может, даже Вашей судьбою?   
Здесь, вверху, декорации – луна в небесах;  
Или ветку я взял в руку чудесно? –   
Влюбленный в Вас – в четыре часа,  
Вначале сценария или песни. 
 
– Вы, сударь, ещё привлекательнее, как всегда,  
В предвечернем фиалковом свете.  
Но вот обнажённая женщина явилась сюда –  
С шестой страницы, как ветер. 
Похищая вновь Ваши обувь, рубашку,  
Переходит вмиг сквозь сны из зеркал… 
Ей не нужно даже гадать на ромашке –  
Сценарист уже всё давно написал. 
  
Вот – третий звонок, закрываются двери; 
В зале – уютно, на улице – мрак. 
Там бессмысленно дуют охрипшие ветры, 
А здесь герои не отражаются в зеркалах. 
Вы душу смазали – грима не мало?  
А то с кожей придётся сдирать роль… 
На поклон персонажи выйдут устало, 
И потом исчезнут, как фантомная боль. 
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Двойственная персидская речь 
 

Первая  
 
Персидская речь меня создала 

хорошо меня написала  
туго спеленала аж под горло  

золотой росписью  
и рамой резной    

 
ажурно украсила сканью1     

(трижды вокруг рта)    
цветочным узором  

витиеватыми  
полосками  

 
карманами 

мужскими  
и женскими   

шерстяными ткаными  
и лёгкими кружевными 
 

оградила  
надёжной 
кирпичной  
стеной  

под сенью кипарисов 
как  
    дом  

среди   
арыков    

 
очертания Джендека2  

и стиль Тарзи Афшара3  
и новолуние  

солнце и шах  
лев и аркан    
 
персидская речь 

в шапке и без шапки4  
торжественные песни  

долгих лет славы  
языка дари5   
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мне уже 
не справиться 

с жужжанием 
её пчёл  

почему фарси 
украшают  

эти цветы?     
 
 

Вторая   
 
Фарси меня заставляет родить  

фарси  
цветущий сад  

возьми  
и спеленай  
   

вора с лестницей на плече  
курево   

камень  
стекло  

и побег    
 
фарси 

ты  
    что любишь   

рассматривать   
районы  

гебров-зороастрийцев6    
 

волшебство  
постоянные  

повторения  
молитв  

складки снова  
превращаются  

в тряпичную куклу   
 
фарси 

тяжёлое дыхание  
на ухо    

разговор Лейлы     
с Всеслышащим Богом   

в четвёртой главе   
произведения    
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фарси  

воркование  
голубей   

фарси   
взрывная    

 
будь ответственной  

и не бойся   
ты та 

что ждёт 
надеется  

полыхает 
волнуется 

в пылких  
дискуссиях    
 
фарси родила Занде-руд7   
 
не становись  

на колени  
не сдавайся 

удивительное существо   
не сдавайся 

дорогая фарси 
чтобы ещё   

продолжался мир 
фарси  

меня роди   

_________________________ 
 
1. Скань (от старославянского глагола «съкаты» – вить, сворачивать 

в одну нить несколько прядей), филигрань – вид ювелирной техники: 
ажурный или напаянный на металлический фон узор из тонкой золотой, 
серебряной или медной проволоки, гладкой или свитой в верёвочки. Изделия 
из скани часто дополняются зернью (маленькие серебряные или золотые 
шарики) и эмалью.  

2. Джендек – городок неподалёку Исфагана, расположенный на южной 
границе пустыни, где останавливались караваны, путешествующие по 
Великому шёлковому пути. Поселение известно и тем, что там находится 
древняя крепость Ануширвана, которой более двух тысяч лет. С городом 
Джендек связана также судьба каллиграфа и поэта XIX века Ягма 
Джендеки.  
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3. Тарзи Афшар – поэт XVII века, путешественник, посетивший 
Европу и Россию. Он был основателем своеобразного утончённого стиля в 
поэзии, который мало кому удалось повторить.  

4. В персидском алфавите есть два вида первой буквы (алефа) – алеф 
«в шапке» и алеф «без шапки», отличающихся продолжительностью 
звучания. Также игра слов ассоциируется с одноимённой пьесой на народную 
тематику персидского драматурга ХХ века Голамхосейна Саэди (1936 -
1985). В пьесе рассказывается о старце, призывающем общество поймать 
воров, пока они ещё не сделали ничего плохого. Но поиски не принесли 
никаких результатов, и на последующие предупреждения люди уже не 
реагировали, считая старика чокнутым. Все успокоились, позабыв о 
предостережениях земляка; и воры вдруг появились на сцене, символизируя 
смерть, которую люди унизили,  не смогли вовремя выявить и устранить.     

5. Язык дари – родственный персидскому и таджикскому, длительное 
время использовался для написания классической придворной поэзии X-XVI 
веков. Современный вариант фарси-дари является одним из официальных 
языков Афганистана.  

6. Гебры – одно из древнейших этноконфессиональных сообществ 
Ирана, исповедующее зороастризм.      

7. Дословно «живая река», «река жизни» – здесь можно понимать 
обобщённо, а может, речь – об одноимённой реке в Исфахане. Там, в сухом 
климате, вода действительно имела большое значение для поддержания 
жизни. 
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Петух святого Михаила1   
 
Я оседлала  
красивого петуха  
из картины Марка Шагала  
 
влюбилась –   
его клюв поцеловала    
и прокатилась  
 
немножко  
дорогой от его головы  
к теплу женских сапожек  
 
кукареку-ку-у! – крылышек взмах   
тоном мудрого советника Асафа Бархия2   
запел о женских чудесах   
 
я взяла ошейник напрасно  
он пробовал на вкус  
кунжут да набат  
 
различал счастливых  
и несчастных  
лягушат  
 
с подносом плова  
вёл философские беседы 
мол от вас женщин снова – все беды  
 
потому что все вы – ах и ох  
так далеки от идеала     
как одна длинная змея занятная –     
 
так сказать общее кратное  
четырёх  
Далле Мухтале3   
 
да вы невероятно красивы  
как ветви деревца миндаля  
диво явившееся в пустыне скитальцам 
 
но всему – свой срок  
и как мелкий песок 
поспешно стекаете между пальцев  
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я пырнула его  
под левое крыло –    
всё окончен разговор 
 
эй быстрее дружок! –  
вернула его яркий гребешок  
но не включился мотор   
 
эти перья и пух значит  
щипала зря 
вот незадача 
 
вовсе от рук отбился 
треклятый петух –    
будто крови напился  
 
глаза его  
в магазинчик старьёвщика  
зарятся  
 
а мне маяться опять    
отпечатком всадника стать 
и того кто под ним 
 
экстрим –  
чайная чашка и блюдце 
нарандж и турандж4  
 
полюбуйтесь такой пассаж 
я закончила ход  
в этой игре  
 
и на дворе 
не было очередей 
обычный день 
 
ни дать ни взять 
ничьей вины 
вот потеха – ха-ха  
 
проворный 
первый завиток весны  
из этого нарисованного петуха  
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хочу снять 
______________________  

1. «У святого Михаила был петух» – так называется кинофильм 
итальянских режиссёров – братьев Тавиани, снятый по мотивам повести 
Льва Толстого «Божеское и человеческое».  

2. Асаф Бархия – легендарный министр, мудрый советник царя 
Соломона из мусульманских преданий, похоронен в Иране.    

3. Далле Мухтале – мошенница из иранских рассказов, очень хитрая 
женщина – в любой ситуации получает своё.  

4. Нарандж и турандж – фольклорная поговорка, дословно «померанец 
и лимон». В иранских сказках бытует образ девушки с таким именем. Она, 
дочь пери, в виде фрукта растёт на дереве, которое охраняют девы; а 
жениться на ней может только храбрый царевич, прошедший множество 
испытаний и проявивший незаурядную изобретательность. 
 

 
 

     Марк Шагал. «Півень» (1929).  
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Опять  
 
Ветер сплёл тени  
и осень спрятала  
Твоё лицо  
 
но за птичьим пением  
видны  
Твои руки  
 
борозды лет  
и кончики пальцев  
Твоих  
 
мечтаний нет  
превратились   
в пепел и соль   
 
Не шевели руками  
небо теряется  
и лето осыпается  
в завесах тишины  
 
не шевели руками  
пока не пойдёт снег  
и в пыль превратятся  
его зеркала  
 
по приказу  
зелёных слов  
мерцающих светом   
в снах семечка клёна 
 
Парус памяти  
 
Даже когда тебя нет,  
Сидишь напротив меня.  
И нас озаряет свет –   
Хочется лампе огня.   
 
Как же те паруса отчаянные   
Стали платочком хрупким  
На коленях ветхой старухи  
С лицом лилии печальным?  
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И маятник часов-скитальцев  
Стал жёлтым термитом вдруг, –   
Чтобы сточить наши пальцы,  
И я позабыла запах твоих рук.  
 
И спелых ягод малины цвет –  
Такой волнительно красный 
На наших губах, как внезапный рассвет, 
Дарующий счастье. 
 
И книги, которые любили вдвоём, 
Однажды прочитанные огнём,  
Снова листает ветер, –   
Даже когда тебя нету.   
 
Вновь ты рядом – как будто навек, 
Но до боли родными шагами 
Ты уходишь к себе, наверх,  
И зовёшь нас по имени, мама. 
 
Невероятный день   
Легче чем воздух и свет  
Распростёртые крылья лет,   
На балюстраде веранды свирель, –     
Невероятный день! 
 
Птичка поёт – знакомится,   
Дерево несёт плоды в горницу,  
Река в своих нарядах спит, 
И аромат пищи отпирает замки.  
 
Эти волшебные горы вдали –    
Такая отрада скитальцу! 
И лето здесь, на краю земли, 
Сидит возле моих пальцев.  
 
Моё имя остаётся прежним, 
И ничего вроде не изменилось вокруг. 
Но что-то сегодня в природе вечной 
И со мной, беспечной, произошло вдруг.    
 
Будто в замедленной съёмке Божья милость –   
Распростёртые крылья лет.  
Из какой котомки это явилось –    
Легче, чем воздух и свет? 
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Мистерия Мешхеда1  
 
Над рекой которой нет 
сотни а может тысячи лет 
страдающей ланью  
спит существо раненное   
песок сыплется смело  
из рассечённого тела  
 
очертания минаретов  
на ветру колышутся всех любя 
слышишь – хиш-ш-ш-ш-ш…  
сыплется и впитывает воду  
этот древний город  
замыкающий сам себя   
снаряды глотая  
заупокойную молитву читает  
 
эту касыду2  истинного поэта  
старательно завязали лентой  
над могилой святого  
с Богом заранее 
чтобы исполнилось быстро  
заветное желание 
вот зеркала юродивые чистые  
и сто ударов кнутом3  
тайком   
 
чтоб на призыв к молитве 
как когда-то  
не пролилось небо  
подвешенное к ветвям заката  
нету пышных деревьев  
здесь у лета странного 
от силы мрачного воронья 
от избытка странников 
 
одно только хорошо в нём –  
днём за завесой защищает лань4  
встань в тебя проникает чудо 
отовсюду мелодией как капли дождя 
столпотворение голубей  
и мёртвый базар дня скорби  
что ты ищешь на фото в такой день –  
сны одетые в чёрное?  
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за головами людей  
в переулках везде  
акации и тополя  
из века в век 
родная чужая земля  
город как тот человек 
пришедший во время дождя 
почти налегке –   
с ножом в руке  
 
эй лишние люди  
пожалуйста поскорей 
убегайте отсюда!   
___________________  

1. Мешхед – второй по величине город Ирана, стоящий на реке Кешеф 
на северо-востоке страны, родина Азиты Кагреман. Из-за близости 
пустыни, уровень воды в реке – очень изменчив. Мешхед является местом 
паломничества мусульман-шиитов, там находится гробница Имама Резы; 
это предопределяет особый статус города и его приверженность к 
традициям и обрядам.  

2. Касыда – торжественная песня.  
3. Самобичевание цепями шииты осуществляют, вспоминая погибших 

родственников и святых; ведь дословно Мешхед переводится как место 
мученичества.  

4. По преданию, лани приходили к Имаму Резе, скрываясь от погони 
охотников; с тех пор повелось, что он является защитником угнетённых и 
несчастных. Среди паломников есть обычай фотографироваться на фоне 
завесы с изображением Имама Резы, защищающего лань.  

 

    
 
Мавзолей Імама Рези в Мешхеді. Герб цього міста. 
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Письмо 
 
Тишина ожила сплетением сновидений,  
Вспомни в небе изгиб плеча, странник;  
А у тебя, птицы, рана – длиннее тени,  
И пальцы, посиневшие от холода, рано.  
 
И вот уж крылья, сложенные в конвертик…   
Вспомни, как хорошо мы воевали вместе!  
Тишина нужна, чтобы забыть о смерти? 
Глупости, тишине, конечно же, всё известно. 
   
Стоит, как дерево, зеленеет и выпускает листочки,  
И плоды – красные, от крови зажжённые лампадки, –   
Тишина… Без слов, мы будто стали короче, 
Как точка, поставленная однажды украдкой. 
 
Этот конец твоего ножа всё ещё острый,  
Будто яму копал долгие годы по-чёрному…   
В тишине продолжаемся снова, как небо звёздное,  
Существуя друг в друге, – неразрывно, странно, упорно.   
 
Тишиной воплощаемся в снах туманных,  
В первозданном мраке ещё дышим пока…   
А у тебя зеркальца нет карманного?  
Мы – светлее, чем облака?    

 
С персидского языка перевели Надежда Вишневская и Сергей Дзюба  
 

       
Письменниця Азіта Кагреман. Різа-йі-Аббасі. «Пілігрим із Мешхеда» (1598).  
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1. Мірза Алі. «Мисливський привал» (1575). 2. Адам і Єва. «Манафі аль Хайаван»  
Ібн Бахтішу (XIII ст.). 3-4 (внизу). «Хамсе» Нізамі. Туркменський стиль (XV ст.). 
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З узбецької мови  
 

Азам Рахім (Абдуразаков) 
 
«Тихо мандрую між зорями пішки…» 

 
* * * 

Коли душа бажає вірша, 
Не владарює час над тілом. 
І смерть підкрастися безсила –   
Мій дух за Джомолунгму більший! 
 
Які кордони для поета? 
Та добре там, де Батьківщина. 
Сивобородим в юність лину,      
А не рибалити до Лети*. 
_________________________ 
* Лета – від грецького lethe (забуття). У давньогрецькій міфології – річка, 
яка протікає в підземному царстві. Душі мертвих, покуштувавши воду з 
Лети, забували про своє земне життя.  
 

Настрій 
 
Скроні мої ще не бачили снігу, 
Линуть думки вже зі швидкістю світла, –  
Лихо минуло, і серце розквітло; 
Віршем прийдешнім знову оклигав.  
 
Досі ще ніч? Та ж вона гребінцем  
Місяцю ніжно розчісує ріжки.   
Тихо мандрую між зорями пішки, 
Доки в світанку скупаю лице.  
 
Втішені місяцем, тануть зірки, –   
Як їм кохалося? Може, розкажуть… 
Раптом знайшовся віршик-пропажа –  
Птахом-надією пурхнув з руки.   
 
Дякую, друже, ти вчасно поспів, 
Рими – цілющий бальзам для поета! 
Це – мов за хвіст упіймати комету,   
І оновитися світлом віршів. 
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Анні Ахматовій  
 
Замовлені весни – примарні, 
Побачення – вічні, мов круки; 
У лебедів – вірне кохання, 
У нас – лиш коралі розлуки. 
 
Здимів фаетон, тільки лезо… 
Бузком відцвітаємо, тлінні. 
І знов обіймає березу 
Заплаканий янгол терпіння. 
 
І душі скоцюбились, голі, 
Розвіялись попелом рими. 
Мчимо круговертями долі 
І станемо зовсім чужими. 
 
Лишити б цю осінь на ґанку,  
Щоб світ – догори, щиро, дригом…  
Розпустить косу полонянка, 
Незайманим зваблена снігом.  
 

Падолист  
 
Осіннє листя тулиться до ніг. 
І що тобі усі його страждання? 
Спокійно топчеш у годину ранню, 
Мов цілий світ під каблучки приліг. 
 
Один, останній, в косах заблукав, 
Тремтить від жару молодого тіла; 
Змахнеш його, непроханого, вміло, 
Вся – в чарах мрій і еверестах справ. 
 
Зіжмакаєш листок в долоньці вмить –  
Розділиться на тисячі частинок… 
А дерево від того не загине –  
Йому ще з хворим серцем жить і жить! 
 

* * *  
У цих горах олені не сплять, 
Не шукай – марнуєш час даремно. 
Думаєш, обманюю нечемно? 
Можеш у вітриська запитать. 
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Стали гори ті для них тісні, 
Несмачною молода травичка… 
Тож обрали інший світ і звички, 
Та сюди приходять уві сні. 
 
Ніби все гаразд в чужих краях –  
Що їм наші болі і мармизи? 
Тільки гори вже ростуть… донизу, 
Важчають і тиснуть, наче прах.  
    

З узбецької мови переклав Сергій Дзюба  
 

   
 
  Узбекистан: Сохіб Раззоков. «Ахалтекинський кінь». Дитро Сєдов. «Вона». 
  Нафіса Гільманова (внизу). Роботи «Шлях» і «Три грації» (м. Ташкент).  
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З евенської мови   
 

Андрій Кривошапкін 
 

       
 
  Андрій Кривошапкін Герб Республіки Саха              Сергій  Дзюба 
 

Андрій Кривошапкін – провідний евенський письменник, державний і 
громадський діяч, народний депутат, віце-спікер Парламенту Республіки 
Саха (Якутія). Президент Асоціації корінних малочисельних народів Півночі. 
Народний письменник Якутії. Автор понад 30-ти книг евенською, якутською 
та російською мовами. Великою популярністю серед мешканців півночі 
користуються його повісті «Олені мого дитинства», «Уйамкани йдуть на 
Північ», романи «Берег долі» та «Золотий олень», публіцистичні твори, в 
яких він гостро й безкомпромісно відстоює інтереси земляків-сіверян. Його 
перу належить багато популярних творів для дітей, зокрема перекладених і 
опублікованих за кордоном, які вже витримали не одне видання. Андрій 
Кривошапкін відомий і як самобутній, яскравий поет, автор кількох книг 
віршів та поем.  

 
Я – евен  
 
Пишаюсь тим, що я – евен, 
Мене ця мова народила, –  
У ній знаходжу кожен день 
Чарівних слів цілющу силу.   
 
І широту, і глибину 
Вона зуміла увібрати,  
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І душу, й мрію осяйну, –    
Все, що мені співала мати.  
 
Нащадкам віру цю несем –  
В майбутнє наше пісня ллється!  
Хай доспіваю я не все,  
І раптом вмить затихне серце, 
 
Але залишаться для вас 
Думки та почуття незримі,     
Колись народжені слова 
І незбагненно теплі рими. 
  
Роздуми біля Джугджуру  
 
Тільки шелест дерев могутніх  
Тут порушував тиші дзвін.  
Лише вітер, що пестить кручі,  
До Джугджуру злітав вершин.   
 
Лиш билось джерельце, мов венка,  
На сірій скроні гори,  
І тиха пісня евенка  
Звучала тієї пори.   
 
Йшов стежкою предків відважно,  
Закони їх – понад усе!  
І кожні гілка та пташка  
Його впізнавали в лице.   
 
Світились багаття, мов долі,  
Як рідкісні зорі в імлі.   
Живі відчували роздолля, 
І мертві спали в землі.  
 
Неслися роки блискавично,  
Століття спливали між вод.  
В гармонії начебто вічній 
З тайгою жив давній народ.  
 
Здавалося б, завжди так буде,  
Та раптом розвідав десь «друг»:  
Ходили по золоту люди,  
Й не гріли на золоті рук…  
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І хлинуло плем’я прибулих  
На блиск золотого тільця.  
Ліси про спокій забули,  
Забився звір від свинця.  
 
Було їм все мало і мало – 
Одна їх гризла печаль.  
А сива тайга стогнала  
Від ран, що вражали з плеча.  
 
Немає тепер на Джугджурі  
Евенків, що тягнуть свій слід, – 
Прогресу шалені бурі  
Розсіяли їх по землі.  
 
Асфальтом крокують знову,  
Вгорі літаком снують...  
Усі вони знають мови,  
Забувши рідну, свою. 
 
Стою – Джугджур у тумані,  
Холонуть думки мої:  
Евенів слово прадавнє  
Повернеться в ці краї?  
 
З евенської мови українською переклав Сергій Дзюба  

 

                 
 
                Робота художниці з Республіки Саха Наталії Гукової. 
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З якутської мови 
 
Іван Мигалкін  
 
«Лиш любов наша – вічна на світі!»   
 
Іван Мигалкін – відомий якутський поет і перекладач. У молодості 

закінчив Літературний інститут імені Максима Горького, працював у 
різних російських і якутських виданнях. Автор тридцяти книг. Голова Спілки  
письменників Республіки Саха, народний поет Якутії. 
 
 
* * *  
 
Твої бажання виконать готовий,  
аби у чарах вечора та ночі  
коштовних слів почути враз струмочок –     
твоєї, мила, лагідної мови.  
 
І в цім житті усім смертям назло  
я зможу все, лише б на схилі долі  
в своїй долоні відчувать тепло  
твоєї незрадливої долоні.  
 
За те, що мрії всі твої, мов бог,  
я виконав, за сто чудес, кохана,  
лиш одного жадаю в дні тривог, –    
торкнутись вуст, принадно полум’яних.  
 
Та мрія заповітна в мене є:   
як, ставши світлом, цю осяю залу,    
щоб, доки б'ється серденько твоє, 
воно в собі це світло зберігало. 
 
Твоє серце 
 
Я так віршами цими дорожив 
про щирого кохання спраглі миті!  
Поезії печальний старожил, 
не милий лиш одній тобі на світі. 
 
І хай би від любові я сконав,  
це серце – незворушне, наче Лета. 
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Поет жадає музу, а вона 
байдужа до віршів свого поета... 
 
Тож не рятують вірші вже мене,  
бо, мабуть, винен, що в отому герці 
не зміг поет своїм палким вогнем 
незаймане твоє осяять серце. 
 
Старша сестра 
 
В родині нашій – старша ти сестра, 
була для всіх, мов матінка удома. 
Пригадую, не знаючи утоми, 
будила ніжно: «Братики, пора…»   
 
Солодкий дим дитинства в душах зміг 
так оселитись, наче рідна кров. 
Спасибі, сестро, під твоїм крилом    
сім дітлахів зростали тут малих! 
 
Нам щедро юність віддана твоя –  
себе забувши, йшла на поміч брату.   
На подарунки всю свою зарплату 
ти витрачала, знав про це і я.  
 
Води відтоді стільки вже спливло, 
і вбралися у пір’я пташенята.   
Навчилися і жити, і літати, 
бо, як то кажуть, стали на крило. 
 
Та вмить сирітство охопило нас, 
коли, ясна, у засвіти пішла ти. 
І випалило серце болем втрати, 
який не зможе вигоїти час. 
 
Я не забуду образ світлий твій,  
моя чарівна сестро Єфросинія, 
поки над головою – небо синє 
і будять вірші, доки ще живий... 
 
Без тебе не співав би солов'єм, 
і світ би був незатишним до щему. 
Приходить ніжно в образі твоєму 
до мене муза, що рядки снує. 
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Візьміть же, друзі, ці ясні вірші, 
від болю й туги, витворені мною. 
Як світ мовчав, придавлений пітьмою, 
вони ночами зринули в душі. 
 
Пробач, сестричко, що чарівних слів  
ти не почула за життя, раніше. 
Та вірю, що отам, в небесній тиші,  
ти молишся за всіх своїх братів. 
 
Сльози збережи свої  
 
Не плач, кохана, знову через мене,  
слова колючі не сприймай всерйоз.  
Нам все одно, неначе полоненим, 
не вийти з пекла побутових гроз...  
 
О, небеса, врятуйте наші душі, 
почуйте голос, пристрасно живий!  
Від сліз рясних намокла вже подушка –  
даремно, мила, рідна, не марній.  
 
Ти збережи їх, як гніздо – лелека,  
для щасливіших і погожих літ;   
коли очам – так солодко і легко,   
і бачиш, ніби вперше, цілий світ!  
 
Поживу я на цій землі  
 
Поживу я на цій землі, вдома,  
із тобою, моя осяйна.  
Бережений твоєю любов'ю,  
я не випив ще чашу до дна.  
 
У часи хурделиці срібної,  
обійнявши вві сні й наяву,  
відчуваю, що, справді, потрібний –    
тій, заради якої живу.  
 
Хочу бути, кохана, віднині  
зелен-квітом у милих краях;  
щоб скрижалі моєї гордині  
знов притлумила ніжність твоя.  
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Лиш любов наша – вічна на світі!     
Як без тебе? Загину в тузі. 
Круг життя – між пітьмою і світлом...  
Хай щастить, доки будемо в крузі. 
 
     З якутської мови українською переклав Сергій Дзюба  
 

 
 
     Роботи заслуженого художника Чувашії Володимира Мєшкова.  
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З юкагирської мови 
 

Микола Курилов 
 
Микола Курилов – член трьох професійних спілок: письменників, 

художників та журналістів. Пише вірші, прозу, твори для дітей і 
фантастику юкагирською, російською та якутською мовами. Автор 
багатьох художніх книг і кількох підручників для юкагирської школи. Працює 
редактором юкагирських програм Національної телерадіомовної компанії 
«Саха». Юкагири, яскравим представником яких є Микола Курилов, – один із 
найдавніших та нечисленних народів Північного Сходу Азії, що належить до 
угро-фінської мовної групи. Сьогодні у всьому світі налічується трохи 
більше тисячі юкагирів. Власна писемність у них з'явилася тільки в 1982 
році. Однак із юкагирів ще в 1930-і роки вийшов перший письменник і вчений, 
представник народів Крайньої Півночі, – Теккі Одулок. До речі, юкагирську 
поезію українською мовою перекладено вперше.   

 
* * * 
 
Лиш торкнувсь полотна – в небесах   
Фарби тундри умить зацвіли. 
Як зворушує серце краса 
Чарівної моєї землі! 
 
Пензля грубого я не візьму –    
Плоским вийде такий краєвид.  
Тонким пензликом – вірю йому –  
Посаджу ніжно-пристрасний квіт.  
 
І тоді рідну землю мою 
Вже забути не зможете ви.  
 
Здрастуй  
 
Я натхнення чекав стільки днів,  
Та притлумлена тундри душа.  
Вітер небо зім'яв і змарнів,  
І вода не народить вірша...  
Щось я втратив – незриме, мов рай...  
Є рушниця – й ні крапельки сну. 
Знову в пригорщах грітиму чай,  
Ситцем небо заклею – весну  
Залишити б навіки, розмай...  
Що ж я втратив, ніяк не збагну?  



 259 

Де поділися стріли меткі?  
В кого влучило щастя моє? 
Голіруч ловлять риб диваки,  
Тільки риба на жарт не клює...  
Що ж я втратив? Підкажеш, друже?  
Дім собі спорудив на втіху –   
Знову марно зілля насмикав,  
І заснув – натомлений дуже,  
Зголоднілий – не вміють герої 
Висікати вогонь п'ятою...  
Що ж я втратив – себе? Чи слово?  
Ось прокинувся – сонячний день.  
Тільки кущик моху німого  
На обличчя зронив чийсь олень. 
Стій! – гукаю, та тундра глуха...  
Що ж я втратив? Лишилося де?  
Не прибрав кущик моху з чола,  
Може щось у душі проросте.  
Хай в руках зеленіє трава,  
Хай куріпка живе, наче лорд...  
Зрозумів я, що втратив, овва, –   

Здрастуй,  
здрастуй,  

мій давній народ!  
 
 
* * * 
 
На картині, що створив, –   
Тундра… Тільки глип –      
Диких тут нема птахів,  
Ні тварин, ні риб.  
Отруїли тундру-неню  
Гірше супостатів –   
Ех, не вперше вже оленям  
З нами кочувати…  
Очманіли ми, брати, 
Нам уже й не дивно, 
Що не можна утекти,  
Від страшного снігу –    

Радіо –  
ак –  
тив –  
но –    
го?! 
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Завірюха 
 
Розходилась завірюха! 

Обліпили білі мухи   
Зорі, річку та оселі; 

Ніби світ – на каруселі…    
    

Ой, побавилася, хуга!  
А стомившись, мов подруга, 

Незлостива, незвичайна, 
Стала враз північним сяйвом.  
 
Мерехтить, немов царівна, 

Краля загадково дивна. 
І невинно повсякчас 

Усміхається до нас.  
 
Юкагирська мова моя  
 
Юкагирська мова моя,  
Яка ж ти сильна й чуттєва!  
Не змогли поховати тебе  
Тисячоліть пласти, –   
Проростали слова твої,  
Немов великі дерева,  
З-під стогонів минулих століть,  
Із глухої мерзлоти.   
 
Опора мого народу –    
Матуся, товариш, муза!  
Коли нас гнобили  
Хвороби і голод знову,  
У вічність ішов юкагир  
І в передсмертній тузі  
Останні слова шепотів  
Рідною мовою...  
 
Юкагирська мова моя,  
Яка ж ти давня й чудова!  
Слава Богу, не знаємо  
Про голодні часи.  
Тільки мрію щоразу я,  
Щоб онуки пишались мовою,  
І сприймали життя та світ  
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Крізь диво її краси.  
 
Як боюся я щиро, 
Що не збудеться мрія;  
Й не пробачать нащадки  
Тих, хто зрадив тебе.  
І блукатимеш в хащах,  
Якщо ми не зумієм  
Зберегти для майбутнього 
Слово – рідне, живе.  
  
Наше щастя 

і спадок –  
слово,  
чарівна  

юкагирська  
Мова!  
 
З юкагирської мови українською переклав Сергій Дзюба    
 

 
 
        Робота юкагира Миколи Курилова «Ностальгія за холодним краєм». 
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З удмуртської мови  
 

Петро Захаров  
  

         Удмуртський поет, головний редактор журналу «Инвожо»,  
голова Спілки письменників Удмуртії» та Удмуртського ПЕН-клубу.  
Член Міжнародної літературно-мистецької Академії України.   

 
Зі збірки «Карас» (пісні удмуртського шамана) 
 
 
* * * 
 
Коли нас посилають далеченько –    
так, ніби зад чийсь перевершив перед,  
у венах кров все ж просить пояснити:  
ну чим наш зад від переду миліший?   
 
Навіщо одяг – задом наперед,   
який чаклун зробив його сильнішим?  
Чому ж тоді шайтан нас не бере,  
хоч яблуко підсунув їй, мов вірша?  
 
А, може, яблуко приховує розмноження  
і давній час, коли нас звів шайтан?  
Бідненькі, ми були такі несходжені, 
не відала душа про той саптан*.  
 
Та світлий дух враз виразки покрили, 
в вогненнім тілі – наші плоть і кров.  
Інмара засоромився, безсилий,  
коли в саду зненацька він прийшов.   
 
Але Інмар нас любить нескінченно,  
він вивернув нас задом наперед:  
всі нутрощі повитягав назовні,  
а виразки всередину згорнув.  
 
Тому, напевно, перед – заслабкий:  
йдемо вперед, та чахнемо, мов тінь...  
Коли ж земні відмучимо роки,  
яких Інмар з нас вичавить створінь? 
__________________________ 
* Саптан – очорнення. 
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* * * 
 
трудяга живе роботою  
а той хто не працює –  
плітками  
 
трудяга часто буває голодним 
а той хто плітки поширює  
сидить на бенкетах 
 
і все ж  
справи звеличують 
а плітки вбивають  
 
тому що плітки – це воші  
а той хто з вошами –  
собака  
 
пліткувати – все одно 
що переспати з собакою  
й прокинутися з вошами 
 
Видіння  
 

I 
 
яскравій душі –  
чисте поле і вітер  
світлій зелені –  
ніжне сонце та грози  
вогненно земному слову   
(до тебе незримої  
стрімким відлунням  
вогнем нетлінно) –  
втаємничені  
у скарбницях всесвіту  
грона сили 
 
квітень 1995 р. 
 

II  
 
якщо сказати зрозуміліше  
яскравій душі – нарізати  
чисте поле і вітер  
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світлій зелені – напиляти  
ніжні промені та грози  
а новому слову – наточити  
у вогненно земному просторі  
(до тебе незримої  
стрімким відлунням  
вогнем нетлінно) –  
втаємничені  
у скарбницях всесвіту  
грона сили 
 
травень 2000 р. 
 

III 
 
якщо сказати ще зрозуміліше  
яскравій душі – навіщо обов’язково відрізати  
чисте поле і вітер  
світлій зелені – навіщо обов’язково відпилювати  
ніжні промені та грози  
а новому слову – навіщо обов'язково відточувати  
у вогненно земному просторі  
(до тебе незримої  
стрімким відлунням  
вогнем нетлінно) –  
втаємничені  
у скарбницях всесвіту  
грона сили  
 
січень 2009 р. 
 
* * * 
 
гойдайся  
метелику 
 
ломка на воді 
подає знаки голосу 
 
крила закріплюють своє пір’я  
променистий плач ненародженої пісні  
росою кричить космічним росам  
 
крила припорошені вогненним снігом  
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і на вітрі замерзлі фонеми  
відчувши народження пісні  
тепер змагаються  
щоб бути попереду 
 
ліси обрали ялину в яку влучить блискавка 
 
а жар із ран полів битв  
буяє весняною зеленню  
готуючись розповісти про все 
зорям всесвіту 
 
* * *  
 
окрилене слово 
колиску свою поправляє  
 
з мороку  
наконечники прицілених стріл  
слиною стікають на вогонь  
який скоро народиться  
 
коли сила лотоса життя розкриється  
тоді блискавкою вдарить  
спокій  
і славлячи вибух голосу насолоди  
посміхнеться в гущавині  
 
потужне слово 
 
* * * 
 
це жахливо  
це жахливо і мило  
 
цей виплеск і вибух несподіваних думок  
з нізвідки і в нікуди  
 
з нізвідки і в нікуди з шістьма ликами  
з нізвідки і в нікуди гроноформами 
 
як невеселі веселощі веселять  
з нізвідки і в нікуди розумним поглядом  
гроноформами космічних очей  
з нізвідки і в нікуди викид насіння  
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як життя в нескінченно кінцевому  
жахлива жахливому мороку  
усмішка  
 
* * * 
 
він – на шість сторін  
а з шести сторін – на нього  
 
так виникає КАРАС – світ зовнішній  
 
він як птах у своєму гнізді  
 
птах  
ліпить своє гніздо  
перевертаючи сам себе  
 
так з'являється  
місце для виведення пташенят – світ внутрішній – АСКАР 
 
* * * 
 
Там де немає голосу  

Немає й смерті  
А де виникає гроно  

(КАРАС всесвіту – вдих чи натхнення)  
Там з'являється вітер   

 
Де зникає відчуття  

Там застряє життя  
Де утискається розум  

(на ігрових і жертовних полях) –   
Наші голови боги футболять   

 
Де немає караса-грона  

Не буває життя  
А там де немає голосу  

(свисту сміху плачу стогону) 
Не виходить вітер  

* * * 
 
моє пташине гніздо – зі слова  
створених голосів  

складена  
пічка-мелодія   
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але серце хоче сказати:  
мій гнів  

тому що гнів  
це біль черепа рухливий    

чи курка ця така ж пічка-мелодія  
адже і грубка і мелодія народжують  
 
а труба-димохід поглиблює  
забирає голос до неба –   
це добре знає янгол 
 
«гаряча у тебе пічка?»  

потираючи свої долоні запитують  
удмуртські дідусі  

у маленьких дівчаток 
  

«чи сильний твій горобчик?»  
пальцем доторкнувшись нюхають  

удмуртські бабусі  
у маленьких хлопчиків   

 
КАРАС – це моє дупло  
а в дуплі –   

те що я бережу   
уть тю-тють!  
уть тю-тють!  
уть тюті-тютю!  
 
Відображення видінь 
      (на звороті)  
 
дивиться  
з темної печери  
те що не дає чинити опір  
тягне  
зі звиканням очей воно прояснюється  
голова починає паморочитися від звуків  
всередині  
меншаєш і розростаєшся водночас 
щось вібрує в хребті  
марно напружуєшся зникає опір   
 
тіло вибухає дрібними кульками-вогниками   
водночас дух демонструє все   
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і те що було й те що буде і те чого не станеться 
й те що було б якби збулося  
все що не повинне здійснитися  
під знаком ненародженої блискавки  
 
мов тіло крилатого арслана-лева  
твоє тіло розуміє всі сімдесят значень  
таємної мови ходячих риб  
 
неначе дивиться  
з темної печери  
просто удмуртська  

соро 
м’яз 
ли 
вість  

 
 
* * * 
 
примарою або статуєю  
я не стану  

я стану луною свого голосу   
 
луною голосу  

в просторі  
розростаючись гронами   

 
це як дзеркало відкриє ваш голос  
 
ознобом ознобляючи  
ознобить 

відчуття духу куали-святилища 
 
 
* * * 
 
просте почуття  

або лякає   
або злить   

або бентежить   
або радує   

або змушує плакати   
або зводить з розуму    
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справжнє почуття  
змушує тремтіти –  

народжує голос –   
виводить силу –   

поглиблює    
надихає гронами простір 

створює мелодію пічної труби –   
розпалює вогонь   

поширює-проводжає дим –   
реальний зміст – правду    

 
час – вібрація справжнього почуття  

час – голос   
який виводить людину  

з одного простору  
в інший  

 
З циклу «Пісні удмуртського туно»  
 

I  
   

стояв на середині межі 
вітер піднявся важкий  

поруч в яру глибокому  
час шукав свічку   

 
було темно попереду  

позаду стелився чорний туман  
і щоб зрозуміти вбогість  

не потрібен був картуз   
 
вив реготав свистів  

під вітром важким навкруги 
в очах у руках у роті  

носив він чорний хрест   
 
періщив пекельною зливою  

слизом смердючим плював  
каменем палицею залізом  

з усіх боків очікував 
 
запитав: навіщо мене зробив  

жертовним ягням  
своє ж нескромне питання  

спочатку мене зарізало 
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II  
 
під час народження променів зорі  

на пагорбі поля я плакав  
стояв благаючи Інмара щоб узяв  

але не почули мене небеса   
 

тільки вітер тріпав мою благеньку сорочку  
тільки вітер смикав мої порвані штани  

тільки вітер шарпаючи 
відносив мої розпачливі схлипи  
 

хоч і вбирав хребтом  
вогні ніжних променів зорі  

лобом стукався об землю  
питаючи: навіщо я народився?   
 

але на обличчі мов роси   
загорялися мої сльози  

а в повітрі як і раніше  
лунав мій дзвіночок  
 
7 травня 1995 року (наступного дня після смерті мого друга) 
 

III  
 

коник-стрибунець 
(маленький такий коник)  
на траві  
сидів погойдуючись   

 
а сонечко  

(маленьке таке сонечко)  
злітало в бік  
батька-матері   

 
через кого я плакав  

хто мені  
заподіяв біль? –  
не розумів   

 
дивився на коника-стрибунця   

дивився   
в той бік  
куди піднімалося сонечко...  
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а в повітрі питання:  
як же тепер я буду жити  
без тебе  
мій безкорисливий друже? 

