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

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

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

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

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

  Сергій Дзюба 
 

На обкладинці: У заповіднику перелітних птахів на острові Хондо, 
Південна Корея (дизайн Анатолія Кульченка).   
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Замість передмови 
 
«У світі сформувалося нове товариство літераторів,  

яке швидко розвивається…»  
У 2014 році письменники Сергій і Тетяна Дзюби стали лауреатами 

престижних міжнародних нагород: Малої Нобелівської премії – Міжнародної 
літературної премії імені Людвіга Нобеля «Будон» – в Удмуртії, «Золотий 
Пегас» – у Болгарії (відзнака Спілки болгарських письменників), «Золотий 
перстень» – у Македонії, «Золотий асик» – у Казахстані; отримали премію 
Української Православної церкви Київського патріархату імені преподобного 
Паїсія Величковського (нагороджував особисто патріарх Філарет).  

Також Сергій переміг на міжнародному фестивалі поезії «Славянска 
прегръдка» в Болгарії, за участю відомих поетів із 19-ти країн (нагорода 
болгарської Академії «Летюче перо») й отримав літературну премію імені 
Панаса Мирного в Україні. А вітчизняний портал «Жінка-Українка» назвав 
його найпопулярнішим автором-чоловіком.  

Тетяна Дзюба успішно виступила в Німеччині (на міжнародному 
фестивалі поезії) і стала лауреатом премії Державного комітету телебачення 
та радіомовлення України імені Івана Франка – за кращу наукову роботу. 

Цього року Тетяну нагородили на міжнародних фестивалях у Болгарії  
та Німеччині, а Сергія – у Німеччині й Канаді. 

Твори подружжя перекладені вже 60-ма мовами світу. Їхні книжки 
успішно вийшли в США, Великобританії, Франції, Швеції, Польщі, Болгарії, 
Казахстані… (торік і в 2015-му відбулося понад 50-ти презентацій у багатьох 
країнах). Їх прийняли до болгарської, македонської та удмуртської Академій. 
20 вересня 2014-го Сергієві Дзюбі виповнилося 50 років.   

– Пане Сергію, Ви – автор 55-ти книг, присвячених дружині Тетяні. 
Це – поезія, проза, публіцистика, книжки для дітей, радіофільми та 
радіоп’єси, літературознавчі статті, рецензії, пародії, гумор, пісні (слова, 
й музика)… Як Вам взагалі пишеться? Чи болісним буває народження 
нового твору? 

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

– На думку фахівців, така кількість присвячених книжок одній 
коханій жінці – єдиний випадок у світовій літературі. Як спрацьовує 
присвята-мантра? 

– Не знаю, це треба в Тані спитати, – стенає плечима. – 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:  
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Душа – мов скрипка: пилом припада 
І враз страждає на високих нотах. 
Ти ще струна – не думай про літа, 
Ти закохайся в мене у суботу. 

 
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. 
  

– Ваша поезія перекладена 60-ма мовами світу, а твори надруковані 
вже в 32-х країнах. Як вдалося перетнути літературні й журналістські 
кордони? Це – популяризація літературної України чи пізнання інших 
мов через призму власних творів? 
 – Я раніше працював на радіо «Новий Чернігів» та радіо «Мелодія», 
зокрема створював радіоп’єси: був сценаристом, режисером-постановником, 
виконавцем головних ролей… 36 таких вистав прозвучали в ефірі, деякі – по 
10-12 разів на замовлення наших радіослухачів. То була моя мрія дитинства 
(малим дуже любив радіоп’єси), і я її втілив. Вважаю, що це правильно – 
втілювати свої мрії! А потім влада наше радіо закрила, і я почав міркувати: 
«А що далі?». Так, буквально з нічого, на рівні ідеї, виник міжнародний 
літературний проект «Вірші Сергія і Тетяни Дзюби 60-ма мовами світу».   

Чесно кажучи, ніхто не вірив, що нам вдасться бодай щось зробити. 
Адже ідея така: переклади мають бути високохудожніми; ми знайомимося й 
взаємовигідно співробітничаємо з відомими, талановитими й шляхетними 
людьми з багатьох країн. Але минуло якихось два з половиною роки, і тепер 
ми щодня отримуємо по 10-15 листів від письменників з різних континентів. 
Дехто з приятелів жартує, що в світі сформувалося нове товариство 
літераторів, яке швидко розвивається… Насправді, тут немає ніяких 
особливих секретів – головне, почати й щось неодмінно робити навзаєм; 
адже нас перекладають безкоштовно.  

Отож я перекладаю твори своїх закордонних друзів-колег українською, 
публікую їх у вітчизняних журналах, пишу рецензії на їхні нові книжки. Ось 
нещодавно в Україні, у чернівецькому видавництві «Букрек», побачила світ у 
моєму перекладі збірка оповідань «Смарагдовий берег» відомого шведського 
письменника Ак Вельсапара. Дещо раніше його чудові твори я розмістив в 
«Українській літературній газеті», популярних журналах «Всесвіт», «Кур’єр 
Кривбасу», «Золота пектораль», «Березіль», «Бористен», «Дзвін», на порталі 
«Укр.Літ» Національної спілки письменників України, а також у канадському 
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журналі «Порт-Фоліо». У свою чергу, Ак Вельсапар видав книжку наших із 
Танею віршів у Швеції. Ось такий механізм. Бачите, як усе просто?! 

Для нас це – задоволення, пізнання світу й пропаганда української 
літератури (класики та сучасних письменників); адже до знайомства деякі 
зарубіжні літератори не знали, хто такі Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван 
Франко, Григорій Сковорода, Михайло Коцюбинський… 

– Тепер знають? 
– Авжеж! Я на такі розмови часу не шкодую. І про Майдан їм немало 

розповідав. Тепер усі вони – друзі України, щиро вболівають за нас.        
– Ви – багатогранна людина, і у творчому доробку маєте книжки 

про українських героїв-миротворців; співвітчизників, котрі воювали за 
радянських часів в Афганістані, Єгипті, В’єтнамі, на Кубі, в багатьох 
африканських державах. Знаю, Ви служили у війську (майор запасу). Це 
сприяло написанню текстів? Зараз щось пишете на військову тематику? 

– Я пишу тільки про те, що пережив. 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».     