 
7 травня 1995 року 
 

IV  
 

ящірка  
розповідала своїй половинці  

моїми губами  
 

довго   
довго напевно сидів   

на березі Великої Ватки 
 
і риба виходила до мене  

в образі духу  
і чайка дивилася в очі мої  

сівши поруч   
 

але ящірка розповідала  
розповідала  

своїй половинці  
а половинка слухала  
слухала  

даючи привід ящірці 
  

довго  
довго напевно сидів  

біля Великої Ватки:  
впав камінь  
який лежав на грудях   

та він на цьому березі залишився  
 

V  
 
Ежену Гільвіку  

 
Я як удмурт прислухався вухами туно:  

Птах  
співав  
що я йду   
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Я як удмурт подумав головою туно:  
Птах  
заздалегідь знав  
що я  
пройду біля лісу  

про це знали поля  
дерева дороги і небо  
  
Я як удмуртський туно почав відчувати:  

я і сам  
частинка цієї природи  
маленька частинка  
цієї віри  

якою дихає роса  
  
А Птах я зрозумів знанням удмуртського туно:  

це моє відлуння  
це мій двійник  
це та моя частина  
якою  
я не можу керувати  
яка повністю розчиняється  
серед цих дерев лугів полів  
і хмар 
 
       З удмуртської мови українською переклав Сергій Дзюба  
  

   
 
 Роботи Семена Виноградова (Удмуртія) «Одягання нареченої» та «Пельмені». 
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Лариса Орєхова  
 

З книги «Безмежний ліс» 
 
Замість епіграфа  
 
подамся 
в гори  
на найвищу вершину  
в нескінченний ліс  
луною озвусь:  
«ось я ожила й підвелася!»  
 
(комусь це не сподобається)  
немов новий сніг  
світло звучатиме  
на забутих місцях молінь  
 
небесно-мелодійною  
піснею  
лунатиме 
у вашому краї весілля  
 
приготуйте пишні столи  
до вас прийдуть гості  
варіть свою кашу й сусло 
  
наближаються нові ЖНИВА 
 
 
* * *  
 
Я буду  
все без останку 
моє серце візьміть  
 
біль і помста  
у чорній дірі зникнуть 
а я залишуся  
 
бо навіщо галактика 
яка не може  
зігріти?   
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Гойдалка 
 
агов світе я лечу 
кудись  
у потойбіччя 
і повертаюся 
 
на тому боці – моторошно  
а на цьому – страшно  
 
під ногами – прірва  
якийсь зі світів – догори дригом  
проникливий вітер  
стегна лоскоче  
 
що попереду? 
дещиця повітря – пустка?..   
 
але я лечу стрімголов 
аж в очах мерехтить 
аж вуха позакладало 
де я? 
 
кінь із зіркою на лобі 
на невидимому полі ірже  
 
ну й хай 
я між світами 
лечу-у-у… 
ще побачимося! 
 
Гість із минулого 
 
він  
із невидимої оку імли 
тінь  
поруч зі мною  
стоїть 
сидить  
ходить  
спить  
 
дуже уважно  
спостерігає 
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живе  
весь час за мною назирці   
все  
про мене  
знає  
і думки  
відчуває 
він 
 
Хтось 
 
за спиною стоїть  
(чую його подих)  
на папери мої уважно дивиться  
(відчуваю)  
 
кожен мій знак вивчає  
кожен мій крок спостерігає  
бажання мої розуміє  
 
до мене заходить посеред ночі  
теплотою пестить  
холодом холодить  
 
завжди за спиною стоїть 
 
Перша людина з Едему  
 

     I 
 
всі щасливі на цьому лузі 
 
маленька дитина 
у білій сорочечці 
в зелених штанцях 
серед квітів плаває 
 
ласкаве сонце її гладить 
світлий небесний вітер пестить 
мурашки й комашки 
з нею граються 
заколисуючи 
метелики й сонечка 
танцюють і співають 
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виставу показують 
 
всі 
довкола 
цього малюка 
відчувають себе 
мов у казці  
 

     II 
 
ялини вдихаючи прохолодний вітер кажуть: 
будь сильним! 
листя нагріте земною спекою 
шепоче: 
будь розумним! 
камені крізь солодкий сон: 
будь широким! 
місяць розсікаючи золото з-за хмар:  
будь красивим!  
річки спілкуючись із ніжним вітром:     
будь чистим!  
сині хмари приховуючи ніч:  
будь відомим! 
 
 
* * * 
 
був ще й такий час  
із шепоту поминальних крил   
та переказів наших предків  
я знаю:  
крізь голубині очі  
на кінці гусячої дороги –     
 
Один  
Бездонний  
Світ – Гінунгагап*    
де народилася 
моя душа 
тому мої сльози 
й замерзають 
мов алмаз 
________________ 
* Давня безодня в скандинавській міфології 
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* * * 
 
Всі мої дороги  
Нитками  
Замотані-перемотані...  
Ніхто їх розплутати не зможе.  
Гноми, які живуть в кам'яним печерах,  
Мені ці нитки подарували.  
Алмазні мої очі  
Тепер щоночі горять. 
 
Небесна вода 
 
душа  
щоранку  
ходить  
до Великого Джерела  
воду збирати 
 
ця вода  
виблискує  
прозорим і свіжим розумом  
чистою правдою  
наповнена   
 
душа моя  
маленькими  
ковточками  
п’є її  
щоранку 
 
За Парменідом з Елеї 
 
я – лісова дівчина  
з промінчиків сонця – мої очі  
з квітів зітканий мій одяг 
 
сосни – мої друзі  
білки-шпаки – сестрички  
коні-ведмеді – брати  
 
зі срібла зібрані мої кроки –    
сліди-намистинки  
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я – крилата я – вогняна  
жарким вогнем горить моє тіло  
прохолодним вітром дихають груди  
 
Природа – мій Батько  
Земля – моя Матінка  
Ліс – мій Дім 
___________________ 
* Парменід з Елеї (бл. 520-450 рр. до н. е.) – давньогрецький філософ і 

політичний діяч, свої погляди висловив у поемі «Про природу».  
 
Ляльки 
 
вони немов привиди –  
опівночі починають вештатися 
хоча й не мають ані душі ані серця  
на маленьких людей  
дуже схожі  
 
щоночі  
маленькі дівчатка  
забуваючи сни  
приходять  
до них  
 
стара чаклунка  
радіючи  
змушує їх співати  
сміятися  
битися  
 
ці ляльки схожі  
на душі  
з потойбіччя –   
опівночі пурхають 
метеликами 
 
Двері 
 
я вірю  
двері які ніколи 
не відчинялися 
впродовж століть  
хоч знали безліч  
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життів і доріг  
ці двері  
відкриються  
 
якщо лісова дівчина  
з усього світу  
квіти дерева та каміння  
розбудить  
 
але вона ще спить солодким сном  
 
агов світлосте  
ти доторкнися до щічки дівчини  
нехай прокинеться вона  
від щасливо-тужливих снів  
 
тоді прокинуться лісові вітри  
повністю відчиняться   
«важкі» двері  
а звідти  
 
побоюючись світла  
немов метелики  
одна за одною  
випурхнуть  
дев'ять дівчаток –  
дев'ять відкриттів –    
які багато століть поспіль  
спали перетворені  
на глиняних лялечок 
 
Важке «гіллясте» слово 
 
душа  
яка нібито не знає нескінченності  
танцює немов важка гілка 
звільнена вітром 
 
і хоч завжди стоїть перед Ворогом  
 
потай прагне зберегти  
свої вільні польоти –    
білим метеликом  
на широкому зеленому полі  
серед щасливих квітів  
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не потрібні Думки і Слова  
душа  
чекає  
Великого Вогню 
 
 
Павутиння 
 
в ваших очах  
немає вже життя – тільки пил:  
немов на немитих тривалий час  
вікнах –  
 
хоч дивися в них  
хоч не дивись 
 
 
На нічному полі 
 
пізно ввечері  
коли сонце  
пішло до Аїду 
я чимчикувала  
додому 
немов на ешафот 
хвицаючи ногами  
брудну землю 
 
тоді холодні вітриська  
мене кудись хутко забрали  
було чорне поле  
поруч – темний ліс  
плакала нічна сова  
зблизька пильнувало  
небо в синьо-червоному  
й чорному вбранні  
 
місяць не з’явився   
 
і оселі яка вже стала мені рідною 
все не було  
 
посеред площі  
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на мосту лежала голова  
поруч із нею – перука  
а довкола –    
на невидимих  
здивованих губах:  
«А-а-а»! – крик 
 
 
Муза 
 
швидко відчинила двері  
зайшла  
дім мій обдивилася 
 
озирнувшись  
тихенько потиснула руки  
привіталася  
 
вогнем своїм попестила  
мої очі  
пішла  
 
все довкола затихло  
тільки серце  
ще довго хвилювалося 
 
 
Пронизлива тиша 
 
ніби ніч  
погідна ніжна 
не ураган 
але неможливо  
дихати –  
не вистачає    
повітря! 
 
зачини щільно  
ще сильніше 
прогнилі двері  
не дай їй  
увійти –    
забрати  
душу 
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Пошук високих думок 
 
двері  
зірки  
планети  
чорні діри  
високі вітри  
заклубочена нитка  
голка 
кров  
біль  
 
двері 
 
 
* * * 
 
де ця кімната 
наповнена ароматами яблук?  
знову хочу потрапити  
до її простору  
 
там я буду собою –  
невтомно танцюватиму 
пристрасно бавлячись  
зі свіжими вітрами 
 
з ними –  
лагідними й рвучкими  
як і моя душа –    
шукатиму нові світи 
 
Малюнок на дверях туалету  
 

I  
 
Тепер  
Світ тримається на трикутнику:  
Світ, як і сонце, круглий.  
Стоїть на гострому куті –   
Ніби на горі,  
Неначе колобок.  
Здається, мить – і покотиться,  
Не зупиняючись.  
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II  
 
«Ви – піраміда,  
На Вас тримається світ!  
Терплячі сестри,  
Великі Матері, 
Вірю: сьогодні  
Відчините двері Неба.   
 
Палкі та сильні серця,  
Вісники свободи, 
Здійміться в вишину –  
Вітром щастя.  
Нехай і справді  
Народяться Царі!» 
 

З удмуртської мови українською переклав Сергій Дзюба 
  

  
 
Удмуртія: Петро Йолкін «Речі отчого дому»; Семен Виноградов «Поклон сонцю»; 
Месадик Гарипов – графічні роботи (внизу).  
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З польської та англійської мов 
 
Алекс Врубель (Великобританія) 
 

 
 
Поет, автор пісень. Народився на півдні Польщі, в місті Чеховіце-

Джеджице. Нині знаний письменник мешкає в Лондоні. Засновник і лідер 
мистецької групи «KaMPe», яка об’єднує поетів, музикантів, вокалістів та 
фотохудожників. Організатор міжнародного фестивалю слов’янської поезії 
у Великобританії, в Лондоні. Лауреат Міжнародної літературної премії 
імені Миколи Гоголя «Тріумф» (Україна, 2015). З 1 листопада 2014 року – 
член Міжнародної літературно-мистецької Академії України.   
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Піщинки часу 
(поетична колекція) 
 
Моїй Б. 
 
У маленькому світі 
між дотиком і ласкою                     
 
МІЙ СВІТ     
 
Мій світ іноді настільки маленький,  
стиснений в куб.    
Стеля, підлога, чотири стіни.      
 
Не описати його вітром, пелюсткою троянди,    
хуртовиною, хмарою, дощем.    
Дерево в ньому не поміщається,   
занадто тісний він для тигра.    
 
У крихітному світі  
між дотиком і ласкою    
запах кави відвідує чотири стіни світу,    
пробуджує кота, щоб муркотів оду любові.                   
 
травень 2010                   
 
ДЛЯ ЗАВСІДНИКІВ 
 
Майдан складається з банальностей.  
Запах липи,    
спів жайворонка,    
вапнякові стіни,    
камін,    
квіти,    
каплиця,    
криниця,    
нахилений паркан,    
старий серп,    
підкова.    
 
Майдан – це слова, далекі від поезії.    
Хата,    
корівник,    
гараж,    
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курник,    
завтрашній,    
літня кухня.    
 
Майдан – це хрест,  
що тоне в соняшниках.    
Майдан – це хороша філіжанка кави  
і молоко від пані Басі.    
Майдан С.  
Рай з концертом бджіл.    
Це – Божена і Алек,    
та бродячий пес.  
 
квітень 2006                   
 
СТРІЛА АМУРА      
 
Трішки пивним, трішечки медовим поглядом    
чіпаєш мої очі і губи.    
Мов павутиною, обплітаєш мою волю,    
щоб я тобі піддався.    
 
У невинній усмішці, в дотику рук    
таїться стріла Амура.    
Так само гостра, незважаючи на минулі роки.    
 
Відповідаю сірістю з відтінком зеленого.     
 
Як у плавильному котлі змішуються кольори наших поглядів,    
щоб, нарешті, вийшов один колір.    
 
Цей колір – унікальний.    
Він – тільки мій і твій.    
 
Єдиний у Всесвіті.  
 
травень 2006                    
 
ПОЦІЛУНКИ-ПЕЛЮСТКИ           
  
Пелюстка на подушці в нашій оселі.    
Можливо, прокралася в твоє волосся.    
Ще пахне.    
З куща біля літньої кухні.   
Вона супроводжувала нас    
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під час нашої близькості.    
Безсоромна учасниця нашої ночі.    
Завершення трикутника.    
 
Пелюстки троянд    
на вікні нашої спальні.    
Ще вологі.    
Напевно, їх приніс вітер із моря.    
Цікаво заглядають усередину.    
Погасимо світло.    
А вранці, коли сонце нас освітить,    
нічого не побачить...    
Вже їх не буде. Їх змиє дощ.    
 
Пелюстки каштана на лондонській бруківці.    
Це – майже травень.    
Скільки вже років минуло з випускного вечора.    
Скільки поцілунків-пелюсток    
на твоє і моєму тілі.  
 
травень 2006                    
 
 
НАЗАВЖДИ     
 
Не питай мене: чому?    
Не питай мене: за що?    
Запитай мене: з якого часу?    
Тоді тобі відповім: назавжди.    
 
З миті, коли суцільна тьма    
ще не знала сонця,    
блиску зірок і місячного світла.    
 
З миті, коли крихта тебе і крихта мене    
тремтіла в пальцях творця    
й чекала його дихання.  
 
Оскільки в сценарії створення світу    
вже спочатку написано,    
що ти – моя,  
і я – твій. 
 
лютий 2008                      
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ГНОМИК-РОЗУМНИК    
 
Він прийшов до мене, гномик-розумник.    
Уважний погляд потонув у моїх очах.    
Він хоче дізнатися, де я сховав цукерки.    
 
Він ніколи не чув про «Козелку-Матолку»*.    
Він не зробив кадила з жодної банки.    
Він не вміє зібрати тракторець зі шматка гумки,    
зламаної свічки та котушки ниток.   
 
Він дивиться на мене з викликом.    
Оператор комп'ютера, принтера і DVD.    
Чекає, що зніму з себе охорону посмішкою.     
 
Він смішно косить очі, коли говорить.    
Мій онук-розумник.  
 
травень 2006 
_________________                   
 
* «Козелка-Матолка» – відомий твір польського дитячого письменника 

Корнеля Матушинського про не надто кмітливе козеня.    
 
 
ДБАЮ    
 
Я – твій янгол-охоронець № 2.    
Без небесного вбрання та права    
на катання в небі.    
 
Я все одно дбаю...    
щоб тобі не було холодно,    
щоб ти не була голодною,    
щоб ти не була самотньою.    
 
А вночі, коли ти спиш,    
смугами веселки, мов лозою,    
плету твої сни.    
 
Я – чарівник сонних квітів. 
 
травень 2006                     
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СЛОВА    
 
Є слова і слова.   
Є слова-п'явки,    
які всмоктуються в мою свідомість,    
щоб провокувати.    
Аби жахи заповнювали сни     
й супроводжували реальність.     
 
А є коштовні слова.    
Я складаю їх акуратно    
в скриньці своєї пам'яті.    
Як ці, з іншого кінця світу,    
показаного на екрані  
мого телефону, –    
дякую за гени!                      
 
квітень 2009                   
 
НІЧ ТРАВНЕВА, ЮВЕНАЛЬСЬКА    
 
Хіба ще є ця дерев'яна лава в Йорданському парку?    
Ця лава, яка прихистила дівчину і хлопця в травневу,    
ювенальську ніч.  
 
Це була красива дівчина. Засмагла, з темними кучерями,    
в рудій замшевій куртці. Це був живий хлопчик.    
Сіроокий, в позичених джинсах, у светрі кольору морської    
хвилі. Вони залишили танцюючу братву, щоб удвох насититися 
взаємним захопленням.    
 
Ця лава чула їх шепіт.    
Вона чула зітхання, заклинання, визнання, слова чутливі, пестливі,  
гарячі. Але якщо лавки немає?    
Це – дерева. Сорок років для дерев – то не так уже й багато.    
Дерева, можливо, не чули, бо шум листя приглушав шепіт закоханих.    
Дерева, напевно, бачили.    
У цю травневу, ювенальську ніч місяць, мов божевільний,  
щедро ділився позиченим світлом.    
Перетворила парк Йордану на чарівну оазу.    
Наче сонячного дня, дерева й кущі кидали чорні тіні    
на срібні паркові доріжки.    
Пальці хлопця, коли пестив волосся дівчини,  
гладили й тіні. Його губи кидали тінь на її щоки,    
коли ніжно цілував її очі.    
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Навіть їхні вії передавали тінисті привіти   
здивованим зіницям.     
 
Дерева, звичайно, бачили.  
І цей хлопець, коли пригортав її в своїх обіймах, колисав  
увесь світ. Хіба цей хлопець... Не пам'ятаю.                   
 
вересень 2009                   
 
СЕКРЕТ ПОДІБНОСТІ    
 
Я повісив на стіні    
портрети дідів.    
Весільні.    
 
Час поставився до них неласкаво,    
з різкістю контуру й кольору,    
але не позбавив облич  
їхнього тепла.    
 
Вони дивляться в об'єктив серйозно,    
гідно, незважаючи на вік.    
Приховують ретельно    
тривогу перед майбутнім.    
 
Я шукаю в їхніх обличчях себе.    
Можливо, очі?    
Може, губи чи високе чоло?    
 
А може, таємниця подібності  
криється в словах бабусі:    
«Ти схожий на мене,  
 
адже й тобі подобаються польові маки».                   
 
травень 2006 
 
МОЇЙ Б...  
 
У дотику твоїх рук  
прихований вітер,  
який розсіює похмурі думки,  
що з’являються в недобрий час.   
 
В обіймах твоїх рук  
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прихований дощ,  
що змиває печаль з очей,  
затьмарюючи рум'янець світу.  
 
У пестощах твоїх губ  
прихований колір неба.  
Волошки й блакить проникають у мої вуста  
й наповнюють по вінця моє серце.                   
 
липень 2007                    
 
ЖІНОЧКИ 
 
Маленькі жіночки мають інстинкт    
зрілих жінок.    
Ці невинні підморгування,    
прохально-пустотливі погляди.  
Несподівана, начебто непрохана сльозинка  
зворушливо танцює на вії.    
Впевнено простягнута ручка.    
Косичка зі стрічкою,    
хвостик закріплений сонечком.    
Мої онучки інстинктивно    
обвивають восковою павутинкою  
дідове серце.                   
 
квітень 2010 
 
МЕНІ ПОДОБАЄТЬСЯ ДИВИТИСЯ     
 
Мені подобається дивитися на своїх онуків,    
хоча кричать, скільки мені років.    
 
Вони дивляться на мене поглядом моїх синів    
і посміхаються їхньою усмішкою.    
 
Мені подобається дивитися на своїх онуків,    
коли грайливо запитують мене очима:    
«А ми, може, схожі на маму?» 
 
Мені подобається дивитися на їхні обличчя,    
і я шкодую, що не можу більше    
мої синів погладити по голові. 
 
вересень 2005                    
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ДІМ    
 
У схованках моїх мрій,    
за атолами коралових пляжів, 
увінчаних пальмами,    
прихований мій дім.    
З тесаного каменю,    
одягнений у вапно  
й дбайливо оштукатурений.  
Біла пляма, притиснута до гаю  
фундуку.    
Подарунок небес для смертного.                   
 
травень 2010 
 
Між цією і цією річкою                                    
 
КОНЦЕПЦІЯ ВЕРТИКАЛІ    
 
Я дізнався,  
 
біля моїх ніг лежить увесь світ –      
між цією і цією річкою.    
З короною й скіпетром    
із камфорної руди,    
з яблуком із мильної бульки,    
щоб я панував славно.    
Поласувавши фігою з маком    
та тістечком із діркою на десерт,    
здивовано біля своїх ніг    
побачив землю.    
І відчув закон всесвітнього тяжіння,    
коли так болісно усвідомлюєш    
концепцію вертикалі.                 
 
квітень 2010 
 
ПЕСИМІСТИЧНЕ  
 
Я не знаю,  
чи є життя  
після смерті.  
Припустимо,  
його не існує.  
Якщо це так,  
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дещиця між народженням  
і вмиранням –    
ото й усе.   
Це припущення – сумне.  
Не встигнеш виправити  
того,  
що загидив.                   
 
квітень 2006            
 
ТИ ДУМАЄШ, ЩО ЗНАЄШ БАГАТО  
 
Думаєш, мій друже,  
що багато знаєш.    
 
Ці знання ти взяв із тисячі книг.    
Від моря до моря  
випробував життя.    
Уважно слухав,    
кого треба.    
 
Але ти не знаєш, мій друже,    
найголовнішого,    
бо ніколи не був    
прокаженим.                   
 
травень 2006                  
                 
ВИПРОБУВАННЯ СОВІСТІ    
 
Озираючись назад,    
з жалем і збентеженням    
згадав змарновані    
 
дні, місяці,    
а, можливо, й роки,    
коли суєтні бажання  
затемнили розум.    
 
Не лічив годин,    
не відчував утоми.    
Я – борець за істину лайна. 
 
квітень 2006                                     
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ПОВЧАННЯ ОПТИМІСТУ 
 
Оптимісте, пам'ятай:    
ти – перспективний.    
 
У твоєму барвистому світі    
будь-яка відсутність  
залишається непоміченою.    
 
Мінус, незалежно від розміру, – 
єдиний недолік.    
Власне, кожен недолік можна усунути,    
натомість плюс – легко досяжний.     
 
Оптимізм закінчується,    
коли вже вкотре вибачаєшся,    
що у тебе немає.    
Коли довкола – порожнеча,  
і велика стіна приховує світ.   
Попереду,   
збоку,    
позаду. 
 
квітень 2006                   
 
Я ЗНАЮ ОДНЕ    
 
Коли ще раз відроджуся 
посеред шляху гріховного кола    
(думка ця – неймовірна, але все-таки...),    
коли знову  
постану на землі    
з чистою карткою в руках, –    
я знаю одне.    
Не буду ні павичем, ні яничаром. 
 
травень 2006                  
 
ТЕРНИСТА КОПІЯ СВІТУ     
 
Переконані, що розуміємо дерева,    
річки, людей, птахів;    
створюємо копію світу,    
залежно від наших знань.    
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Цей світ власної уяви    
міг би бути раєм,    
якби не шипи в місцях,    
де копія відрізняється від оригіналу. 
 
травень 2006 
 

Українською переклав Сергій Дзюба  
 

 
 
Польща: Фелікс Бжозовський «Лісовий пейзаж з оленем», 
Владислав Бакалович «Конкурент». 
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З російської мови 
 

Іван Жданов (Російська Федерація)  
 

  
 

Відомий російський поет. Народився 16 січня 1948 року на Алтаї.  
Автор багатьох книжок. Лауреат почесних літературних премій імені 

Андрія Білого, Аполллона Григорьєва, Арсенія і Андрія Тарковських та ін.  
В Україні підготовлена до друку чудова збірка віршів Івана Жданова 

(упорядник Володимир Ільїн) в перекладах знаних українських поетів.  
 

* * *   
Я не гілка – дещиця листу.  
Я не птах – лиш його ім'я.  
Я не ворон – про мене з вітриськом  
знов пліткує десь вороння. 

 
* * *  

Постеж за мною, мій перший сніг.  
Я за тобою посланим буду,  
коли стомлений чоловік  
почне шукати тебе всюди.  
 
Та людина – не я; й облич провинних 
він не міняв дотепер, може;  
серед нього птахів не видно,  
і це так на сніг схоже. 
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Хрещення   
 
Душа йде нанівець, все менше небокраю,  
і ось поміж зірок затисла п'ятірня.  
О, як струсити б їх! Мене ніхто не знає.  
Мене немов нема. І не чека рідня.  
Годинник поспіша і падає зі стуком.   
Перевернути б дім – помацати по дну.  
Мене немов нема. Мій слух пішов за звуком,  
та звук пропав вночі і час позбавив сну.  
Задер би він його, мов сіроманця в хащі,  
і в серце б устромив скривавлені персти…  
Звук нанівець зійшов. На тонкій ноті лячно  
принишк собі в тіні, в проваллі німоти.  
Петляє листопад, втирається під шкіру.  
Така пітьма довкруж – не розіжмеш повік.  
Намацати б себе. І ночі слух довірить,  
але притихла ніч – мовчить, мов чоловік.  
Я ще не народивсь, та за чиїмсь велінням,  
до вереску мого, в дихання спрагле вник  
слухняний листопад, уже моє спасіння.  
Мене ще не було. Він передбачив крик.  
Не хлюпає вода: прислухалась неначе   
до чарівних розмов ще не поснулих риб; 
то раптом дзюркотить крізь мене світлим плачем,  
то пальчиком грозить глухонімій крові.   
Тече в мені ріка глухонімою кров’ю.  
Обряд вершиться тут – в ній хрестять листопад;  
і він летить на слух, бо ще не усвідомив,  
що спалить слух його і не верне назад. 
 

Балада  
 
Хворого спіймав я птаха,  
і злякавсь – не до забав!   
Смерті прагнув він без страху,  
долю, наче нитку, рвав.  
Опускав до серця крила –   
мов молився дивний птах;  
та двоїлося безсилля 
у натомлених очах.  
Очі ті – в холодній схимі,  
і не прочитати в них, 
мов сузір'ями рясними, 
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звістку з літер золотих.  
Ненавмисно – мимоволі  
подих дзьоба пригубив;   
таємницю, наче долю,  
ненароком розділив.   
... Ось заплакана дорога,  
і сімох ведуть за ріг...  
Що за лихо і тривоги  
подих змучений зберіг?  
Вороги шістьох убили,  
одного лиш зберегли.  
Шестеро лежать в могилі,  
сьомий не пізнав землі.  
І не треба вже дороги,    
мов без ніг ота хода, –   
ніби вижив, дяка Богу,   
тільки душить самота! 
Снігопад, як завжди, білий, –    
іншим бути не дано.  
Не відбілиш чорні крила: 
як не крайся – все одно.  
Начебто у цілім світі  
неушкоджений – один!   
І куди себе подіти 
від безмежно сірих днин?  
Бо шістьох безжально вбили –  
заспокоїлись в землі;  
а йому не втнули крила –    
випадково зберегли.  
Як? Чому уникнув плахи? 
Хто він? Клята самота!   
Лиш скорботний погляд птаха,   
що про мене пам'ята. 
 
 

* * *  
Коли помирає важко  
підступно підстрелена пташка, 
в ній плаче гірким, невідбулим  
смертельно стомлена куля, –  
жадала вона, бідолаха, 
всього лиш літати, мов птаха.  
 

Українською переклав Сергій Дзюба   
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   Сергій Васильківський «Полтавщина», Архип Куїнджі «Вечір в Україні».   
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Володимир Федоров (Російська Федерація)  
 

   
 

Поет, прозаїк, драматург. Член спілок письменників та журналістів 
Росії. Член-кореспондент Академії поезії Росії, дійсний член Академії 
духовності. Заслужений працівник культури. Лауреат Державної премії 
Якутії, Великій літературній премії Росії, премії Кирила і Мефодія. 
Нагороджений медаллю Олександра Пушкіна та іншими державними 
нагородами.  

Автор книжок віршів «Автограф душі», «Червоний ангел», «Небесний 
пілігрим», «Така доля гусарська» та ін., а також кількох повістей, роману 
«Сезон звіра», десяти п'єс, поставлених у Сибіру, Москві й Санкт-Петербурзі, 
ряду науково-популярних видань про традиційні вірування. Тривалий час 
мешкав на Крайній Півночі, в Якутії. Нині працює головним редактором 
«Общеписательской «Литературной газеты» в Москві.  

У 2015 році став лауреатом Міжнародної літературної  премії імені 
Миколи Гоголя «Тріумф». З 1 листопада 2014 року – член Міжнародної 
літературно-мистецької Академії України. 

 
З книги «Небесний пілігрим» 
 
* * *  
Він зійшов по скелях в піднебесся,  
І його перстом торкнувся Бог, –  
Щоби пісню заспівав чудесну   
Від земних звільняючись тривог.  
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Щоб у ритм потрапив гість прийдешній,  
Наче янгол в божу колію;  
І віддав їй так необережно  
Доленьку і душу всю свою.  
 
Щоб збирав удачу по крупинках,  
Не шукав осяяння в мізку,  
А складав у зоряну торбинку 
Вистраждані строфи на шляху.  
 
Щоби ніс тернову діадему  
З радістю і болем на лиці;  
Все життя складав одну поему,  
Та збагнув це лиш наприкінці.  
 
Щоб лишався мандрівним поетом, 
Щастя на слова міняв і щем;  
Як і всі, безславно канув в Лету,  
Ледь торкнувшись вічності мигцем. 
 
* * *  
Іду вперед по лезу я ножа,  
Все балансую: не душею – тілом…   
Того, що відбулося, – вже не жаль,  
А в спину знов летять вогненні стріли.   
 
Від леза п’яти зранені горять –   
Нещадна сталь! Хоча б не скиглить всує…  
О, як довкола репетує рать   
Про те, що я неправильно крокую.   
 
А я кричу: «Отямтеся, сліпці,  
Хоч крок зробіть за мною – стачить сили?!»  
Багато розвелося мудреців  
Під цим блідим розгубленим світилом.  
 
Та мудрість їх не варта вже й гроша,  
Вона – мов піни бульки не чуттєві, –  
Іду вперед по лезу я ножа,  
А їх воно розрізало б миттєво. 
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* * *  
Свистять повз мене стріли Аполлона,  
Вогонь до третіх не горить півнів, –   
Скуйовджені он рими, мов ворони,  
Сидять понуро на стовпах віршів.  
 
Над аркушем безсило горблю спину –   
Не розірву ніяк зіркових пут...  
І вкотре наді мною гордим клином  
В безсмертя інших віршики пливуть. 
 
Професія  
 
Я лечу серед ночі понад краєм зловісним –   
Вам віддам своє серце серед болю й плачу.  
Я лечу, немов янгол, тільки янгол – залізний:  
Я без крил цих залізних ніяк не злечу.  
 
Я лечу – битий янгол із російського пекла,  
Де смола над багаттям все пливе через край.  
Я – неправильний янгол, та комусь же це треба –    
Піднімати ці душі у придуманий рай.  
 
Я трублю – хрипкий янгол: вже і горла не шкода,  
Щоб мій голос надії дав зневіреним сил.  
Я спішу – дурник-янгол, і моя нагорода –    
Двісті грамів пластиду для відірваних крил. 
 
Осіннє  
 
І знову ночами мені – не до сну:  
Ввижаються то шарудіння, то сміх, –  
Золотом смуток в віконце – тук-тук –    
Найвеселіший з усіх.  
 
Знаю, вона – найпрекрасніша в світі,   
Не з сонму злих і худих жінок.  
Від неї ростуть гриби та діти,  
А поетів знаходить Бог.  
 
І спраглі великої таїни,  
Розверзаються раптом віщі уста.  
І сходять до них нероздільні, мов сни,  
Життя та Смерть, Печаль і Краса. 
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* * *  
«Відстраждається, перемелеться...» –  
Заклинає себе ночами.  
Млин, колеса… – часу хурделиця,  
І дроблять жорна печаль.   
 
«Перемелеться, відстраждається...» – 
В порожнечу – слова, мов тать.  
А печаль ніяк не кінчається,  
Хоч і жорна стерлись, мовчать…   
 
Очі – стомлені, спорожнілі,     
Хоч би виплакав чи роса…    
А з-під жорна краплі багряніють  
І здіймаються в небеса. 
 
* * *  
Ваш світ поету постіль не постелить,  
Та втішусь вкотре світлою печаллю, –   
Мої вірші живуть у Вас в оселі, 
І сон охороняють Ваш ночами.  
 
Незримі, наче янголятка з раю,  
Вже не підвладні світу і мені,  
Знов пошепки вони себе читають,  
Коли Ви посміхаєтесь вві сні. 
 

Українською переклав Сергій Дзюба   
   

 
 

Віктор Зарубін «Танок біля Дніпра»   
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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), а також – 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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З кучерських пісень II 
 

«Кого ж Ви любите більше ...?» 
І. Д. Якушкін   

 
Стихне соло випадкових зірок,  
Стомлених скель – запізніла завіса.  
Повітря віршами – неначе кров…  
Я даремно (хлібним) пестив нутро, 
Полоскав і скиглив, мов звів курок, –  
Всі стежки зчорніли до біса! 
 
Сніг, як під арештом, скис молоком, 
Періщить дощ… І де ж той мир у душі?  
Може, вигадав бог, наче вірші,   
Лагідний шурхіт твоїх підошов?  
Ні, вві сні Евридики співали знов…  
Отже, старець правий? Чи дощі?    
  
Спить Еол, і місто звикло давно.  
Навіщо шукати незнане небо,  
Катати шарніри болісних слів? 
Авжеж, яка у цьому потреба?..  
Все-одно майбутнього бродить вино, 
Кипить і б’ється серцями дощів.   
 
Капітане, це – топос, не (пар)теся...  
На Ексампей – екіпаж парокінний;  
І свято весни марнується вкотре,  
Як щось надто знайоме, зужите…  
Тісмень – в законі, і буде корпіти, 
Пробиратись кудись в ботаніку – чортом. 
 
А поки підшипник чи ця обручка  
Пливе самотньо в спекотний Алжир      
Без сватів і гінців до обіду, – 
Куций піар, не поручкатись щиро! 
Лакуни, мов Гогенцоллерн чи інжир, 
Тебе кваплять жити: пароль – цоб цобе,  
Ніби пропуск до Холодного Яру – за віру. 
 
Я люблю її сильно. Так Римський зміг –    
Спрагло хвалив ці примхливі моря,  
і наказував Беркін очами,  
і Зігфрід сумував за лісами  
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Дрімучими. Вікна вночі горять. 
Білий, незайманий сніг. 
 

 
 
Каменські мотиви 
 
грай, Адель, не знай печалі  

О. С. Пушкін 
... auf uns nimmt im Grunde kaum einer Rücksicht* 

Beate Zieris  
 
Ось і твоя вулиця святкує, Адельхайд. 
Грудень – місяць зміни поміщика, до речі. 
Спиться ліпше з морозами, не макабр, свічок не пали, нехай…   
Й облиш під вечір подумки лічити овечок. 
 
У грудні настає черга, Адельхайд.  
Почерк зіпсувався раніше, не кажу про характер; 
Раптом наступає на п’яти, настає із затертих теорій, забутих практик… 
У «Молодшій Едді» себе не знаходить скальд. 
 
Ялинки немає, костур лежить серед двору –  
Безпечний, та, мабуть, неїстівний, недобрий... 
Можна ритми південні, брудні обирати з горя, –  
Від танго до пасадобля.  
 
                                                 
* Нас, по суті, майже ніхто не сприймає всерйоз (нім.). 
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Для плезиру – подробиці, застаріле «всупереч», балачки про секс…  
Хлопчик воює в компі, йому б чогось пожерти!  
Атласною шкірою дрижить секстакорд десь, 
Голосним безударним здається знову – до смерті. 
 
 
* * * 
 
Курси біля парку Шевченка – тихенько, 
Кірха – навпроти тисяч дрібниць.  
Увечері – без окулярів, лиць (безкозирка – не козир), без ліхтарів, 
Без квітів для джазових москвичів… 
Дим і пара – з дверей,  
І черешня… Та скарги для лікарів – чи не крейзі? 
А потім знову – за чимось у черзі. 
 
Багато в кварталі макулатури – з минулим, 
І мішок назвали по-вуличному – sack,* теж робота, –  
Кіт в мішку заміщає кота у чоботях, 
Хоч ні біса не тямить у цих собачих речах, мудро.  
А де ж полкан, старий шкет, де на вас найшла ця шиза? 
Хай гроза не гаркавить розрядами на зигзаг, –  
Сплять Амур та Аму-Дар’я.   
 
Спить Самара традицій і Тясмин тасує сни, 
Та вві сні крутиш, наче вусатий кіт, па-де-де…  
Знавіснів – миготить у польоті твоє трико навесні:    
Ось ти – в чешках, панчохах, трапеція бозна де,  
Аж на ріжках у місяця – хрін впаде!   
Всю цю купу подробиць треба збагнути разом, 
Не згубити деталі, мізкуючи в клятих баксах, –   
Все, що ти говорила тут, на проспекті Маркса, 
Чимчикуючи у підворіття, ніби на космодром. _________________________________ 
* Мішок (нім.).   
 
* * * 
    «Ох, забувай захоплення минулі» 
    Т. Котляревська 
 
Мені забракло вихідного,  
дрібнички в ланцюжку тривог, –     
твоїх усмішок дивна мова  
тепер повсюди, ніби бог.  
 



 308 

Вже й дах підкорюється кожний,   
блищать мов мідяки, і чув –    
з труби лунали переможно  
оркестром «Пасадена Руф».*   
Загрався інтернетом Карлсон, 
голодний плаває планктон;   
за міф, поставлений на карту, 
банкує спірно син Антон… 
 
Ніч, порно-радіоконцерти,** 
вві сні сусідка долю мне;     
а я романсово-уперто 
тверджу: «Не забувай мене».  _________________________________________________ 
* Англійський джаз-оркестр, який неодноразово гастролював у Німеччині. Велика  
фонотека з їхніми записами зберігалася на ризькому радіо.   
** Зазвичай тіла – в телевізорі. Однак і радіостанції трапляються різні. Втім, я не маю 
на увазі ризьке радіо. 
 
Intermezzo 
 
«Коли веселий і кирпатий…» 
і стомлений та банькуватий  
коли дощу примхливі краплі 
із фюзеляжу в Ле Бурже 
якут що грає знов на таблі 
«Придбайте цигарки» – танго  
його… так схоже чимсь на чаплю 
вітраж не відобразить вже 
 
танго на раз два три чотири 
та інші цифри наче гирі 
а хтось циновку знов потирив 
і слід веде до ща мажор 
не посміхатись усміхнуться 
не цинік блешня і не нунцій 
в снастях рибалка от занудство 
чекає що настане жор 
 
от пляшка в ґрунті чес клавірний 
на черв’яка клює сумирно 
чувак залишив благовірну 
щоб вкотре втрапить на гачок 
 
забутий слід каністра гасу 
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піжонство протиріччя часу 
фестони згубленої сукні 
думки ліниві наче трутні 
черв’як заморський тільки-но з крамнички 
в колоніальній вирощений річці 
рахунок про всяк випадок сплатив 
і спирт тече міцний як сто чортів        
нічну вологість пий зі щедрих хмар 
яка враз буря в чашечці колінній! 
підборів безкінечний тарабар 
немов кошмар всесвітнього старіння 
 
а якось пеліканів зграя  
неначе квапилась до раю 
мов вищипані кури – в кріп 
хотілось впасти їм як сніп 
махали крилами звабливо 
і все очікували дива 
мов на гачечку карасі  
та я про це їх не просив 
 
на пиках – погляд золотих Асканій 
се: casa blanca, loma, villa nova 
та будь мудріш – тістечка затаскали 
вони всю ніч шукали запасного 
 
я засную на скані насип-шпали  
ліс по краях неначе гра підмайстра  
тут тертий люд в тумані – Нельсон айстри 
і сни опівдні ватрою б злітали 
 
подайте простір милу грішних снів 
залишмо залу коло бочок та вагантів 
і виявиться – почерк елегантний 
а отже й він згодиться поготів 
та діви бачать наче крізь завали 
сенс і борщів чи пряжок-брошок віршів 
(як відчуття це люди б не назвали) 
вони завжди себе кохають більше 
 
на ті ж граблі звитяжно наступають    
нащадки Кия – гострі та щербаті    
яка земля в заплаві на Дунаї 
а прагнуть накивати звідти п’яти 
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доцент літа немов гусей тут пас 
бо твій камін не гріє душу сущу    
та є в кисеті свіжість про запас 
мов казка за лаштунками цілюща  
 
  Українською переклав Сергій Дзюба 

 

 
 
        О. Бубнов «Тарас Бульба», С. Васильківський «Козацький двір».  
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Олена Жукова (Канада) 
 

     
 

Письменниця, сценарист, кінокритик. Народилася 31 травня 1957 р. в 
Одесі. Працювала головним редактором творчого об’єднання «Аркадія». 
Автор і співавтор сценаріїв кінострічок «Дике кохання» (1993) та «Зефір у 
шоколаді» (1994). З 1994 року мешкає в Канаді, у місті Торонто. Головний 
редактор канадського літературного журналу «Новий Світ». Член Спілки 
кінематографістів України, Міжнародної літературно-мистецької Академії 
України, Спілки письменників Росії, Міжнародного товариства Антона 
Чехова, Спілки письменників XXI століття; віце-президент, програмний 
директор фестивалю російського кіно в Канаді – Toronto Russian Film Festival 
(TRFF). Автор книги прози «Чому снилися яблука Марині» (2009, 2 -е вид. – 
2010) та роману «Дует для самотності». Лауреат премії журналу «Діти 
Ра» в номінації «проза» (2011). Співробітничає з багатьма журналами та 
газетами в Канаді, Україні, Росії, США.  

 
Казка про зворотній зв'язок  

 
Соня сиділа за кермом своєї затишної маленької автівки, мов на  голках. 

Вона поверталася з роботи, очманіла від утоми. Перед очима стояли біржові 
графіки. Весь день вони, наче змії, звивалися на екрані монітора, і тепер, 
здавалось, на лобовому склі дощ продовжує креслити криві й прямі злетів і 
падінь. Соня працювала художником-дизайнером в аналітичному журналі, і в 
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статті, над якою вона билася цілісінький  день, цих графіків було ніяк не 
менше тридцяти. Наприкінці робочого дня, ще раз перевіривши й 
переконавшись, що все на місці, вона усміхнулася цікавому збігу.  

У статті йшлося про велику фінансову компанію, яка вельми швидко та 
успішно розвивалася. Всі пророкували їй стрімкий зліт, як раптом, шість 
років тому, виник партнер, котрий висмоктав її активи. Потім відбувся розділ, 
і тепер акції компанії перебувають «на дні»; а всі аналітики гадали, як могло 
таке статися, адже у компанії були і є всі складові успіху – потенціал, 
активність та безсумнівна інвестиційна привабливість. Кількість графіків у 
статті відповідала віку Соні, а шість років зв'язку з Марком і млява пряма 
десь біля нульової позначки після їхнього розриву якимось чином ріднили її з 
невезучою компанією.  

Ці аналогії не покращували настрій. Руки повисли на кермі, нога 
нервово смикалася з гальма на газ, а корок на дорозі не розсмоктувався. Вона 
відключила радіо, скривившись, мов від зубного болю. На всіх хвилях 
радіоефіру проскакувала реклама завтрашнього свята. Годинник показував 
час і дату – 7.45 вечора, 13 лютого. Соня вже більше години добиралася 
додому й хотіла, щоб «завтра» не настало, або щоб вона його, наприклад, 
проспала. Бути нікому не потрібною в «День усіх закоханих», коли тобі 
тридцять, а ти розумниця і майже красуня, просто абсурд. Однак саме так і 
було… Рік тому 14 лютого вона остаточно посварилася з Марком і пішла, 
відчувши водночас порожнечу й легкість. За шість років їхнього спільного 
життя омріяної єдності не відбулося. Як були партнерами, так партнерами і 
розлучилися. Кожен витягнув свої плюси й скинув із рахунків мінуси 
спільного досвіду. Спочатку вона просто відпочивала й насолоджувалася 
самотністю, відчуваючи полегкість відступаючого болю; потім повернулися 
сили і вона кинулася наздоганяти все, чим жертвувала в надії створити сім'ю: 
кар'єру, можливість витрачати, не замислюючись і не відкладаючи на «чорний 
день», якщо Марко знову не знайде роботу. Але весела карусель, яка 
закрутила молоду гарненьку жінку, раптом заскрипіла й завалилася набік. 
Щось зламалося.  

Подруги вважали: Соні наврочили. Адже так не буває, щоб за цілий рік 
– жодного, навіть кволенького варіанту… Вона перестала подобатися 
чоловікам, а вони їй.  

При цьому, якби така ситуація її влаштовувала, то не було б жодних 
проблем; але Соня ніяк не могла звільнитися від набридливої думки, що це 
набуває хронічної форми. Кілька разів зловила себе на тому, що заміжня 
подруга зі щокатим чоловіком і точно такою ж щокатою дитиною викликають 
глухе роздратування. З негативною енергією треба було боротися, і вона 
вибрала шлях візуалізації позитиву. Налаштовувала себе вранці, неначе 
музичний інструмент, намагаючись почути камертон вселенської гармонії. 
Зазвичай починала з образу розквітлого лотоса. Соня була художником і 
фантазувати вміла. Свідомість так яскраво малювала картинку порцелянової 
тендітності й білизни його пелюсток, що виникали запахи і звуки. Але для 
повного відновлення позитивної енергетики рекомендувалося вивудити з 
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підсвідомості своє перше сексуальне бажання. Ця частина вдавалася з 
великими труднощами. Вона, правда, добре пам'ятала, як в ранній юності на 
уроці живопису з нею трапилося щось незрозуміле. Намагаючись якомога 
точніше передати всі анатомічні подробиці оголеного тіла юнака-воїна роботи 
античного скульптора, Cоня покрилася потом, і їй здалось, що на живіт 
плеснули окропом. Але це було не боляче, а дуже приємно. Тепер вона 
намагалася цим відчуттям доповнити уявну картину: річка, лотос і античний 
красень із відбитим фіговим листком, а там... Але матеріалізація прекрасного 
не наступала. Сексуальні образи не працювали. Реальність мстилася, 
влаштовувала усілякі дрібні капості й дошкульно підставляла. З останніх 
підступів матеріального світу було відвідування Салону Краси. Все, що було 
зроблено чоловіком-стилістом з її волоссям, обличчям, руками і ногами, – 
було ніби не її. Немов усе це взяли в донора, але нічого не прижилося через 
несумісність групи крові. Зараз Соні хотілося тільки одного –  скоріше 
дістатися додому, закутатися в ковдру і разом з улюбленим котом Люшиком 
лежати на дивані, втупившись у телевізор. Цього вечора її бажання 
здійснилося на всі сто. Люшик сопів поруч, а вона заснула, не роздягаючись.  

Вранці її розбудила мелодія пристрасної румби. Не так давно, за 
порадою подруги, Соня встановила її на своєму мобільному. Катя вважала, 
що для повернення Соні в ряди «найчарівніших і найпривабливіших» 
переглянути треба все – від кольорової гами й фасону одягу до музики на 
мобільному телефоні.  

Соня неохоче взяла трубку, але телефон мовчав, зафіксувавши, що 
хтось залишив їй текстове повідомлення. Відкривши його, вона була 
ошелешена. Текст такий: «Кохана, я бажаю тобі щастя! Ти прекрасна, і я не 
перестаю милуватися тобою. Твій А. Х.».  

Cоня подивилася на номер відправника. Цифри вишикувалися в довгий 
і незнайомий ряд міжміського зв'язку. Чоловіків із такими ініціалами вона 
пригадати не могла, швидше за все, хтось помилився номером.  

Відклавши телефон, вона ще раз уголос промовила чуже освічення в 
коханні й заплющила очі, налаштовуючись на картинку розквітлого лотоса. 
Телефон знову заграв і повідомив про нове послання. 

«Цей день я зроблю найщасливішим для тебе! Готуйся... Твій А. Х.».  
Соня вирішила передзвонити цьому палкому закоханому, аби 

попередити, що його листи не доходять до адресата і потрапляють помилково 
до неї. На іншому кінці вона почула механічний голос сервісної служби 
телефонної компанії. Прослухавши всі варіанти, за якими, набравши купу 
номерів, починаючи з одиниці, вона зможе оплатити рахунки, замовити нову 
модель телефону й багато всього іншого, вона не зрозуміла головного, – як і 
кому треба залишити повідомлення. хранитель  

Облишивши цю пропащу справу, вона поглянула на годинник і 
зрозуміла, що спізнюється на роботу.  

Коли в черговий раз почула танцювальні позивні, обурилася, але 
побачила знайомий номер подруги.  

– Кохана, – заспівала в слухавці Катерина, – зі святом! Тільки не сумуй: 
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без мужиків погано, а з ними ще гірше, не мені тобі розповідати. Ну, як ти?  
– Катю, а може, хтось був у нас у класі або на курсі з ініціалами А. Х.? 
– А що сталося? 
– Так, дурниця якась. Зранку есемески йдуть з освідченнями в коханні 

від якогось А. Х. Швидше за все – помилка, але раптом... 
– Почекай, почекай... Чому помилка? Це ж Аркашка, точно! Він же весь 

десятий клас за тобою сох. 
– Не вигадуй! У нього прізвище – Кривцов, до чого тут А. Х.? 
– Та ж у нього прізвисько було – Хом’як, всі його так називали! 
– Став би він прізвиськом таким підписуватися. А де він зараз? 
– Кажуть, у в'язниці, а що? 
– Нісенітниця якась… До чого тут він? 
– А що пише цей А. Х.? 
– Усіляку ахінею любовну. Гаразд, я тобі увечері дзенькну. Мені бігти 

треба, спізнююся…  
 
Перед виходом із дому Соня застрягла перед шафою. Місяць тому Катя 

вмовила її купити вишневого кольору чобітки. Так жодного разу й не 
одягнувши, Соня відклала їх до кращих часів, принаймні до тих, коли 
нарешті з'явиться настрій докупити їм у тон шарфик, сумочку та рукавички. 
Зараз же треба було вирішити, в чому буде зручніше – в розтоптаних сірих 
черевиках або цілком можна проскочити по тонкому сніжку в кросівках… З 
роздумів її вивів танцювальний мотив, який долинув із надр сумки.  

Соня намацала телефон і прочитала чергове повідомлення: «Я замовив 
на вечір столик «У Моне». Все, як ти любиш. У них навіть є твій улюблений  
вишневий десерт. Заїду за тобою на роботу, твій А. Х.».  

Ці рядки викликали неабияке здивування і дивовижне відчуття, що 
адресовані вони саме їй. Адже вона теж любить цей десерт. Нічого собі – 
збіг! Постоявши ще трохи біля шафи, відсунула черевики і дістала ті самі 
ошатні чоботи, що виблискували новою шкірою. В голові промайнула 
ідіотська думка: а раптом цей А. Х. дійсно заїде за нею, і вони підуть до 
ресторану? Як же вона буде там у стареньких черевиках? Одягнувши яскраві 
чобітки, розгубилася.  

Потрібно було терміново підшукати в своєму гардеробі хоч щось 
сумісне за кольором. Переворушивши всі наряди, Соня переконалася: 
болотно-сіро-чорна гама, що накрила, мов багнюка, її одяг і життя, ніяк не 
в'яжеться з радісним кольором і блиском її взутих ніжок. І тут вона згадала 
про три червоних ґудзики… Нарешті та сама сукня з ґудзиками-ягідками була 
знайдена, й Соня кулею вискочила з дому.  

Весь шлях від дому до роботи вона лаяла себе за дурість, наївні 
фантазії та безглуздий наряд. Вести автомобіль слизькою дорогою в чоботях 
на високих підборах було дуже незручно. Коліна, що звикли ховатися в 
джинси і брюки, вилупилися назовні і відчайдушно мерзли, але знову 
зазвучала музика, й Соня швидко схопила телефон. 

Дзвонила секретарка – попередила, що «головний» лютує і вимагає 



 315 

негайно зайти до нього. Якби не дурні переодягання, то Соня була б на роботі 
майже вчасно.   
 

Здавалось, що в редакції журналу розірвалася граната. Всі, немов 
підстрелені, бігали з перекошеними обличчями по різних траєкторіях. Нічого 
незвичайного в цьому не було. Нормальний початок трудового дня. Дивною 
була терміновість, з якою Головний редактор вимагав ні сіло ні впало 
художника-дизайнера, що оформляла вчорашню статтю. Якщо врахувати, що  
навіть появу Головного в офісі, як то кажуть, ні світ ні зоря можна порівняти 
з вибухом тієї самої гранати, то можна зрозуміти, на яких «напівзігнутих» 
туди заповзла Cоня.  

Головний редактор був не сам – перед ним сидів симпатичний, коротко  
підстрижений добродій, з чудовою засмагою та приємною білозубою 
посмішкою. Він поглядав на екран лептопа, але тільки-но на порозі з'явилася 
Соня, буквально прилип до неї поглядом. Вона подумала, що виглядає зараз 
повною дурепою в цих вульгарних чоботях і сукні в обтяжку, що 
підкреслювала її жіночі форми. Головний редактор представив їх одне 
одному, але вона і без цього знала, хто той  красень. Він був справжньою 
знаменитістю. Його ім'я часто миготіло в їхньому журналі, а обличчя – на 
екрані телевізора. Одного разу вона навіть сиділа з ним поруч на якійсь 
нараді, тільки навряд чи він про це пам'ятає. Подумки Соня вже обізвала його 
плейбоєм і відзначила про себе, що чутки про його геніальність та майже 
містичні здібності щодо фінансових прогнозів, швидше за все, правда. Було в 
його зовнішності щось копперфільдівське, і подейкували, що його віллі на 
Бермудах міг би позаздрити навіть сам великий фокусник.  

Нічого страшного не сталося, просто вчорашню статтю потрібно було 
терміново переробити. Слава Всевишньому, що вона не з’явилася в такому 
вигляді! Справа тут не в Соні, а в тій невезучій компанії, яка вчора наприкінці 
торгів злетіла на 200 пунктів і сьогодні продовжує різке сходження. Інакше, 
як дивом, це назвати не можна. Коли Віктор робив попередній огляд, над 
оформленням якого довелося вчора помучитися Соні, то був надто обережний 
у прогнозах, хоча натякав на позитивні тенденції, однак, щоб таке!.. Коротше, 
як не сумно, роботу доведеться переробити заново. Сьогодні до вечора вона 
повинна бути закінчена. Більше того, необхідний тісний контакт. Оскільки 
Віктор щохвилини спостерігає динаміку торгів і робить висновки, вирішено, 
що він буде сидіти поруч із Сонею й оперативно керувати процесом. Віктор 
додав: постарається бути не настирливим і майже непомітним.  

Аякже! Весь день вона тільки й робила, що намагалася якомога 
коротше відповідати на його питання. Йому, крім біржових зведень, ще 
хотілося знати, що думає Соня з приводу фінансової кризи, екології, війни і 
миру… Її лаконічні відповіді подобалися Віктору, а їй було приємно, що він із 
цікавістю вникає в тонкощі її професії. Кілька разів вони випадково 
вдарилися лобами, схилившись над комп'ютером, потім ненароком його 
пальці торкнулися її руки, а невдовзі він присунувся занадто близько.  

Час від часу дзвонив телефон, але вона не відповідала, оскільки бачила 
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той самий номер загадкового А. Х.; зате зловила себе на думці, що з кожним 
разом їй стає все веселіше, і вона майже готова пуститися в танок під музику 
телефонної румби. Віктор уже не приховував свого інтересу до неї й питав, як 
могло таке статися, що вони не зустрічалися до цього в офісі, адже він буває 
тут досить часто. Соня, розсміявшись, пригадала, як він перекинув склянку з 
водою під час наради в кабінеті Головного редактора. Вона сиділа поруч, і 
довелося потім сушитися феном. Цей випадок він пам'ятав, але дівчину – ні. 

– Ви жартуєте, Соню?! Я б неодмінно запам'ятав. Таких, як ви, не 
пропускають. Ви – справжнє диво!  

Коли Віктор ненадовго відлучився, вона прочитала нові листи чужого 
А. Х.  

Всі вони були про одне й те ж, але Соні хотілося читати й знову 
перечитувати їх: «Дорога моя, знаю, що ти довго не могла повірити в те, що 
я поруч. Я і сам спочатку не усвідомлював цього. Але тепер усе буде інакше», 
«Я послав тобі темно-вишневі троянди, вони підійдуть до твого вбрання, 
лише дай відповідь – так чи ні». 

Одне повідомлення вразило Соню неймовірним збігом: «Ти – справжнє 
диво! Якщо хочеш, поїдемо на Бермуди! Набридли сльота і зима – попереду 
сонце, тепло та кохання! Твій А. Х.».  

Чому саме Бермуди? Втім, Соня не встигла поміркувати на цю тему, як 
до кімнати зайшов Віктор. У його руках був розкішний букет тих самих 
троянд. Вона вже відкрила рот, щоб задати найдурніше питання: «До чого тут 
А. Х.?»; як він скоромовкою випалив, що зовсім забув, який сьогодні день, а 
зустрівши Соню, одразу ж згадав. Він розуміє, що, мабуть, у такої вродливої 
дівчини сьогоднішній вечір не може бути вільним; і, очевидно, той, хто 
наполегливо намагається до неї додзвонитися, вже згорає від нетерпіння, та 
все ж... Тут неподалік є чудовий ресторан «У Моне» з приголомшливим 
вишневим десертом, і Соня неодмінно повинна його спробувати. Отож чи не 
погодиться вона хоча б ненадовго... Так чи ні? 

Її ошелешений вигляд дещо спантеличив Віктора, він осікся. Соня 
поспішила закрити рот і повернути на місце очі, що вилазили з орбіт. Вона 
ковтнула повітря й виштовхнула з себе тверде «Так!».  
 

А далі було, мов у казці. Після цієї зустрічі Соня і Віктор вже не 
розлучалися. Незабаром вона поїхала до нього на Бермуди й вийшла заміж… 
Але того вечора, після ресторану та вишневого десерту, вона, нарешті, 
додзвонилася в телефонну компанію.   

– Ви незадоволені нашим сервісом? – запитав стомлений голос. 
 – Ні, ви не зрозуміли. Хтось увесь час помилково потрапляє до мене і 
залишає повідомлення, адресовані іншій людині; а та людина їх не отримує, 
що дуже шкода.  

– Добре, ми перевіримо. А ви самі не пробували відправити 
повідомлення на цей номер? 

– Я дзвонила, проте потрапила до вас. 
– А ви напишіть… 
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Дійсно, чому раніше це не спало на думку Соні? Вона написала 
коротенького листа: «Дорогий А. Х., на жаль, ви помилилися номером. Я – 
зовсім інша жінка. Але все одно – велике спасибі». За кілька секунд їй 
надійшла відповідь: «Ця жінка – Ти! Будь щасливою! Твій Ангел Хранитель».  

Відтоді, скільки вона не намагалася додзвонитися до нього, не вдалося. 
Але Соня тепер знала – зворотній зв'язок існує. 

Олена Жукова 
 
Українською переклав Сергій Дзюба 
 

   
 
                  Лариса Любчик (м. Одеса). «Одеські дворики» та «Кірха».  
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Михайло Співак  
 

   
 

Письменник, публіцист. Народився в місті Кемерово. В 16 років став 
кандидатом у майстри спорту з шахів. На початку 90-х виїхав до Ізраїлю, де 
здобув спеціальність програміста. З 2005-го мешкає в Канаді.  

Автор романів: «Тилові щури, або армійська одіссея Сьоми Шпака», 
«Бешкетник», «Пригоди дона Мігеля Кастильського і візира Єрусалимського 
в Іспанії», «Чоловічий погляд на кохання».  

З 2010 року – головний редактор газети «Перекрёсток Виннипег», з 
2013-го – заступник головного редактора літературного журналу «Новий 
Світ», що випускається в Торонто видавництвом «Litsvet». Веде шаховий 
гурток при освітньому центрі «Ерудит» у місті Вінніпег.  

Його твори публікували видання Канади, України, США, Росії, Ізраїлю.  
Михайло Співак – член Міжнародної літературно-мистецької Академії 

України. Лауреат Міжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя 
«Тріумф» (Україна). 

 
Підкаблучник 
Давнішній мій приятель, назвемо його Русланом, характер має твердий, 

мов кремінь. Чоловік він суворий, з колишньої союзної республіки, де слово  
мужчини – закон для його дружини. Сказав, як відрізав. Там жінка в сім'ї не 
капризує. Її справа – кухня й діти, і мовчати, коли чоловік каже. 

Покликав Руслан у гості мене й довготелесого Вадима, який раніше в 
десанті служив, а нині – інструктор зі стрибків з парашутом. Сидимо за 
столом чинно й благородно у чоловічому товаристві. Руслан сповнений 
солідної гідності. На столі в глибоких піалах його фірмовий плов із ніжною 
бараниною і невідомими нам спеціями. Діти у Руслана – милі, дві донечки-
близнючки, охайні такі. З кімнати вийшли, привіталися з дядьками і знову 
зникли за дверима. Жодних вересків, криків і біганини. Дружина глави 
сімейства – темноволоса Гузель – метушиться біля плити. То одну страву 
принесе, то іншу: салати міняє, напої ставить, забирає порожні тарілки. І так 
усе робить граціозно, ніби танець живота виконує. 

– Кому добавки? – вкрадливим голосом запитує вона. – Ні-ні, сидіть! Я 
сама принесу й брудний посуд зі столу приберу… Ви їжте… Смачного! 
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Дорогий, ти сьогодні стомленим виглядаєш. Роботи багато, спина ниє? Сідай 
зручніше. Ось тобі подушка, – і знову до нас обертається, ніби відчуває за 
собою провину: – В попереку у мого Руслана коле. Якщо я не догляджу: він 
то на протязі без майки сидить, то задумається в незручній позі. Ви вже 
вплиньте на нього – берегти йому себе треба. 

Промовила й знову на кухню поспішає. 
Нас заздрість гризе: як у них все поставлено, у східних народів! Я такої 

дисципліни в армії не бачив. Дружина – розумниця. Між іншим, головний 
бухгалтер та на хорошому рахунку. Красуня. Без перебільшення, могла б 
фотомоделлю стати. Однак суворі східні звичаї не дозволяють подібних 
вільностей. Сама Гузель – худенька, акуратна; волосся у неї строго і трохи з 
викликом на сучасний лад в зачіску каре укладене. Господиня вона 
дивовижна. В операційній кімнаті такої стерильності не побачиш, як у неї 
вдома. А головне – лагідна в присутності чоловіка, мов овечка. Пощастило з 
нею Руслану! 

Посиділи ми добре, подякували господарям за гостинність і почали 
збиратися по домівках. Вадим винувато белькоче: 

– Вибачте, що так скоро. Мені дружина звеліла її маму в аеропорту 
зустріти. Перепрошую ще раз, але я боюся спізнитися. 

Втуплюється в підлогу, і його обличчя заливає рум'янець збентеження. 
Ясна річ, тут би кожен із сорому крізь землю провалився. Тещу зустрічати? А 
чи не надто жирно буде?! На таксі доїде – невелика птиця. Ось ми з Русланом 
показали б їй, хто в домі господар... Ну, я, мабуть, не показав би, а Руслан – 
точно. 

Виходимо з Вадимом за поріг, зітхаємо, думаємо. Немає спокою в 
душі. Хоч зараз розлучайся з нашими «пацючками» і – мерщій за Зульфією 
на батьківщину Руслана. Життя якесь несправедливе. Я теж хочу бути паном, 
щоб кожен мій суворий погляд ловився на льоту. Хочу турботи про своє 
здоров'я. Моя, холера, подушку мені під спину не підкладає. Правда, спина у 
мене не болить. Але це – неважливо, головне – принцип. Вирішено! 
Ультиматум під барабанний дріб! Або нехай благовірна схиляється перед 
моєю чоловічою величчю, або розлучення і нова дружина, як Гузель. Буде 
плакати і благати, та слово моє твердіше сталі, і я його не зміню. Мужик я, 
зрештою, чи не мужик ?! 

Тільки зібралися йти, як чуємо за дверима: 
– Ти черево вже своє набив? 
– Гузель... 
– Ти коли кран обіцяв полагодити? 
– Люба... 
– Ох, як мені набрид цей театр одного актора! Набридло бачити твою 

самовдоволену фізіономію в образі султана! 
– Кохана... 
– І моя роль безсловесної тіні мені теж набридла. Хочеш пускати пил в 

очі своїм дружкам, до речі, таким же ганчіркам і мямлям, як і ти сам, – нехай, 
але без мене! 
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– Я... 
– Авжеж, ти! Зараз піднімеш із дивана свій зад і підеш викидати сміття.  
– Гузель, у мене спина. 
– І швидше! 
– А спина? 
– Потім у будинку не забудь прибрати – це тобі від болів лікувальна 

гімнастика. Діти, жваво сюди! Допоможіть татові навести порядок і 
простежте, щоб він не заснув перед телевізором. 

Голосно грюкнули двері в спальню. Ми й отямитися не встигли, як на 
порозі з’явився стривожений Руслан із двома величезними чорними 
мішками. 

– Ви тут, – запитав він слабким голосом, – все чули? 
– Ммм… 
Він зітхнув приречено, і в його зітханні відбилася печаль спійманого за 

руку фокусника. У цей момент у мене в кишені задзвонив мобільний 
телефон. 

– Алло, зайчик. Скучила? Я вже їду. Круасани по дорозі купити? Ні, що 
ти, мені не проблема зробити коло в інший кінець міста. Я ж знаю, як ти 
любиш із шоколадною начинкою. Курочку для мене поставила запікати в 
духовці? Яка ти розумниця! 

Руслан із полегшенням ловив кожне моє слово й сяяв найіронічнішою з  
усіх існуючих на землі посмішок. 

– Пане підкаблучник, – промовив пафосно, коли я опустив мобілку до 
кишені, – на цьому засідання акціонерів нашого таємного клубу закінчено. 
Дозвольте відкланятися! 

Він манірно кивнув і потягнув сміття до величезного зеленого баку.  
А я їхав до пекарні й розмірковував: 
– З ультиматумом дружині якось негарно вийшло. Слово ж собі 

чоловіче дав. Добре, хоч озвучити його не встиг. Дружина б не пробачила, а з  
собою я як-небудь домовлюся: «Прости?.. Прощаю... Впевнений?.. На всі 
сто... От і чудово, приємно мати справу з інтелігентною людиною!»  

Починало сутеніти. З динаміків тихо лилася пісня: 
«А захочеш, щоб поруч була королева, – 
Для початку спробуй сам стати королем». 
Ех, заїду ще букет троянд дружині куплю. От вона здивується й зрадіє! 
 

 



 321 

Ідеальна пара 
Сусіда мого, бульдозериста Колю Осинкіна жаліли всією бригадою. Та 

що там бригадою – всім будівельно-монтажним управлінням у повному 
складі! Йому навіть сантехнік і прибиральниця співчували: «Коля... Який 
Коля? А, той Коля, в якого баба – лютий звір. Бідолаха!» 

Зойка, дружина його, дрібна й хижа, з колючим поглядом і криклива – 
спасу немає. Нюх мала на алкоголь, як митна вівчарка – на контрабанду. 
Тільки чоловіки зберуться в комірчині, лише біленьку на стіл поставлять, – 
баба тут як тут. 

– Не дозволю вам, – кричить, – алкоголікам, Миколку мого рідного 
споювати! 

Хапає пляшку зі столу й біжить до туалету виливати. З нею не 
посперечаєшся, вона в управлінні вахтеркою працює, за порядком стежить. 
Довірена фігура «найголовнішого», який на третьому поверсі в кабінеті з 
розумним обличчям сидить. Він її повноваженнями наділив боротися з 
пияцтвом на виробництві, але й цього Зойці здалося мало. Проголосила вона 
жіночий «комітет тверезості», не надто покладаючись на свідомість 
чоловіків. 

Трактористи і кранівники з жаху розбігалися, побачивши її. Дружини 
роботяг не схвалювали загули благовірних, але й вони сторонилися «комітету 
тверезості». Хай на найвищій трибуні країни вже оголосили про 
непримиренну боротьбу з пияцтвом, хай на місцях начальство 
відрапортувало про готовність триматися курсу партії та уряду. То – 
політичні інтриги, які народу простому знати й розуміти не велено. 
Остерігалися жіночки своїм чуттям і житейським досвідом Зойчиного 
фанатизму в боротьбі за тверезий спосіб життя. 

У будівельно-монтажному управлінні обстановка до того моменту 
склалася нервова. З одного боку, Коля Осинкін – чоловік непоганий, хоч і 
підкаблучник. А хто з роботяг не підкаблучник? Той нехай кине камінь... 
Але, з іншого боку, від Колі суцільна біда. Надворі дефіцит, тож кожна 
пляшка на рахунку. Не можуть слуги зеленого змія дозволити грабувати 
себе! Ще підозра одна посилилася: не проставляється Коля з деяких пір. 
Закуску з городу, хліб, консерви чесно несе, а біленької немає. Каже, мовляв, 
баба з інспекцією на його тайники нагрянула й відібрала навіть потрійний 
одеколон…  

Отож задумали мужики по-тихому від Колі збиратися. Звичайно, 
негарно так із товаришем поводитися, соромно . А що робити? Життя у них 
таке! 

Однак того дня сталося диво. Шабашка Колі дріб'язкова підвернулася. 
Висмикнув «Москвич» із бруду біля будівельного об'єкта. Водій із 
розумінням трапився, одразу пляшку оковитої простягнув – конвертовану 
валюту часів антиалкогольного закону. 

Тракторист Віталик підбіг, оком одним на трофей Колін поглядає і 
цікавиться у водія, чи не потрібна ще якась допомога. Бригадир Семенович за 
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спиною пихкає, мовляв, що та як цікавиться. Допомогли товаришеві, 
свідомість проявили. Це вже на трьох виходить… 

Стали думати-гадати: все-таки півлітра на три без залишку не 
ділиться… Ну, не старшокласники ж вони сопливі на випускному, а 
чолов’яги серйозні, працьовиті. Їм, відповідно, ємність глибша потрібна. 
Швидко до однієї додали ще дві пляшки еквівалентного обсягу. В 
продуктовий магазин навідалися: кільку в томатному соусі, баклажанну ікру 
й батон купили… 

Підготовка таємної операції пройшла успішно. Тепер слід було обрати 
місце проведення. У Семеновича в будинку онуки і дочка. У Віталика ще 
гірше – теща хвора приїхала. Діабет у неї, і зятя свого люто ненавидить за те, 
що виконробом називався, поки в наречених ходив. Друзів підмовляв 
звертатися до нього по імені та по батькові. А коли спохватилися, то було 
вже пізно – вальс Мендельсона відлунав і в паспорті печатка поставлена. 
Тепер без крайньої потреби Віталик тещі на очі не показувався.  

Осинкін колег виручив: 
– Баба моя поїхала до матусі. Хата вільна! 
– Точно? – занепокоївся Семенович. – Коли твоя Зойка на мене 

дивиться злими очиськами, кілька в горло не лізе. Боюся я її, як старшину в 
армії не боявся! 

– Поїхали, – наполягає Коля, – по дорозі з телефону-автомата 
подзвоню, щоб напевно. 

Будка виявилася поблизу. Коля став крутити диск і жестами 
показувати, мовляв, чекайте. 

– Чого він там так довго? – не сидиться Віталику на місці. – Труби 
горять, продукт кисне! 

– Я по спині не читаю, – тисне плечима Семенович і кінчик носа чеше. 
Коля повернувся підстрибом, із посмішкою, яскравішою за світанок.  
– Шлях вільний! Я спеціально тримав трубку довше звичайного. На 

тому кінці мовчок. Покотила моя холера, ні дна їй ні покришки! 
Вдома, як він і обіцяв, нікого не було. Чолов’яги вийняли зі своєї 

торбини продукти, «Столичну» поставили в центрі натюрморту. На газовій 
плиті чайник засвистів. Батон різати не стали – порвали його на частини. Тут 
же зварили макарони, відкрили консерви й баклажанну ікру стали мастити на 
хліб. Семенович відкрутив кришку і з ювелірною точністю – рівно третина 
для розгону – наповнив живлющою вологою гранчаки. 

– Ну, мужики, будьмо! – підняв тост бригадир і вже збирався 
перехилити першу порцію собі до рота, як із передпокою почувся брязкіт 
ключа в замку… 

Настрій вмить зіпсувалося, товариство буквально заціпеніло. А Зойка 
налетіла розгніваним торнадо. 

– Стерв'ятники! – з надривом заверещала вона. – Варто ненадовго 
вийти з дому – вони тут як тут. Баньки позаливали! Як вам не соромно?! 

– Зоєчко... – пробелькотів Коля. 
– Стакан постав! 
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Осинкін покірливо підкорився і якось знітився, ніби повітря з нього 
викачали. Бригадир Семенович спробував було напоумити Зойку: 

– У людей законний відпочинок. Не можна ж так... Не по-людськи це. 
Як масла у вогонь підлив. 
– А гроші з сім'ї тягнути й пропивати, це по-людськи? – заволала 

дружина Осинкіна йому в обличчя. – П’янделиги підпарканні! Останнє на 
горілку спустити готові. Ось зараз вашим дружинам подзвоню, розповім, чим 
ви тут займаєтеся, як відпочиваєте! 

– Зоєчко... 
– Синюшники! Ану, вимітайтеся геть звідси! 
– Мужики... – безвольно розвів руками Осинкін, – мужики... 
Зойка затупала: 
– Швидко на вихід! 
У цей момент я піднімався до себе додому й почув крики. Назустріч 

мені вискочили з квартири скуйовджені Семенович і тракторист Віталик.  
– Чувак, ти туди не ходи! – кинув через плече бригадир і метнувся вниз 

сходами. – У баби зовсім «дах» поїхав, трохи нас не повбивала. Увірвалася, 
визвірилася! Я в це осине гніздо більше ані ногою! У Віталика на обличчі був 
такий жах, ніби в квартирі він зіткнувся з привидом…  

Коли я увійшов таки на кухню перевірити, чи все з сусідом у порядку, 
то побачив його задоволену фізіономію. Тиха й мовчазна Зойка стояла перед 
ним, потупивши погляд. 

– Пішли? – запитав Коля і кивнув на вихід. 
– Скоріше, втекли, – відповів я. 
Коля посміхнувся й простягнув Зойці вцілілого стакана Віталика.  
– Заслужила! 
Та випила із заплющеними очима, скривилася й закусила батоном. 
– Ці дві забери й заховай подалі від цікавих очей, – Коля посунув їй 

закриті пляшки. – А ти, інтелігенте, вип'єш із сусідом? 
Я відмовився, пославшись на підготовку до іспиту. 
– І то правильно, – глибокодумно протягнув Осинкін. – Думаєш, став 

би я тобі пропонувати, якби не знав відповідь заздалегідь? 
Коля заіржав, перекинув махом склянку й куснув огірок. А 

прожувавши, зауважив, барабанячи пальцями по столу: 
– У нас, підкаблучників, найголовніше що? 
– Ну?.. 
– Головне – це відмазка на всі випадки життя! Що з підкаблучника 

візьмеш? Тільки пожаліють, – він самовдоволено прицмокнув і вилив 
залишки з пляшки собі в рот, а третину склянки Семеновича залишив 
недоторканою. – Зойко, ти пляшки сховала? 

– Так, Миколко, все, як ти сказав. 
– Тягни назад і дуй сюди за преміальними!.. 
Бувальщина то чи небилиця, ніхто вже не знає. Можливо, набрехав 

автор з три короби, піди тепер розберися. Та й не важливо це. Головне, де 
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двоє люблять, там – щастя й взаєморозуміння. Нехай навіть таке дивне, як у 
Осинкіна. 

 

 
 
Сучасні люди 
У навчальному центрі канадського міста Вінніпега я веду шахи, проте в 

той день колега попросив підмінити його на предметі природознавства. 
Заходжу в клас – сидять малявки п'яти-шести років. 

– Здрастуй, дядечку Михайле! – кричать мені. Білявий хлопчик 
Миколка махає рукою: – Привіт! 

– Привіт, – вітаюся з ними. 
У Канаді не прийнято звертатися до старших на ім'я та батькові, тому 

ми, викладачі, не вимагаємо дотримання умовностей. Діти називають 
учителів дядечками й тітоньками. 

– Що вам на минулому уроці розповідав дядя Діма? 
– Про стародавніх людей! – зашуміли, загалділи вони з місця. 
– Добре, тоді продовжуємо. Селилися давні люди в печерах, спали 

прямо на голих і холодних каменях, шкури замість ковдр використовували; 
харчувалися сирим м'ясом, ягодами та їстівними корінцями... 

Дивлюся, Миколка тягне руку, і усмішка – до вух. 
– Що ти хотів сказати? 
– А я знаю, як з'явилися сучасні люди! – весь клас затих. Я жестом 

показав, що він може говорити, і Коля став розповідати: – Спочатку люди 
були дикими, билися палицями, кидали каміння, кусалися, могли цілого бика 
з'їсти або одне одного; а потім з'явився Радянський Союз, і вони 
перетворилися на нормальних людей, придумали літак і полетіли в космос, і 
вже на інших планетах оселилися, навіть на Марсі. 

У мене аж дух захопило від його знань. 
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Знавець історії 
Часу – обмаль. Готую до друку грудневий номер газети. У кращих 

традиціях мультикультуралізму пишемо про всі свята, щоб нікому образливо  
не було. Мої колеги взяли на себе Новий Рік та Різдво, а я пишу статтю про 
Хануки, попередньо ознайомившись із кількома главами з книги Маккавеїв. 
Сиджу і вголос розмірковую, скільки ж там було братів-повстанців. 
Виходить – батько і чотири брата. Поруч крутиться мій семирічний син 
Мишко. 

– П'ять братів, – говорить він. 
– Синку, четверо ... 
Я занурився в книгу, пробіг по тексту – п'ятого не бачу. 
– П'ять, – не погоджується він. – Я точно знаю. 
Я знову давай гортати, весь текст перелопатив, – тепер хоч викладачем 

юдаїзму в університет влаштовуйся, – й точно, знайшов п'ятого. Але виникає 
питання: звідки другокласник міг знати те, що невідомо мені, дорослому, 
який прочитав немало книг. 