– Відзнаку міністра оборони (медаль «За сприяння Збройним Силам 
України») Ви за миротворців одержали? 

– Авжеж, за «Замінований рай». Написав про Ірак, Косово, Боснію і 
Герцеговину, Ліберію, Сьєрра-Леоне, Ефіопію, Еритрею, Ліван, Грузію… 
Про життя людей на війні (на жаль, зараз це – надто актуально, чернігівські 
бібліотекарі розповідають, що у них на цю книжку – черга). Написав правду, 
нічого не прикрашаючи. Збірку відзначили й премією Держтелерадіо України 
імені В’ячеслава Чорновола, як кращу публіцистичну роботу року. Я просто 
надіслав один примірник на конкурс, на «ура», щоб люди знали – є така 
книга. Поняття не мав, хто там у журі; зовсім не сподівався на визнання (там 
щороку відзначають лише одного автора). І, уявіть собі, раптом переміг. Що 
це означає? На Держтелерадіо в той час не було корупції!      

– Ваші твори увійшли до нової хрестоматії «Українська література 
для дітей», яку Міністерство освіти і науки рекомендувало для вивчення 
у вищих та середніх навчальних закладах. Казки, повісті й романи для 
малечі (одна з Ваших літературних граней), – скажіть, це тимчасовий 
«відпочинок» від дорослої письменницької роботи? 

– Ні, я дуже люблю писати для дітей! Мабуть, це – найскладніше, бо 
юні читачі не терплять нудних книжок – їм із першої ж сторінки має бути 
цікаво. Тож приємно, що казкова трилогія про кленового бога Кракатунчика 
«Душа на обличчі» та роман у міні-новелах «Потягуськи», створений разом з 
Іриною Кулаковською, в чернігівських бібліотеках зачитані до дірок – як то 
кажуть, живого місця немає! Отже, комусь вони потрібні. Одна дівчинка 
навіть розповіла, що книжка про Кракатунчика врятувала їй життя!    
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– Ваші дотепні автобіографічні твори, такі собі мемуари, зокрема 
«Як я був агентом ЦРУ», – це ностальгія за молодістю чи початок 
підведення підсумків? 

– Ну, які підсумки? Мені ж тільки п’ятдесят виповнилося. Що Ви – все 
життя попереду! – посміхається. – Просто захотілося розповісти про свої 
веселі студентські пригоди – я ж мешкав у легендарному іноземному 
гуртожитку на вулиці Ломоносова, в столичному студмістечку неподалік від 
виставки досягнень народного господарства…    

– Ви – родом із Пирятина, що на Полтавщині (звідки телеведуча 
Ольга Герасим’юк); але літературно оспівуєте найчастіше все-таки 
Чернігівщину, яка стала для Вас рідною. Чи підтримуєте зв’язки з 
відомими земляками? 

– Оля Герасим’юк допомогла мені вступити на журфак Київського 
держуніверситету імені Тараса Шевченка. Так вийшло, що в школі я не хотів 
учити хімію, однак потрібно було мати в атестаті хоча б «четвірку». Тож 
попросив учительку: «Змилуйтеся, Ніно Дмитрівно, поставте хорошу оцінку, 
а я більше не бешкетуватиму на Ваших уроках, навіть не стрибатиму на 
перерву з другого поверху через вікно». Вона: «Гаразд, але поклянися, що не 
вступатимеш до вузу, де є хімія». – «Клянуся, щоб я здох! Я в журналісти 
піду!». – «Справді? Тоді познайомлю тебе зі своєю донькою». Її Оля була ще 
тоді не надто відомою київською журналісткою, але вона дуже допомогла – 
терпляче позаймалася зі мною, причому абсолютно безкорисливо… Звісно, я 
зараз із задоволенням спілкуюся зі своїми земляками, хоч тут, на Придесенні, 
мене вже давно вважають своїм.   

– Пане Сергію, зважаючи на Ваш творчий доробок, маєте 
особливий погляд на жіноцтво: «Зима така маленька, мов японка» (2004), 
«Кожній жінці хочеться… на Марс» (2005). Ви розгадали таємничість 
Жінки? 

– Наталю, Ви ж самі розумієте, що це – зовсім нереально; легше на 
Марс потрапити… Але я дуже люблю спілкуватися з жінками, вони – мої 
найкращі друзі! 

– Ви – ще й поет-пісняр і водночас композитор. Хто Ваша Муза?  
– Дружина Таня. Ось «Балада про квітку», їй присвячена, – декламує 

напам’ять: 
Я прагнув пітьми,  
пустки,  
пустелі.   
І був знайомим звіром  
із відчаю і втоми. 
І лежав під трьома ковдрами  
скоцюбленим, сполоханим  
створінням.  
І це не було парадоксом –  
я замерзав. 
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І божеволів, мов сто  
поетів,   
і не міг спромогтись  
вичавити бодай думку. 
І кликав на поміч Ісуса. 
І стискав у пригорщі  
кволе серце. 
Ти злякалась. 

 
І прокинулася великою 
Полум’яною Квіткою, 
щоб прийти до мене  
і розчинитись пелюстками. 
Хотів тепла,  
краси,  
снів, що збудуться.  
І це не було парадоксом –  
ми засинали… 
 

– У Вас – десятки престижних міжнародних і всеукраїнських 
нагород. Така популярність і затребуваність у суспільстві – це гарна 
промоція чи зв’язки з потрібними людьми? 

– Наталю, за все своє життя я нічого (жодного разу!) не просив у влади. 
Ми живемо досить скромно. Більше того, талановиті, розумні й шляхетні 
люди досі в Україні не потрібні, вони – на маргінесі життя. Всі проблеми 
нашої держави в тому, що тут так і не сформувалася національна еліта. Маю 
на увазі дійсно видатних людей, високоосвічених патріотів, а не колишніх 
бандитів, які раптом стали політиками…   

– Простір Чернігова як для громадської, наукової та літературної 
діяльності не обмежує Ваш письменницький талант? Не було думки 
поїхати до іншої країни, щоб сповна себе реалізувати?  