– Синку, тобі хтось розповів, що братів було п'ятеро? 
– Ні. 
– Можливо, в школі говорили? – дивуюся я. 
– Ні. 
– Ти у дідуся запитав? 
– Ні, дідусь сам не знає. 
– Здаюся, синку, просвіти батька. 
Він відклав кубики, з яких будував замок, і здивовано звів на мене очі, 

ніби питав, чи не прикидаюся я. А потім тоненько, по-дитячому задерикувато 
засміявся: 

– Смішний ти, тату. Я на обкладинці картинку подивився: там – старий 
дядько й п'ятеро молодих, – і тут же щасливий побіг у спальню. – Матусю, 
матусенько, я татові статтю допоміг написати!  

 

 
 
 



 326 

Щука – дурна, карп – молодець! 
У сезон поїхати на щуку не вдалося. Треба сказати, що в канадських 

річках щука ловиться тільки навесні або пізно восени, коли вже холоднішає. 
Ми вибралися в червні, прямо під спекотним сонцем. Приїжджаємо. Мої 
найгірші побоювання підтвердив кислий вигляд рибалок, що стояли по 
обидва береги річечки з дивною назвою «Розбита голова». З першого погляду 
стало зрозуміло: за коропом іде полювання, проте азарту – нуль. Я дістав 
поплавок, однак Тетянка мене зупинила. 

– Ми ж за щукою приїхали. 
– Немає її, подивися довкола! 
– Ти не спробував, а вже відмовився… 
Як пояснити дружині, що – не сезон? Просте жіноче «хочу» 

перевершить будь-який, найлогічніший довід. Потім все життя буде мені це 
пригадувати! «Гаразд, – думаю, – півгодини вдаватиму, що ловлю щуку». 

Річечка маленька, всі стоять поруч. Хвилин п'ятнадцять я старанно 
кидав блешню під в’їдливі глузування чолов’яг, готовий із сорому 
провалитися в цю саму річку. Таня з нетерпінням спостерігала, як я раз за 
разом витягаю порожні гачки. 

– Ти це навмисне, – ошелешила мене раптовою реплікою. 
– Що навмисне? 
– Погано рибалиш! 
Я розвів руками: 
– На, рибаль добре, – сунув їй до рук вудилище. – Давай, давай! 
– Дам, – засміялася вона, – ти мені тільки блешню закинь. 
Традиція у нас така: я кидаю, а вона ловить. Але тут я заперечив: 
– Пробуй сама! 
Тетянка не образилася. Закинула, як уміла, майже під самий берег, і 

стала намотувати волосінь. А я ліг на траву, сумку під голову поклав, кепку 
на очі насунув. Тільки зібрався подрімати, чую нелюдський крик: «Щука!!!»  

Дивлюся, тягне моя дружина рибку сантиметрів на тридцять. Невелика, 
але справжня щука: зелена, із золотистим відливом і в білу цятку. Головою 
трясе, зубастою пащею поводок відкусити хоче. Тут уся річка ожила: «А-а-а, 
клює!» Чолов’яги похапали свої спінінги та й ну закидати… Зрозуміло, 
даремно. Звідки взялася та щука – загадка! Кинулася, дурна, на гачок, а я з її 
милості всю зворотну дорогу вислуховував нотації благовірної про те, що не 
можна опускати руки й відмовлятися від задуманого… А наступного дня я з 
самого початку задумав зловити коропа – і зловив. Сезон як-не-як...  
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На митниці 
Дивлюся я в чесні і кришталево чисті очі наших любих митників і 

розумію: очі – не дзеркало душі. Ні, і близько не стояло... і не лежало, і не 
сиділо. Судіть самі. 

 
Одеса 
Бравий митник із пишними вусами прискіпливо розглядає порожні 

сторінки мого паспорта: 
– Гм, не знаю, що з вами робити. В'їхати на територію України ви не 

можете... – збирається з думками. – У вашої дружини – два кільця і 
ланцюжок. Золоті прикраси треба описати й відправити на експертизу. 
Раптом це крадені музейні експонати? 

– Жартуєте? 
– Я що, схожий на жартівника? – митник підбадьорився, дмухнув на 

моржовий вус і форму свою синю поправив. – Не треба говорити, що немає в 
брязкальця нічого особливого. У мене – інтуїція. А після експертизи в Києві 
їх заберете, якщо віддадуть. Ги-ги-и... – вишкірився він. – Будемо 
оформлювати? 

Я виголосив на його адресу бридку, повну знущань і дошкульного 
цинізму тираду, таку, щоб із ніг валила... Виголосив її про себе, а вголос 
приреченим голосом запитав: 

– Скільки? 
– Думайте. 
Пальцем, яким зазвичай роблять непристойний жест, він посунув мій 

паспорт. Кладу туди одну купюру і тим же пальцем повертаю йому. Митник 
не дивиться, він ображений. 

– Подумайте вдвічі більше! 
Подвоюю ставку. Якщо ще запросить – не дам, не варті брязкальця тих 

грошей. Вусатий мені прихильно киває. На його обличчі заграла світла 
усмішка. 

– Ласкаво просимо! 
Іду до виходу й подумки закінчую злу тираду про одеську митницю. 

Авжеж, який я все-таки страшний... коли мовчу. 
 
Київ  
– Порушуєте! – пробасив тлустий митник. – Ви в гостях були? Дитині 

минулого тижня п'ять років виповнилося? Непорядок! 
– У чому справа ?! – щоки і шия моєї дружини вкриваються червоними 

плямами. 
– П'ять років – дитині. Отже, її фотографія повинна бути в паспорті. Ви 

можете їхати далі, а дитя тут залишиться... І не треба, жіночко, робити такі 
перелякані очі. Повернетеся потім за дитиною з фото, і ми вам її віддамо.  

– Так… Що хочете? – цікавлюсь я. 
– Могорич – пляшку дорогого коньяку. Он там можете купити… 
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Заходжу в магазин, питаю дівчину-продавщицю: 
– У вас палений коньяк є? 
– Добродію, навіщо ви нас ображаєте – тільки фірмовий! 
– Мені потрібен палений на етиловому спирті – плачу, як за 

«Наполеон». 
– Вибачте, але такого не маємо… 
Молода продавщиця з побоюванням коситься на мене. 
– Ну, хоча б відкоркувати пляшку й плюнути туди ви можете? 
Мотає головою, а по очах бачу, зараз покличе міліцію або санітарів із 

найближчої божевільні. 
– Гаразд, – кажу розчаровано і показую пальцем, – давайте он той 

коньяк, з другої полиці. 
Довелося купити імпортний, якісний. Прикро. 
 

 
 
Таксофобія 
Скажу вам відверто – тільки ви нікому не розповідайте – не люблю я 

таксистів. Ні, не всіх підряд, а тільки тих, які на вокзалах і в аеропортах. 
Дивляться вони на нас своїми злими очицями й прикидають, скільки кровно  
зароблених рубликів можна вивудити. Користуються відірваністю гостей 
міста від громадського транспорту. Ось за це й не люблю, проте в кожній 
країні – не люблю по-різному. Самі судіть. 

 
Початок 2000-х років. Новосибірськ 
Здалеку запримітив міцних хлопців у шкіряних куртках на теплих 

підкладках і в кепках а-ля бандитські 90-ті. Фізіономії похмурі, вдивляються 
в натовп. 

– Куди їдемо? – чую зліва глухий голос. 
Таким голосом вовка озвучували в мультфільмі «Жив був пес». 

Обертаюся. Стоять троє: один старший – володар глухого голосу і квадратної 
щелепи. За ним двоє довготелесих хлопців у ластикових штанях. Я таких у 
часи «перебудови» в підворіттях бачив. Тільки тоді вони вискакували з -під 
арки або тіні останнього під'їзду, немов чорти з табакерки, і своїми хрипкими 
голосами цікавилися: чи не знайдеться раптом закурити у самотнього 
подорожнього? Й незалежно від відповіді, йому пропонували поділитися 



 329 

грошима чи, відповідно до класики жанру, розлучитися зі здоров'ям або 
життям. 

Всі троє пильно дивляться, а у мене в голові крутиться: «Я краще 
пішки». 

 
Москва 
Та ж картинка з тими ж фізіономіями, однак цього разу все – в 

шоколаді. Адже конкуренція в Москві відчутніша, тому столичні таксисти 
намагаються зобразити подобу посмішок; проте виходить навіть жахливіше, 
ніж у похмурих сибіряків. 

– Як долетіли? – шкіриться чолов’яга середніх років. – Куди підвезти? 
Відчувається маркетинговий підхід до потенційного клієнта, якого 

треба підкупити ввічливими манерами. 
– На жаль, мене зустрічають... 
 
Тель-Авів 
Кучерявий водій-марокканець зрадів моїй появі, як найближчому, 

давно втраченому й знову знайденому родичеві. 
– Брате мій, як справи? Чудова погода! Ти рейсом із Канади? Чудова, 

чудова країна! Я там ніколи не був, але впевнений, що там – просто супер. Це 
–там, де Америка, так?.. 

– Скільки? – зупиняю хвалебну оду країні, яка навряд чи йому цікава. 
– Які можуть бути гроші, коли я бачу брата?! 
– Скільки?.. 
Знайомі мені ці штучки – запевнення в чистій і безкорисливій любові. 

Чим більше про неї розмов, тим дорожче вона в кінцевому підсумку 
обходиться. 

– Виключно для мого брата готовий сьогодні працювати собі в збиток! 
– Скільки? 
– Ох, нехай я розорюся – двісті шекелів! – він так засмутився, ніби 

знімав із себе останню сорочку, тільки волосся не рвав. 
Два тижні тому я їхав тим же маршрутом за вісімдесят шекелів. 

Звичайно, «братів» я люблю, але не таких шахраюватих. Я легко міг би 
скинути ціну, проте з принципу сів до іншої машини й одразу назвав свою 
ціну. Як брат брата, ми з водієм зрозуміли одне одного.  

 
Вінніпег (Канада) 
Флегматичний водій-індус зупиняється біля будівлі аеропорту. 
– Сер, із вас – 14 доларів і 71 цент. 
– Дякую. 
Виймаю з кишені дві купюри номіналом п'ять і десять доларів. 

Виходжу з автівки, дістаю сумку з багажника. 
– Сер, ви дещо забули, – водій простягає руку; я підставляю долоню, – 

ваша здача. Гарного польоту, сер. 
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Німа сцена. 
Ви запитаєте: чим канадський водій мені не догодив? Усім догодив, 

тільки легке здивування залишив. Чесний, привітний таксист. Є в цьому щось 
протиприродне. 

А ще канадські митники порадили, як повернути гроші – сплачені 
мною податки за покупки. Я про це поняття не мав – спеціальні бланки мені 
видали і сказали, куди їх треба відправити… Вщипнув себе, чи не у сні 
фантастичному опинився? 

Можливо, я б ніколи не оговтався від культурного шоку й зустрів би 
старість із шаленою посмішкою на вустах, але Київ був моїм наступним 
пунктом призначення. Там життя увійшло в звичне русло… 

 

  
 
Михайло Співак, 
м. Вінніпег, Канада 
 

Українською мовою переклав Сергій Дзюба  
 

 
 
З Оксаною Забужко. «Це ж я – письменник Дзюба,  
приніс «Деснянську правду».   
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З башкирської мови 
Марсель Салімов 

      
 

Башкирський гуморист, прозаїк, поет, журналіст, громадський діяч. 
Тридцять років працював головний редактором башкирського сатиричного 
журналу «Хенек» («Вила»). Марсель Салімов – автор трьох десятків книг, 
твори якого перекладені понад сорока мовами й надруковані в багатьох 
країнах світу. Заслужений працівник культури РФ і Башкортостану. Член 
Академії російської літератури й Академії поезії. Лауреат міжнародних 
літературних премій: «Алеко» (Болгарія), імені Миколи Гоголя (Україна)  та 
Сергія Михалкова і «Литературной газеты» Росія). Нагороджений орденом 
Дружби. Член Міжнародної літературно-мистецької Академії України. 

 
Скупий тесть і примхливий зять 
Харун-агай, найжадібніша людина в нашому селі, видавав заміж свою 

єдину доньку. На весільний стіл він зайвих грошей не викинув, зате гості 
змагалися один з одним, викладаючи перед молодими дорогі подарунки. І тут 
скупий Харун перевершив сам себе – замість подарунка, він підніс молодим 
клітку з живим індиком, примовляючи: «Нехай, зятьок, ваше багатство стане 
таким же величезним, як цей птах!». 

Побачивши надутого індика, гості розсміялися. А наречений почервонів 
більше, ніж індик, однак, намагаючись придушити образу, видавив із себе: 
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«Який красень! Люблю індиків!». Тоді хтось із гостей і випалив: «Женишок-
індюшок!». 

А Харун-агай радів: дешево від зятя відкараскався! Проте не минуло й 
місяця після весілля, як у будинок Харуна прийшов зять Сураман.  

–  Не можу я жити з вашою донькою! – промовив він.  
– Стривай, зятю, не кип'ятися, говори толком. Що трапилося?  
– Та що казати! Самі ж знаєте, після весілля все село потішається. Всі 

мене тепер тільки й дразнять: «женишок-індюшок»»! Хоч того індика ще 
минулого тижня зарізали. Одним словом, дорогий тестю, точніше колишній 
тестю, нам доведеться розлучитися.  

У Харуна затремтіли коліна.  
– Ну, навіщо ж так круто? Давай спочатку все гарненько обміркуємо, а 

про індика забудь. Ось я тобі подарую баранчика – величиною з теля.  
– Барана? Не треба! Хоч із корову величиною! Не вистачає тільки, щоб 

до мене кличка «Сураман-баран» прилипла! До речі, щодо корови, ваша 
донька щоранку вимагає чаю з молоком…   

– От, окаянна, – буркнув Харун, начебто, справді, лаючи дочку. – Раніше 
взагалі неможна було змусити її навіть пригубити чай із молоком, а тепер, як 
вийшла заміж, раптом молоко полюбила. Дива та й годі! Ну добре, зятю, не 
засмучуйся, бери корову і чимчикуй додому. Вважай, що це – мій подарунок.  

Розлучитися з коровою було нелегко. Але Харун-агай втішив себе: 
«Якщо житимуть дружно, залишать мене в спокої!». Однак його надії не 
справдилися. Примхливий зять, чмихаючи носом, знову приплівся до нього.  

– Не можу я жити з такою дружиною! Ні вдень, ні вночі не дає спокою.   
Все одне й те ж. Мовляв, їй соромно ходити пішки. Сусіди, каже, навіть у 
кіно їздять на своїй машині. Так неможливо жити. Розлучаюся! Нехай знайде 
собі нареченого з автівкою!  

Почухавши трохи потилицю, Харун-агай промовив:   
– Ну, навіщо через якісь дрібниці сім'ю руйнувати? Бери мої «Жигулі» і 

мчися додому, все одно в гаражі іржавіють…   
Уявляєте, як важко було жадібному дідугану розставатися з машиною? 

Він і для себе шкодував зайвий раз автівкою скористатися. А тут від неї лише 
хмара пилу залишилася!  

«Ну, вже тепер вони від мене точно відв'яжуться!» – вирішив Харун. Але 
прорахувався й цього разу. Не минуло тижня, як прийшов Сураман. Обличчя 
його було похмурішим, ніж небо в непогожий день.  

– Усякому терпінню настає кінець! – закричав він із порога. – Забирайте 
свою корову, машину і доньку. Крапка. Все!  

Нарешті, і у Харуна лопнуло терпіння:  
– Досить тобі, зятю! – гаркнув він, виходячи з себе. – Чого ще тобі 

заманулося?  
– Особисто мені нічого не треба. Та ось дочка ваша не хоче жити в 

хатинці завбільшки з курник. Сама вона стала ширшою грубки, дитину чекає. 
У Харуна раптом пом'якшав голос:   
– Дитину? Отже, у мене буде онук?   
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– Не хвилюйтеся, аліменти платитиму акуратно.   
– Ох ти, шайтан окаянний! Хочеш залишити мого внука сиротою? Та я 

зараз тобі!..  
Харун-агай зі злості замахнувся на примхливого зятя, але раптом, 

отямившись, махнув рукою:   
– Знаєш що? Переселяйтеся в наш будинок, а ми переїдемо до вашого. 

Чи багато потрібно старим?  
Молодят не треба було довго вмовляти, вони негайно переселилися до 

великого будинку батьків. А коли переступили поріг нового житла, Сураман 
весело запитав у дружини: «Ну, хто казав, що мій тесть – скупа людина?». 

Марсель Салімов 
 
З башкирської мови переклав Сергій Дзюба 

 

 
 
Соняхи і сніги Башкортостану – гарно, як в Україні!  
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З італійської мови 
Людмила Шутько 
 

         
 
Автор творів для дітей. Народилася на Кіровоградщині. Працювала в 

Росії та Казахстані. Потім повернулася на Україну – жила в Чернігові. На 
початку 90-х років виїхала до Італії. Мешкає в Коголето, поблизу Генуї. 
Публікується в італійських журналах. В Україні вийшли її книжки казок та 
оповідань для дітей «Закон радості» (2013) та «Гуртожиток у лісі» (2015). 
Обидві збірки побачили світ українською й італійською мовами (перекладач і 
упорядник – Сергій Дзюба). Це – спільний міжнародний проект італійського 
журналу «Cogoleto», українського видавництва «Домінант» та Міжнародної 
літературно-мистецької Академії України.  

У 2014 році авторку відзначено Міжнародною літературною премією 
імені Миколи Гоголя «Тріумф», а в 2015-му – Міжнародною літературною 
премією імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень». Також вона – 
лауреат конкурсу «Краща книжка року» (Україна, перше місце, 2013).  

З 2014 року пані Людмила – член Міжнародної літературно-мистецької 
Академії України.  
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Цуцик Ліо 
На півночі України, у місті Чернігові, жив собі хлопчик Марко. Ріс 

допитливим та кмітливим. Матуся його була ще молода й навчалася в 
медичному коледжі, бо дуже хотіла стати лікарем.  

Марко залишався вдома зі старенькою нянею, котра, стомившись, 
хутко засинала й гучно хропіла. Хлопчик, як і всі дітлахи, був непосидючим: 
зазирав повсюди й витягав усі речі, які міг дістати. Не обходилося без того, 
аби щось не звалити додолу – скажімо, будильник чи програвач. І якщо вже 
вдавалося відкрити шухляду, то брав та кидав на підлогу все, що потрапляло 
під руку – будь-який одяг чи взуття! Отож Марко влаштовував такий 
гармидер, що не раз був покараний за це. 

Та понад усе на світі хлопчикові подобалося мріяти. Він прагнув 
швидше вирости, стати дорослим і бути лісником, щоб жити серед рослин і 
тварин, розмовляти з ними.  

А ще, як будь-якій нормальній дитині, Маркові дуже хотілося мати 
песика, бавитися з ним і весело проводити час.  

Янголятко зрозуміло, чого бажає хлопчик. Ми знаємо, що янголи 
люблять людей, а найбільше – дітлахів. Отож янголятко перейнялося мрією 
Марка. Але як йому допомогти? Звісно, найкраще звернутися до чарівного 
дідуся – Великого Янгола й попросити його, аби підказав, як найліпше 
втілити мрію дитини.  

Великий Янгол був вельми мудрим і розважливим. Він відповів: 
«Авжеж, порадуємо малюка! У нього є чуйна бабуся. Треба тільки 
познайомити її з хорошим песиком…». 

І сталося диво! Бабуся, як завжди, поверталася додому дорогою, що 
проходить поблизу школи. Там, на клумбах, ростуть кущі розмарину. 
Щоразу, чимчикуючи повз квітник, старенька жінка зривала гілочку, аби 
приготувати смачні  коржі з розмарином. Та цього вечора,  тільки-но бабуся 
схилилася над кущем, як раптом почулося жалібне повискування. Бідолашна 
жінка розгубилася, аж сумка випала з рук! Заходилась її піднімати і… 
помітила цуценя, яке тремтіло від холоду.  

– Моє маленьке, хто ж тебе покинув? Ти, мабуть, голодне? Не сумуй, я 
про тебе подбаю! – погладила песика бабуся. – А як же тебе звати?  

– Ліо… – подумки підказало жінці янголятко, що, невидиме, 
перебувало поруч. 

– Ліо, дорогенький, ходи сюди, не бійся! – лагідно покликала бабуся. –  
Запрошую тебе до себе додому. У мене є молочко з печивом. А ще – тепла 
ковдра й великий зручний кошик, де ти зможеш прекрасно відпочити. Поїси, 
зігрієшся, поспиш досхочу… То як? Ідемо? 

Песик вдячно завертів хвостиком і побіг поруч із жінкою. Він був 
напрочуд гарненьким: світло-коричнева «шубка», спереду – білосніжна 
грудка, на хвостику – білий чубчик та ще й на лапках – біла шерстка, немов 
домашні капці. Така дивовижна гра кольорів! Просто неймовірний собачка, 
наче намальований вигадливим художником! 
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Чимчикуючи додому, бабуся не переставала щиро захоплюватися своїм 
новим знайомим, заспокоювати його: 

– Який же ти чудовий! І як могло трапитися, що тебе покинули в 
кущах? Не хвилюйся, Ліо, я тебе догляну. А згодом, тільки-но оклигаєш і 
зможеш вирушити в дорогу, відвезу тебе до свого улюбленого онука. Це – 
дуже хороший хлопчик. Відчуваю, він чекає на тебе з великим нетерпінням!  

Минув місяць, і старенька жінка виконала свою обіцянку – поїхала до 
Чернігова й подарувала гарнесенького і веселого песика щасливому Марку.  

Так, дякуючи добрим янголам та співчутливій бабусі, збулася заповітна 
мрія хлопчика. 

Людмила Шутько 
 
З італійської мови переклав Сергій Дзюба 
Малюнки Марини Скоробагатько    
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                З туркменської та шведської мов 
Ак Вельсапар 

 

     
 

Прозаїк, поет. Народився у 1956 році в Мари (Туркменістан). Закінчив 
факультет журналістики Московського державного університету ім. 
Михайла Ломоносова (1979) та Вищі літературні курси Літературного 
інституту імені Максима Горького (1989). Публікується з другої половини 
1970-х.  

В 1979-1987 роках працював редактором літературно-драматичної 
редакції Туркменського телебачення, старшим редактором видавництва 
«Магариф» та завідувачем  відділу прози і публіцистики журналу «Ашхабад» 
(органу Спілки письменників Туркменістану). Національна слава прийшла до 
молодого письменника в 1986 році, коли він отримав престижну премію за 
повість «Динноголовий». 

У роки перебудови його ім’я не сходило зі шпальт газет та журналів 
не лише в Туркменістані, а й далеко за межами республіки. Гострі, 
викривальні публіцистичні виступи Ак Вельсапара зробили його кумиром 
мільйонів, проте викликали ненависть корумпованої влади.  

В 1993-му році, переслідуваний у себе на Батьківщині за незалежні 
висловлювання, письменник був прийнятий у почесні члени Міжнародного 
ПЕН-клубу; а в 1994-му він отримав грант-премію Х’юман Райтс Вотч за 
незалежну творчість. Однак у Туркменістані його виключили з членів спілок 
письменників і журналістів республіки, а книжки спалили.  

Ак Вельсапар був змушений залишити свою Вітчизну… З 1994 року він 
мешкає Швеції, котра стала для нього другою Батьківщиною. Член Спілки 
письменників Швеції (з 1996-го), багаторазовий стипендіат Літературного 
фонду письменницької організації цієї країни. 
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Його твори опубліковані багатьма мовами: туркменською, шведською, 
а також українською, російською, англійською, французькою, іспанською, 
турецькою, монгольською… Особливу популярність письменнику принесла 
його десята прозова книжка – роман «Кобра», перекладений одразу кількома  
європейськими мовами. Лауреат Міжнародної літературної премії імені 
Миколи Гоголя «Тріумф» (Україна, 2014). Член Міжнародної літературно-
мистецької Академії України.  

 
Смерть маргіра 
 
У самому серці мовчазної пустелі спекотного літнього дня, немов 

міраж, виник старий. Силует його рухався повільно, як тінь. Його можна 
було не боятися, але від чоловіка неприємно пахло різким запахом поту, який 
на відстані дратував нюх величної рептилії, що опинилася на цьому шляху. 

Кобра, захоплена зненацька, загрозливо засичала, приготувавшись 
кинутися на старого, але в останню мить зупинилася, сповільнила свої 
ритуальні рухи тіла. Важкий погляд її маленьких очей був націлений прямо 
на людину, і, чим пильніше кобра вдивлялася, тим більше переконувалась: 
цей силует – не надто небезпечний, зате цікавий. 

Помітивши змію, старий повів себе трохи дивно: опустився на коліна, і, 
наблизивши долоні до обличчя, ніби затуляючись від безжальних променів 
сонця, що пропікали його благеньку одежину, забурмотів щось невиразне. 

Близькість змії, здавалося, анітрохи його не турбувала, принаймні це 
ніяк не відображувалося на поведінці старого. Зате кобра, на відміну від 
чоловіка, була насторожі, адже досвід спілкування з людьми привчив її до 
пильності й думки, що в цьому просторому світі, спокійному на вигляд, 
небезпека – на кожному кроці. Її очі уважно стежили за кожним рухом 
старого, який влаштовувався зручніше, продовжуючи ворушити губами. Змія 
перебирала в пам'яті, як одного разу вона непростимо схибила, довірившись 
оманливій неквапливості такої ж незнайомої живої істоти, котра виникла 
раптом у безлюдній пустелі. Саме тоді кобра й потрапила в пастку, і, якби 
вузол на мішку, завдяки щасливому випадку, не виявися зав'язаним геть 
недбало... Навіть страшно уявити, що сталося б тоді! 

Кобра, звиваючись, продовжувала залишатися на місці, готова 
припинити будь-яку спробу двоногої істоти наблизитися до неї. Втім, 
незнайомець поки не робив ніяких дій, ніби заздалегідь знаючи, чим це може 
скінчитися для нього. Невдовзі змії набридло очікування, і вона вже 
вирішила забратися звідси, аби не спокушати долю; та в останній момент 
щось стримало її. Здається, вона не вперше зустрічає цього добродія, який 
пахне травами і вовною?.. Круто вигнуті брови, збляклі від старості чи сонця; 
ніс із горбинкою, потріскані губи, що продовжували майже беззвучно 
ворушитися, – авжеж, у всьому цьому було щось добре знайоме... 
Зменшивши гнучкі хвилеподібні рухи, кобра ще пильніше почала 
спостерігати за поведінкою дивної мовчазної істоти. 
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А старий, впираючись кістлявими руками зі здутими венами об хиткий 
пісок, важко осів на землю й заговорив несподівано тужливим голосом: 

– Я ж знав, що зустріну тебе. Так-так... І чекав цієї зустрічі! Вештався  
пустелею, розмірковуючи і про тебе, і про свою долю. А ще про те, що кожен 
народжується для того, аби виконувати справу, призначену йому згори. 
Людина повинна встигнути виконати волю Бога. Якщо виконав, можеш 
замислитися про вічне; тоді не страшно й померти. Смерть – це ж не крапка, 
а продовження долі; тільки вже поза життям, поза свідомістю. Отже, наша 
доля не обмежена роками, прожитими на цьому світі; здається мені, вона 
може бути набагато довшою. Час, відміряний нам для перебування серед 
живих, продовжується й потім. Хтось іде з життя саме тієї миті, коли вріже  
дуба, сконає назавжди; а хтось – ні, вмирає не зовсім, не весь... Є й такі, в 
яких справжнє життя починається лише після смерті. То – праведники. Чи 
лиходії, котрі розкаялися в скоєному. Мені навіть здавалося колись, що 
Всевишній більше любить останніх...  

Я з'явився на світ років вісімдесят тому, і, коли обрізали пуповину, 
крапелька моєї крові немовляти змішалася з землею, от із цією, – старий 
поводив пальцями біля своїх ніг, – пустельною! Це був, напевно, віщий знак, 
визначення долі: жити мені було велено, як і тобі, в суворих пісках. Із самого 
народження ми з тобою, ти і я, – заручені з піском. Та й моє ремесло Бог 
пов'язав саме з вами, з тобою і з твоїми родичами. Змінити нічого не можна 
було, та я, чесно кажучи, і не намагався. Навіщо? Адже ця робота давала мені 
заробіток, і вона, повір, нічим не гірша за будь-яку іншу. Хоч, звичайно, я не 
повинен говорити тобі про це. Та й чи збагнеш ти, безсловесна тварюко, мої 
слова, міркування змієлова? Хто я для тебе? – старий важко зітхнув і відповів 
сам собі: – Правильно, я – вбивця. 

У цю мить змія начебто невдоволено сколихнулася. Однак старий, не 
звертаючи на неї уваги, продовжував: 

– Знаєш, колись, на самому початку, я подався в піски зовсім не для 
того, щоб стати маргіром. Шукав дива... Забираючись усе глибше й глибше в 
безводну пустелю, сподівався зустріти пророка Хідира-ата. Мав одне 
бажання, яке, був упевнений, міг виконати тільки він! Тому й блукав 
пустелею стільки років у його пошуках. Звичайно, ніякого дива не знайшов, а 
зустрічав усюди лише бездушність. Я, мабуть, уже неабияк здичавів за роки 
поневірянь, став схожим на кого завгодно, тільки не на людину. Проте  
подорожні, котрі випадково опинялися в пісках, сприймали мене, мов святого 
Хідира-ата... Зненацька зустрівши мене в мовчазній пустелі, люди падали 
переді мною навколішки, хапали за полу халата, починали благати про щось, 
без чого їм було зле. Часом я уникав правди – не вистачало духу зізнатися в 
тому, що подорожні помилилися, настільки вони потребували дива! І тоді, 
жаліючи людей, я нерідко був змушений втішати їх хоча б словами, 
обіцянками. Траплялося, казав: «Ідіть. Я пам'ятатиму ваше прохання».  

Люди настільки вірили в реальність зустрічі з дивом, що мені не 
потрібно було навіть розчинятися безслідно в повітрі, як личить 
справжньому пророкові; бо самі прохачі одразу ж забиралися геть після такої  
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зустрічі!.. Неначе побоювалися, що я передумаю й відберу назад тільки-но 
подароване їм щастя-благословення. Якщо ж і знаходилися надто цікаві, то й 
вони, спостерігаючи за моєю звичною, цілком буденною ходою, сприймали 
побачене, як щось божественне, непідвладне розуму. 

Чи вірили вони в те, що я – насправді Хідир-ата, той самий пророк? Не 
знаю. Та це й неважливо. Я ніколи не прагнув їх ні в чому переконувати, а 
вони, як мені іноді здавалося, потребували не стільки дива, скільки 
підтримки своєї віри; і, одержавши бажане, линули на сьоме небо. А я... я 
залишався тут, на цій грішній землі, в безкрайній пустелі, яка була для мене і 
вірним другом, і годувальницею, і, нехай убогим, але надійним житлом. Ну і 
ви, мої вічні сусіди й найвірніші супутники, завжди були поруч, неподалік... 

Але, клянусь, я не приносив вам зайвих мук, не вбивав нікого з вас 
даремно. Якби чинив інакше, то рано чи пізно сам підрубав би сук, на якому 
сидів. Бо опинився б наодинці з пустелею, з цими хиткими пісками. Вбивати 
– справа нехитра. Перемагає ж, зрештою, не той, хто позбавляє життя 
ворогів, а той, хто навчився перетворювати їх на своїх друзів; або ж просто 
мандрує далі, припиняючи ворогувати з ними. Якщо ти не зумів подружитися 
зі своїми заклятими ворогами, стань щодо них хоча б подобою друга. Ти вже 
вибач мене за цю «подобу»... 

Ніби погодившись із людиною, змія зробила рух усім тілом, 
намагаючись розтягнутися на всю довжину на піску; але він був настільки 
розжареним у цю годину, що кобра знову прийняла колишню позу. Старий 
обережно, плавним рухом завів праву руку за спину, намацав дерев'яну 
рогатину, присунув її ближче. Маргір чудово вивчив повадки змій, знав і про  
їхній слабкий слух. Звісно, усвідомлював, що гадам не дано розуміти 
людську мову; проте говорив і говорив – так важливо було висловитися. 

– Повір, усе свідоме життя я вважав вас своїми близькими, яким 
довіряв найпотаємніше. Я так і не зумів стати своїм для людей, – старий 
помітно засмутився, згадавши минулі образи. – У мене ж як: з одного боку –  
люди, з іншого – завжди ви... І знаєш, доля з кожним прожитим роком все 
більше віддаляла мене від людей і наближала до вас. Не буде вас – не буде й 
мене. 

Кобра різко заколихалася, погляд її очей-щілинок напружено стежив за 
рухами двоногої істоти – це старий спробував змахнути піт з обличчя. Всім 
своїм єством він відчував на собі цей безпристрасний холодний погляд, 
відчував – і не рушав з місця. Продовжував говорити, часом збиваючись на 
нерозбірливе бурмотіння; спина його горбилася все більше. Чолов’яга вже 
змучився і від спеки, і від тривалого сидіння на гарячому піску; ноги зовсім 
заніміли. Намагаючись допомогти своєму немічному тілу, наче осмілівши, 
обережно випростався. Потім зачерпнув долонею жменьку сухого піску й 
цівкою, немов воду, просіяв крізь пальці. Це – все, на що могла зважитися 
людина, перебуваючи так небезпечно близько від отруйної змії. 

Кобра розуміла, що перед нею – легка здобич, принаймні цілком 
доступна для укусу ціль, але чомусь зволікала. Очі старого, немов присипані 
попелом, опуклий лоб, шапка-тельпек із кучерявого баранчика на голові, – 
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змія знову й знову неквапливо вивчала все це, ніби розважаючись, милостиво 
відпускаючи зайві миті життя приреченій жертві, а насправді намагаючись 
зрозуміти, в чому ж справа? Чому вона, кобра, не може зважитися на напад? 
Адже скількох джейранів та зайців убила протягом свого життя! За потреби, 
її зуби впивалися в їхні тіла без зволікання й усілякого жалю. Потрібно було 
лише вистежити здобич, а вже потім усе здійснювалося блискавично. Жертва 
вищала від болю, а для змії це було миттю найвищої насолоди – впорснути 
отруту з коренів зубів у податливе тіло приреченої істоти. В такі миті кобра 
вся звивалася від задоволення! У її жертв вичерпувалися сили, вони билися в 
агонії, невблаганно наближаючись до смертної межі; а переможниця 
продовжувала відчувати зміїний захват. Часом їй вдавалося буквально 
видертись на бідолашну тваринку, перш ніж та встигала схаменутися, 
збагнути,  що її смерть – поруч. І потім, коли вже було важко врятуватися від 
смертельного укусу, тонконогий джейран мчав із коброю на шиї так, неначе 
під його копитами горіла земля!..   

А потім джейран поступово уповільнював біг і раптом падав, немов 
підкошений... У нього починалися судоми... Кобра чутливо прислухалася, як 
б’ється серце жертви; її неабияк цікаво, коли ж зупиниться це калатання 
живої плоті. Змія тріумфувала, коли нарешті, безсило розкинувши ноги, 
широко розплющивши очі, тварини переставали смикатися, покірно 
втупившись незрячими очима в сліпучо блакитне небо пустелі... Затихали 
назавжди. Тоді кобра відповзала вбік і чекала, доки не завітають на дармовий 
бенкет гієни або шакали. Вона потребувала цього, не могла обійтися без 
їхньої участі у своїй жорстокій трапезі. І, звичайно, вони не підводили змію; 
зачувши падаль, з боягузливим завиванням мчали до неї . А прибувши на 
місце, миттєво накидалися на тіло джейрана. Кобра ж, причаївшись, з огидою 
спостерігала за їх нудотним бенкетом. Але ось наступав і її час... Тільки-но 
хижаки, витісняючи один одного, розпорювали джейрану живіт, вона тут же 
блискавкою нависала над зграєю, примушуючи розбігтися лякливих брудно-
сіро-рудих ненажер. Вони ображено скиглили; а змія, забувши про них і про 
все на світі, нетерпляче тяглася до теплої, набряклої від крові нирки 
джейрана... Нирки з кров'ю – що може бути смачнішим за такі ласощі! 

Наситившись, кобра кидала гордовитий погляд на своїх «друзів», які 
жалюгідно скиглили осторонь усією зграєю, ніби промовляючи: «Я 
використала ваші кігті та зуби, інакше мені самій не дістатися до ласощів; а 
тепер – бенкетуйте!». Наостанок, наводячи на них жах вогнем холодних 
очей, вислизала, великодушно залишивши жебракам пустелі розтерзане тіло 
джейрана. Їй було нецікаво, як вони потім гарчатимуть від ненаситної 
жадібності, люто обгризатимуть кістки, тягнутимуть їх у різні боки, 
вириваючи з пащі одне одного криваві шматки розкішного дарунку, який 
звалився на них, неначе з неба. Мерзенні звички цих тварюк були їй так 
огидні, що змія поспішала відповзти подалі. 

Інша річ – вовки. Вони ніколи не торкалися до її здобичі. Побачивши 
джейрана, в тіло якого вчепилася величезна зміюка, лише скалили зуби й 
забиралися геть. Кобрі іноді здавалося: ці горді хижаки відчувають до 



 342 

замученої нею тварини щось на кшталт співчуття. Можливо, вони навіть 
зневажали її за спілку з гієнами й шакалами, котрих вона використовувала у 
своїх цілях, аби тільки дістатися до улюблених ласощів. Вовки ж, ці янголи 
смерті, наводили панічний страх на все живе в пустелі, самі здобували собі 
джейранів і не заздрили здобичі гієн та бенкетам шакалів. 

Авжеж, тут, у безводних пісках, у кожного – свої закони, свої звички; 
все це, разом узяте, і є законами пустелі. Звісно, у кожного – свої одвічні 
вороги. Навіть у ховрахів. Хоч вони майже все життя проводять під землею: 
риють собі нори, ходи, копошаться, ховаючись від великих злих хижаків. 
Проте ці підземні укриття нерідко стають також і їхньою могилою: сипучі 
піски, потривожені чиїмись ногами, копитами коня або ходою верблюда, 
раптово обрушуються й засипають нещасних у власних норах. Та й на 
тваринку, яка необачно висунеться зі своєї нірки, теж очікує безліч небезпек. 
Проте трапляється, що сліпі очі нестримно тягнуться до світла, до сонця. 
Часом вони ніби починають сумувати за пурпуровою зорею. За квіточками, 
які привиділися уві сні (на короткий час, навесні, ті розцвітають на 
барханах). Тоді ховрахи наважуються на ризиковану подорож, нехай навіть 
це – всього лише вихід на поверхню землі. Але лисиця, котра давно 
караулить свою здобич, не дрімає... 

Все це кобра спостерігала з народження. Однак вона ніколи не 
втручалася ні в чиї справи, завжди була лише холоднокровним стороннім 
спостерігачем. Її очі дивилися на світ байдуже й безпристрасно; вона нікого 
не жаліла, хоч, можливо, могла думати про ховрахів – «нещасні», про гієн – 
«підступні», а про шакалів – «боягузливі». Та й то лише тому, що знала – так 
прийнято вважати здавна, до її появи на світ. 