– Знаєте, чимало моїх друзів дитинства та юності давно емігрували й 
мешкають тепер в Америці, Європі та Австралії. Так от, уявіть собі, вони 
мені часом навіть трохи заздрять. Можливо, їхні онуки стануть справжніми 
американцями, німцями чи французами; але емігранти завжди будуть там 
чужими, людьми другого сорту. Розумієте? Це – як у моєму вірші: «Все 
відносне в цьому світі – секс, трамвай і Пугачова…». Отож я щиро радуюся 
тому, що маю. Взагалі, мені дуже пощастило – я зовсім незаздрісна людина, 
правда.       

– На Вашу думку, зброєю літератора має залишатися Слово? 
– Все залежить від конкретної ситуації: коли – Слово, а коли й автомат 

Калашникова…  
Спілкувалася Наталія Куліш, 
м. Київ    
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Дзюба (Мурзенко) Тетяна Анатоліївна  
Українська письменниця, науковець, журналіст, перекладач.  
 
Народилася 19 липня 1966 року у с. Брусниця Кіцманського району 

Чернівецької області. Закінчила факультет журналістики Київського 
державного університету імені Тараса Шевченка, аспірантуру Інституту 
літератури Національної Академії Наук України та докторантуру Інституту 
журналістики Київського національного університету імен Тараса Шевченка. 
Доктор наук із соціальних комунікацій, доцент. Член Національної спілки 
письменників України (з 2002 р.), Національної спілки журналістів України 
та зарубіжних академій: Міжнародної літературної (науково-мистецької) 
Академії «Македонія Презент» (Скоп’є, Республіка Македонія), Міжнародної 
Медитеранської Академії імені братів Міладінових (м. Струга, Республіка 
Македонія) і Міжнародної Академії літератури та мистецтва Удмуртії.    

Авторка збірки поезій «Акомодація до часу» (2000), літературознавчої 
книги «Талант як міра ваги» (2008), монографії «Спрага народу і спрага 
Вітчизни. Публіцистика другої половини XIX — першої третини ХХ ст.: 
модель національної ідентичності» (2012), численних літературно-критичних 
і літературознавчих публікацій у газетно-журнальній періодиці та наукових 
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виданнях. У 2014-2015 рр. книжки Тетяни Дзюби побачили світ у США, 
Франції, Швеції, Польщі, Болгарії та Казахстані. Упорядник і автор антологій 
сучасної української поезії «Пастухи квітів» (1999) та «Станція Чернігів» 
(2002). Разом із Сергієм Дзюбою та композитором Миколою Збарацьким 
створила цикл пісень. Перекладає з німецької  та слов’янських мов. Твори 
Тетяни Дзюби перекладені 60-ма мовами світу і надруковані в 32-х країнах. 

Лауреат премій імені Михайла Коцюбинського (2001), Бориса Нечерди 
(2001), Дмитра Нитченка (2002), Івана Кошелівця (2003), Леоніда Глібова 
(2011), Пантелеймона Куліша (2012) та ін. Нагороджена Почесною грамотою 
Спілки письменників Білорусі (2010). У 2014 році стала лауреатом премії 
Державного комітету телебачення та радіомовлення України імені Івана 
Франка за кращу наукову роботу; премії Української православної церкви 
Київського патріархату імені Паїсія Величковського. Отримала закордонні 
відзнаки: Малу Нобелівську премію – Міжнародну літературну премію імені 
Людвіга Нобеля «Будон» (Удмуртія), Міжнародну нагороду «Золотий 
перстень» (Р. Македонія) і Міжнародну літературну премію «Золотий асик» 
(Казахстан). Нагороджена почесною грамотою Спілки болгарських 
письменників і нагрудним знаком «Золотий Пегас» за визначну літературну 
та наукову діяльність. Учасниця міжнародного фестивалю поезії в Німеччині 
(м. Баутцен, 2014). У 2015 році – лауреат IX-го Міжнародного фестивалю 
поезії «Славянска прегръдка» (м. Варна, Болгарія, Слов’янська літературно-
мистецька Академія, міжнародна нагорода «Летюче перо») і XXXVII-го 
Міжнародного фестивалю поезії та верхньолужицької культури (Німеччина, 
Баутцен-Дрезден-Берлін). 

 

  

       
Тетяна Дзюба на фестивалі в Німеччині (2014) 
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Дзюба Сергій Вікторович 
Український поет, прозаїк, публіцист, дитячий письменник,  критик, 

радіодраматург, перекладач, пародист.  
 
Народився 20 вересня 1964 року в м. Пирятин Полтавської області. 

Закінчив факультет журналістики Київського державного університету імені 
Тараса Шевченка. Президент Міжнародної літературно-мистецької Академії 
України (яка об’єднує відомих письменників, перекладачів, науковців та 
журналістів із 45-ти країн; діє з 1 листопада 2014 р.) і МГО «Чернігівський 
інтелектуальний центр» (з 2000-го); очільник Чернігівської міської 
організації Національної спілки журналістів України; почесний професор 
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»; член 
зарубіжних академій: Слов’янської літературно-мистецької Академії (Варна, 
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Болгарія), Міжнародної літературної (науково-мистецької) Академії 
«Македонія Презент» (Скоп’є, Республіка Македонія), Міжнародної 
Медитеранської Академії імені братів Міладінових (м. Струга, Р. Македонія), 
Міжнародної Академії літератури та мистецтва Удмуртії. Член Національної 
спілки письменників України (з 1996 року).      

Автор 55-ти книжок, присвячених дружині – письменниці, науковцеві й 
журналісту Тетяні Дзюбі (на думку фахівців, це – єдиний такий випадок в 
історії світової літератури), зокрема, збірок поезій «Колись я напишу 
останнього вірша» (1995), «Сонце пахне снігом і яблуками» (1997), «У липні 
наших літ» (2006); книжок пародій «Любов з тролейбусом» (2003), «Зима  
така маленька, мов японка» (2004) та «Кожній жінці хочеться... на Марс» 
(2005); повістей-казок «Кракатунчик – кленовий бог» (1999),  «Гопки для 
Кракатунчика» (2003), «Душа на обличчі. Нові пригоди Кракатунчика та його 
друзів» (2007); книг публіцистики з радіоверсіями: «Тато у декретній 
відпустці» (2007), «Як я був агентом ЦРУ» (2008), «Ловець снів» (2009), 
«Замінований рай» (2009), «Заєць, мавка і кулемет» (2010), «Справи 
детектива Самарцева» (2010), «Королі і «капуста». Неймовірні пригоди 
українця Павлюка» (2011), «Життя між кулями» (2011), «Улюбленець неба» 
(українською і російською мовами (2011); збірки прози та публіцистики 
«Троянці» (2012); літературознавчої книжки «Несподівані зустрічі 
продовжують життя» (2013); документального роману «Доля Людини. 
Микола Дейкун» (2014); численних літературно-критичних публікацій у 
періодиці. В співавторстві з Іриною Кулаковською створив роман для дітей 
«Потягуськи» (2008, книжки вийшли українською та російською мовами).  