 
* * *  
 
У кобри вистачає ворогів, але мало хто наважиться опинитися поруч із  

нею. Однак цей чолов’яга зовсім втратив відчуття страху. Чи  він взагалі 
нікого не боїться?! На гарячому піску під застиглим у небі сонцем – неначе 
дві забутих часом статуї: вона і він. Обоє, і оповідач, і слухач, перебували в 
страшному напруженні, не зводили один з одного очей. Зараз уся увага кобри 
зосередилася на тому, хто був від неї буквально на відстані одного кидка... 
Може, головний її ворог – саме ця істота, котра смерділа вовною та потім? 
Скільки ж він ще буде сидіти тут, випробовуючи її терпіння?! І чому не 
перестає ворушити сухими, потрісканими губами? Хіба невтямки, що він їй 
страшенно набрид? І чому вона досі залишається тут, перед ним? Що 
приваблює її в цій людині? Невже тільки те, що підказує зміїний нюх: це – не 
перша їхня зустріч?.. 

А старий тим часом продовжував: 
– Я анітрохи не шкодую, що не зустрівся з тобою раніше, коли у мене 

було ще багато сил. Це ж чудово, що моя найбільша непокірна змія 
залишилася на волі! Я не шкодую, що мені не довелося тебе зловити й 
приручити. Знаю, нікому не дано досягнути найвищої досконалості у своєму 
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ремеслі. Інколи, правда, здається – ти все збагнув, усе вмієш; але проходить 
час, і вкотре дізнаєшся, що до досконалості – так само далеко, як і на початку 
шляху. Прикро, але це так!  

Я от, скажімо, ніколи не думав, що ти, найбільша й наймогутніша змія 
в цій пустелі, так терпляче слухатимеш мене. Якби я сам виховав тебе, 
вигодував зі своїх рук, то в цій безкрайній пустелі, ймовірно, вперше з часу 
створення її Богом, запанувала б злагода між непримиренними ворогами. 
Тоді дві найсильніші живі істоти прив'язалися б одна до одної, – ти і я. 
Вслухайся в звучання цього слова – «друг»... Так кажуть, коли один потребує 
іншого, не може обійтися без нього. Каюсь, відтоді, як освоїв своє ремесло, я, 
хоч і довіряв вам, моїм друзям, але водночас неабияк остерігався. Бо 
найбільше вірив давньому заклинанню. У нас є таке повір’я... Змієлов 
повинен відловити і...  

Старий пожував губами, розмірковував, не наважуючись вимовити 
слово «з'їсти», але все-таки продовжив:  

– ... з'їсти найбільшу змію в цьому краї, тоді він ніколи не помре від 
укусу меншого гада. Ось тому найкрупніші з вас іноді ставали моїми  
харчами і гарантією безпеки...  

Кобра вдалася до якоїсь незрозумілої спроби: чи то трохи відповзти 
вбік, подалі від людини, чи в такий спосіб висловила свій протест. Старий  
здригнувся, зрозумів, що вона незадоволена його словами. Однак продовжив 
свою сповідь: 

– Вас вважають підступними. Так і я думав, жив із цим усе життя. 
Може, тому я й залишився на самоті на схилі віку. Все ніяк не міг змиритися 
з тим, що в мене немає гідного співрозмовника, немає людини, яка могла б 
вислухати мене. А ось ти слухаєш… Хоч восьми десятків років, прожитих на 
світі, здавалося б, цілком досить, щоб звикнути до земної самотності. Та я не 
зміг, все-таки, виявляється, потребую товариства живих, може, й людей. А 
вони сторонилися мене, позаяк їх лякало моє заняття. Але чому? Чим воно 
гірше від інших?! 

Старий замовк, понуривши голову. Спина його знову згорбилася, 
зігнулася ще сильніше. На руках, колись сильних, випиналися важкі вени, 
ніби оголене коріння на березі арика, чиї води потекли іншим руслом. Старий 
напружив пам'ять, болісно згадуючи, як люди, котрі все життя відкидали 
його дружбу, все ж не могли обійтися без нього, зверталися за допомогою, 
коли їм ставало зле. Боягузливо використовували його рідкісний дар у 
власних цілях. 

Такі випадки міцно, назавжди засіли в пам'яті. Він пригадує досі, аж до 
найдрібніших деталей, як давним-давно, ще в його молоді роки, важко 
захворів один із можновладців – бай, очільник округу… І ось одного разу до 
бідного маргіра-змієлова завітали гінці найвпливовішої людини в тутешніх 
краях. У час, коли він за звичкою ховався в своїй старій халупі від 
полуденного сонця, раптом пролунав незнайомий, але владний голос: «Гей, 
Сапарлі! Агов, Сапарлі-маргіре!». 

Гість волав наполегливо: 
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– Сапарлі! Іди сюди! Вийди надвір! 
Сапарлі збагнув, що прибулець кличе його, бо сам увійти до оселі 

боїться. Старий – втім, тоді він ще не був старим – вийшов. Йому, лише сяк-
так пояснивши суть справи, звеліли сісти на їхнього коня й скакати слідом. 
Дорога була тривалою, вершники гнали коней щодуху. Коли гінці спішилися 
біля розкішного будинку, Сапарлі здогадався, до кого його викликали. 
Побачивши змарнілого господаря, молодий змієлов зрозумів, що справи –     
кепські. Залишившись наодинці з хворим, він оглянув його – всемогутнього 
бая скрутив жорстокий ревматизм. Тоді Сапарлі відпросився додому (йому 
негайно підвели іншого скакуна), а на світанку наступного дня повернувся до 
недужого з пахучими зіллями та зміями, про які йшов людський поголос, 
начебто ці гади – зачаровані…  

Маргір негайно приступив до свого таємничого обряду: відкрив 
плетений з осоки кошик і заходився стукати по ньому, щось нашіптувати, 
водити руками по обличчю хворого. З кошика із загрозливим шипінням 
висунули свої гордовиті голови кобри. Тоді Сапарлі скоромовкою почав 
читати заклинання, одночасно втираючи в шкіру недужого мазь. Бай метався, 
стогнав від болю, безуспішно намагаючись вирватися з сильних рук маргіра, 
які чіпко хапали не тільки змій, але й людей. Чи не тому під час випадкових 
зустрічей жителі уникали цього загадкового чоловіка: Сапарлі був дужим і 
спритним, як і його підопічні змії. Тож навіть сваритися з молодим 
мовчуном-відлюдьком побоювалися – хто знає, що в нього на думці... 

Керлен-бай теж ставився до змієлова з великою недовірою, вважаючи 
його темною і дивакуватою людиною. Але, коли багатія притиснула хвороба 
й ніхто не міг позбавити шановного бая нестерпних страждань, той ладен був 
хапатися за будь-яку соломинку. Тому й вирішив випробувати останній засіб 
і терпів до кінця «катування». 

Сапарлі ходив до нього рівно три місяці. Рівно три місяці лікував він 
бая своїми мазями та «зачарованими» зміями. І щоразу після відвідин лікаря 
хворий впадав у напівзабуття, не було сил навіть ворушити язиком, 
проклинати свого нелюба-цілителя. Дружина обережно піднімала голову 
чоловіка й поїла його з глибокої піали відваром маку. А страждалець усе 
лежав із заплющеними очима і лише зрідка стогнав. Втім, здоров'я його 
поступово поліпшувався. І ось настав день, коли жителі стали свідками того, 
як колись безпорадна людина, що пролежала пластом цілий рік, самостійно, 
без сторонньої допомоги, скочила на коня. Всі були надзвичайно вражені. 
Однак і почуття страху перед «чаклуном» лише посилилося. Від оселі до 
оселі поповзли чутки про дивовижне, незбагненне мистецтво маргіра. Одні 
говорили, що він вилікував хворого укусами своїх кобр ; інші стверджували: 
Сапарлі годував бая смаженими зміями, натомість «цілющі» мазі, які змієлов 
втирав у тіло недужого, – звичайнісінький обман, тільки для відводу очей!.. 

При цьому, як завжди, старалися жінки. Власне, була на те особлива 
причина... Якось Огулхаджар, найближча сусідка бая, пішла з глечиком до 
криниці, і там приголомшила жіночок неймовірною новиною: 
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– Вже не знаю, що йому зробив Сапарлі-маргір, але у нещасного зовсім 
зникло бажання кохатися! Так розповіла мені по секрету його старша 
дружина. Спочатку думала, мабуть, її чоловіченько до молодшої жінки 
вчащає... Але ж ні! Та, бідолаха, теж постійно похмура ходить. Отже, 
зовсім...  

Жінки вражено зацокали язиками, заохкали, а Огулхаджар іронічно  
посміхнулася: 

– Подякуємо, що шановний бай взагалі живим залишився: як то кажуть, 
кому що. Зрештою, можна прожити й без цього, напевно... 

Відтоді й почалося. Наче злий вітер пронісся очеретяними чагарниками 
на березі арика – чоловіки поглядати на Сапарлі з неприхованою підозрою, 
дехто навіть уже відверто зневажав його. Наче й зробив чоловік добру 
справу, вилікував нещасного, але якою безжально дорогою ціною! 

 
* * * 
 
Про ці плітки й настрої людей нічогісінько не відав лише сам колишній 

пацієнт. Тепер він привітно вітався з Сапарлі, адже якби не змії маргіра, 
гнити б йому, володареві Керлену, в землі. Авжеж, вони – бридкі, слизькі 
тварюки, можливо, пов'язані з нечистою силою; та коли все тіло скручує від 
нестерпного болю, коли не те що рукою – пальцем не поворухнути, – людина 
самому дияволу душу готова запродати, тільки б вилікував! Тепер він, 
Керлен, ніби нічого й не сталося, хвацько сидить у сідлі, розправивши груди. 
І знову може радіти свіжому вітерцю, який пестить обличчя, чути тонкий 
срібний дзвін жіночих прикрас, а головне – приймати дорогі його серцю 
ніжності молоденької дружини Сахрагуль, коли вона масажує йому ноги чи 
ледь помітно прикушує вологі губи, обриси яких манливо вимальовуються  
з-під її тонкої перської шалі. 

Якось у нього майнула в голові дивна думка, що , якби накинути таку 
шаль на голови змій Сапарлі-маргіра, вони, напевно, не поступляться 
граціозністю найвродливішим красуням. Адже кобри – не менш витончені, 
ніж жінки! А потім бай злякався своїх крамольних міркувань: «І як я тільки 
міг подумати таке, – поспішив він покаятися. – Слава Аллаху, одужав! Чого 
ж іще бажати?..». 

Недавню зарозумілість Керлена неначе рукою зняло, й одного разу він 
сам пригнав до халупи Сапарлі дюжину овець! І відтоді, перебуваючи в 
гарному настрої, продовжував робити дорогі подарунки своєму рятівникові, 
попри велику заздрість інших. Люди все помічали й губилися в здогадах: 
невже Огулхаджар вигадує небилиці? Адже від цих безтурботних жіночок, 
котрі купаються в достатку, всього можна чекати. Робити їм нічого, от і 
плескають язиками. 

Інші односельці, які вважали себе більш проникливими, заперечували: 
«Необов'язково, щоб маргір зробив шановному баю зле. Кажуть, якщо 
зачаклує змія, то взагалі забудеш про своїх дітей та дружин. Ніщо тебе не 
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врятує! Власне, навіщо йому тепер дружини? Йому, мабуть, і без них 
непогано...».  

Кажуть, Селім, сільський мулла, одного разу спостерігав, як кобра 
заворожила жайворонка, і той сам полетів прямісінько до неї в пащу. Чи не 
сталося подібне і з Керленом? Правда, він стверджує, що боїться цих 
слизьких гадів із пронизливим, крижаним поглядом та отруйним жалом, яке 
висовується щохвилини. Однак хіба можна довіряти словам людини, котра 
скористалася допомогою чаклунський сили?! 

Втім, бай змусив жителів ставитися до маргіра з повагою і хоча б на 
деякий час забути про їхню неприязнь. Сапарлі почувався тоді щасливим і 
навіть уже розмірковував про своє одруження. Мешкала в селі дівчина, яка 
не боялася його змій, тим вона й сподобалася маргіру. Але от заковика – її 
батьки і чути не хотіли про такого зятя! Навіть вельми впливовий Керлен-бай 
і той не зумів переконати цих упертюхів, змусити їх відмовитися від давніх 
забобонів. Тож змієлов, як і раніше, залишався ізгоєм. Люди дивилися на 
Сапарлі-маргіра, рятівника їхнього очільника, з презирливою підозрою. 
Вважали, що за тривалий час спілкування зі зміями він і сам став на них 
схожим: швидкий, гнучкий, із безшумною, вкрадливою ходою, з очиськами, 
що так і свердлять наскрізь, – простому смертному важко витримати такий 
погляд! А може, він ще й жалити навчився?! Воно й не дивно: з ким 
поведешся... 

Так все й тривало: за допомогою до маргіра зверталися лише ті, кого 
без таємничого зілля очікувала болісна смерть; а решта обходили його, як то 
кажуть, десятою дорогою. Люди вперто не визнавали рідкісне ремесло 
змієлова, остерігаючись навіть торкатися до його чарівної мазі, хоч нерідко 
потребували її. 

 
* * * 
 
І ось, через багато-багато років, сидячи перед величезною змією, 

аксакал розмірковував: «Скільки ж часу минуло відтоді, як я навчився своєму 
ремеслу? Чи не помилився я, обравши цей шлях? І що вважати правдою зараз  
– те, як було, чи – як запам'яталося? Втім, хто може дати відповідь? Ніхто. 
Події ті давним-давно занесло піском, та й багатьох свідків тих днів, коли 
мене сторонилися, вже немає на світі. А я от живу, і часом мені здається, що 
вже нічого й не потрібно: ні пошани з повагою, ні поклоніння, ні мого 
таланту лікування… Нічого! Я хочу жити, просто жити, незважаючи ні на 
що! Хоча... Чи був сенс у моєму житті?». 

Губи старого скривилися, затремтіли в усмішці. У кобри, яка загадково  
погойдувалася перед ним, збільшилися округлі холодні оченята. Наступної 
миті, вловивши рух людської руки, вона блискавично хитнулася вбік, але 
знову випросталася, бо старий лише зняв із голови папаху й поклав поруч, на 
пісок. Губи його знову безсило заворушилися, зашурхотів тихий шепіт: 

– Сенсу шукаю? А ось – сиджу й кажу тобі, а ти слухаєш; от і сенс! 
Кобра заспокоїлася... 
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Старий відчував, що останнім часом у нього помітно поменшало сил, в 
тіло все глибше проникав якийсь дивний спокій, м'язи сковувало 
заціпенінням, і вони не завжди слухалися його. Багато днів він ховався у 
своїй жалюгідній халупі; потім виходив, похитуючись від слабкості, і блукав, 
ледь перебираючи ногами, довкола оселі. Здавалося, основною метою його 
теперішнього життя стало відлюдництво: влітку він ховався від сонця, 
взимку – від холоду і завжди – від людей. Авжеж, із деяких пір маргір взагалі 
цурався людей! Міг не одну добу обходитися без їжі. А коли мав здобич, 
куштував її більше за звичкою, ніж із бажання, відправляючи до шлунку 
будь-що, аби їстівне, навіть якусь несмачну гидоту. Тепер про те, що він –
живий, нагадувало, хай і мляве, споживання їжі, а не голод. Розжовуючи 
затверділі шматки смаженої баранини, якою старий, за звичкою, запасався на 
зиму, все частіше ловив себе на думці: можливо, це – востаннє він бере до 
рук глечик, дістає харчі, трапезує… Раптом більше не доведеться?! Та й 
баранів йому давно вже ніхто не приносить. Адже Керлен-бай кілька років 
тому відійшов у інший світ. Нудно стало йому без свого могутнього 
покровителя; люди остаточно втратили до нього інтерес, наче поховали 
живцем. Недобра слава чаклуна залишила його самотнім. Ось ця самотність і 
вбила маргіра задовго до справжньої старості. Однак, доки тебе не поховали, 
ще не закопали в землю, ти – начебто живий, і нікуди від цього не подінешся! 
Доводиться добувати собі їжу, збирати саксаул, розводити багаття… Не 
бажаєш, а живеш, ніби з примусу. Існуєш… Але мислиш, рухаєшся, щодня 
терпиш це буденне життя і миришся з його законами. 

Нещодавно, правда, старий відчув справжній, гострий напад голоду. 
Його лихоманило, руки й ноги обм'якли. Заплющивши очі, він пролежав, не 
рухаючись, майже добу, і сам не помітив, як занурився в тривалий, 
виснажливий сон. Але, прокинувшись, відчув себе бадьоріше – здається, 
щось сталося в організмі, поки він перебував у забутті. Проте голод неабияк 
дошкуляв  шлунку, змушуючи маргіра озиратися навкруги у пошуках чогось 
їстівного... Він довго й напружено нишпорив поглядом по голих стінах житла 
та долівці, доки його очі не зупинилися на м’ясистій змії, яка лежала, 
згорнувшись калачиком... 

Того вечора він перебував буквально на волосинці від того, щоб 
нерозсудливо зрадити самому собі: на пательні вже сичав баранячий жир... 
Змієлов зумів стриматися в останній момент, хоч змія в його чіпких пальцях 
вже майже попрощалася з життям. 

«Ні, – сказав він, – краще помру з голоду, ніж зраджу своє ремесло. 
Моє покликання – зцілювати хворих зміїною отрутою, не віднімаючи життя у 
плазунів; мені Богом дано дружити з ними, а не використовувати як їжу!».  

Багато років змії були його найкращими друзями, з якими він ділив і 
свої прикрощі, і скупі радості. Приручені, вони безбоязно мешкали в оселі, 
часом, немов молодиці, красуючись перед своїм маргіром-повелителем, 
котрий володів таємничою, магічною силою. І ось він, Сапарлі, як втомлена 
життям людина, більше не хотів їх бачити, не бажав, щоб вони залишалися у 
нього вдома. Тож виловив усіх поодинці і з важким мішком відправився в 
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пустелю. І там, далеко від аулу, несподівано для плазунів, повернув відняту 
колись свободу. З журбою в серці дивився старий на зміюк, які повільно 
відповзали геть. Одна з красунь ніяк не хотіла залишатися в пустелі, тож, 
неначе вірний пес, слідувала за ним. Маргіру довелося кілька разів відганяти 
її...  

Всю зворотну дорогу змієлову пригадувалися її очі. Старий схаменувся 
тільки на порозі осиротілого будинку, в якому тепер не було жодної живої 
душі. І стало йому неймовірно тоскно. Абсолютно байдуже проводив він час 
з раннього ранку до пізнього вечора і взагалі не знав, що робити далі. В  
цьому житті у нього не залишилося тепер нікого й нічого, крім сумних 
спогадів про минуле. 

У такому стані він провів кілька днів. І тоді пустеля покликала його... 
Жовті хиткі бархани, що оживають в уяві, щось нашіптували йому; він чув 
їхні голоси, хрипкувато-ніжні, але не міг розібрати слів. Опиратися було 
безглуздо. Старий встав і озирнувся, вирішивши навести лад у своєму житлі, 
перш ніж покинути його, можливо, назавжди. 

– Негаразд залишати дім неприбраним. Раптом хто у гості загляне… – 
невесело пожартував уголос. 

Звично вклав до мішка кілька коржів, глиняний глечик із водою і 
вирушив у дорогу. В його руці знову була дерев'яна рогатина – єдине 
знаряддя, яке брав у пустелю…  

 
* * * 
 
Тільки-но село сховалося з очей, серце старого закалатало в 

колишньому хвилюючому ритмі. Він заквапився, ніби йшов на побачення з 
молодою дружиною. Ні, жінки він ніколи не мав, але зараз ясно уявляв, що 
це таке – нудитися в передчутті довгоочікуваної зустрічі. Від бархану до 
бархану, від дюни до дюни, – шлях його лежав углиб великих пісків, куди ще 
не ступала нога людини. Протоптані дороги невдовзі залишилися далеко 
позаду, але маргір продовжував свій путь…   

Нарешті, старий дозволив собі перевести дух, підкріпитися змоченим у 
воді коржем. На всьому неосяжному просторі не було нічиїх слідів. Нікого, 
крім споконвічних пустельних мешканців. «Пустеля нікого надовго не 
запам'ятовує, стирає сліди кожного, хто ступає тут, не обтяжуючи свою 
пам'ять нічим, – подумалося йому. – Скільки виходив цими пісками, однак 
жодного мого сліду не зосталося! Невже і в житті так – помирає людина й 
нічого не залишається після неї? Принаймні від мене, Сапарлі-маргіра, 
ніяких слідів на світі не лишиться». Щодо цього він був майже впевнений. 

Старий постарався відігнати невеселі думки й згадав, як тижнями, 
часом без сну та їжі, переслідував якусь велику змію. Перш ніж здатися 
йому, вона з диявольською хитрістю втікала, ухилялась, повзла, ховалася в 
ярах, заривалася в пісок. З ними, зміями-велетнями, доводилося нелегко – і 
під час лову, й особливо, коли приходив час «доїти» – відбирати отруту. Але 
його рогатина завжди діяла без промаху. Руки були дужими, а зір – гострим. 
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Зате потім, втративши отруту, змія вмить ставала слухняною, мов наречена, 
яка увійшла в будинок чоловіка. Вона могла ще погрожувати, шипіти, 
злитися, але все це вже було лише спогадом про колишнє життя, тугою за 
втраченою назавжди свободою… 

Кобра заколихалася, зненацька звелася майже на увесь зріст, аби, різко  
відхилившись, напасти на старого збоку, та раптом помітила бродячого 
каракурта, який підкрадався до подорожнього ззаду. Змія миттєво завмерла. 
Збліднувши від напруги, аксакал пильно стежив за її діями, не підозрюючи 
про присутність іншого підступного ворога. Кобра підвела голову, ніби 
сигналізуючи про небезпеку, але людина залишалася непорушною. Тоді змія, 
роздувши капюшон, сильно заколихалася. Але старий і не думав озиратися, 
все не спускав очей з неї, з кобри. 

А каракурт був уже зовсім поруч. Змії потрібно було негайно, не 
зволікаючи, напасти на старого, щоб змусити його схопитися й тим самим, 
можливо, врятуватись від мерзенного ворога; але, охоплена незрозумілим 
заціпенінням, вона завмерла. Їй пригадалося, як шакали й гієни накидались 
на знищеного нею джейрана; тепер вона сама була в ролі жертви, покірно 
очікуючи, доки хтось скоїть вбивство... 

Минула мить, і старий підскочив, по-молодечому вигнувши немічне 
тіло. Руки його тягнулися до правої лопатки, куди, очевидно, вжалив 
каракурт. Кобра, про всяк випадок, відхилилася назад, хоч розуміла: тепер 
уже їй боятися нікого…  

– Вдовина змія! – забурмотів старий придушено, то присідаючи, то 
знову схоплюючись; потім повалився на пісок і заметушився. – Вдова  
каракурта! Вдовиний скорпіон!.. – повторював давнє заклинання, яке в цих 
краях було прийнято промовляти, якщо людина не знала, хто її вкусив:  – 
Скорпіон, каракурт... чорна вдова... – продовжував безладно шепотіти він, 
намагаючись уникнути найгіршого, вгадавши, хто його вжалив. 

Старий неначе прагнув збагнути щось незрозуміле, бо хіба ж його змія 
здійснила цю підлість! Не могла вона цього зробити... Ні, не вона!.. Раптом 
він сів. У його погляді промайнула приреченість. Незабаром очі людини 
помутніли й нерухомо втупилися в кобру. Бачили вони чи ні, цього змія не 
могла знати; але вона ще побоювалася змієлова, неначе той і раніше міг 
напасти на неї, забрати її свободу, позбавивши захисної отрути. Маргір досі 
причаровував її своєю владою, і змії важко було звільнитися від цієї магічної  
сили. Коли людина нарешті звалилася на землю й затихла, змія ще якийсь час 
вичікувала... Незабаром з-під сорочки змієлова виповз великий каракурт – 
моторно рухаючись, швидко зник у тіні найближчого саксаулу.  

І тільки тоді кобра підповзла до людини. Обличчя старого було 
спокійним, у куточках рота біліла слина. Поряд із тілом валявся полотняний 
мішок зі знайомим запахом. Тепер змія зрозуміла: саме цей запах і скував її, 
не дозволивши напасти на людину. Він паморочив голову, дурманив уяву, 
лякав і водночас манив, як і загадкові очі маргіра. Змія обповзла довкола 
мішка, обстежила його з усіх боків, навіть спробувала всунути в нього 
голову, але, злякавшись, негайно відскочила. Збагнула – з такої пастки вдруге 
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не вивільниться! Адже вона побувала вже в цьому мішку багато років тому, 
просто тоді їй надзвичайно пощастило: він виявився не надто ретельно 
зав'язаним...  

Кобра знову втупила погляд у нерухоме тіло старої двоногої істоти, але 
вирішила все ж триматися від неї подалі, оскільки довіряла лише собі й силі 
власної отрути. Мертвий цей чоловік чи ні – ще невідомо. А раптом він затих 
ненадовго, щоб згодом зловити її й знову засунути в цей пам'ятний мішок?!  

Кобра ще деякий час охороняла тіло, але потім їй набридла нерухомість 
людини; і вона повільно, колами, стала віддалятися від маргіра. І незабаром 
зовсім розчинилася у вічному мовчанні пісків. 

 
Українською мовою переклав Сергія Дзюба 
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              З латиської мови 
Імант Аузінь 

 

         
 

«Поезія – це переживання життя…»   
З Імантом Аузінем мене познайомив видатний грузинський та 

український письменник Рауль Чілачава. «Імант – чудовий поет і перекладач, 
великий трудівник, класик сучасної латиської літератури й дуже хороша 
людина!» – сказав Рауль Шалвович. Ну, що може бути кращим за розкіш 
спілкування з настільки цікавим співрозмовником?! 

Імант Аузінь народився в 1937 році. Дебютував у 1956-му. Закінчив 
історико-філологічний факультет Латвійського університету. Працював у 
редакціях газет і журналів, у видавництві, очолював Спілку письменників 
Латвії (1989-1992). У Латвії вийшло близько тридцяти його збірок віршів і 
поем, п'ять книг мініатюр та замальовок, чотири книжки літературно-
критичних статей і есе. 

Вірші Іманта Аузіня перекладені п'ятнадцятьма мовами. Російською 
видані чотири його книги, а також – вибране «Вірші» (М.: Художественная 
литература, 1987). Перекладав поезію різних народів: російську, литовську, 
чеську, українську та ін., зокрема лірику Михайла Лермонтова, Тараса 
Шевченка, Олександра Блока, Марини Цвєтаєвої, Максима Рильського, 
Вітезслава Незвала, Олексія Довгого, Олександра Кушнера, Олжаса 
Сулейменова, Рауля Чілачави. Поезія Іманта Аузіня відзначена Державною 
премією (1977), преміями імені Віліса Плудоніса (1990), Ояра Вацієтіса 
(2007), Міжнародною літературною премією імені Григорія Сковороди «Сад 
божественних пісень» (Україна, 2013). 
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Чоловік талановитої письменниці й перекладача Ірини Цигальської. 
Друг класика латиської літератури, всесвітньо відомого поета Кнута 
Скуєнієкса.  

Коли мою книжку «Несподівані зустрічі продовжують життя», до якої 
увійшло це інтерв’ю та вірші латиського Поета, було підготовлено до друку, 
ми отримали сумну звістку – Імант Аузінь відійшов у вічність. 

– Імант, розкажіть, будь ласка, про Вашу співпрацю з прекрасним 
грузинським та українським поетом Раулем Чілачавою, про переклади 
української класики і сучасної літератури в Латвії. 

– Все частіше переконуюся, що життя тяжіє до кільцевої композиції... З 
роками воскресають колишні захоплення, давня дружба, прихильності. Це 
стосується й літератури. 

Так сталося, що, крім сусідніх країн, я вельми рано для того суворого 
часу побачив і почати осягати Україну, Грузію, Казахстан. Це, як то кажуть, 
мало наслідки. 

Вперше про Україну й українців я почув від батька, коли він 
повернувся з гітлерівських таборів наприкінці 1944-го: разом із табірним 
другом – латишем і трьома українцями тато вдало втік до Нормандії з колони 
заарештованих – вночі, під час висадки десанту союзників. 

Школярем я вперше почув прекрасні українські пісні. А після 
четвертого класу мені подарували книгу „Тарас Шевченко”. Така доля не 
може не схвилювати! Тим більше там надрукували й переклади деяких 
уривків віршів і поем Кобзаря. Їх було небагато, але вони закарбувалися на 
все життя! Мені й на думку не спадало тоді, що через десятки років ми з 
колегами ці рядки перекладемо по-новому, можливо, навіть краще... 

Таким був початок. 
А далі – вже ціла розповідь про перші зустрічі (1958; студентська 

наукова конференція в Київському університеті; 1960 – Київ, Ірпінь: початок 
складання першого антології – 1963). І так далі. Навіть на двомісячні збори (в 
армійську газету) мене кілька разів викликали до України (Одеса, 1961, 
1971). Ну, і Крим, Карпати, звичайно. Як тут не зацікавитися українською 
культурою, літературою? 

У 1961 році в моєму перекладі вийшло невелике „Вибране” Максима 
Рильського; пізніше для альманаху „День поезії” я перекладав вірші Тараса 
Шевченка, Василя Симоненка та інших українських поетів. 

Згадана антологія „Пісня, розпочата бурею” по суті ознаменувала 
початок дружби з українською літературою цілої плеяди латиських поетів. 
Одне зі значних і довговічних відкриттів – раннє знайомство з майбутніми 
зірками української поезії – Ліною Костенко, Миколою Вінграновським, 
Дмитром Павличком, Іваном Драчем та іншими. Під час декади латиської 
літератури в Україні (1965) ми з декотрими з них познайомилися особисто. 
Творче співробітництво продовжувалося, з'являлися й окремі збірки 
українських письменників різних поколінь у перекладах наших відомих 
поетів. Інтерес завжди був взаємним; для нас багато значили публікації в 
Києві та інших регіонах України. 
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Деяка перерва настала в роки змін, коли трансформувалася вся 
структура літературних видань, видавництв та й не тільки. Здавалося, 
довголітня творча співпраця забуксувала років на десять, якщо не більше... 

Ось тут в якості високого представника Української Республіки прибув 
Рауль Чілачава... і виявилось, що деколи одній талановитій людині під силу 
те, з чим важко впоратися цілим інстанціям.  

Коротко: латисько-українські літературні зв'язки набули „другого 
дихання”. Була відновлена також робота над перекладами латиської поезії на 
грузинську мову і грузинської поезії – на латиську. За роки, проведені в Ризі, 
Рауль Шалвович здійснив першочергове – переклав і видав окремими 
книгами українською (активним помічником була пані Ія Чілачава) та 
грузинською мовами наших великих поетів ХХ століття – Райніса, Аспазію, 
Олександра Чака, Ояра Вацієтіса. 

У 2008 році побачила світ книга-білінгва вибраних поезій Тараса 
Шевченка „Доля”, де зібрано все найкраще, що зробили впродовж приблизно 
ста років наші перекладачі; додані й переклади новітнього часу, зокрема 
дюжина моїх. 

А латиською мовою ми спільно (за участю пані Ії і моєї дружини Ірини) 
підготували нову антологію української поезії „Вітер з України” (2009): від 
Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки – до Сергія Жадана, Анни 
Багряної, Олесі Мамчич. Передмова, короткий огляд української поезії цього  
періоду, написаний Раулем Чілачавою, вважаю одним із кращих, які 
доводилося читати в антологіях. 

 Я з радістю працював над двома книгами Рауля Чілачави: збіркою 
„Пісочний годинник” (2007, п’ятьма мовами; переклав латиською українські 
та грузинські вірші поета) і книжкою його вибраних віршів „Роль” (2009).  

Із задоволенням я працював і над збіркою вибраних поезій Олексія 
Довгого „Дотик блискавки” (2012); можна сказати, що ми знайшли один 
одного після моїх перекладів добірки його віршів у антології. 

Були й інші справи, тісно пов'язані з цією роботою: публікації в пресі, 
презентація книг, радіопередачі, спільні виступи в навчальних закладах Риги, 
зокрема – в українській середній школі. 

Про все не розкажеш. 
Але одну подію згадаю обов'язково: зовсім недавно, в листопаді, Рауль 

Шалвович, приїхавши в Ригу на міжнародну конференцію Ояра Вацієтіса,  
привіз щойно видану антологію латиської поезії грузинською мовою – в його 
ж перекладах. Відбулася презентація в Латвійській Академічній бібліотеці, 
зустріч у Ризькому державному технікумі. Про цю роботу я розповідав на 
своїх літературних вечорах (у Музеї Ояра Вацієтіса, в Будинку Євросоюзу), 
виступаючи по радіо і телебаченню... 

Що приваблює в особистості Рауля Чілачави? Обдарованість. Широкий 
кругозір. Цілеспрямованість. Діяльна любов до поезії, літератури. Плюс 
велика працелюбність та працездатність. Перший і головний приклад – 
щойно названі видання; другий – попри всю зайнятість на посаді посла, 
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Рауль Шалвович встиг ознайомитися з основами латиської мови, щоб краще 
відчути лад і звучання оригіналів перекладних віршів... 

– Кого ще з сучасних українських письменників Ви знаєте й цінуєте? 
– Під час зустрічей у Києві, Ризі, Москві, в будинках творчості, за роки 

співпраці запам'яталося багато українських поетів. Сьогодні майже не 
віриться – була навіть коротка бесіда з Максимом Рильським (1961; по дорозі 
до Одеси я привіз йому в Спілку письменників України тільки-но видане 
його „Вибране”). Разом з Андрієм Малишком, Дмитром Павличком,  іншими 
українськими поетами їздив виступати в Закарпаття (1965); а потім чув, як 
сміливо й аргументовано Іван Драч захищав Андрія Малишка перед вищим 
начальством у ЦК КПУ... 

До речі, Іван Драч нас – своїх однолітків (Ояр Вацієтіс, Маріс Чаклайс 
та ін.) знайомив у Києві з визначними цінностями української культури, 
зокрема  Софійським собором і розташованою поруч Майстернею кераміки.  
Також він влаштував для нас перегляд тоді ще невідомого фільму Сергія 
Параджанова „Тіні забутих предків”... 

Так тепло й гостинно нас зустрічали в Україні завжди. Це – незабутні 
враження, про які ще варто написати! Тут коротенько скажу одне: українська 
література завжди була для нас і важливою, і цікавою; по-моєму, імпульси 
від неї отримували деякі найвідоміші латиські поети другої половини ХХ 
століття. Сподіваюся, ще з’являться дослідники цього явища.   

– Цікаво, що в Латвії пишуть про Україну? Більше позитивного чи 
негативного? 

– Інтерес і симпатії до України, до українського народу, до вашої 
багатої культури в Латвії існують здавна. Тож і ставлення – як до доброго 
сусіда. Звісно, в прямому сенсі ми – не сусіди; але, очевидно, точок дотику 
було стільки, що відчуваємо Україну своїм сусідом. Тим більше в наші дні! 

Для цього немало зробили Рауль Чілачава та його помічники. Зустрічі, 
інтерв'ю, статті, книги; як результат – підсумкова книжка „Приближение к 
Латвии. Откровения Посла” (Рига: „Bonmark”, 2011, російською мовою), а  
тільки що – грузинською (під однією обкладинкою з антологією латиської 
поезії). Ця книга, в якій охоплено різні аспекти (історичні, культурні, 
економічні, відносини з Україною), знайшла живий відгук у Латвії.  

Слід відзначити внесок і наших журналістів, наприклад, аналітичні 
статті про Україну Атіса Климовича, добре відомого за його репортажами з 
„гарячих точок” планети. 

– Україну приймуть до Євросоюзу? Яка перспектива, по-вашому, чекає 
наші держави в майбутньому? 

– Звичайно, законне місце України – в ЄС. Без України Євросоюз – 
неповний... А перспективи, по-моєму, такі: якщо добре підуть справи в 
Європі та у світі, то й нам усім буде краще. Так і повинно бути! 

– Латвія була однією з найбільш економічно розвинених республік 
колишнього СРСР. Приїжджаючи туди, у радянського громадянина 
складалося враження, ніби потрапив за кордон. Однак зараз нелатиші (але 
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Ваші співгромадяни), яких – понад третини населення, скаржаться на 
нестабільність та утиски з боку корінної національності... 

– Основні проблеми у нас – одні й ті ж. Загальні. Починаючи з 
соціально-економічних. Скажімо, за квартиру, лікування чи буханець хліба 
всі платимо однаково – ту ж вельми сувору ціну; і зарплата, й пенсія 
виплачуються за одними і тими ж критеріями... 

Отож основна відповідь міститься вже в питанні, а саме: співгромадяни  
мають рівні можливості і проблеми. А насправді така непроста ситуація з 
громадянством у Латвії готувалася, була примусово створена злочинними 
диктатурами і протягом майже півстоліття зміцнювалася імперською 
політикою. 

Головне, всім жителям Латвії шлях до громадянства був і залишається 
відкритим. І більшість людей різних національностей цим скористалися. 
Зроблені серйозні кроки назустріч. Наприклад, наприкінці 90-х саме творча 
інтелігенція першою підтримала зміни, які дають можливість за бажанням 
батьків отримати громадянство дітям негромадян. На мій погляд, таких 
кроків могло бути більше, і деякі варто було зробити раніше.  

Найпростіший приклад: не такий уже складний іспит для отримання 
громадянства старанно складали... і найдосвідченіші перекладачі латиської 
літератури, які знають латиську мову, історію, культуру ніяк не гірше, ніж 
екзаменатори. 

Інший – зовсім не простий приклад: а як бути з матір'ю (батьком) у 
змішаній родині, котрі виховують або виховали, скажімо, трьох громадян-
дітей і півкласу повноправних громадян-онуків, якщо їй (йому) не вдалося 
належним чином (через літній вік, хвороби і т. п.) підготуватися до згаданого 
іспиту? 

Але основна проблема – та ж, що і в будь-якій країні: в бажанні бути 
дійсно співгромадянами, а не просто очікувати, що цілі держави й народи 
пристосовуватимуться до тієї чи іншої меншини, вихідців з інших країн… 
Взагалі ж, наше латвійське суспільство (як латиші, так і багато людей інших 
національностей) має великий досвід доброзичливого спільного проживання. 

Власне, це вирішать не референдуми, а освіта й культура. На це й треба 
спрямувати зусилля та кошти (починаючи з безкоштовних курсів із навчання 
латиської мови – до літературних видань) – оті мільйони, які розбазарюються 
зараз у політиканських баталіях... 

  – Навіть за радянських часів Ви були безпартійним. Залишаєтеся 
таким і досі. Це – принципова позиція? Адже після проголошення незалежної 
Латвії багато діячів культури виявилися при владі, були обрані в парламент. 
По-вашому, творчість і політика – несумісні? 

– Звичайно, поет у таких наших умовах – упродовж майже всього ХХ 
століття (принаймні після періоду демократичної Латвії – 1918-1934 років) 
може бути тільки „депутатом народу”. Вогнем і залізом не лише нас у відомі 
часи відучували від партій... 
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Та й які „групи інтересів” можна дійсно назвати партіями сьогодні? 
Наприклад, де наші „правлячі партії” 90-х років, початку ХХI століття? 
Зникли, як дим. Правда, начадили немало... 