У 2013 році в Польщі вийшла книжка віршів Сергія і Тетяни Дзюби 
«Розмова чоловіка і жінки» польською та українською мовами (перекладачі 
Роксана Кжемінська, Маріанна Хлопек-Лабо, Анна Тилютка; художниця 
Ядвіґа Квятковська; Люблін). У 2014-му побачили світ книги Сергія і Тетяни  
Дзюби: «Вибрані вірші» англійською й українською мовами (перекладачі 
Люба Ґавур, Богдан Бойчук; США, Нью-Йорк); «Остання кочівля любові» 
казахською і російською мовами» (переклали Ауезхан Кодар, Володимир 
Ільїн; Казахстан, Алмати). Цього ж року надруковано книжку Сергія Дзюби 
«Вірші для Тетянки» (перекладач Алекс Врубель; Великобританія, Лондон). 
А в 2015-му році вийшло її друге видання – п’ятьма мовами: англійською, 
українською, польською, сербською та російською.  

Автор і режисер-постановник 36-ти радіоп’єс, в яких зіграв головні 
ролі. Упорядник та видавець 10-ти антологій і збірників сучасної української 
поезії й прози. Перекладач з англійської, німецької, шведської, італійської, 
перської та слов’янських мов. Автор українських пісень.  

Твори Сергія Дзюби перекладені 60-ма мовами і надруковані в 32-х  
країнах. Їх прочитали понад чотирьох мільйонів людей з усього світу.     

Нагороджений медаллю Міністерства оборони України «За сприяння 
Збройним Силам України» (2009), почесними грамотами Кабінету міністрів 
України (2004), Спілки письменників Білорусі (2010), Національної спілки 
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письменників України та Національної спілки журналістів України (20 
вересня 2014 р.). Лауреат премій імені Михайла Коцюбинського (1998), 
Миколи Гоголя (1999), Василя Стуса (1999), Дмитра Нитченка (2000), Івана 
Кошелівця (2003), Григорія Сковороди (2005, 2011), В’ячеслава Чорновола 
(2010), Миколи Лукаша (2010), Пантелеймона Куліша (2011, 2013), Леоніда 
Глібова (2012), Панаса Мирного (2014), преподобного Паїсія Величковського 
(премія Української православної церкви Київського патріархату, 2014) та ін.  

У 2014 році став лауреатом Малої Нобелівської премії – Міжнародної 
літературної премії імені Людвіга Нобеля «Будон» (Удмуртія) та 
міжнародних літературних нагород – «Золотий перстень» (Македонія), 
«Летюче перо» (Болгарія, міжнародний фестиваль поезії «Славянска 
прегръдка», Слов’янська літературно-мистецька Академія) і «Золотий асик» 
(Казахстан); переможець міжнародного фестивалю поезії в Лондоні 
(Великобританія); нагороджений почесною грамотою Спілки болгарських 
письменників і нагрудним знаком «Золотий Пегас» за визначну літературну 
та перекладацьку діяльність і пропаганду болгарської літератури в Україні й 
світі». У 2015-му – лауреат XXXVII-го Міжнародного фестивалю поезії та 
верхньолужицької культури (Німеччина, міста Баутцен – Дрезден – Берлін), 
переможець міжнародного літературного конкурсу творів для дітей (Канада).  

  

 
Сергій Дзюба на фестивалі в Німеччині 
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Сергій Дзюба  
 
* * * 
 
На сріблястій долоні вічності 
маленька дівчинка 
розчісує коси  
місячним гребінцем 
і в примхливому люстерку 
не бачить свого обличчя: 
  
Там її погляд 
і зморшки 
незнайомої 
Жінки. 
 
* * *  
 
На острові, 
далекому, мов сльози Єви, 
стиснутому обіймами 
сліпучо-білих скель 
так, що можна спіймати  
горизонт, якщо він не втікає у море, 
 
знайшла прихисток 
музика –  
щоб народити 
Чоловіка 
і Жінку. 
 
* * * 
 
Живіть довго, 
пишіть мало 
і не звинувачуйте Небо 
у гріхах. 
 
* * * 
 
Заплакана красуня:  
вії  
намистинками сліз  
прихилили  
веселку. 
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* * * 
 
Люди,  
будь ласка, тихіше, –  
не чути моря. 

   

* * * 
 
В кутку гітара, 
старенька-старенька, 
як дитина, 
стоїть важко. 
 

Тетяна Дзюба  
 
* * * 
 
День відступив вокзальним гармидером –  
І тіні стали довгими, як колії, 
Що ведуть у тупик ночі. 
Їх перетинають жінки, 
Здрібнілі анни кареніни, 
Котрим вибавлення від проблем 
Гарантоване лише до ранку. 
 
* * *  
 
І буде тиша кольору надії, 
І буде спокій кольору щастя, 
І впаде яблуко, розлетівшись надвоє, 
Його половинки з’їдять щасливі закохані, 
І не помітять за гіллям заплаканої Єви, 
Яка прокляла свій давній авітаміноз. 
 
* * * 
 
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. 
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Шкода тільки – недовго, 
Бо люди мешкають на суходолі, 
 
Де море – сіль... 
 
* * * 
 
Королівни завше діставались дурням, –  
переконує народна  
мудрість. 
 
* * * 
 
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.   
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Азербайджанською переклав Ферхад Туранли  
(літературний редактор – Наміґ Хаджигайдарли)   

 

Serhiy Dzüba 

 

* * * 

Gümüş kimi əbədiyyət ovucunda 
Hörüklərini darayır 
O kiçik qız 
Ayabənzər darağla, 
heç görməyir əksini  
baxdığı təsadüfi güzgüdə 
 
 Orada onun baxışları,  
Tanımadığı qadının  
Sarsılmış üzü. 