Вважається, що у нас – близько сорока (!) партій, на виборах зазвичай – 
десь двадцять (!) списків. Що це? Демократія чи знущання (зокрема, над 
собою)? Або свідоме роздроблення сил у суспільстві? Напевно, і те, й інше. 
Однак, у першу чергу, – ось це відучування протягом півстоліття. 

Втім, давно пора поставити на цьому крапку. Дещо робилося й 
робиться – але, мабуть, недостатньо; варто було б суттєво підвищити 
необхідну мінімальну кількість членів для реєстрації нової партії і... зникло б 
чимало різноманітних „груп інтересів” без елементарної програми, але з 
усілякими амбітними „метафорами” в назвах на кшталт (придумано мною) – 
„Щастя народу”, „Наш супершлях” чи „Хода дурнів”... 

Проте не вважаю, що безпартійність треба зводити в принцип. 
Вільному – воля! Після відновлення незалежності до парламенту вже 
обиралися деякі діячі культури, але письменників, незважаючи на авторитет 
літератури в ті роки, серед них було небагато. В різний час – максимум, 
здається, дві-три людини; потім залишився один, а нині немає нікого... Це –   
дуже цікаве питання. Представники інших мистецтв протрималися довше –  
можливо, тому що, в основному, мовчали? 

Як би там не було, письменники не рідше за інших мають свої погляди, 
і це так чи інакше проявляється в творчості. Але, не дай Бог, щоб ці погляди 
стали диктаторськими... 

Здається, одну зі своїх основних установок про ставлення до долі 
народу, громадських справ я висловив у поемі „Під час відпустки” (1965): 

 
Вже яке літо я думаю цю предовгу думу; 
немає нічого кращого за народну владу, 
якщо це – дійсно народна влада 
(і якщо у народу ще є самоповага). 
 
Правда, останній рядок був викреслений цензурою, але й перші три теж 

виявилися дуже актуальними – тоді й донині... 
– Які події у Вашому житті особливо вплинули на Вашу творчість?  
– Свої погляди на творчість я виклав у чотирьох книгах; ще приблизно 

одна книга статей, есеїв, рецензій розкидана в пресі Латвії та інших країн. 
Навряд чи можливий і потрібний конспект. 

Поезія – переживання життя. Велика сила, здатна протистояти тому, 
щоб життя не перетворилося на непережиту, неосмислену дійсність, що 
небезпечно її зближує з небуттям. 

Вірші, в основному, „приходять самі”: імпульси, рядки, строфи, а то й 
цілком. 

Наша турбота – прагнути до „повнометражного життя”, тобто любити, 
вчитися, працювати, у міру сил осягати досягнення літератури, інших 
мистецтв, краще пізнати людей, природу, історію, міста, свій народ та інші 



 357 

народи... Та хіба можливо хоча б перелічити, не кажучи про осягнення всього 
цього? І – йти своїм людським шляхом, так би мовити, проб і помилок –
назустріч своїй долі. І писати, коли пишеться, погоджуючи це тільки зі своїм 
внутрішнім голосом. Там і будуть поетика, політика і, сподіватимемося, 
Бог... 

Що вплинуло на мою творчість? Думаю, воєнне дитинство, долі сім'ї, 
інших найближчих людей, які брали участь в опорі гітлерівській окупації, 
пережите під час повоєнної „маленької громадянської війни”, інспірованої 
двома потужними диктатурами. Природа, сільський побут, праця. І перший 
„ковток свободи” в другій половині п'ятдесятих, заряд, якого вистачило... до 
нових ковтків, зростаюче духовне звільнення в творчості з його радощами та 
печалями. 

І, звичайно, любов. Нові покоління. Трагічні втрати. І донині –    
несподівані зустрічі з поезією, літературою, іншими мистецтвами.  

– Що змінилося в житті латиських письменників, діячів культури 
після вступу Латвії до Євросоюзу? Відомо, що немало обдарованих людей 
емігрували – до Великобританії, Ірландії... 

– Письменники, безсумнівно, більше за інших пов'язані з рідною 
мовою, зі своїм народом, країною. Втім, мені в Латвії довелося, здається, 
першим запропонувати новий термін для нового явища – третя поезія, 
третя література. Що це таке? Це – та частина сучасної літератури, яка – 
поряд зі створюваною в Латвії і до недавніх пір створеною в латиській 
еміграції – сьогодні водночас вільно корениться як у Латвії, так і в іншій 
країні (інших державах). Зі своїми особливостями, своєю драматичною 
красою. Іншими словами – це література нової (тимчасової?) еміграції. 

ЄС та й сучасні технології істотно збільшують доступ до майже будь-
якої інформації, також – хоча б теоретично – можливість знайомства з будь-
яким куточком світу. 

Але, як завжди, все це стає цінністю за однієї умови – якщо збагачує 
духовно, емоційно, допомагає краще розібратися в тому, що відбувається в 
найближчому оточенні, в житті власної країни і народу, та й просто – з нами 
самими. 

На жаль, тут жодних гарантій немає і бути не може. Причин для 
тривоги, як скрізь, і в нас вистачає. 

– З ким із нинішніх поетів та прозаїків Ви пов'язуєте майбутнє 
сучасної латиської літератури? 

– Талановиті твори створюють письменники різних поколінь. Мої надії  
на майбутнє латиської літератури, в першу чергу, пов'язані зі збільшенням 
кількості талановитих читачів. У нашого покоління (умовно – від Ояра 
Вацієтіса, Візми Белшевіци, нас із Кнутом Скуєнієксом – до Улдіса 
Берзіньша, Леона Брієдіса і навіть далі) талановитий читач був головним 
оплотом. 

– Рідна держава латиським письменникам допомагає?  
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– Підтримка творчої роботи над книжкою, у виданні книг і т. п., в 
основному, здійснюється так званим Державним Фондом капіталу культури. 
Це – в принципі, модель першого періоду незалежної Латвії. 

– І все ж, в Естонії відомі літератори та діячі культури заробляють 
значно більше. Чому? 

– Тому що в Естонії була збережена й успішно розвинена... наша стара 
модель: такий фонд фінансується певним відсотком доходів з акцизного 
податку – на азартні ігри, алкогольні напої та тютюнові вироби. А у нас років 
десять тому ця модель була змінена – тепер фінансування фонду цілком 
залежить від бюджету й можливостей чергового керівництва. А можливості, 
самі розумієте... 

Результат – в Естонії можливості Фонду в п'ять-шість разів більші. От і 
вся відповідь. Хоча аспектів, проблем набагато більше. 

– Прибалтійські країни демонструють усьому світові приклад 
добросусідських відносин. А письменники співпрацюють між собою? 
Латиських літераторів зараз перекладають у Литві та Естонії?  

– Авжеж. Та хотілося б більшого… Взагалі, немало залежить від 
вирішення проблем, про які я вже говорив. Ще один суттєвий аспект – майже 
повна відсутність у нас літературних видань: газет, журналів, щорічників, 
тим більше для перекладної літератури. 

– Поезія сучасних російських письменників перекладається в Латвії. А 
вірші латишів у Росії друкуються? 

– Часом виходять збірники, з'являються публікації, наприклад, у 
журналі „Дружба народів”. Цього, звичайно, недостатньо і там, і тут... 

– Ваші улюблені всесвітньо відомі письменники? Як вони вплинули на 
Вашу творчість? 

– Список вийшов би дуже довгим... Часткова відповідь – у переліку 
класиків і знаменитих поетів ХХ століття, яких мені доводилося перекладати. 
Рано, з великим захопленням читав Шекспіра, Гете, Пушкіна, Райніса, 
Плудоніса... Про Шевченка я вже говорив. Здається, відкриття тривають, 
особливо в літературах Східної та Центральної Європи, ХХ століття взагалі.  

– Ви – віруюча людина? 
– Підозрюю, що так, оскільки значна частина поезії – це молитва. Але 

це – питання не для побіжного відповіді. 
– Ваша дружина Ірина Цигальська – теж письменниця. Як Ви з нею 

познайомилися? 
– З Іриною ми познайомилися в Ризі, на філологічному факультеті 

Латвійського університету… Вона багато чого розповідає про нас у циклі 
замальовок „Півстоліття” (в книзі „Оглашённая”, Рига, 2012). Я – більше у 
віршах. Сподіваюся ще розповісти і в іншому жанрі… 

– Що Вас ще захоплює в житті, крім літератури? 
– Просто багато ходжу пішки, а коли є можливість, плаваю, їжджу на 

велосипеді лісовими стежками. Довго займався спортом – зі шкільних років 
тут моїм основним жанром був волейбол (2-е місце в Латвії у складі 
університетської команди, 1958 р.), на другому місці – баскетбол. 
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– Коли хочете відволіктися, заспокоїтися, про що мрієте? 
– Мабуть, все залежить від ситуації. Головні помічники – природа, рух, 

книга, музика... Часто допомагають книжки на історичну тематику, мемуари, 
документальна література. Для поезії – потрібні свіжі сили, кращі години – 
не тільки для віршів і перекладів, але й для читання поезії. 

Спілкувався Сергій Дзюба, 
м. Чернігів, Україна – м. Рига, Латвія, 
2013 рік. 
 
Пропонуємо Вашій увазі добірку віршів Іманта Аузіня різних років. 

 
Що від мене? 
 
Уві сні цілував 
незнайомку. 
Личком на тебе схожа, 
але все ж – не ти. 
 
Очі у неї 
і тонкі руки, 
 
як у милої були колись; 
бровенята – немов у іншої, 
кучері – неначе в третьої. 
Але й нею вона не була –   
незнайомка, 
яку цілував уві сні... 
 
На ранок подивувався: 
– Чи не комп’ютер душі   
все життя створював для мене 
такий ідеальний образ? – 
 
І в ньому гармонійно сплавлені 
всіх мрій моїх 
дівчата, 
а також іще 
хоча б одна, якої 
не зустрів. 
 
... Удень я входжу гордим: 
– Ось, у моєму сні була гостя яка! – 
ділюся з тобою, дорога. 
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Ти дивишся на мене, посміхаючись: 
– Знаєш, я теж часом бачу уві сні 
 
когось, так на тебе схожого, 
але це – не ти. 
 
– А що у нього від мене? 
– Від тебе? 
Ну, мабуть, серце поета твоє. 
 
 
Знати 
       

Раулю Чілачаві  
 

– Чи боляче дереву,  
коли його палять,  
пиляють? 
 
– Дерево відчуває,   
але ж не знає. 
 
– Чи боляче падати птаху –   
крилам не вистачає  
одненького змаху?  
 
– Відчуває,   
тільки ж не знає птаха.   
 
– А ти? А я?  
 
– Ми – рідня 
і птаху, і дереву. 
Це – постулати  
із перших рук. 
 
Але бути людиною –  
означає: знати. 
 
Це – більше 
і листя, і крил.   
 
І мук. 
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* * * 
 
Як легко цей світ залишить 
Марнотне – скриня чи німб. 
Зостанеться найголовніше: 
Небо, вода і хліб. 
 
Самотній у путь манливу 
Рушаєш від рідних лип. 
В торбинці твоїй, мов диво, –  
Небо, вода і хліб.  
І що б не шукав затято 
У інших – мільйони діб,  
Ти маєш у себе, брате, – 
Небо, воду і хліб. 
 

З латиської мови переклав Сергій Дзюба  
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З білоруської мови (спільно з Тетяною Дзюбою) 
Лілія Бондаревич (Черненко) 
 

    
 
Білоруська письменниця, журналіст. Народилася в Білорусі. Закінчила 

філологічний факультет Гродненського університету імені Янки Купали. 
Понад тридцять років мешкає в Прилуках. Редактор газети «Горизонт» 
Прилуцької колонії для неповнолітніх. В її творчому доробку – поетичні та 
прозові книжки: «Зона грає блюз», «Жінка, яка дещо знає», «На берегах 
любові», «Ми всі – подорожні» та ін. Лауреат міжнародних премій Білорусі, 
України та Росії. Член Національної спілки письменників України, Спілки 
письменників Білорусі та Міжнародної літературно-мистецької Академії 
України. Твори надруковані в багатьох вітчизняних і закордонних часописах.   

 
Пробач 
Для декого телефон – щось таке особливе, тепле. Як друг, якого можна 

обняти, притиснути його знайому руку до щоки і вуст. Чи – як гніздо з 
пташенятами, на яке дивишся із милуванням і посміхаєшся… Вона ж 
дивилася на власний телефон з певною осторогою, вона боялася його, як 
нічної сови, яка може несподівано злісно крикнути посеред тиші і спокою… І 
він скрикнув, задзеленьчав. 

– Так, я тебе впізнала… О, дякую! Я нічого не потребую, ніяких 
фруктів, благаю тебе! І тим паче – першої полуниці: вона ж страшенно 
дорога, а ти – не Рокфеллер. Ти опікуєшся мною, як дитиною… Ти 
помиляєшся: я не дитя, я – доросла, самостійна жінка… У моєму організмі 
достатньо вітамінів, зима закінчилася… До чого тут лікарня? Я вже давним-
давно з неї виписалася, кому б, як не тобі, знати про це… Я давно вже 
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від’їлася, стала неймовірно товстою і гарною… Ніяких замовлень я робити 
не буду. Мені нічого не треба. Досить того, що я колись так легковажно 
обмовилася про гамак, і ти притягнув мені його наступного дня. Та ще й 
хотів причепити прямо у великій кімнаті. Це ж тільки уявити: серйозна 
сорокарічна жінка гойдається в гамаку у власній квартирі на четвертому 
поверсі й дивиться по телевізору новини. Добре, що я нічого не кажу про 
слонів… Я ж у захваті від слонів – вони великі і добрі. Я дещо дивна? Хіба 
що заледь… Ні, сьогодні я не така божевільна, як минулого тижня. У мене – 
все в нормі… Чого б це мене не підходити до слухавки? Я завжди її 
піднімаю, коли ти телефонуєш… В курсі, в курсі… Ти б відразу вирішив, що 
зі мною щось трапилося й відразу ж примчав би… Заспокойся, я – тут, я – 
жива, все нормально. Не зачіпай мою самотність – вона мені подобається… 
Ти помиляєшся – я маю з ким поговорити… Ну, мало з ким… З речами… 
Вони у мене всі живі – подушки, плаття, тарілки… Вони навіть ховаються від 
мене, і я їх розшукую по всій квартирі. Такі у нас розваги… У тебе якесь 
дитяче відчуття ревнощів: ти ревнуєш мене до повітря… Суцільна 
психіатрія… Я – нічия, хіба ти ще не зрозумів?! Друже мій, я не належу 
нікому… Хіба розмова про вдячність чи невдячність? Ти ж знаєш, як я ціную 
тебе… Знаю, знаю… Не дорікаєш, не ображаєш, чекаєш… Знаю… Знаю… 
Мені здається часом, що ти одружився зі мною ще в третьому класі, хоча ми 
жодного дня не жили під одним дахом. Відтоді ти завжди поряд. Я втікаю, а 
ти доганяєш. Я знову втікаю, а ти знову доганяєш… Ти повсюди, куди я не 
піду… Я лежу під крапельницею у лікарні, а ти сидиш поруч… Я іду по хліб, 
а ти – назустріч, вже несеш мені мій хліб… Ти розшукав мене навіть в 
іншому місті й отримав замість мене мій диплом… О! Я добре пам’ятаю той 
бал. Це був справжній ситцевий бал – тоді модним вважався ситець, всі 
втратили глузд від нього і нашили з нього випускних суконь. Інститут 
перетворився на розквітлий луг… Але це було так давно, аж в часи 
льодовикового періоду… З тих пір стільки всього відбулося… Я – постаріла, 
ти – посивів… Ні, безумовно, ні… Я тобі вірю: я – найгарніша жінка в цілому 
світі, в усякому разі, серед тих жінок, яких я знаю… Ні, ні… Я не хочу бути 
коханою. Напевне, краще бути некоханою, тоді тебе швидше покинуть, і все 
з часом забудеться, відболить… Немає ніяких образ… Ні на кого, друже 
мій… Я ж їх не збираю, я – не копилка з мідяками… Заспокойся, будь 
ласка… Так, мені телефонували з тієї фірми… Якийсь оксамитовий 
баритон… Маклер, брокер – не відаю, як він там зветься… Мені здається, що 
ти поспішаєш із цими обмінами… Баритон обіцяв усе владнати, підшукати 
підходящий варіант. Вони завжди багато чого обіцяють. Я думаю, що всі, хто 
працює в таких фірмах, звичайні аферисти. Обмінювати квартиру ліпше за 
допомогою якої-небудь банальної тьоті Люсі, доброї знайомої. Знаєш, давай 
поки що не з’їжджатися… Це все – не так просто. Я звикла існувати в 
займеннику «я». «Ми» – я цього собі не уявляю… Бути щасливим – доволі 
складна штука… Хіба ти щасливий?.. Не вірю. Справжнє щастя завжди 
попереду, завжди там, де навіть і не чекаєш… Добраніч… Не сумуй, будь 
ласка! 
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Вона поклала слухавку й поглянула на того, хто сидів у кріслі 
навпроти. 

– Пробач, любий… 
 
З білоруської мови переклали Тетяна і Сергій Дзюби 
  

 
 

Роботи видатного білоруського та французького художника- 
сюрреаліста і графіка  Марка Шагала (1887-1985).  
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Переклади Тетяни Дзюби 
 

З болгарської мови 

Пейо Яворов 

ДО ПРЕКРАСНИХ ОЧЕЙ 

Прегарні очі – непорочні, дитинні, 
Таїться музика у них, проміння. 
Не кличуть і не обіцяють знади. 
І молиться моя душа заради 
Дитини в них. 
Як молиться моя душа! 
Шалені пристрасті й біда на ранок 
Огорнуть в сорому й гріха серпанок. 
Серпанок сорому й гріха на них не кинуть 
Сум’ятні пристрасті й гріхи-провини, 
Бо молиться душа моя, 
Дитино, 
Як молиться моя душа… 
Не кличуть і не ваблять, ні, 
Мелодій плином, прегарні очі, осяйні, – 
У них захована на дні  
Душа дитини. 
             
СОН 
 
Ти знов приходила у сни,  
                                    о мила, 
Від сяйва місяця бліда  
                                   до мене голову схилила. 
В твоїх запалених очах  
                                    мінилось світло. 
Тьмяніли в погляді моїм  
                                    світи відквітлі. 
Вогонь ясний щасливих днів  
                                    зухвалий час не згасить, 
Допоки серце нас веде  
                                    і є жаги ненасить. 
Я пробудився, заридав  
                                    у тьму глуху й безоку 
За передчасний твій покій  
                                    і вічний мій неспокій. 
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В іншому записі: 
 
СОН 
 
Ти знов приходила у сни, о мила, 
від сяйва місяця бліда                     
до мене голову схилила. 
 
В твоїх запалених очах мінилось світло. 
Тьмяніли в погляді моїм  
світи відквітлі. 
 
Вогонь ясний щасливих днів зухвалий час не згасить, 
– допоки серце нас веде  
і є жаги ненасить. 
 
Я пробудився, заридав у тьму, глуху й безоку, 
за передчасний твій покій  
і вічний мій неспокій. 
 

З болгарської мови переклала Тетяна Дзюба  
 

 
 
   Робота відомого болгарського художника Валентина Дончевски. 
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Елка Няголова  
 

СВІДОК-ЗАХИСНИК 
 

«Чи пам’ятаєш подвір’я і цвіт, 
тихе подвір’я, усе в білих вишнях?» 

Дімчо Дебелянов 
 

Класик болгарської літератури  –  поет Дімчо Дебелянов 2 жовтня 
1916 року поліг на Струміцькому фронті, напередодні власного 30-ліття.  
 
Там на першій лінії, в твоєму окопі я зачаїлась 
від несподіваного видива. За кілька кроків. Подих у грудях стлумивши,  
все міркувала собі, що може у жовтні цвісти білим? 
Розквітла в іншій реальності зловісна болгарська вишня. 
 
Вона так буяє – навспак, недочасу… 
І так само її лихоманить свобода, невпору вибухла поготів. 
Все не може, бідолашна, з землею розпрощатися – 
і замерзає під голосне пугикання сов і сичів. 
 
Свобода. А вишня опісля кривавими слізьми плаче, 
втямивши, що власне є … ілюзією свободи, наче 
той крик, по якому спадає тиша і уривається спів. 
Я з твого шанця почула, як посвист кулі німів.  
 
Я вже знала: кулі для поетів відлиті точно. 
Бо ж знаходять їх у якомусь окопі, в іншій ері чи іншій галактиці. 
Тиша після кулі, немов цвітіння неурочне… 
У цьому тепер я сама пересвідчилась: істинно і на практиці!  
 
Самовидець чи захисник?! Давнини немає, то ж даремне заступництво моє.  
Не в людину, а у вишню хтось легкою рукою влучив. 
А жовтень сипнув падолистом і за золоті продає 
незакінчену поему одного підпоручника…  
 

КАДРИ З ОДНОГО ТРОТУАРУ 
 
Мій син виводить у світ своїх синів... 
Вітер пурхає над ними, наче голуб закоханий до нестями. 
Вони мовчки тонуть серед пізньої осені, 
що у черговому своєму шаленстві мерехтить оранжевими платтями... 
 
Мій син тримає, так міцно тримає, долоньки синів у руці, 
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а я відчуваю, як казка моя надходить... 
Закінчується тротуар і спалахує на плівці 
червоний шарф у чорно-білому фільмі, переховуваному насподі. 
 
Фільм переглянутий, та для мене він остання потреба, 
бо якщо обірветься стрічка  – оператор буде безсилим... 
А щоб хлопці звикали до найвищого – Сьомого неба, – 
Син угору погляд здіймає і ніжно намацує їм крила. 
 
Чи пригадує він той день – перший власний політ у блакиті, 
коли довго і без навігації падав у мої очі? 
Я ж не наважувалася його пригорнути, аби не сполохати миті, 
кульбабку, одягнену в татову білу сорочку! 
 
Ідіть, діти. Тротуар  – довгий, не закінчиться враз. 
Ідіть, не бійтеся; кожне небо очищає день від образ... 
Прилипають наші молитви до дна небесного сита, 
Відає це достеменно той, хто вміє любити. 
 
Хлопці, не озирайтеся! (Ступають – і пори року на розпутті). 
Я за вами, з душею, такою смішною, (каштан, оголений до найглибшої суті).  
Дай Боже, щоб заснув оператор, пересичений фільмами стоголосими. 
Краю ноги об те кіно. А попереду осінь. Осінь...  
 

З болгарської мови переклала Тетяна Дзюба 
   

          
 

         Роботи відомого болгарського художника Валентина Дончевски. 
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З німецької мови 
Бенедикт Дирліх   

 

         
 

Народився 1950 року в Рекельвіці (Саксонія). У 1968-70 роках вивчав  
філософію та теологію в Ерфурті; у 1975-80-х – театрознавство у Лейпцизі. 
Згодом  працював драматургом у німецько-лужицькому народному театрі у 
Баутцені. Був політиком і журналістом, і повсякчас  – активним громадським 
діячем, зусилля котрого спрямовані на збереження культурного простору та 
мови одного з найменших західнослов’янських народів – лужицьких сербів.  

До літератури Бенедикт Дирліх увійшов наприкінці сімдесятих років 
минулого століття, одразу посівши осібне місце у генерації повоєнних поетів, 
вихованців гуртка Кіто Лоренца – класика новітнього серболужицького 
письменства.   

Винятково талановитий Бенедикт Дирліх пише лірику, короткі прозові 
твори верхньолужицькою та німецькою мовами. Він – автор, співавтор та 
видавець численних поетичних збірників та антологій у Німеччині й за 
кордоном. Член ПЕН-клубу Німеччини. Відзначений багатьма престижними 
міжнародними і національними літературними преміями, зокрема почесною 
премією імені Якуба Барта-Чишинського, основоположника серболужицької 
літератури (2011), Міжнародною літературною премією імені Миколи Гоголя 
«Тріумф» (2015).  

Член Міжнародної літературно-мистецької Академії України. 
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БЕЗПЕЧНЕ ЛІТО 
 
Ох, це літо, 
Легконоге, 
Перестрибнуло, наче лань, 
Квітучий килим край дороги, 
Пісок гарячий – без вагань. 
 
Ох, це літо! 
Які простерло горизонти – 
Ні прикордоння, ні межі. 
Йому підвладні сині далі 
І не знайомі рубежі. 
 
Летить 
Без меркантильних цілей 
І падає до наших рук. 
Твоє волосся задзвеніло 
Під літній наспів, тихий гук. 
Мої ж-бо пальці неслухняні: 
Їх танець – трем, їх танець – дріб,  
Немов на лужицьке весілля 
Ян Кушка з гуслями забрів. 
 
Ох, це літо! 
Воно усе перекроїло. 
Воно зігнало спокій, сплін. 
І серце вперше заболіло 
В шаленім стукоті хвилин. 
 
О, як воно перелітало! 
Ці дні ясні – стрімкі-таки, 
Аж очевидним раптом стало: 
Ми проти нього – слимаки. 
 
ВИПАДОК                 
Я натхнення кроками вимірював. 
Місто змовкло ув обіймах сну. 
Враз відчув самотність нерозділену, 
Поглядом ковзнувши по вікну. 
 
В сутінках сум’яття пересиливши, 
Радістю захланною праві, 
Ми до неба доростали крилами, – 
Де вже міркувати голові. 
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ЛІТНЯ ПАСТЕЛЬ 
У перлах із води,  
Немов лілея росна, 
Ти сонцем струмениш, 
А легіт пестить коси. 
 
І серце калата, 
Бо я з тобою поряд. 
Спритніше від води 
Нас люди обговорять. 
 
РОЗБУДИ МЕНЕ 
Серед ночі двері затрусило. 
(Роздвоїтись дозволяють сни). 
Я-господар заволав щосили. 
Я-грабіжник крався вздовж стіни. 
 
Перший-я побіг його шукати, 
Та в дорозі збивсь на манівці. 
Інший-я почав себе збирати: 
Всі фрагменти й часточки ось ці. 
 
Порятунку нізвідки чекати. 
Хто зарадить, якщо сам не зміг. 
Ледь живий несу себе до хати – 
На не переступлений поріг.   

З німецької мови переклала Тетяна Дзюба  
 

 
 
           Тетяна Дзюба на міжнародному фестивалі в Баутцені.  
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          З російської мови 
         Іван Жданов 
 

 
* * * 
 
Я буду берегти 
                 І прогріх, і провину. 
Сувій воскресне ниткою; 
                 Розрадою єдиною 
Обернеться журба. 
 
Надія відцуралася, 
             Лишивши віру свідком, 
Що наді мною світло, 
             Таємне і нізвідки. 
 
СХОДЖЕННЯ 
 
Зрушишся з місця – підкориться вістря гори, 
голкою вп’яте у карту незвіданих місць 
там, де живець виринає з молочної мли 
і чагарі вздовж води розростаються скрізь. 
Далі навкруг джерела теплих сіл вівтарі, 
чад суєти і пшеничної спеки дими.  
Там починається воля надміром зорі. 
Там уривається мапа на краю пітьми. 
Все заповідне у шпари душі б заховать, 
остраху втрати позбувшись навік. 
Карти безсилі вмістити невидиму п’ядь, 
втиснути в погляд буденний під ширму повік. 
Тут, що не крок, під ступнею вершина і та 
обітована шир, від якої світи тьмяніють. 
Може, никне гора чи маліє у ній висота,  
чи шпилястих вершин на карті стирається лінія. 
Цей підйом лише твій, у якому зродивсь 
обрис бескиду, вільний від часу і тліну. 
Значить, є воскресіння і ти – проводир  
гніву й сили, які не толочать сумління. 
Це Георгій своїм відчиняє мечем 
водобій полонений, щоб розпластану плоть оживити.  
Проступає звитяги сіль пекуча і щем, 
а ще те, що тебе не зуміло скорити. 
Тож, виходить,  – існує земна краса, 
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самоцінна й провинна, як прихисток чар.  
Вершник, здобич віддавши на поталу псам, 
нездоланний, бо вміє втрачати дар. 
Тут і тепер – в сьогочассі нема таїни. 
Звихрена мить після бою стікає в пісок. 
Хто ми для часу? – Нелюбі, чужі сини; 
від появи до смерті напнутий тонкий волосок. 
Через те коле в серце ось ця просторінь, 
весь родовід перебравши, мов чотки, знову. 
Манить квітами вкрита зелена черінь 
звісткою предків, правічним зовом.  
Бачу, сховок для скарбу – тісний; не вберегти тайкома. 
Ворок вістей перерве тихоплин безгомінь. 
Отже, в дорогу, щоб зачерпнуть з джерела обома, 
світооколиці втіленням ставши прецінь. 
 

З російської мови переклала Тетяна Дзюба        
 

 
 
 Робота видатного білоруського та французького художника-сюрреаліста  
 і графіка  єврейського походження Марка Шагала (1887-1985). 
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З хорватської мови 
 

Джуро Відмарович 
 

   
 

 (хорв. Đuro Vidmarović) народився 1 квітня 1947 
року в селі Піленіце, округ Липовляни, Хорватія; хорватський дипломат, 
перекладач і громадський діяч. 

У 1970 закінчив Заґребський університет. Вчителював, вивчав історію 
та літературу хорватських національних меншин у сусідніх країнах. 1990-
1995 – народний депутат у Саборі (парламенті) Республіки Хорватії, член 
Виконавчої ради Хорватського демократичного союзу (ХДС), голова 
Заґребської міської ради ХДС і заступник голови ХДС (1992-1994). У 1995-
1999 – Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Хорватія в Україні. 
Від 2002 року перебуває на пенсії. 

 – автор поетичних книг: «Маяки і береги» (1985), 
«Печатка з магми» (1988), «Ріка і дуб» (1990), «Кроки» (1998) та ін.  Член 
Товариства хорватських письменників, хорватського дипломатичного клубу, 
Товариства української культури. 

В Україні виступав з лекціями про хорватську 
історію, літературу, культуру. Переклав хорватською мовою уривки з житій 
православних святих, а також зі студій О. Стрижака й О. Корчинського, 
тематика яких стосується білих хорватів. Спільно з І. Швачком переклав 
книгу Івана Дзюби «Кавказ» («Nova Istra», 2003, № 1), з О. Зарічною – твори  
Володимира Сосюри, Бориса Антоненка-Давидовича, Ярослава Ороса,  Івана 
Лучука, Євгена Гуцала, Олеся Гончара, Дмитра Павличка, Івана Драча, 
Леоніда Талалая, Миколи Вінграновського, Любові Голоти… 

Літератор активно пропагує українську культуру на своїй Батьківщині. 
Зокрема, він подарував міській бібліотеці Заґреба близько 500 українських 
книг, організував кілька виставок українських художників у Хорватії. Автор 
розвідок «Čije je “Slovo o plku Igoreve”?» («Marulik», 2001, № 2) та «Čiji su 
Kazimir Malevič i David Burljuk?» («Književna Rijeka», 2002, № 3). 
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Добірка, яка пропонується увазі читачів, вміщує присвяти людям та 
місцям України – дружні послання до живих і своєрідні плачі-голосіння за 
померлими, у яких знайшли вияв мотиви туги, любові та безсмертя. 

  
Присвяти 

 
Не сказане про мертві кораблі  
і Талалаєву оселю серед червоних троянд    

            
   Миколі Вінграновському 

            замість вітання 
 
Так багато хотів тобі сказати, 
Але зараз немудро бідкатися над тим, що вже минуло. 
Великий наш брате, смерть забрала срібло-злото, 
Мрії і сни у кращий світ. 
Дехто твердить, що там – гризота, 
Інші – старт у новий політ. 
 
Все залишилося коло Льониної калини, 
Біля Дніпра і мертвих кораблів, 
У саду земному на піщаній землі України. 
Горизонти ті ж самі і пори року, і довгі-предовгі зими. 
Хмари пливуть, вітри руйнують те, що людина збудує,  
Хвилі морські поглинають народи, 
Біля райських пляжів тепер гойдаються 
Криваві плями – жорстокий плин вічності. 
 
Я б хотів мати твою мрійливість, твою посмішку і риму,  
Ритм і блиск, Божий дар слова. 
Я б хотів мати твою віру в землю, що нас породила,  
Твою гордість і спокій далеких степів, якими Козак походжає.  
З Хорватії, моєї землі прекрасної, сварливої і ревної, – 
Звіддаля, посилав вісточки у Рідну нашу, 
Обмірковував промови, вірші й прозу, – наче помах рукою, 
Ніжно і несучасно, майже сентиментально. 
Старію, тому поетизую все це, 
А молодим волосся дибом стає на голові. 
 
Я хотів би повідати, як глибоко запали мені в душу наші розмови, 
Який скарб оті спогади, і як я водночас сумую з приводу твоєї смерті.  
Безмежно вдячний Богу за зустріч з чудесними відомими людьми 
У прекрасному краю степів і Карпат, 
І Золотих воріт, які спалили буревії воєн. 
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А Господь їх перетворив у символ і мрію,  
Як і степи, над якими вітри віють 
Із сивої давнини, таємниче і пристрасно в кожну козацьку душу.  
Не все сказано, що залишилося – є на березі Дніпра, 
Там і зараз стоїть Талалаєва оселя серед червоних троянд  
І далі лічить мертві кораблі. 
 

Господь у серці Марії Примаченко  
                                   

Великій художниці  
українського наївного малярства 

 
Український тайнопис  – із пітьми та свічад,  
Де дрімучі ліси, небеса синьоокі,  
Замиловані в ночі, в силуети печальних дівчат,  
В загадкові створіння і сфери високі. 
 
О, володарко пензля, тут усе – проминання і тлін, 
Суща тільки надія людська на світанку. 
Та життя ще ряхтить, мов потік в заворотах колін,  
Доки пензлем своїм Ви золотите соняхи зранку. 
 
Щастя випало Вам, як синиця мала в кулаці, 
Тільки щира душа повсякчас багатіла красою. 
Розіп’ятий Чорнобиль, поминальні свічки, манівці – 
Привілей виняткових, які решту ведуть за собою. 
 
Тихо плаче Господь, знов незрима сльоза на щоці. 
Ви служили йому несуєтно, без крику. 
Ви носили в своїй незглибимій душі 
Муку й риси тонкі преподобного світлого лику. 
 

Український художник і моя ненька 
 

Юрію Луцкевичу  
 
Ти помер з малярським начинням за плечима, 
На прогулянці по Пущі Озерній, зриваючи незабудки, 
Малюючи неповторні українські краєвиди,  
З оберемком квітів для тієї, котру назвав своєю долею. 
 
Ти покинув білий світ далеко від Хорватії, 
Землі, яку знав і любив, 
У якій розквітнув твій талант, – 
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На березі нашого моря, 
У Башці, Омішлю й Цріквениці, 
У моєму старому батьківському дворі 
В рідному селі біля річки,  
Що пам’ятає мої босі ноги. 
 
Людей пов’язує спільне минуле 
Або, як ще кажуть, історичні зв’язки. 
Але повір, не може все вміститися у них – 
Іноді достатньо кавоварки. 
 
Плачу з приводу твоєї смерті, 
Дорогий мій Юрію, 
Відійшов ти у вічність назавжди. 
А вслід і моя старенька матір,  
Яку з любов’ю ти намалював 
Того сонячного дня у дорогій моєму серцю Хорватії.  
 
Вірю, що десь за межами наших помислів,  
У якомусь досконалішому світі, 
Приязно розмовляєш із моєю матусею – 
Вона тобі пече яблучний пиріг,  
А ти пензлем малюєш її проникливий погляд. 
 

Софії Потоцькій, 
врода якої вшанована  
одним із найдивовижніших парків у світі                                                        

 
Алеї в пахощах троянд-менад, 
Стежки розпростуються, наче чарівниці;  
На березі у небо задивився мак,  
Ранимий, дикий і рум’янолиций. 
 
Я залишок років без торгу і жалю 
Віддам за ранки з Вами на колінах. 
Нічне безсоння шовком перев’ю,  
Що небом ткався й серцем заболілим. 
 
За Ваші перса, що цвіли, мов зорі, 
Ніхто не скаже доки і коли,  
Немов корали в нашім теплім морі 
          цвіли… 
 
Тому належиш, хто не знає страху, 
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Шукає щастя без передчуття, 
Доки в блакиті пролітає птаха  

      життя.  
 

Двоє на світанку або Хорватський вердикт 
 

Івану Драчу, поету і зодчому 
незалежної України 

 
Народи наші в’яже давнина – 
Подібні долі маємо і схожі душі. 
У нас, хорватів, як у Вас бува 
«на мертвих вербах розцвітають ружі». 
 
Комусь виводить Кліо огиря у срібній збруї,  
А іншого – в дугу згина й поглумом труїть. 
Блазнює, забавляється стара людським терпінням, 
Та є у нації кора, і є коріння. 
 
А щастю б розлитись – в нас море й вершини,  
Лани зеленіють, не вигибла слава.  
У тебе в дворі зашарілась калина. 
У мене – пронизує серце агава. 
 
Вранішні роси омиють ще крила, 
Збудять надію п’янким передзвоном. 
Пізня весна, знов чомусь забарилась… 
Як прагнеться висі, мов очі льону. 
 
        З хорватської мови переклали Тетяна Дзюба та Джуро Відмарович  
 

   
 
    Роботи видатної української художниці Марії Примаченко  
    «Їде осінь на коні» та «Три діди». 
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Про міжнародні фестивалі поезії 
 

Ми любимо тебе, Болгаріє!   
Письменники з Чернігівщини Сергій Дзюба і Тетяна Винник недавно 

повернулися з сонячної Болгарії, де стали лауреатами XVIII міжнародного 
фестивалю поезії «Славянска прегръдка» («Слов’янські обійми»). Чудове 
свято відбулося у стародавньому й красивому місті Варна, розташованому 
на березі Чорного моря, за участю відомих поетів із дев’ятнадцяти держав. 
Наші земляки достойно представили Україну. Пропонуємо Вашій увазі 
подорожні нотатки Сергія Дзюби.  

 
Візу оформили безкоштовно… 
Все почалося з листа моєї колеги, прекрасної української письменниці 

Анни Багряної, яка зараз мешкає в Македонії зі своїм чоловіком – видатним 
болгарським поетом Димитром Христовим, котрий очолює центр болгарської 
культури в Македонії. Анна поцікавилася, чи є у мене бажання побувати у 
Варні; при цьому вона так захоплююче розповідала про фестиваль та його 
незмінну організаторку – президента Слов’янської літературно-мистецької 
Академії, письменницю Елку Няголову, що я одразу ж вирішив відкласти всі 
справи. І почав збирати валізи, отримавши невдовзі офіційне запрошення від 
пані Елки (тоді ж ми з нею подружилися на Фейсбуці).  

Також моя поїздка відбулася за сприяння голови Чернігівської обласної 
ради Миколи Звєрєва. Тобто власні кошти витрачати не довелося. Навіть віза 
виявилася безкоштовною – її оформили в рамках культурного обміну. Але, 
звісно, довелося двічі приїжджати до болгарського консульства. Причому, 
коли здавав документи, – з самого ранку, бо бажаючих потрапити до Болгарії 
вистачає. 

Втім, анітрохи про це не пошкодував, адже поспілкувався там із 
багатьма нашими співвітчизниками. Власне, ми приємно здивували один 
одного. Молода жінка з Миколаєва (нещодавно вийшла заміж за болгарина) 
запевнила, що на Миколаївщині абсолютна більшість жителів налаштовані 
патріотично, підтримують українську армію й хочуть до Євросоюзу. Це при 
тому, що Миколаїв – на 90 відсотків російськомовний і розташований на 
півдні України. Але це – на сто відсотків українське місто: скрізь національна 
символіка, синьо-жовті прапорці. Всі місцеві ЗМІ – проукраїнські.  