 

* * * 

Uzaq bir adada,  
sanki Həvvanın göz yaşları 
gözgamaşdırıcı parlaq qayanı 
qucağında elə möhkəm sıxaraq 
sanki üfüqü tutaraq,  
əgər dənizə çəkilməsə o 
Sığınacaq taparaq 
musiqi – 
dünyaya gətirmək üçün,  
qadın və  
kişini. 
  

* * * 

Çox yaşayın, 
az yazın 
və 
Göyü günahlandırmayın. 

 

* * * 

Ağlayan gözəl qız: 
göz yaşı damlalı  
kiprikləri.  
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* * * 

Ey insanlar, 
buyurun, sakit olun –  
eşidilsin dəniz səsi. 
 

  * * * 

Küncdə bir gitara var, 
Laap köhnə 
uşaq kimi  
küclə ayaqda durur 
 
           

Tetyana Dzüba  
 

* * * 

Gün getdi vağzal səs-küyü ilə, 
Gölgələr uzun oldu dəmir yolları tək, 
çıxılmaz küçəyə aparan gecələr. 
Onları qadınlar keçərək, 
Çoxsaylı anna kareninler, 
Çətinliklərdən kənarlandı, 
Yalnız səhərə qədər. 
 

* * * 

İnam rəngi sakit olacaq, 
Xoxşbəxtliyin rəngi də həmçinin, 
Alma düşərək ikiyə bölünəcək, 
Onun parçalarını sevənlər yeyəcək, 
Budaq arxasında  ağlayan Həvvanı görməyəcək, 
O ki, ləntətlədi çoxdankı əksikliyini. 
 

* * * 

Zaman duzla süzülür, 
Qədim saatın tozu kimi, 
 
Ağrıdır, yandırır, əzab verir. 
Sonra uzaqlaşır, əriyir yox olur, – 
Qoynunda yellənmək üçün, 
Xatirələr dalğasında  
Dənizə dönür. 
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Təəssüf  olusun ki, çox qısa – 
Ona görə ki, insanlar yerdə yaşayır, 
Hardadır dəniz – duz... 
 

* * * 

Şahzadə qızlar ağılsızlara qismət olar, – 
Atalar sözü vardı. 
 

 * * * 

Əzbər bildiyim nömrələrə,  
Telefonla zəng edirəm, 
O zaman ki, heç kəs dəstəyi qaldırmayır. 
Yalnız o zaman onlardan eşitmək olar, 
Çoxdan eşitmək istədiyini.  
 

  
 
Туранли Ферхад Ґардашкан Оглу (Україна) – науковець, 

перекладач. Народився 26 грудня 1960 року в Азербайджані. Мешкав у Баку. 
Служив в армії у Львові та Івано-Франківську. Потім працював у органах 
внутрішніх справ, зокрема в училищі міліції МВС України. Закінчив 
історичний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту імені 
Василя Стефаника. Навчався в аспірантурі Прикарпатського університету. 
Стажувався у Стамбульському міжнародному університеті (1994-1996, 2001). 
У 1997 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 
історичних наук у спеціалізованій Вченій раді Інституту української 
археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського НАН України, 
а в 2003-му закінчив докторантуру цього інституту. Досліджує проблеми 
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історії міждержавних відносин України (зокрема з Туреччиною в XVI-XVIII 
століттях), а також османської палеографії. Займався науково-педагогічною 
роботою в Прикарпатському університеті. Працював доцентом кафедри 
тюркології Інституту філології Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, доцентом кафедри міжнародних відносин Українсько -
Арабського інституту імені Аверроеса Міжрегіональної академії управління 
персоналом. З 2007 р. – доцент факультету гуманітарних наук Національного 
університету «Києво-Могилянська академія»; з 2012-го – професор, завідувач 
кафедри сходознавства Інституту філології та масових комунікацій 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». 
Співзасновник Конгресу азербайджанців України. Учасник першого 
Всесвітнього з’їзду азербайджанців у м. Баку (10-14 листопада 2001р.) та 
багатьох міжнародних наукових конференцій в Україні, Польщі, Туреччині, 
Азербайджані. Автор численних наукових праць у вітчизняних та зарубіжних 
виданнях. Знає українську, турецьку, азербайджанську, арабську, польську, 
англійську, російську та кримськотатарську мови. Офіцер запасу Збройних 
Сил України. Член Міжнародної літературно-мистецької Академії України. 

 
  

  
 

Хаджигайдарли Наміґ (Азербайджан) – письменник, науковець. 
Народився 8 вересня 1975 року в селі Варли Сальянського району 
Азербайджану. У 1997-му закінчив Азербайджанський державний 
педагогічний університет. Засновник Карачалинського літературного 
товариства «Dan Yeri» («Світанок»). Автор восьми книг і понад п’ятдесяти 
наукових та публіцистичних статей, керівник Муганського відділення 
Об’єднання письменників Азербайджану. Літературний редактор віршів 
Сергія і Тетяни Дзюби у перекладі азербайджанською мовою. 
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Азербайджан: символ Баку – Дівоча Вежа; мальовничий пейзаж. 
 Світлини з архіву азербайджанських друзів. 
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Албанською переклав Єтон Келменді 
 
Serhij Dziuba 
 

* * * 
Në përjetësinë e argjendtë palme 
një vajzë e vogël 
kombinezon flokët e saj 
me krehër mbuluar me dritë hëne 
E nuk e sheh fytyrën e saj dhe 
kapriçioz në pasqyrë 
 
Ku është shikimi e saj 
me rrudhat 
nga një grua 
e panjohur. 
 
* * * 
Në një ishull 
disi e largët si lotët Evës, 
përqafon fort 
nga shkëmbinj të bardhë verbuese, 
Ku horizont 
mund të kapet 
nëse nuk rrëzohet në det, 
 
muzika ka gjetur 
një strehë 
për të lindur 
tek një burrë  
dhe grua. 
 
* * * 
Jeto gjatë, 
shkruaj pak 
dhe nuk fajësonë Parajsën 
për bëmat tua. 
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* * * 
Qajnë bukur: 
sytë e saj - 
qërpikët në lot 
tërheqin 
një ylber. 
 
* * * 
folks, 
ju lutem, të qetë - 
nuk mund ta dëgjojë detin. 
 
* * * 
E vjetër, e vjetër 
Qëndron një kitarë rëndë  
në qoshe, 
si një fëmijë. 
 
Tetiana Dziuba 
 

* * * 
Dita nis me zhurmë të stacionit hekurudhor, duke 
U bërë dhe hijet aq kohë sa Trake  
Cila kjo rrugicë e verbër natë andej. 
E cila, përshkohet nga gratë, 
zvogëluar si anna kareninas, 
Kush janë strehimtaret e vetëm problemeve 
deri në agim. 
 
* * * 
Do të heshtë ngjyra e shpresës, 
Nuk do të ketë paqe ngjyra e lumturisë, 
Dhe Molla do të bjerë, e ndarë në dy; 
TIK-ut gjysmat do të hahen nga të dashuruar të lumtur, 
Kush nuk do të vej re Evën qarë prapa degët 
Mallkim i poshtër i saj që lashtë. 
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* * * 
Kripë e kërkuar kohore 
si rërë nga një orë e lashtë, 
ajo djeg, dhimb, irriton 
shkrin dhe pastaj 
Duke u bërë det, 
në të cilin është këndshme të trondësh 
në valët e kujtuara. 
 
Për fat të keq jo për kohë të gjatë, 
sepse njerëzit janë krijesa të tokës, 
dhe deti është i kripës. 
 
* * * 
Princeshat gjithmonë Bien për budallenjë, 
Ra thotë 
urtësi. 
 
* * * 
I telefonoj numrat, të cilët 
nuk i di përmendësh, në kohën 
Kur askush nuk merr në telefon. 
Vetëm atëherë unë mund të dëgjoj mesazhet 
Që gjithmonë doja për ti dëgjuar. 
 

Përktheu nga anglishtja: Jeton Kelmendi, Bruksel 2012 
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Біографії Сергія і Тетяни Дзюби албанською мовою 
 
Serhij Dziuba 

          
                
         Poet ukrainas, novelist, eseist, dramaturg, përkthyes dhe parodist, 
         kritik 
 
           Serhij Dziuba u lind me 20 shtator 1964 në rajonin e Piryatin Poltava 
në Ukrainë. Ai u diplomua në fakultetin e gazetarisë të Universitetit 
Shtetëror të Kievit quajtur pas Taras Shevchenko. Ai ka punuar për gazeta 
të Ukrainës dhe të huaj, revista, radio dhe botues. Ai shërbeu në Ushtri si 
Major. Aktualisht jeton dhe punon në qytetin e Chernigov. Presidenti i 
organizatës shoqëror të gazetarëve, shkrimtarëve dhe studiuesve, "qendra 
intelektuale e Chernigov", kryetari i organizatës së qytetit Chernigov të 
Bashkimit Kombëtar të Gazetarëve të Ukrainës, profesor emeritus tek 
Instituti Lutsk i Zhvillimit Njerëzor në Universitetin “Ukraina”, anëtar i 
Bashkimit Kombëtar të Shkrimtarëve të Ukrainës. 
           Nga 46 libra, si dhe 9 libra për radio, ku gjeti mbështetjen gruas: 
Romancierës gazetarës kritikës dhe letrarës Tatyana Dziuba (sipas 
ekspertëve, kjo është - e vetmja ngjarje e tillë në historinë e letërsisë 
botërore), autore dhe drejtoresh e radios autore e 36 radiodramave të 
luajtura, të cilat luajtën një rol të madh, hartues dhe botuese i 10 
antologjive të poezisë moderne të Ukrainës dhe prozë-përkthyesit në 
gjuhën bjellorusisht, bashkë-autor këngëve. 
  Fitues i shumë çmimeve kombëtare dhe ndërkombëtare. Veprat e Sergei 
Dziuba përkthyer në 60 gjuhë dhe botuar në 32 vende. Ata lexojnë, 
dëgjojnë dhe të kërkoni në libra, gazeta, revista, radio, televizion dhe 
internet më shumë se dy milionë njerëz në mbarë botën. 
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Tetiana Dziuba 

           
          Poet ukrainas, kritik letrar, gazetar 
 
            Tetiana Dziuba (Murzenko) u lind me 19 korrik 1966 në lagjen 
Brusnytsya të fshatit Kitsmanskiy të rajonit Chernivtsi të Ukrainës. Ajo u 
diplomua në fakultetin e gazetarisë të Universitetit Kombëtar Kiev Taras 
Shevchenko dhe post-diplomike  në Institutin e Letërsisë të Akademisë 
Kombëtare të Shkencave të Ukrainës. Doktoraturën e kreu pranë Instituti të 
Gazetarisë të Universitetit Kombëtar Kiev Taras Shevchenko, tani është 
profesoreshë e asociuar. Anëtare e Bashkimit Kombëtar të Shkrimtarëve të 
Ukrainës dhe Bashkimit Kombëtar të Gazetarëve të Ukrainës. 
           Autore e një koleksioni të poezive "Akomodim në atë kohë" (2000), 
librin kërkimin "talentet si një matje e peshës" (2008), monografinë 
shkencore "etja e popullit dhe dëshira e Atdheut. Gazetari e gjysmës së 
dytë të shekullit XIX – e treta e parë e shekullit të njëzetë: një model i 
identitetit kombëtar "(2012), si dhe kritika të shumta letrare dhe botimet 
letrare në gazeta dhe revista periodike dhe revista shkencore. Autore e 
librit antologji poetike moderne ukrainase" Barinjtë e Luleve "(1999) dhe" 
Stacioni CHERNIHIV "(2002), koleksionet e "kafe për engjëjt"(2002, 2004), 
me Serhij Dziuba dhe me kompozitorin Nikolla Zbaratskij ajo shkroi një 
cikël këngësh, përkthyer nga gjuha bjellorusishte. 
           Fitues i shumë çmimeve kombëtare dhe ndërkombëtare. Punimet e 
Tetiana Dziuba janë përkthyer në 60 gjuhë dhe botuar në edicionet e 
Ukrainës dhe të huaj. 
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Келменді Єтон (Бельгія) – албанський поет, прозаїк, драматург, 
публіцист, перекладач. Народився 1978 р. в м. Печ (нині – Косово). Закінчив 
факультет масових комунікацій Пріштінського університету, післядипломну 
освіту здобув у Брюссельському вільному університеті (Бельгія).  