Мешканці інших регіонів нашої Вітчизни, які того дня оформлювали 
візи в болгарському консульстві, з цікавістю й надією слухали мою розповідь 
про рідну Чернігівщину. Я запевнив, що у нас – все гаразд, люди спокійно 
працюють, підтримують нову українську владу, й ми готові захищати свою 
Батьківщину. 

Троє жителів Луганщини, які вже не раз побували в Європі, теж – за 
єдину Україну, наш вступ до Євросоюзу й демократичні європейські закони.  
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Про все це ми поговорили, без жодних проблем отримавши болгарські 
візи. У цій державі до українців ставляться традиційно прихильно. Нам щиро  
співчувають і бажають добра та миру. 

А в недалекій перспективі нам, українцям, вже й візи не знадобляться. 
Відмінили ж їх у Євросоюзі для громадян Молдови. Головне, послідовно, 
крок за кроком, йти в Європу. На відміну від деяких вітчизняних політиків, 
це досить добре усвідомили українські письменники.  

 
Власні вірші читали рідною мовою! 
Щоб дістатися до Варни, найкомфортніше – летіти літаком до Софії, а 

потім їхати потягом. Але ми з Танею Винник обрали значно дешевший 
маршрут: добралися поїздом до Одеси і на автовокзалі «Привоз» взяли 
квитки до Варни, а також на зворотну дорогу – з Варни до Одеси (так теж 
можна заощадити кошти). Квитки, про всяк випадок, краще забронювати 
заздалегідь, адже автобуси їздять через день. 

В Одесі ми, зрозуміло, скрізь говорили українською. Почувши мову, 
жителі радо цікавилися: «Ви приїхали до нас відпочивати? Це – дуже добре! 
Будь ласка, переказуйте всім вашим друзям і знайомим, щоб влітку їхали до 
Одеси. У нас зараз – усе гаразд. Тут – цілком безпечно, і ми – за єдину 
Україну. Дуже раді гостям!».  

Залюбки гуляв Дерибасівською, Приморським бульваром, купався в 
Чорному морі на пляжі «Аркадія», був у дивовижному дельфінарії на 
«Лонжероні», милувався розкішним театром опери та балету… І можу 
засвідчити: попри все, що сталося, Одеса – українське місто. До Росії ніхто 
там «приєднуватися» не бажає, люди не хочуть війни! 

До Болгарії ми їхали через Молдову та Румунію. Звісно, виходили 
розім’яти ноги й подихати свіжим повітрям. Я спілкувався з громадянами 
Молдови. Вони щиро радіють, що тепер можуть мандрувати Європою без віз. 
Мріють якомога швидше вступити в Євросоюз. Румунські митники єдині 
влаштували вночі серйозний обшук пасажирів нашого автобуса: ретельно 
порпалися в усіх валізах, але так нічого й не знайшли. 

Болгарія зустріла нас чарівними краєвидами й привітними обличчями 
людей. Учасники фестивалю мешкали в комфортабельному готелі «Чорне 
море». Кожен – в окремому просторому номері. Я жив на останньому 
дванадцятому поверсі. Із задоволенням виходив на балкон і милувався 
вечірньою та нічною Варною – це надзвичайно красиво! Місто – старовинне, 
з вишуканою архітектурою. Буквально за сто метрів від готелю – Чорне море, 
пляж – безкоштовний. Тож ми купалися щодня за першої-ліпшої нагоди: 
вранці, вдень, увечері і навіть вночі. У Варні – цілком безпечно, можна 
спокійно, досхочу гуляти нічним містом. Скрізь – радісні, усміхнені люди; 
святкова атмосфера.  

Думаю, якби деякі наші співвітчизники, котрі важко трудилися все 
життя й, як то кажуть, світу білого не бачили, хоча б раз побували за 
кордоном у нормальній країні й на власні очі побачили, як там усе 
влаштовано для простих людей, то вони б уже ніколи не вагалися, чи треба 
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Україні вступати до Євросоюзу. І молили Всевишнього, щоб нас якомога 
швидше прийняли до європейського товариства! 

До речі, багато громадян Болгарії, особливо старшого віку, розуміють 
російську мову. Тут люблять і Україну, і Росію… Болгарія вступила до 
Євросоюзу, проте розвиває взаємовигідні економічні стосунки з Російською 
Федерацією. «Це – нормально, так і має бути!» – переконували нас місцеві 
жителі. 

Вранці ми щодня снідали на терасі готелю – можна було на власний 
розсуд брати, що заманеться. Причому постійно враховувалися й потреби 
вегетаріанців, були й дієтичні страви. Від розмаїтості продуктів просто очі 
розбігалися! Обідали зазвичай у міській Думі. А вечеряли – в найкращих 
ресторанах міста. Інколи бенкети тривали до пізньої ночі, а потім ми ще 
йшли на пляж… Тобто увечері можна було всім поспівати, потанцювали, 
поспілкуватися й повеселитися від душі.  

Учасники міжнародного фестивалю поезії з кожної країни в супроводі 
болгарських музикантів виконували й національний репертуар. Ми з Танею 
Винник спочатку заспівали нашу проникливу українську пісню «Покохала 
молодого скрипаля» (одну з моїх улюблених), а коли затягнули популярну 
«Червону руту», нам підспівувало пів зали, зокрема, росіяни, білорус і колеги 
з Латвії та Литви. 

А власні вірші ми читали виключно українською, і всі поставилися до 
цього з розумінням, аплодували нам добре.          

 
Друзі України 
Міжнародний фестиваль «Славянска прегръдка» в Болгарії підтримує 

влада. Варна змагається за звання культурної столиці Європи (зараз таке 
визнання має Рига). Тому в урочистостях взяли участь мер та духовні особи – 
церква також благословила літературно-мистецьке свято. 

Відверто кажучи, ми були вражені, яку велику роботу проводить у 
Болгарії президент Слов’янської літературно-мистецької Академії Елка 
Няголова. До того ж, пані Елка – справжній друг України. Зараз готується до  
друку її поетична книжка українською мовою в перекладі Тетяни Винник.  

На фестивалі було немало поетів із Росії. Але ми одразу домовилися, 
що не будемо виголошувати політичні гасла й звинувачувати один одного в  
усіх смертних гріхах. Врешті-решт письменники повинні бути мудрішими за 
деяких наших політиків, а літературний фестиваль – не місце для з’ясування 
стосунків і всіляких політичних баталій. Адже це – фестиваль дружби. Не 
фальшивий, справжній. Недолугі політики роз’єднують народи, а талановита 
література – навпаки об’єднує! Тому жодного інциденту не виникло. А 
поспілкувавшись із російськими письменниками, ми знайшли розумних і 
виважених людей, з якими із задоволенням співробітничатимемо.  

Яскраві фестивальні дні проминули буквально на одному подиху. Що 
запам’яталося? Імпрези, присвячені видатному болгарському поету Христо 
Ботеву (вийшла його книжка в перекладі слов’янськими мовами), та 
Михайлу Лермонтову – презентували збірку віршів російського класика 
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болгарською. До речі, Спілка письменників Росії нагородила перекладачів і 
організаторку цього проекту – Елку Няголову «Срібним Хрестом».  

На вечорі польської поезії говорили про Чеслава Мілоша, виступали 
митці з Польщі та поляки з Великобританії. Я представив книжки «Розмова 
чоловіка і жінки» та «Вибрані вірші», які ми з дружиною – Тетяною Дзюбою 
видали в Польщі і США. На всіх імпрезах щодня чудово співала талановита 
українка Ольга Василенко, яка вийшла заміж за громадянина Болгарії і тепер 
мешкає в цій державі. 

Запам’яталися й вечір балканської літератури, де особливо вразив 
відомий поет Джуро Відмарович, колишній посол України в Хорватії, який, 
перебуваючи в Києві, вивчив українську мову й переклав хорватською твори 
наших класиків і сучасних письменників: Івана Дзюби, Леоніда Талалая, 
Дмитра Павличка, Миколи Вінграновського, Олеся Гончара, Любові Голоти.  

Дуже цікавою виявилася імпреза, присвячена творчості видатного 
українського письменника Миколи Гоголя, де чудово виступила Тетяна 
Винник. 

А 24 травня вся Варна відзначала свято Кирила і Мефодія. Відбувся 
урочистий парад, на який жителі йшли родинами. Звісно, ніхто нікого не 
примушував – люди просто дуже люблять своє місто, свою Батьківщину, тож 
вважають за честь взяти участь у святковій ході. Було багато духових 
оркестрів, національних костюмів, квітів. Учасники фестивалю теж несли 
транспарант і із задоволенням крокували вулицями святкової Варни. А ще ми 
були на службі в кафедральному соборі, де молилися за мир в Україні.  

Цього ж дня в ошатній залі фестивального комплексу урочисто 
нагородили лауреатів XVIII міжнародного фестивалю поезії «Славянска 
прегръдка». Приємно, що відзначили й обох учасників з України. Власне, з 
нас і розпочалася церемонія нагородження. Першим на сцену вийшов я, а 
потім усі ми вітали Таню Винник. 

Спеціально до фестивалю в Болгарії вийшов альманах «Знаки», де 
надрукували фото, біографії й вірші всіх учасників цього літературно -
мистецького свята в перекладі болгарською мовою. Мої поезії переклав 
Димитр Христов, а вірші Тетяни Винник – Елка Няголова. 

Прощалися, як давні приятелі. Домовилися про спільні проекти. Та й 
кілька запрошень на майбутні міжнародні фестивалі отримали. 

Тож наприкінці цього матеріалу хочу назвати відомих письменників –
друзів України. Щоб усі знали – у нас є друзі! Отже, це: Елка Няголова, 
Димитр Христов, Боян Ангелов (Болгарія), Джуро Відмарович, Енеріка Біяч 
(Хорватія), Марлена (Єва) Зінгер (Польща), Цвєтка Бевц (Словенія), Звонко 
Танескі (Македонія), Алексі Врубел, Марта Брассар (Англія), Гурген Баренц 
(Вірменія), Володимир Федоров (Росія), Марсель Салімов (Башкортостан), 
Мілан Михайлович (Косово), Горан Джорджевич, Іскра Пенева (Сербія), 
Бенедикт Дирліх (Німеччина), Предраг Б’єлошевич (Боснія і Герцеговина), 
Ольга Рябініна (Литва), Радомир Уляревич (Чорногорія)… 

Звісно, хотілося б започаткувати міжнародний літературний фестиваль 
в Україні. Щоб він дійсно став престижним, і до нас радо приїжджали відомі 
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поети (національна еліта!) з різних країн. Власне, чому б не зробити це на 
Придесенні? 

Сергій ДЗЮБА, 
м. Варна, Болгарія,  
травень 2014 року 
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Знаки слов’янського письма 
 
Наприкінці травня у болгарській Варні відбувся дев'ятий Міжнародний 

фестиваль поезії «Слов'янські обійми», присвячений Дню слов’янської 
писемності та культури. Одну з престижних нагород літературного 
конкурсу привезла до Чернігова літературознавець, письменниця, перекладач 
Тетяна Дзюба. 

Одеса майнула рукавами вулиць – Ланжеронівської, Рішельєвської, 
Дерибасівської, Єврейської. До моря тяглися і менш доглянуті, аніж 
центральні, «Уютна», «Отрадна», з назвами-кальками з російської на нових 
табличках. Оповиті тонким ароматом відцвітаючої акації та першої полуниці 
з Кілії й Вилково, виблискували під південним сонцем пам'ятники місцевим 
знаменитостям – Вірі Холодній, Леоніду Утьосову, і монументи причетним 
до існування міста –  Рішельє, Воронцову, Катерині II. Далі на мапі мною 
була позначена мала батьківщина президента – Болград, який хотілося 
побачити, хоча б з вікна автобуса. Проте ділянка міжнародної траси від 
Татарбунар до Болграду виявилася настільки вибоїстою, що водій то 
маневрував між ямами, то змушений був з'їжджати на узбіччя – і наш засіб 
пересування купався, мов горобець, у пилюці, натужно хитаючись у різні 
боки. Які вже там краєвиди! 

Згодом минули Молдову, Румунію, з рясно всіяними маковим цвітом 
придорожніми моріжками, отарами овець, тихим білим пісенним Дунаєм. 
Перетнули кордон з Болгарією  – і закрутилося... Відразу по приїзді відбувся 
«круглий стіл» за участю дипломатів, громадських діячів, учених, поетів, 
представників дискусійних клубів. Під час «круглого столу» виступала і я, як 
і на кожному з подальших заходів... Тоді – пишна церемонія відкриття  
літературного форуму. Наступного дня – «Театр у кишені» на радіо Варни, із 
«зіркою» радянського кіно Наталією Воробйовою-Хржич та «Травневим 
салоном мистецтв». Про приїзд кінозірки на фестиваль усі знали зазделегідь, 
а впізнати її було неважко за характерною манерою спілкування, котра 
притаманна артистам, – коли міміка, жести настільки виразні, що слова 
здаються зайвими.    

Фільмографія актриси складається з близько двох десятків фільмів, але 
яких! Творча зустріч з пані Наталією розпочалася демонстрацією фрагмента з 
фільму «12 стільців» (1971) – режисер Леонід Гайдай, образ Остапа Бендера 
втілив на екрані Арчіл Гоміашвілі, а молода тоді кіноактриса зіграла роль 
Еллочки Щукіної (Еллочки-людоїдки), яка принесла заслужену популярність. 
А ще фільм подарував знайомство з найкращими кіномайстрами епохи, адже 
у кінострічці виконували ролі: Сергій Філіпов, Михайло Пуговкін, Савелій 
Крамаров, Юрій Нікулін, Георгій Віцин, Ріна Зелена, Наталія Крачковська, 
Наталія Варлей, Володимир Етуш та ін.   

Наталія Воробйова розповіла про свій шлях до слави. Коли вона 
навчалася на третьому курсі ГІТІСу імені Луначарського, до деканату 
прийшла асистентка з «Мосфільму» і попросила порекомендувати на роль 
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Еллочки-людоїдки актрису – маленьку, гарненьку, любительку наряджатися і 
надзвичайно злу. Хоча остання характеристика не мала жодного стосунку до 
Наталії, порадили взяти на проби саме її. 

Того ж 1971-го з'явилася і картина «Джентльмени удачі», де Воробйова 
у невеликій ролі другого плану. А дещо раніше – 1970 року глядач побачив 
«Карусель» за оповіданнями та записниками Антона Чехова. Тут Наталія 
головна героїня у новелі «Роман з контрабасом»; її партнером по фільму став 
чудовий актор Володимир Басов. Одне слово, роман з контраБАСОВИМ.  

Однак кінокар'єра Воробйової, як розпочалася, так і обірвалася стрімко. 
Одружившись з іноземцем, вона залишила СРСР... З 1974 року мешкає в 
Загребі. На чужині творча натура колишньої актриси потребувала бодай 
якогось вияву. Отож так і розпочалася інша мистецька біографія: Наталії 
Воробйової – югославської, хорватської, російської письменниці. (Хоча, 
взагалі-то, вона родом з України, народилася у Дніпродзержинську). Також у 
власному будинку в Загребі пані Наталія відродила традицію літературно-
художніх салонів, у гостях у неї побувало чимало відомих осіб. Цьому сприяє 
і характер господині дому, відкритий, дружелюбний. Наталія з тих людей, з 
котрими, здається, був знайомий завжди і стосунки з якими ніколи не 
переривалися, – коли не обов'язково вітатися і прощатися, бо вони, нехай 
подумки, повсякчас поряд...  

Вечір-презентація «Антології польської поезії» подарував, окрім 
гарних вражень, можливість ближче запізнатися з обдарованою співачкою-
українкою, яка нині мешкає у Варні, – Ольгою Василенко. Болгарія, справді, 
щедро вділила мені таких незабутніх зустрічей. Чого варте особисте 
знайомство із знаним македонським і сербським поетом Рісто Василевскі, 
котрий свого часу переклав добірку моїх віршів сербською, чи спілкування 
українською з болгарським колегою-викладачем Бойко Вачевим, який колись 
закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка і 
досконало опанував нашу мову, бесіди з поетесою і професором університету 
в Індіані чешкою з походження Броніславою Волковою, її поезія 
публікувалася в Україні.  

Організатор і режисер фестивального дійства – талановита болгарська 
поетеса Елка Няголова – врахувала його найменші нюанси, в тому числі 
вибираючи місця для проведення заходів. Оскільки вірші Рісто Василевскі 
релігійно-християнської тематики, то прем'єра його нової книги «Сновидіння  
із буття» відбулася на подвір'ї храму Архангела Михаїла. Разом із Рісто 
презентувала власну поетичну збірку – «Зелена долина всесвіту» – відома 
хорватська письменниця і художниця Енеріка Біяч. Обидва видання вийшли 
у серії «Слов'янська літературна і артистична академія», а переклад з рідних 
авторам мов на болгарську здійснила директорка цього поважного творчого 
об'єднання Елка Няголова. 

Російськомовні поети, розпорошені по різних країнах, провели 
поетично-пісенний концерт з нагоди 70-річчя Перемоги у другій світовій 
війні. 
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Звісно, найочікуванішою подією літературного свята був день, 
присвячений дивовижному поету, класику болгарської словесності Пейо 
(Крачолову) Яворову. Розпочався він відвіданням документальної виставки 
митця. Листи, світлини, а ось – і одна з найпопулярніших ліричних поезій 
Яворова – «Две хубави очи», яку українською мовою пощастило перекладати 
мені... Літературознавець і провідна дослідниця життя та творчості Пейо 
Яворова, директорка Національного літературного музею у Софії Катя 
Зографова цікаво розповіла присутнім про три іпостасі основоположника 
болгарського символізму – громадську, творчу, приватну. Нагадала останні 
події земного шляху майстра слова, з дня смерті якого торік виповнилося 
століття.  

1912 року поет узяв шлюб з Лорою Каравеловою, донькою політика 
Петко Каравелова і племінницею поета Любена Каравелова, після чого 
вирушив на фронт. Листування цього періоду свідчить про яскраве і палке 
почуття між пошлюбленими... Проте 1913-го вразлива і ревнива за своєю 
натурою Лора закінчує життя самогубством. Пейо Яворов також намагався 
накласти на себе руки, однак після невдалого пострілу лише втратив зір. .. 
Смерть коханої, сліпота, зневага вчорашніх шанувальників і судовий процес 
– літератора звинуватили у вбивстві дружини – підштовхнули його до другої 
спроби піти з життя... Випивши спершу велику дозу отрути, письменник 
застрелився. В історії національного письменства Болгарії Пейо Яворов – 
одна з найтрагічніших постатей, його називають нічним світилом болгарської 
поезії, її чорною зіркою. 

Презентація вибраних творів Пейо Яворова, перекладених багатьма 
мовами, у тому числі й українською, відбулася в археологічному музеї 
Варни, де зібрана унікальна колекція ікон. Верстав із засвітів свій шлях 
додому голос уславленого поета, молився за неприкаянну дитинну душу 
Лори... 

Форум завершився у День слов'янської писемності, який у Болгарії є 
національним святом. Болгари надзвичайно шанують святих апостолів 
Кирила і Мефодія, пишаються тим, що саме вони стояли бідя витоків письма 
у слов'ян. Та й уся письменницька братія своїм існуванням зобов'язана цим 
болгарським подвижникам. Мені запам'яталися молебень, урочиста хода 
дітей та дорослих в різноманітних чудових костюмах, виступи фольклорних 
колективів, прив'язані до повітряних кульок букви абетки у небі і п'янка, 
всепоглинаюча атмосфера свята.  

А ввечері у залі фестивального і конгрес-центру «Європа» відбулося 
вручення нагород міжнародного конкурсу. «Золоте летюче перо» отримав 
Теодор Крижка – заступник голови Спілки письменників Словакії, колишній 
випускник Московського літературного інституту, автор десяти книг поезії. 
Мене нагородили спеціальною відзнакою Синдикату болгарських учителів 
«Перемога» (освітяни – співзасновники «Слов'янських обіймів»). Статуетка 
схожа на крилату богиню Ніку і водночас – на розпростерті обійми. 

Тетяна Дзюба, 
м. Варна, Болгарія, травень 2015 року                                                            
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Українська письменниця і науковець Тетяна Дзюба – на «круглому столі» 
у м. Варна (Болгарія) під час міжнародного фестивалю поезії (2015 рік).  
 

Сонячні моменти  
 
З погляду мандрівника 
До Дрездена та його околиць мене покликали наукові та творчі інтереси 

і, звісно, чимала доля авантюризму, яка підштовхує нас до пошуку пригод, 
але водночас є запорукою здійснення давніх бажань. Воротами до Європи 
стала Польща – пізньовечірньої пори західна українська сусідка зустріла нас 
якісними дорогами, першими вітряками, які виробляють електроенергію, 
охайними придорожніми ресторанами та вбиральнями. Межу з Німеччиною 
перетнули непомітно, без митниць, – шенгенська зона об’єднала країни, 
зробила кордони прозорими.  

З-поміж моїх німецьких вражень детальніше зупинюся на тих, що 
залишилися від знайомства зі своєрідною столицею верхньолужицьких 
сербів – одного з найменш чисельних слов’янських народів, який зумів 
зберегти власну мову, традиції, самоусвідомлення в тілі потужної німецької 
культури, ніколи не маючи власної держави, – Будишиним (Баутценом).   

На вулицях сучасного Баутцена – багато урн, баків на колесах, дуже 
рідко на тротуарі побачиш недопалок; місто увесь час – наче після 
генерального прибирання. Часто у дворах місцевих жителів розбиті 
ландшафтні парки; із декоративних південних рослин створені зелені 
загорожі, вистрижені різноманітні фігури, висаджено квітники. Квіти ми 
бачили навіть на вершечку височенної дзвіниці храму святого Петра. Там 
облаштувала собі помешкання дзвонарка, і на віконцях прилаштувала ящики 
з квітами. 
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У Баутцені, як у Німеччині в цілому, велосипеди – альтернативний вид 
транспорту. Їх можна брати за невеличку платню на спеціально обладнаних 
стоянках для пересування містом. Велосипедисти – обов’язково у справжніх 
спортивних касках, незалежно від статі та віку. У селах нерідко можна 
побачити вздовж асфальтівки окрему вужчу смугу – це траса для 
велосипедистів.  

Одягаються жителі Німеччини просто, іноді здається – навіть дещо 
недбало; вбрання – переважно однотонне чи у клітинку, не строкате, зручне й 
практичне. Вдень рідко зустрінеш нафарбовану жінку. 

Водії пересуваються швидко, але водночас ретельно дотримуються 
дорожніх правил, поступаються пасажирам. Парковки для автомобілів – 
різні: є підземні, є й на рівні третього поверху будинку. Тоді машина набирає 
швидкість і їде крутим схилом угору. Спуск теж стрімкий – такі собі 
американські гірки. Під час в’їзду на паркування сплачуються кошти у 
встановлений автоматичний пристрій, який натомість видає картку, – її 
потрібно опустити в автомат для ідентифікації під час виїзду.  

Мешканці Баутцена – надзвичайно привітні і доброзичливі, намагаються 
допомогти й пояснити незнайомцеві все, що його цікавить. Дуже чуйні 
старші люди, які, навіть опираючись на ковіньку, готові провести тебе до 
потрібного рогу, повороту, вулиці.  

 А подивитися у місті є що: дивовижний, збережений як цілісний 
комплекс, старий град, – із ратушею, замком Водонапірна вежа, Рибацьким 
бастіоном, Студентською та Вендською вежами, собором святого Петра, 
Миколиною церквою, церквою святого Михайла та іншими пам’ятками. 

Окрім того, у місті – чимало функціональних шедеврів архітектури, 
збудованих давніше і нещодавно, – приміром, як лікувальний заклад Бригіти 
Влодарчук, – зі шпилями, візерунковою кладкою, геть не схожий на казенні 
медичні приміщення. 

Під час мого перебування у сербській Лужиці, німецька збірна з футболу 
виборювала першість на чемпіонаті світу в Бразилії. Мабуть, уболівальники в 
усіх країнах – схожі між собою. Але поспостерігати, як німці збиралися в 
барі перед великим екраном, з пов’язками-триколорами на руках, у 
величезних капелюхах кольорів національного стягу, або й просто без усього  
цього антуражу, з келихами пива, було, безперечно, цікаво. Схожі на великих 
азартних дітей, вони щоразу дружно й щасливо вигукували під час гри 
німецької команди зі збірною Бразилії: «Гол!!!».  

А от у вирішальному, «золотому» матчі з Аргентиною, попри перевагу 
німецьких футболістів, вони ніяк не могли забити. І в очах уболівальників у 
Баутцені було стільки розпачу, надії й вселенської необхідності перемоги, – 
аж мені подумалося: нехай уже заб’ють їх співвітчизники той жаданий гол, 
щоб нарешті будишинці втішилися! 

Щодо німецької кухні – ми скуштували їжу, яку зазвичай споживають 
місцеві жителі. Передусім, різноманітні м’ясні вироби: ковбаски на грилі, 
кров’янку, шинку, стейк. У більш-менш поважних закладах харчування всі ці 
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страви – натуральні, без домішок, виготовлені з якісного м’яса. Вишуканість 
наїдків залежала від майстерності кулінарів, це – як будь-де.  

З широкого асортименту випічки ми обрали штрудель. Він виявився з 
тоненького листкового тіста з великою кількістю яблук. Подали його гарячим 
зі збитими вершками й морозивом для контрасту. Частувалися також 
пудингом із заварним кремом. 

Надзвичайно смачно, як на мене, місцевим кулінарам вдаються фруктові 
салати – з екзотичних плодів та ягід, яблук, груш,, кавуна; соки і кава. А 
взагалі, німці насамперед орієнтуються на якісні й корисні для здоров’я 
продукти: використовують цільнозерновий хліб із зернятами та горіхами, 
сири, виготовлені за давніми технологіями, на сніданок – мюслі. М’ясні 
салати з інгредієнтами, як у «нашого» олів’є, подають не з майонезом, а зі 
спеціальною заправкою. 

До слова, у Баутцені – чимало переробних підприємств. Одним із 
найвідоміших, мабуть, можна вважати завод із виробництва гірчиці. 
Гірчицею це місто забезпечує всю Німеччину, виготовляючи величезну 
кількість її видів і фасуючи в ємкості – від одноразових упаковок до 
кількакілограмових банок. Неподалік від центру розташований магазин-
мануфактура-музей гірчиці, де відвідувачі мають нагоду ознайомитися з 
технологією виготовлення цього продукту, покуштувати й, звісно, купити 
баночку як сувенір. Ціна – від шести євро. «У нас усе – надзвичайно добре», 
– заохочувала мене до купівлі продавщиця, водночас вмикаючи пізнавальне 
відео. 

Втім, як би там не було, такі заводи підтримують місто на плаву. Адже в 
багатьох східних німецьких населених пунктах, після об’єднання країни, 
підприємства виявилися не конкурентноздатними в порівнянні із західними 
аналогами. 

 
Басніки – українською поети  
Усе вищеописане мною – доступне будь-якому уважному і допитливому 

мандрівникові. А духовність, історія, традиції, культура серболужицького 
народу глибше відкрилися для мене завдяки участі в 36-му міжнародному 
святі серболужицької поезії, присвяченому поету і публіцисту Яну Скалі 
(1889-1945). Задовго до початку фестивалю організатори обмірковували та 
доводили до ідеалу кожну його деталь, кожну мить.  

До участі в події запросили відомих поетів і перекладачів із Німеччини, 
Чехії, України, Польщі, Сербії, Росії, Сирії, Тунісу та Словенії. Досить 
потужно була представлена, власне, лужицька поезія, адже такі письменники, 
як Бенедикт Дирліх, Бено Будар, Томаш Навка, Ружа Кешкец-Домашцина, 
Юрій Вушанський перекладалися ще за радянських часів, зокрема й 
українською та російською мовами. Пам’ятаю, як свого часу справжнім 
відкриттям для мене став поетичний світ одного із найстарших поетів цієї 
генерації – Кіто Лоренца. Його «Рассказ о моём отце» давно вже став 
класикою серболужицької літератури. 
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Рассказ о моём отце 
 
Служба службой, мой старый отец. 
Пилишь дерево: брусья и доски, 
то обрубки, то планки. 
Тебя гонят в лес: 
дуб, берёза, ёлка и бук. 
Поредели стволы. 
Будто мельница дом 
(стол, кровать, крышка гроба и шкаф, 
шаткий стул), из-за штабелей 
очень трудно что-либо увидеть. 
Днём и ночью кладёшь, 
время тоже их сложит в рассказы. 
Но оно, наше время, всё-таки шатко, 
хоть бессрочно всегда; 
пожирая вокруг нашу жизнь, 
все детали её фрезерует, 
зуб за зуб отдаёт.  
Снова слышит отец, 
где строгают, где падает стружка, 
где рубцуется ствол и запела пила 
и зуб мудрости поломала. 
Это значит, бревно 
он в сторонку оттащит –  
ещё пригодится. 
 
Водка водкой, отец. 
Ты в воскресный денёк  
удишь рыбу с утра,  
в лодке длинный сачок  
(линь, плотва, угорь, окунь и сом). 
Разве в лодке кто пьёт? 
Сам построил её,  
выбрал дерево сам,  
а теперь уже якорь твой корни пустил. 
Поплавок заставляешь плясать на свету,  
червяка на крючке,  
а на леске свинец. 
Попадаются рыбы хищные, мирные. 
Как волшебная палочка,  
гибкость удилища. 
Леску в воду бросаешь вопросительным знаком, 
солнце падает в лес, как на зубья пилы. 
Когда звёздные щепки летят и шипят,  
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всё сидит твоя тень над водой полусонной. 
И восходит луна,  
отражаясь в воде,  
будто дерево в кольцах годичных. 
Вот тогда мой отец  
видит в зеркале вод  
сквозь движение рыб  
корень дерева с ветками. 
Распахнёт он глаза:  
кровь услышит свою,  
станет тихим и удивлённым;  
любит мир до основ,  
улыбается мне  
и сидит до утра в своей лодке. 
 
У програмі фестивалю феєрично сплелися: презентація серболужицької 

антології «Сонячні моменти», читання та зустрічі у серболужицьких та 
німецько-сербських навчальних закладах, ніч поезії у Баутцені під вежами 
старої водонапірної башти і церкви святого Михайла в чудовому музичному 
оформленні Мацея та Матеуша Рихлі (Познань) і Йозефа Брезана з Лужиці, 
екскурсія й декламація поезії на місцях, пов’язаних з іменами визначних 
серболужицьких майстрів слова, а також на тлі культурних ландшафтів, які 
перебувають під загрозою індустріального знищення.  

З-поміж заходів – і відвідини малої батьківщини Яна Скали у рамках 
комунального свята в Небельшютці, де присутні, окрім поетичних виступів, 
мали змогу послухати спів серболужицької фольклорної групи «Спревань». 
А ще ж було читання поезій, зокрема і мною, біля пам’ятника Кирилу і 
Мефодію (Шмохтіц), огляд кладовища у Радіборі, струмка, з якого 
починається Струга (образ відомої поеми Яна Скали), візит до цілющого 
джерела в Розенталі поблизу Кам’янця, яке давно перетворилося на місце 
паломництва. 

Про кожний момент свята можна розповідати довго, як, приміром, про 
серболужицьку гімназію, куди прибув наш лужицько-українсько-польсько-
російський творчий десант «басніков» (українською мовою – поетів). Вона 
укомплектована порівну німецькими та сербськими класами. Надворі для 
молодших обладнані різноманітні ігрові майданчики, які не пустують на 
перервах. У футбол на рівні з хлопчаками грають і дівчатка. 

Коридори оформлені стримано і зі смаком, – чорно-білою графікою, 
флористикою – картинами з сухих рослин. Проте найбільше нам сподобалася 
вітрина на другому поверсі з ляльками, вбраними в лужицький національний 
одяг. Так одягалися відповідно соціальному та сімейному становищу, 
обрядовим подіям, зокрема під час весільного дійства.  

Як ми помітили, між учителями та дітьми у гімназії – дуже добрий 
психологічний контакт, стосунки дружні, але водночас з елементами поваги. 
Коли педагог, на урок до якого ми завітали в дев’ятому класі, вирішив 
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поступитися нам своїм учительським місцем, – його покликали сісти поруч 
за партою одразу кілька дітей. Інший відзначений аспект: обов’язкове 
інтерактивне спілкування, з самого початку нас попросили залишити третину 
відведеного часу на запитання гімназистів. 

Або ще запам’яталося, як під час автобусної літературної подорожі ми 
зупинилися біля католицького храму. Поруч побачили кладовище (до речі, це 
– традиційно для Німеччини, коли цвинтар розташований коло церкви). На 
всіх могилах були красиві – однаковісінькі – білі хрести, майже як на 
військовому кладовищі. Так його облаштували тут, бо перед Богом усі рівні. 
А взагалі, на сільських некрополях могили надзвичайно доглянуті зусиллями 
рідних померлих. 

Незабутні спомини залишилися у гостей фестивалю і від візиту до 
стилізованої вендської, лужицької сільської оселі – дбайливо обладнаного 
етнографічного музею, з екскурсоводами, перевтіленими у давніх поселян. 

Але, мабуть, найдорожчими окрушинами сонця, які дісталися нам під 
час свята, – стало спілкування з дивовижними людьми, такими, як доктор 
медицини, професор, блискучий викладач, колишній міністр охорони 
здоров’я НДР Клаус Тільман, доктор філологічних наук, професор, відомий 
літературознавець Дітріх Шольце, талановитий поет і організатор численних 
серболужицьких імпрез Бенедикт Дирліх, дотепний і світлий публіцист 
«Сербських новин» Альфонс Візач; із гостями фестивалю – письменниками й 
перекладачами з Європи: сербом Яном Красні, чехом Міланом Грабалом, 
полькою Марленою Зінгер.  

Тетяна ДЗЮБА,             
Баутцен – Дрезден, Німеччина, 2014 р.                  
        

  
 

      



 393 

Чари Будишина  
Нещодавно письменники Тетяна і Сергій Дзюби представляли Україну 

на 37-му Міжнародному фестивалі поезії та верхньолужицької культури в 
Німеччині. Цього року відомі письменники з багатьох країн виступали в 
Баутцені, Дрездені й Берліні. Тетяна і Сергій стали лауреатами фестивалю, 
отримали почесні міжнародні нагороди. Пропонуємо вашій увазі нотатки 
Сергія Дзюби про незабутні мандри. 

 
Затишні вулички, квіти і… вітряки 
Верхньолужицький народ – один із найменш чисельних у світі, однак 

ці волелюбні й працьовиті люди зуміли впродовж тисячоліть зберегти свою 
мову й культуру, а їхні письменники стали класиками світової літератури.  

Нині, як і в минулі часи, верхньолужицька громада дружно мешкає, 
зокрема, і в місті Баутцен, неподалік від Дрездена. Лужицькі серби 
називають своє улюблене місто, справжню столицю верхньолужицької 
культури, не лише німецькою, а й рідною мовою – Будишин. 

Торік ми познайомилися з видатним верхньолужицьким і німецьким 
літератором, громадським діячем Бенедиктом Дирліхом. Бенедикт – великий 
подвижник, протягом багатьох років разом зі своїми друзями-колегами він 
організовує міжнародний фестиваль поезії, пропагуючи верхньолужицьку 
культуру. Твори лужицьких сербів активно перекладаються й видаються за 
кордоном, вони теж перекладають і публікують у своїх виданнях провідних 
письменників світу – верхньолужицькою та німецькою мовою (наші вірші 
побачили світ у перекладах Бенедикта Дирліха і Доротеї Шолчиної). А ми з 
Танею читали на фестивалі, зокрема, й поезію класика верхньолужицької 
літератури Йозефа Новака, яку переклали українською.  

Торік на міжнародному поетичному святі в Німеччині побувала Тетяна 
Дзюба, а нині запросили нас обох. Шенгенську візу в німецькому посольстві 
нам видали безкоштовно – як учасникам літературно-мистецького заходу. 
Звісно, до Дрездена можна було їхати автобусом прямо з Києва – через Львів. 
Однак ми скористалися нагодою ще раз відвідати місто Лева, одне з наших 
найулюбленіших. Із задоволенням прогулялися старим містом, не зіпсованим 
сучасними архітектурними «коробками», як це, на жаль, трапилося з Києвом, 
де буквально знищили неповторний Хрещатик. Київ – уже не той, а Львів 
тримається, причаровує кавою, квітами, затишними двориками, унікальною 
давньою архітектурою, дивовижними пам’ятниками (ми сфотографувалися 
поруч із колоритним письменником Леопольдом Захер-Мазохом). 

До Львова мандрували потягом, а вже звідти вирушили до Дрездена 
автобусом. Перевізник має чудове українське прізвище Шевченко. В дорозі 
чуйні водії кілька разів зі своєї ініціативи, безкоштовно пригощали нас чаєм і 
кавою, вчасно зупинялися й говорили щирою українською мовою. Молодці! 

На кордоні з Польщею зайшов молодий митник, чемно поцікавився, 
побачивши в моєму паспорті шенгенську візу: «Куди пан їде?», і почувши 
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відповідь «До Німеччини…», усміхнено кивнув. Більше запитань не було  і 
жодних перевірок документів – теж. 

Автобус приїхав раніше, тож о третій ночі ми вже були в Дрездені. Що 
одразу вразило? Нічне освітлення всіх вулиць, надзвичайна чистота (це ж іще 
двірники не працювали). Рівно о пів на шосту почимчикував поштар – поклав 
газету до поштової скриньки. Буквально за хвилину з оселі вийшов господар 
– дістав свіжу газету й неквапливо попрямував додому. 

Поруч просто неба, без охорони (!) крамниця меблів лишила на ніч свої  
нові зручні крісла, які продавалися по 200 євро – там були цінники. Мабуть, 
там немає такої «традиції» – цупити чуже… 

До Баутцена нас підвіз на своїй автівці знаний поет, музикант і співак  
Томаш Навка. Обидва його сини-близнюки – Беньямін та Максиміліан – 
навчалися в місцевій сербській гімназії й також стали письменниками, мають 
уже власні збірки, як і тато, пропагують мову, культуру, національні традиції 
свого краю. Взагалі, майже всі лужицькі серби чудово знають рідну мову, 
адже засвоюють її з пелюшок, і також вільно володіють німецькою. Й навіть 
не виникає питання, навіщо вивчати верхньолужицьку. Тамтешні мешканці – 
справжні патріоти, їхні діти та онуки навчаються в сербській гімназії, це – 
принципово.  

Запам’яталася велика кількість вітряків, що замріяно світяться вночі, –
симпатичні альтернативні джерела електроенергії. Барвисті квіти скрізь – на 
підвіконнях, фасадах будинків, численних ошатних, оригінальних квітниках. 
Будишин – дуже красиве, негаласливе, несуєтне місто, де легко дихається й 
чудово думається… Причому, справді, вражають і самобутнє старе місто,  й 
сучасна архітектура – поруч немає жодного схожого будинку! Оселі – цікаві 
та різнокольорові (наприклад, ми мешкали в диво-готелі, стилізованому під 
стародавній замок). І таке гармонійне, вдумливе поєднання щоразу викликає 
естетичну насолоду. Щодо цього у Баутцена зі Львовом – немало спільного. 