Автор поетичних книг: «Століття обіцянок» (1999), «Поза тишею» 
(2002), «Допоки полудень» (2004), «Подаруй мені трохи батьківщини» 
(2005), «Куди піти» (2007), «Прийди по слідах вітру» (2008), «Час, коли буде 
час» (2009), «Мандри думок» (2010), п’єси «Пані Слово» (2007) та 
публіцистичної книги «Місія ЄС в Косово після проголошення незалежності» 
(2010, США).  

У 2012 році в луцькому видавництві «Твердиня» українською мовою 
побачила світ книга поезій Єтона Келменді «На верхів’ї часу» в перекладі 
Анни Багряної. Взагалі ж, вірші албанського письменника перекладені 22 
мовами світу і опубліковані в міжнародних антологіях та видані окремими 
книгами.  

Поет і журналіст співпрацює з літературно-мистецькими часописами, 
пише статті албанською, англійською, французькою та румунською мовами.  

Єтон Келменді – лауреат  Великої міжнародної премії «SOLENZARA» 
(Париж), Національної премії «Din Mehmet» (Ґакова, 2011), Міжнародної 
літературної премії імені Миколи Гоголя «Тріумф» (Україна, 2013), Малої 
Нобелівської премії – Міжнародної літературної премії імені Людвіга Нобеля 
«Будон» (Удмуртія, 2014).  

Член Асоціації європейських професійних журналістів (Брюссель) та 
Європейської Академії наук, мистецтв і літератури (Париж). У 2012 році став 
академіком Академії наук вищої освіти України – за визначний внесок у 
розбудову українсько-бельгійських та українсько-албанських літературних і 
наукових зв’язків.  

З 1 листопада 2014 року – член Міжнародної літературно-мистецької 
Академії України. Мешкає й працює в Брюсселі (Бельгія). 
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Косово – Батьківщина албанського поета Єтона Келменді.  
Світлини з архіву українського миротворця Максима Праути.  
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Обкладинка книжки Тетяни і Сергія Дзюби «Selected Poems» («Вибрані 
вірші»), яка побачила світ у США англійською та українською мовами (Нью-
Йорк, 2014). В оформленні цієї збірки використано живопис англійського 
художника Едварда Берн-Джонса (1833-1898) і американського митця 
Рокуела Кента (1882-1971) – на обкладинці, та ілюстрації англійського 
художника Артура Рекхема (1867-1939).  
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Англійською переклав Богдан Бойчук 
 
Serhii Dziuba 

 
* * * 

 
On eternity’s silver palm 
a little girl 
combs her hair 
with moonlit comb 
and doesn’t see her face 
in the capricious mirror 
 
where her glance is 
with the wrinkles 
of an unknown 
woman.  
 
 

* * * 
 
On an island 
as distant as Eve’s tears, 
hugged tightly  
by blinding white rocks, 
where the horizon 
could be captured 
if it didn’t run into the sea, 
 
the music found 
a shelter 
to give birth  
to a Man 
and Woman.  
 

 
* * * 

 
Live long, 
write little 
and don’t blame Heaven  
for your sins. 
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* * * 
 
Crying beauty:  
her eye –  
lashes in tears 
attract 
a rainbow. 
 
 

* * * 
 
Folks, 
please, be quiet – 
I cannot hear the sea. 
 
 

* * * 
 
Old, old 
guitar stands heavily 
in the corner, 
like a child.  
 

 
 
На Форумі видавців у Львові 
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Tetiana Dziuba 
 

* * * 
The day departed with the railroad station’s clamor, 
and the shadows became as long as the tracks 
which lead into night’s blind alley. 
They are crossed by women, 
diminished anna kareninas, 
who are sheltered from problems 
only till dawn. 
 

* * * 
There will be silence the color of hope, 
there will be peace the color of happiness, 
and the apple will fall, splitting in two; 
its halves will be eaten by happy lovers, 
who won’t notice the crying Eve behind the branches 
cursing her ancient scurvy.  
 

* * * 
The salt of time seeps 
like sand from an ancient clock, 
it burns, aches, irritates 
and then dissolves 
becoming sea, 
in which it’s pleasant to rock  
on waves of remembrance. 
 
Unfortunately not for long, 
because people are land creatures, 
and the sea is of salt. 
 

* * * 
Princesses always fell for fools, 
says folk 
wisdom. 
 

* * * 
I ring the numbers, which 
I don’t know by heart, at the time 
when nobody picks up the phone. 
Only then I can hear the message 
I always wanted to hear.  

Translated by Bohdan Boychuk, New-York, 2005 
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В оформленні збірки Тетяни і Сергія Дзюби «Selected Poems» («Вибрані 

вірші»), яка побачила світ у США англійською та українською мовами (Нью-
Йорк, 2014 рік), використано графіку видатного англійського художника 
Артура Рекхема (1867-1939). 

На обкладинці – живопис англійського художника Едварда Берн-
Джонса (1833-1898) і американського митця Рокуела Кента (1882-1971).     
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Англійською переклала Люба Ґавур 
 

Serhii Dziuba 
 
And this book is also dedicated to my charming wife, Tanya. She knows for 
what. 

 
A little verse  

about the miraculous palms 
of the petite finch Tetianka 

 
   I will come to you from out of poetry, 
   between palms I will warm the soul 
   all else the snows shall finish writing 
   Now no one can disturb a word. 
 
   If only the gentle fingers would recognize –   
   so balsamic, so Ukrainian   
   Let it be, this tale with the sad finale –   
   even so, still she is as though a child. 
 
   Let the frosts be filled with envy 
   and the new year awaits beyond the fence 
   in a sweet earthly swoon  
   suddenly it is your heart I'll meet. 
 
 

    
 
   На затишному березі красуні Десни  
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Kisses 
(Triptych)  
 
I 

     
Kisses, like morning light   

    scamper across your 
    face, 
    not oriented  
    after the sun, 
    though with their gentle  
    elusiveness  
    they resemble 
    tiny sun  
    bunnies. 
 