Будишин – напрочуд чистий, охайний, адже навіть дворічний малюк 
уже чітко знає, що обгортку від цукерки треба неодмінно викинути в урну. 
Таки дійсно: чисто не там, де прибирають, а де не смітять.  

Тут можна годинами гуляти невеличкими, затишними пішохідними 
вуличками, вимощеними бруківкою; роздивлятися давні храми й фортечні 
мури, а також побувати у цікавому музеї… гірчиці (кількість цього продукту  
там – просто неймовірна, тож зазвичай гості купують собі на згадку дещицю 
гірчиці). Місцеві мешканці залюбки їздять… велосипедами, тож біля великих 
крамниць влаштовані велосипедні стоянки.   

У центрі міста – некрополь, де поховані відомі верхньолужицькі діячі, 
серед яких багато поетів. Літераторів тут справді шанують, адже це – еліта 
нації, патріотична й шляхетна. 

 
Фестиваль справжньої дружби 
Першого святкового дня ми виступали в Дрездені – на Віллі Августин, 

де влаштовуються різноманітні вишукані літературні імпрези. Поети з різних 
країн виходили на сцену разом зі своїми перекладачами верхньолужицькою 
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та німецькою мовами. Одразу привернув увагу арабський поет, уродженець 
Сирії Абдельваххаб Аззаві, який нині живе в Дрездені. Він чудово володіє не 
лише німецькою, а й англійською. Освічений і галантний добродій, за фахом 
– лікар. Майстерно перекладає твори поетів арабською мовою. 

Приїхав на цьогорічний фестиваль із Белграда і видатний сербський 
письменник Мічо Цвєтіч, головний редактор найпопулярнішої тамтешньої 
газети «Knjizevne novine» (аналог наших «Української літературної газети» 
та «Літературної України»). Презентував свою нову книжку, яка вийшла у 
Франції. Мічо – товариський і життєрадісний. Привіз велику сулію ракії (так 
називають горілку в Сербії) й щедро пригощав колег. Власне, це був міцний 
самогон, який поет виготовляє для друзів власноруч за давнім чудодійним 
рецептом. Наступного дня ні в кого не боліла голова, наче й не пили…  

Сербський поет та історик Любіша Сіміч пише дотепні й цікаві вірші 
для дітей, друкуючи їх рідною сербською, а також німецькою мовою, котру 
знає досконало. Він – очільник сербської громади у Франкфурті-на-Майні. А 
уродженець сонячної Чорногорії – поет Ігор Ремс – тепер мешкає в Кельні. 

Письменник і дипломат Ладислав Волко завітав зі Словаччини. Він 
досить тривалий час жив і працював у Польщі, а також був Послом в Індії, 
керував словацьким ПЕН-клубом. До речі, трапився кумедний епізод, коли 
Ладислав, снідаючи, промовив задоволено: «Черствий хліб!». Всі ми неабияк 
здивувалися, бо місцева запашна «паляниця» була щойно з печі. Але одразу 
пролунав доброзичливий сміх, коли з’ясувалося, що черствим у Словаччині 
називають… свіжий хліб! 

Взагалі, треба віддати належне всім верхньолужицьким та німецьким 
продуктам, якими нас так щедро частували в Будишині. Вони були справді 
натуральні, відмінної якості. Отож, дякуючи турботливим організаторам, 
учасники фестивалю отримували неабияку насолоду від усієї тієї смакоти.  

Вразили і місцеві бездоганно-ідеальні дороги (та й автобан, яким мчали 
в Польщі – від самісінького кордону з Україною до Дрездена, викликав лише 
приємні емоції). Причому дороги там гарні скрізь – не тільки в містах, а й у 
невеличких селах. Тож мандрувати такими шляхами – одне задоволення! 
Між іншим, у кожній сільській оселі є сучасні туалети – чисті, охайні. Є вода 
в домі – холодна та гаряча, завжди, навіть вночі. Тут уже, як то кажуть, без 
коментарів…  

Фестиваль традиційно проходить не лише в Баутцені й Дрездені, а і в 
навколишніх селах. Це – справді, незабутні зустрічі і для самих учасників, і 
для місцевих жителів. Цікаво, що літературні імпрези зазвичай відбуваються 
в… сільських церквах (костьолах). І людям це подобається! Кожна така 
зустріч завершується проникливою, щирою молитвою. В одному з сіл нас 
просто розчулив місцевий хор – маленькі дівчатка дружно співали своїми 
янгольськими голосами пісні, які знали ще їхні прадідусі та прабабусі. Діти 
змалечку вчаться шанувати давні традиції свого народу. 

Виступали ми і в місцевій сербській гімназії, де навчаються разом діти 
двох національностей – лужицькі серби та німці. Учні – чемні, уважні, всі – 
віруючі. До речі, в Будишині в одній церкві мирно співіснують дві релігійні 
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конфесії – католицька та протестантська. Служби правляться в різний час, і 
прихожан це зовсім не обтяжує – релігійних конфліктів немає.  

Місцеві мешканці багато працюють, але в неділю – день відпочинку. 
Крамниці зазвичай зачинені. Люди йдуть до церкви часто всією родиною. А 
увечері тут доволі популярний Літній театр: хоч вистави відбуваються майже 
щодня, зал часто переповнений.  

Один із наших заходів проходив у Сербському музеї, де звучали не 
лише вірші й пісні. Ми жваво обговорювали оригінальну виставку відомого 
художника Карла Вовка, котрий висвітлює екологічні проблеми. Місцева 
громада дуже вболіває за стан довкілля і дружно, завзято відстоює свої 
інтереси. Причому й тут лужицькі письменники – в перших лавах! 

Запам’яталися виступи Томаша Навки, котрий так віртуозно грав на 
старовинному народному інструменті, який називається дуди (дещо нагадує 
за звучанням волинку та гуцульську козу); колоритно виконував свої пісні 
верхньолужицькою мовою Дітер Калка; впевнено виступав російський поет і 
музикант із Берліна Дмитро Драгільов, з яким ми чудово порозумілися; 
сподобався і дотепний та водночас проникливий чеський поет Мілан Грабал. 
А ще на фестиваль до Будишина завітали науковці з Польщі, які досліджують 
верхньолужицьку культуру та поезію… 

Надзвичайно приємне враження справили й відомі верхньолужицькі 
письменники – Бенедикт Дирліх, Бено Будар та Доротея Шолчина, публіцист 
Альфонс Вічас, – справжнім патріотизмом, талантом, чуйністю, гостинністю. 

На фестивалі нас багато й зацікавлено розпитували про Україну, і ми 
постійно розповідали правду про війну. Кожного дня тут лунали щирі тости 
за мир та злагоду в нашій державі. Це було дуже приємно й важливо – нас, 
українців, почули, отож ми сюди приїхали недаремно.  

На святі в Баутцені я урочисто вручив Бенедикту Дирліху Міжнародну 
літературну премію імені Миколи Гоголя «Тріумф» та посвідчення члена 
Міжнародної літературно-мистецької Академії України. Домовилися щодо 
подальшого співробітництва, адже саме на таких фестивалях і з’являються 
цікаві ідеї. Але вже можна сказати: чарівне верхньолужицьке місто Будишин 
залишиться для мене незабутнім. Я вірю в любов із першого погляду.  

Сергій ДЗЮБА, 
Баутцен – Дрезден – Берлін, Німеччина, 2015 рік 
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Одного дня народ усе це позолотить… 
Ось уже понад 20 років восени у місті Копривниця, поблизу Загреба, 

відбувається міжнародне літературне свято на честь класика хорватської 
літератури Франа Галовича (1887-1914). Цьогоріч серед почесних гостей 
фестивалю була й поетеса, перекладач, літературознавець з України Тетяна 
Дзюба.  

За коротке життя різнобічно обдарованого митця, який загинув 27-літнім 
під час військових дій у Сербії, вийшли друком чотири книги: драма 
«Тамара» (1907), збірка поезій «Чотири міста» (1913), прозові твори – 
«Зачароване дзеркало» (1913) та «Сповідь» (1914). Вже по смерті Франа 
Галовича, у 1925 році, з’явилася поетична  збірка «З моїх берегів», у якій чи 
не найяскравіше виявився унікальний хист лірика. Український читач знає 
письменника передусім за його фантастичним оповіданням «Зачароване 
дзеркало», написаним у манері модернізму. Незначна кількість перекладів 
Франа Галовича українською почасти пояснюється наявністю у його творах 
великого пласту діалектної лексики, що завжди утруднює переклад.  Хоча… 
у когорті українських класиків (а це – Тарас Шевченко, Марко Вовчок, Осип 
Федькович, Улас Самчук та ін.), котрих перекладено хорватською, є й ім’я 
Василя Стефаника, тексти якого перетлумачувати чужою мовою надзвичайно 
складно. 

Майже тиждень на різноманітних мистецьких майданчиках, в освітньо-
культурних закладах Копривниці та ближніх населених пунктів відбувалися 
різноманітні заходи до дня народження Франа Галовича. Його іменем на 
малій батьківщині названа гімназія, бібліотека та інші установи. 

На літературний форум до Копривниці були запрошені: поетеса Елка 
Няголова, президент «Слов’янської літературно-мистецької Академії» 
(Болгарія), письменниця, професор університету в Індіані, чешка з 
походження, Броніслава Волкова, її поезія публікувалася в Україні; поетеса, 
очільник Міжнародної асоціації письменників у Латвії Тетяна Житкова, 
актриса та літераторка Наталія Воробйова-Хржич, котра представляла 
одночасно Росію та Хорватію. Про приїзд кінозірки на фестиваль усі знали 
заздалегідь, а впізнати її було неважко за характерною манерою спілкування, 
яка притаманна артистам, – коли міміка, жести настільки виразні, що слова 
здаються зайвими. Фільмографія актриси складається з близько двох десятків 
фільмів, але яких! Чого вартий лише фільм „12 стільців“ (1971) – режисера 
Леоніда Гайдая, де образ Остапа Бендера втілив на екрані Арчіл Гоміашвілі, 
а молода тоді кіноактриса зіграла роль Еллочки Щукіної – Еллочки-
людоїдки, що принесла їй заслужену популярність. А ще фільм подарував 
знайомство з найкращими кіномайстрами епохи, адже у ньому виконували 
ролі: Сергій Філіпов, Михайло Пуговкін, Савелій Крамаров, Юрій Нікулін, 
Георгій Віцин, Ріна Зелена, Наталія Варлей, Наталія Крачковська, Володимир 
Етуш та ін. 

Наталія Воробйова розповіла про свій шлях до слави. Коли вона 
навчалася на третьому курсі ГІТІСу імені Луначарського, до деканату 
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прийшла асистентка з „Мосфільму“ і попросила порекомендувати на роль 
Еллочки-людоїдки актрису – маленьку, гарненьку, любительку наряджатися і 
надзвичайно злу. Хоча остання характеристика не мала жодного стосунку до 
Наталії, порадили взяти на проби саме її. 

Того ж 1971-го з´явилася і картина „Джентльмени удачі“, де Воробйова 
у невеликій ролі другого плану. А дещо раніше – 1970 року глядач побачив 
„Карусель“ за оповіданнями та записниками А. П. Чехова. Тут Наталія 
головна героїня у новелі „Роман з контрабасом“; її партнером по фільму став 
чудовий актор Володимир Басов. Одне слово, роман з контраБАСОВИМ.  

Однак кінокар´єра Воробйової, як розпочалася, так і обірвалася стрімко. 
Одружившись з іноземцем, вона залишила СРСР. З 1974 року мешкає в 
Загребі. На чужині творча натура колишньої актриси потребувала бодай 
якогось вияву. Так розпочалася інша мистецька біографія: Наталії 
Воробйової югославської, хорватської, російської письменниці. (Хоча, 
взагалі-то, вона родом з України, народилася у Дніпродзержинську). Також у 
власному будинку в Загребі пані Наталія відродила традицію літературно -
художніх салонів, у гостях у неї побувало чимало відомих осіб. Цьому сприяє 
і характер господині дому, відкритий, дружелюбний. Наталія з тих людей, з 
котрими, здається, був знайомий завжди і стосунки з якими ніколи не 
переривалися, – коли не обов´язково вітатися і прощатися, бо вони, нехай 
подумки, повсякчас поряд... 

Зрозуміло, найчисельнішою на мистецькому святі була хорватська 
літературна громада, представлена у тому числі іменами Енеріки Біяч  
(голова Подравсько-Пригорської філії Спілки хорватських письменників), 
Джуро Відмаровича (колишній Надзвичайний та Повноважний Посол 
Республіки Хорватія в Україні, поет, перекладач, популяризатор української 
культури на своїй Батьківщині), поетки Ружиці Ціндорі. Усі вони лауреати 
премії Франа Галовича минулих років, ця висока відзнака присуджується 
хорватським майстрам слова. 

Фестиваль «Осінь Галовича» давно переріс межі Копривницько-
Крижевецької жупанії, став своєрідним літературним та культурним брендом 
усієї країни. А, отже, його проведення підтримується на офіційному рівні. 
Зарубіжні письменники мали зустріч з префектом округу Копривниця Дарко 
Кореном, мерами міст Копривниця та Лудбрег. Градоначальник міста 
Копривниця Весна Железняк, зокрема, наголосила: «Місто без культури, 
літератури не має майбутнього». А у церемонії закриття свята, нагородження 
лауреатів узяв участь спікер парламенту Хорватії Йосип Леко. Безперечно, 
проведення літературного дійства у Копривниці підтримують і меценати. 
Окремо хотілося б згадати місцеве харчове підприємство «Подравка»,  одне з  
найпотужніших у своїй галузі в країні. Компанія експортує продукцію у 
понад 40 держав, у тому числі в Україну. З широкого асортименту, який 
виробляється тут, найпопулярнішими є приправа «Вегета», курячі супи 
швидкого приготування, бульйони, концентрати «Подравка». Тому на 
сувенірах, пакетах, розмаїтій атрибутиці, що стосується Копривниці, 
неодмінно можна знайти силует півника. 
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Щільна програма літературного торжества вмістила круглі столи, 

присвячені творчості видатного хорватського майстра слова, двомовні 
читання поезій (рідною та хорватською) зарубіжних гостей, виступи 
господарів, покладання вінка до пам’ятника Франу Галовичу, інтерв’ю з 
фіналістами фестивалю. Досить широко на мистецькому форумі була 
представлена молода хорватська література. Кожна подія фестивалю мала 
цікаву музичну оздобу. Приміром, під час читань у бібліотеці Копривниці 
присутні почули віртуозне виконання композицій на цимбалах, про таке 
кажуть: «Не грають цимбали, – говорять». Головну премію цього року 
присуджено за документальне дослідження «Ф. Галович: останні твори» 
письменнику та літературознавцю, професору Здравко Селешу. А дві 
нагороди для початкуючих літераторів, так звані «малі Галовичі», отримали 
студент 2-го курсу Крижевецької Вищої школи економіки Нікіта Міліч та 
учениця 7 класу основної школи Мартіна Берта, котра свій дебютний твір 
назвала «Історія однієї шпаргалки». 

… На початку своєї розповіді я вже згадала оповідання Франа Галовича 
«Зачароване дзеркало», яке містить фантастичний компонент. В Україні 
свого часу була навіть видана «Антологія хорватського фантастичного 
оповідання і малярства» (1976, упорядники Б. Донат,           І. Зидич). 
Копривниця – місце, де тісно переплелися два означені артистичні первні. То 
ж опинившись тут, ми не могли не відвідати музей наївного мистецтва – 
Хлебінську галерею, де експонуються, зокрема, і картини знаменитого 
хорватського художника-самоука Івана Генераліча. Його ім’я давно вже 
стоїть поряд з іменами французького художника-примітивіста Анрі Руссо, 
грузинського Ніко Піросмані, українок Марії Примаченко та Катерини 
Білокур, американки Бабусі Мозес. Але, попри спільну приналежність до  
геніїв «наїву», до народної течії в образотворчому мистецтві, усі перелічені 
майстри надзвичайно несхожі. Хлебінська школа (її назва походить від 
найменування селища, у якому народився І. Генераліч, помер великий аматор 
у Копривниці), виплекала чотири генерації малярів і має свою яскраву 
самобутню специфіку, особливу художню стилістику. Трансформуючи 
буденність у мистецький феномен, її автори ближче до творення казки, аніж 
міфу. (Міф, якщо й наявний тут, то виключно, як форма думки). Їх уявлення 
про світ передаються на побутовому рівні і максимально наближені до 
звичайного життя. Полотна живописців переважно сільської тематики. На 
них відсутня межа між двома світами: потойбічним та реальним, тому 
казкове тридев’яте царство цілком може стати місцем прописки.  У межах 
своєї манери художники досягли високого професіоналізму. Їх картини 
відрізняються фольклорною барвистістю; містять народну мудрість та 
іронію, нерідко глибокий філософський підтекст, іноді – соціальну критику. 
Вищезазначеному цілком відповідають наявні в експозиції музею полотна І. 
Генераліча «Корови під Ейфелевою вежею» (1972) та «Корови взимку» 
(1973), на яких дерева з характерними, впізнаваними кораловими гілками та 
різнокольорові тварини в нетутешньому освітленні. На першій картині 
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переосмислюються стереотипи і цінності. Композиційно вона нагадує 
український вертеп-шопку, на кожному рівні Ейфелевої вежі відбувається 
певне дійство. Унизу його виконують люди, між землею і небом 
розпаношений, горластий півень, а вище – хмари і птахи. 

У галереї Хлебіне представлені й картини: Мірко Віріуса «Прохання» 
(1937), Франьо Мрача «Село Леваче» (1934), Йосифа Генераліча «Нерон і 
Хлебіне» (1975), Мійо Ковачича «Старий дуб» (2010) та багато інших.  

Хорвати пишаються своїми славетними земляками. У ріднім краї Франа 
Галовича та творців Хлебінської школи наївного малярства я почула вислів, в 
якому містко викладена проблема визнання автора: «Одного дня народ усе це 
позолотить або розіб’є».  Ось тільки чи народ… 

Тетяна Дзюба, 
м. Копривниця, Хорватія, 2015 рік 
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Дружні присвяти Сергія Дзюби 
 
* * * 
   Жінка постіль повільно стелить, 
   Під подушку кладе Дюма. 
  Мар’яна Савка 
 

Справ денних упоравши дещицю, 
Про Париж шепчу тобі на вушко. 
Знаю – щось хороше нам насниться: 
Ми ж поклали Савку під подушку… 
______________________________ 
 
* Мар’яна Савка – українська поетеса, дитяча письменниця, публіцист, 
літературознавець, головний редактор і співзасновник «Видавництва 
Старого Лева». 
 
 

* * * 
   Олександру Кабанову 
  

Свинячі вушка – модна страва нині: 
Поету – «ШО», як море – кораблю… 
І чукча вже натхненно на крижині 
Вирізьблює: «Кабанова люблю!». 
_______________________________ 
 
* Поет, очільник популярного на пострадянському просторі журналу «ШО» 
Олександр Кабанов розповів, що цього року бюджет часопису 
затверджувався в затишному київському ресторанчику, де особливо 
смакували поросячі вушка. Символічно, якщо згадати прізвище головного 
редактора…  
  
 

* * *  
 
У Рауля Чілачави –  
Погляд дуже величавий: 
Мов прокинувся від чар 
В Києві грузинський цар. 
_____________________ 
 
* Рауль Чілачава – видатний грузинський та український поет і дипломат.    
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* * *  
 
У Димитра Христова –  
Вся душа розхристана. 
Класний, як Колліна!* 
Море – по коліна: 
Від любові – п’яний, 
Наче клен – багряний.** 
____________________ 
 
* П’єрлуіджі Колліна – колоритний футбольний арбітр, який прославився 
своєю справедливістю. 
** Дружина відомого болгарського поета Димитра Христова – українська 
письменниця Анна Багряна.  
 

 
* * *  

 
У Єтона Келменді –  
Вірші, наче бігуді: 
Всі такі закручені, 
Мов дівча заручене. 
Втім, солдат удачі –  
Безперечний мачо! 
__________________ 
 
* Єтон Келменді – знаменитий албанський поет із Бельгії, вірші якого 
надруковані в 22 державах світу. В Україні його поетична збірка вийшла в 
перекладі Анни Багряної.  
 

 
* * * 

 
Хто у Чехії подружки? 
Кіндлерова і Забужко. 
Бо Оксану вже від Ріти 
Нам повік не відділити. 
Ми – лише картопля-фрі… 
В чому істина? В сестрі! 
____________________ 
 
* Ріта Кіндлерова блискуче переклала чеською романи Оксани Забужко 
«Польові дослідження з українського сексу», «Сестро, сестро» та «Музей 
покинутих секретів». 
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* * * 
   Інзі Крукаускене 
 

Тихше, галасливий світе, 
Адже для твого буття 
Знову маю народити 
Вірша, пісню… Чи дитя? 
_____________________ 
 
* У молодої і вродливої письменниці з Литви Інги Крукаускене (творчий 
псевдонім – Inga Dream) – п’ятеро дітей!  
  

* * *  
   Вірі Чорний-Мешковій  

 
Знов мені не спалося до ранку: 
Пліткували про людей фіранки; 
У серванті чашки не по ділу, 
Наче голуби, протуркотіли; 
І диван по-чорному скрипів –  
Теж до Македонії хотів… 
___________________________ 
 
* У віршах македонської письменниці українського походження Віри Чорний -
Мешкової речі поводяться, як люди. 
 

* * * 
 
Згодні й на туман, аби зарплати! 
Клянемо не Темзу – власну піч… 
Україна буде процвітати –  
Полюбіть її, як Віра Річ. 
___________________________ 
 
* Віра Річ (1936-2009) – англійська письменниця, перекладач української 
класики та сучасної літератури, великий друг України.  
   

* * * 
   Ігореві Павлюку 

 
Ніч. Санкт-Петербург. Бандити. 
Фінка. Стежечка у рай…  
«Як не маєш закурити,  
То Єсєніна читай!». 
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… Третя пляшка йшла по колу, 
Сльози крапали в рукав. 
Я читав їм, як ніколи, –  
Ніжні вірші Павлюка.  
__________________________ 
 
* У Санкт-Петербурзі в чудовому перекладі російською побачила світ 
книжка українського поета Ігоря Павлюка «Исповедь последнего волхва». 
 

* * * 
   Іванові Бондаренку,  
   Хіроші Катаока 
   Наталії Бортнік 
 

Ліг на городі і дивлюсь увись –   
Яке на Батьківщині небо синє! 
Так хочеться заснути в Україні…   
Й прокинутись в Японії колись. 
___________________________ 
 
* Іван Бондаренко – відомий український перекладач класичної і сучасної 
японської поезії, доктор філологічних наук, професор, заступник директора 
Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. Тривалий час жив і працював у Японії на посаді професора 
університету. 
** Хіроші Катаока – японський літературознавець, кандидат філологічних 
наук (дисертацію захистив в Україні), викладач Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка.  
*** Наталія Бортнік – перекладач творів давньої японської літератури 
українською мовою.   
 

* * * 
   Романові Гамаді 
   Надії Вишневській 
   Сограбу Рагімі 
   Азіті Кагреман 

 
Тлумачить вірші – теж велике чудо 
(Я – лиш поет. І зовсім не святий): 
Це – наче переплюнути верблюда 
І по веселці річку перейти! 
______________________________ 
 
* Роман Гамада – відомий перекладач перської класичної літератури (серія 
«Скарби сходу», видавництво «Навчальна книга – Богдан»), сходознавець, 
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літературознавець, викладач Львівського національного університету імені 
Івана Франка. 
** Надія Вишневська – перекладач із перської мови, художниця. 
*** Сограб Рагімі і Азіта Кагреман – подружжя іранських поетів зі Швеції. 
 

* * * 
 
Знов вовки – неситі й незамінні, 
Досі люд їм писки не натовк… 
Тільки гріє душу Україна –  
Та, яку створила Віра Вовк. 
__________________________ 
 
* Віра Вовк – відома українська письменниця і перекладач із Бразилії.  
 

* * * 
 
«MARa» – це не полуда, 
А справжнє Боже чудо: 
Хоч є на що дивиться, 
Коли в очах троїться! 
____________________ 
 
* Група «MARa» (Маріанна Хлопек-Лабо, Анна Тилютка та Роксана 
Кжемінська) – польські перекладачі і науковці з Яґеллонського університету 
в Кракові. 
 

* * * 
   Фотіні Папаріга 
  

У Греції все є, аби знаття, 
Чого моя душа насправді хоче?! 
Я Вас шукав, здається, півжиття, 
Ви впорались зі мною за півночі… 
_____________________________ 
 
* Фотіні Папаріга – доктор філософії з Греції, перекладач віршів Сергія і 
Тетяни Дзюби.  
 

* * * 
       Борисові Олійнику 
 
Були серед кремлівської когорти 
І повернулись – ненька ж бо одна! 
Я все життя лечу красивим чортом 
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Крізь темну ніч – до Вашого вікна. 
 

* * *  
   Олесеві Ульяненку 

 
Був без понтів, мов бог чи дивний гном; 
Страждав, як бог, і не щадив здоров’я… 
Хтось каже, ніби ти писав вином. 
Це ми – вином. А ти, як справжній, – кров’ю.   
 

* * * 
   Павлові Загребельному 

 
Чи є життя у Штатах? Я не знаю: 
Мій Бог – у вишиванці, як Павло. 
Щось є, по-загребельнівськи безкрає… 
А ось хохлам усюди – лиш облом. 
 

* * * 
   Володимиру Погорецькому 

 
Дружина спить, неначе мирний атом, 
А я вдивляюсь у слова-коралі, –  
Так затишно у Вашій «Пекторалі», 
Що хочеться до ранку всіх кохати! 
_______________________________ 
 
* Володимир Погорецький – письменник, головний редактор журналу 
«Золота пектораль». 
 

* * * 
   Ірені Карпі 

 
Наснилося: я – піца в Гімалаях, 
А потім – чупакабра у раю… 
Та все одно я Карпу дочитаю 
І вкотре вже гуманно не приб’ю. 
___________________________ 
 
* «Піца „Гімалаї”» – роман письменниці, співачки, журналістки і невтомної 
мандрівниці Ірени Карпи.      
   
Сергій Дзюба, 
м. Чернігів, Україна, 
2014 рік 
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Замість післямови 
        

     
 

У пошуку масового читача: 
українська поезія в Піднебесній  
 
Поетичні тексти Тетяни Дзюби увійшли до видання  антологічного 

характеру («Світовий поетичний щорічник – 2014»), який з’явився друком у 
Китаї. У збірнику вміщені твори 263 поетів зі ста країн світу: Албанії, 
Алжиру, Аргентини, Бахрейну, Австралії, Бразилії, Канади, Чилі, Колумбії, 
Куби, Кіпру, Чехії, Еквадору, Франції, Ісландії, Литви, Йорданії, Перу, 
Іспанії, ПАР, Венесуели тощо. Тут, крім перекладів англійською віршів 
Тетяни Дзюби (перетлумачили їх Богдан Бойчук та Люба Ґавур), є поетичні 
тексти інших українських ліриків: Ігоря Павлюка, Катерини Девдери, Лесі 
Мудрак, Оксани Самари, Дмитра Кременя, Дмитра Чистяка. 

Упорядкував щорічник Чжан Чжічжун. Він же здійснив і переклад з 
англійської на китайську. Варто сказати, Чжан Чжічжун (1966) – відомий 
китайський літературний перекладач, а також поет і вчений. Він народився у 
провінції Хенань. Здобув ступінь бакалавра з англійської мови та літератури 
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в Університеті Чженчжоу, має ступінь магістра в галузі англійської мови та 
американської літератури (закінчив Університет іноземних мов Тяньцзінь), 
доктора наук з досліджень перекладу (Університет Нанкай). Докторська 
дисертація присвячена естетиці поетичного перекладу. 

Нині він – директор Центру перекладознавства, професор коледжу 
іноземних мов Тяньцзіньського педагогічного університету, науковий 
співробітник Центрального науково-дослідного центру літературного 
перекладу, гостьовий редактор «The World Poets Quarterly», заступник голови 
Міжнародного науково-дослідного центру поетичного перекладу.  

Чжан Чжічжун, крім іншого, переклав понад п’ятдесяти класичних 
американських фільмів (англійська-китайська), опублікував понад 50 книг, 
80 наукових статей, переклав понад 4000 віршів. Стипендіат університету 
Нанкай, лауреат премії 15-го Національного конкурсу перекладу серед 
молоді (китайська-англійська), став кращим міжнародним перекладачем 
(2005), лауреат премії Сучасної китайської поезії (2000–2010) тощо. 

До речі, якщо вірити відгукам колег-літераторів, якість китайських 
перекладів, виконаних з англійської, – не з української, високо оцінена Мо 
Янем – видатним сучасним китайським поетом, почесним доктором філології 
Відкритого університету Гонконгу, лауреатом Нобелівської премії з 
літератури (2012), – його поетичний доробок опублікований українською у 
видавництві «Фоліо». 

Публікація в газеті «Деснянська правда» , 
м. Чернігів, Україна, 
2015 р. 
 

  
 
Українські поети Тетяна і Сергій Дзюби  
отримали нагороду імені Ернеста Хемінгуея 
 
Приємна новина надійшла з Канади – відомі письменники і журналісти з 

Чернігова: Тетяна Дзюба (Тетяна Анатоліївна також і науковець, доктор наук 
із соціальних комунікацій) і наш колега з газети «Деснянська правда» Сергій 
Дзюба нещодавно стали лауреатами почесної міжнародної нагороди – премії  
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імені Ернеста Хемінгуея в номінації «Країни і континенти» за зміцнення 
творчих зв’язків між народами.  

Засновники цієї престижної відзнаки – канадське видавництво «Litsvet» і 
відомий журнал «Новий Світ» (головний редактор – письменниця, сценарист, 
кінокритик Олена Жукова, заступник головного редактора – письменник, 
публіцист Михайло Співак).  

Як відомо, саме в цьому видавництві у Канаді вийшов чотиритомник 
Тетяни і Сергія «Вірші 60-ма мовами світу», який отримав значний резонанс 
у багатьох країнах.  

Взагалі ж, Сергій і Тетяна Дзюби – лауреати почесних нагород у Канаді, 
Великобританії, Німеччині, Болгарії, Македонії, Росії, Білорусі, Казахстані. 
Їхні твори перекладені вже 60-ма мовами світу і надруковані в 36 країнах. А 
книжки вийшли в США, Канаді, Великобританії, Швеції, Польщі, Болгарії та 
Казахстані. Зараз готуються до друку збірки віршів Тетяни і Сергія у Франції  
та Чехії. А роман-серіал для дітей «Потягуськи» Сергія Дзюби (створений у 
співавторстві з Іриною Кулаковською), перекладений уже кількома мовами, 
цього року ошатно видають у Канаді (у видавництві «Litsvet») та Вірменії (за 
державним замовленням). Твори Сергія і Тетяни прочитали понад чотирьох 
мільйонів людей в усьому світі. 

Особисто я щиро зворушений тим, що всі свої 60 книжок Сергій Дзюба 
присвятив дружині Тетяні. Та головне – це їхня творчість, подвижницька 
літературна діяльність, яка дійсно єднає народи. 

Віталій Леус, 
український портал «Буквоїд»,  
2015 р.    

  



 411 

Міжнародний літературний проект «Вірші Сергія і 
Тетяни Дзюби 60-ма мовами світу» підтримали: 

– Відомі письменники, перекладачі та науковці з 60-ти країн світу; 
– Меценат проекту – знаний громадський діяч та благодійник Віктор 

Кияновський (Україна); 
– Найпопулярніші книжкові портали України – «Буквоїд» та «Жінка-

Українка», українська Вікіпедія;  
– Газети «Голос України» і «Урядовий кур’єр» – видання Верховної 

Ради та Кабінету міністрів України; газети: «День», «Українська літературна 
газета», «Літературна Україна», «Література і життя», «Найкращі жіночі 
історії», «Абетка казок», «Культура і життя» та ін.;   

– Журнали: «Всесвіт», «Кур’єр Кривбасу», «Березіль», «Київ», «Золота 
пектораль», «ШО», «Дзвін», «Бористен», «Радуга», «Крилаті», «Літературний 
Чернігів», «Сіверянський літопис», «Соборність»;     

– Закордонні часописи: «Словото днес» (газета Спілки болгарських 
письменників), «Читалище», «Знаки» (Болгарія); «Serbske nowiny» (Баутцен, 
Німеччина); «Lublin», «Spheres of culture» (Польща); «Књижевне новине», 
«Златна греда» (Сербія); «Тренд», «Літературна академія» (Р. Македонія); 
«Добра адреса», «Babylon» (Чехія); «Cogoleto» (Італія); «Общеполитическая 
«Литературная газета» (Росія), «Цицернак», «Ахбюр», «Нарцис» (Вірменія), 
«Ахалі Саундже», «Сакартвелос республіка» (Грузія); «Инвожо» (Удмуртія); 
«Порт-Фоліо», «Новий Світ» (видавець «Віршів 60-ма мовами світу» Тетяни і 
Сергія Дзюби у 4-х томах), «Перекрёсток Виннипег», «Захід-Схід», «Remote 
Sky» (Канада); «Тамыр» (Казахстан), «Республика» (Чувашія); «Біз», «Олам» 
(Киргизстан), «Дунё  ўзбеклари» (Узбекистан), телекомпанія «Ынтымак»  
(м. Ош, Киргизстан); арабські газети «Аль-Кудс Аль-Арабі» та «Аль-Нахар»; 
«Летопись» (Хорватія); республіканські газети Башкортостану – «Йэшлек» і 
Татарстану – «Кызыл тан»; газета «Северомуйские огни» (Бурятія) та ін.;   

– Упорядники та перекладачі книги віршів Тетяни і Сергія Дзюби 
«Rozmowa mężczyzny i kobiety» («Розмова чоловіка і жінки», польською та 
українською мовами) Роксана Кжемінська, Анна Тилютка, Маріанна Хлопек-
Лабо (група  «MARa»); художниця-ілюстратор Ядвіґа  Квятковська (Люблін, 
Польща: Wydawnictwo Polihymnia Sp. z o. o., 2013); 

– Перекладачі книги Тетяни і Сергія Дзюби «Selected Poems» («Вибрані 
вірші», англійською та українською мовами) Люба Ґавур і Богдан Бойчук 
(Нью-Йорк, США: Publisher BOGDANI, 2014); 

– Перекладачі книги Тетяни і Сергія Дзюби «Остання кочівля любові»  
(казахською та російською мовами) Ауезхан Кодар і Володимир Ільїн; 
ілюстрації казахського художника Бексеіта Тюлькієва та уйгурського графіка 
Максута Тівамова  (Алмати, Казахстан: Золотий вік, 2014);  

– Упорядник книжки Сергія Дзюби «Вірші для Тетянки» (англійською, 
українською, польською, сербською та російською мовами) Алекс Врубель ; 
перекладачі: Алекс Врубель, Рісто Василевскі, Люба Ґавур, Богдан Бойчук, 
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Володимир Ільїн; ілюстрації юкагирського художника Миколи Курилова, 
видання друге (Лондон, Великобританія: KaMPe, 2015); 

– Упорядник та перекладач книжки віршів Тетяни і Сергія Дзюби «На 
сріблястій долоні вічності» (болгарською та українською мовами) Димитр 
Христов, редактор і консультант Анна Багряна, рецензент Боян Ангелов 
(Софія, Болгарія: Богіанна, 2015);  

– Упорядник та перекладач книжки віршів Тетяни і Сергія Дзюби 
«Яблука з небесного саду» (туркменською та українською мовами) Ак 
Вельсапар (Стокгольм, Швеція: ГУН; Київ, Україна: Український пріоритет, 
2015); 

– Головний редактор канадського журналу «Новий Світ», письменниця, 
кінодраматург Ольга Жукова та заступник редактора журналу «Новий Світ», 
головний редактор газети «Перекрёсток Виннипег», письменник, публіцист 
Михайло Співак, зусиллями яких побачили світ «Вірші Тетяни і Сергія 
Дзюби 60-ма мовами світу» у чотирьох томах (Торонто, Канада: Новий Світ, 
2015);   

– Упорядник і перекладач антології української поезії «Сонячні 
кларнети» Дмитро Чистяк (Париж: Institut culturel de Solenzara, 2013; друге, 
доповнене видання, 2014; французькою мовою); 

– Упорядник і перекладач антології «Сто українських поетів» Рауль 
Чілачава (Тбілісі, 2014; грузинською мовою);  

– Упорядник видання «Світовий поетичний щорічник – 2014» (у цьому 
збірнику, який вийшов у Китаї, вміщені твори 263 поетів зі ста країн світу) – 
Чжан Чжічжун – відомий китайський перекладач, поет і вчений;    

– Знана українська письменниця Анна Багряна та її чоловік – видатний 
болгарський поет Димитр Христов, голова Спілки болгарських письменників  
Боян Ангелов, президент Слов’янської літературно-мистецької Академії Елка 
Няголова (Болгарія), очільник Міжнародної літературної, науково-мистецької 
Академії «Македонія Презент» Хрісто Петрескі (Македонія), директор  
Міжнародної Медитеранської Академії імені братів Міладінових Разме 
Кумбароскі (Македонія), керівник Центру словенської літератури, відомий 
письменник, перекладач Бране Мозетіч (Словенія), генеральний секретар 
Асоціації індійських письменників, видатний бенгальський поет Ашис 
Санйал (Індія), голова Спілки письменників Удмуртії Петро Захаров, голова 
Спілки письменників Республіки Саха, народний поет Якутії  Іван Мигалкін, 
евенський письменник, віце-спікер парламенту Республіки Саха, президент 
Асоціації корінних малочисельних народів Півночі, народний письменник 
Якутії Андрій Кривошапкін, доктор філологічних наук, професор, завідувач 
кафедри китайської, корейської та японської філології, заступник директора 
Інституту філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка, 
перекладач Іван Бондаренко, доктор філологічних наук, професор Інституту 
філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
дійсний член Академії наук вищої освіти України і Болгарської академії наук 
та мистецтв Юрій Мосенкіс (Україна);  

– Друзі в соціальній мережі «Facebook»;  
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– Літературний портал «Укр.Літ», сайт Конгресу літераторів України та 
Міжрегіональної спілки письменників, альманах «Свой вариант»;  

– Українське радіо, Чернігівська обласна державна телерадіокомпанія, 
радіо «Мелодія» та радіо «Новий Чернігів» (тут було започатковано проект);  

– Газети Чернігівщини: «Деснянська правда», «Гарт», «Семь дней», 
«Деснянка вільна», «Чернігівські відомості», «Чернігівщина», «Біла хата»;  

– Сайти: департаменту культури і туризму, національностей та релігій 
Чернігівської облдержадміністрації, «Європейська Україна» (Український 
Просвітницький інститут), «Gorod.cn.ru», «Чернігівський монітор», КМЦ 
«Інтермеццо», «Північний вектор», «Чиста політика» та ін.; 

Агенція «Кримські новини QHA», телебачення «Крим ТВ»; волинські, 
львівські, тернопільські, івано-франківські, чернівецькі, донецькі, харківські, 
дніпропетровські, полтавські, одеські ЗМІ.   

Усім велике спасибі!   
 

   
 

Тетяна і Сергій Дзюби, Україна, 2015 рік 
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