    Unfathomably transparent,  
    they crave to  
    grasp, 
    all of you;  
    yet breathless 
    from tenderness, 
    they perform a warm  
    comedic dance  
    inside your healing  
    palms.  
 
    Not reaching the unattainable! 
 

II   
 

    A kiss – hope 
    carries the scent of time, 
    your braids 
    and ardent mouth. 
 
    It aches of seventh heaven 
    and the emeralds 
    of your thoughts. 
 
    Curbing the fervor  
    in a whisper,  
    falling to his knees 
    before the fortress of your 
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    non-love (?) 
    And envies Galactica: 
    her celestial stars 
    slumber as elves 
    having discovered the eternity 
 
    of Supernovas... 
 

III  
 

    Kisses-poets –  
    the greatest utopians: 
    each believes himself  
    the chief and true one 
    for You. 
 
    But their rhymes 
         rhythms 
         and colorings 
    cannot mirror 
    your eyes. 
 
    And when at the edge  
    of your smile  
    God appears, –  
    Kisses-poets –   
    who believe in God, 
    passionately, create 
    Harmony in nirvana. 

 
... So 

     is born 
      the mystery 
       of Life.  
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* * *   

 
    Once I twice 
    entered into one and the same river, 
    in order to forever dissolve in her body. 
    And then, saturated with the Cosmos, 
    upon a  fragile, ruby planet 
    I saw my childhood –   
 
    A dark-haired little boy, 
    who clasped my dreams  
    tightly to his breast. 
 
    “I've returned! Take me back!” 
    my mouth wanted to scream 
    but only stirred in dull muteness 
 
    and cursed in betrayal. 
 
    “You have a crumpled smile 
    and unbearably mature 
    eyes. 
 
    Our planets 
    are thinking about different orbits, 
    I don't want to be with you!” 
 
    resounded my childhood, 
    seating itself at my back 
    and I lost the river, 
    which I had twice entered... 
 
    … Leaving behind simple 
    trampled-upon 
    visions. 
 
    Yet it is very rarely that 
    I am awakened by greetings 
    from the ruby planet.. . 
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    Ballad of a flower   

 
    I craved murkiness, 
      desertion, 
       the desert. 
    And was a familiar animal 
    of despair and weariness. 
    I lay beneath three quilts 
    a shriveled, startled  
               creature. 
    And it was not a paradox –   
    I was freezing. 
    And going mad, like a hundred 
            poets, 
    and could not manage  
    to extract even one thought 
    And called out to Jesus for help 
    And clenched in cupped hands 
    a feeble heart. 
    You became alarmed. 
 
    And awoke as a large 
    flaming Flower 
    in order to come to me 
    and unfold in petals. 
    I wanted warmth, 
           beauty, 
             dreams that come true.  
    And this was no paradox –   
    we drifted to sleep...      
 

 
* * * 

 
The heavenly sky came to the pines. 
Dreamily – to the lovers: 
to bestow blessings. 

 
People seized the sky 
and scraped out its dreams. 
And then – made a hammock. 

 
And crucified it – between the pines. 
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Twin doubles 

 
   I saw us both – she was similar to you, 
   And supposedly myself, only in ten years. 
   As though someone had conjured, or is now conjuring, 
   So that our doubles are appearing here on earth. 
 
   Their paths were intersected by a black cat. 
   Yet how did it come to traverse a beach? 
   And that woman – she was bronzed and ripened so! 
   I saw: he loved – her, and not another. 
 
   He had, it seemed more grayness. 
   And pain – in the eyes, and age – in his gait. 
   Perhaps, he also in the night devoted poems to her: 
   Nor could he betray her, nor lose her in life. 
 
   I saw them both – and was tempted to approach: 
   To only peer – a silent glimpse – somewhere beyond...   
   She cast a glance my way – upon a cloud so white-toothed 
   That now must separate the two of us by rain. 
 
 
     * * *   
 
   In yellowed leaves the autumn saddened, 
   And I was both the lovage and the thyme 
   that caressed your braids, my beloved, 
   in fresh spring sunny rain. 
 
   Somewhere the poplars wept in falling leaves, 
   Bitter blizzards rent the world in shards... 
   Oh, how you kissed away the pain 
   how with your heart you had the power 
   to mend the ice! 
 
   You are gone, while I, a hundred-year old man 
   Shuffled off into the world to suffer... 
   With a rustle of cranes' wings, the summer fades. 
   And autumn. As though eternal. Forever. 
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* * *  

  
When loneliness 
like a glacial coldness 
penetrates me to the bones, 
my enemy arrives. 
I can never in advance 
recognize his face 
and do not know 
how he will be dressed. 

 
Today my enemy 
resembles a medieval 
Prince. He does not mock 
me, does not reproach 
and doesn’t even try 
to weave intrigues, 
But simply proposes 
to engage in a sword fight. 

 
I know that I live 
not at all 
as is desired 
by my enemy, 
for every day I break 
his rules. 
I am weary and don’t want 
to kill him. 

 
But once again I 
do not have a choice: convulsively 
I press with both hands  
the terrible weapon 
and attack first. 
Now we are inseparable 
and his gaze sears  
my skin. 

 
But I make an effort 
to avoid looking into the eyes 
of my enemy – 
I am only interested in 
the sinister music 
of our swords. 
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It subsides only  
for a moment, when 

 
Having lost my balance 
from a heavy blow, 
I ended up on the ground. 
But the enemy was too noble 
to take advantage of  
my vulnerability. 
He waits, until I finally 
come to my senses. 

 
And even assists me 
In getting up. What a man! 
I take pride in my enemy –  
in other circumstances 
we could have become 
the best of friends. 
but now I am still capable 
of killing him. 

 
The main thing is to not become distracted, 
by the lament of the city 
nor the squeaking brakes 
of careless automobiles, 
Nor the vain footsteps of passersby 
should not lead to a 
fatal mistake which 
would cost me my life. 

 
All the more, that here, 
In this strange nook – 
Our duel – 
Is in absolute safety. 
Only my enemy 
knows the way here! 
These embraces of swords 
Exhaust me completely, 

 
And I cannot differentiate 
sweat from blood. 
Yet I must insistently 
continue our dance, 
until the final note 
reverberates. 
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All is well – these duels were 
always insufferably difficult! 
The sword entered me 
calmly and assuredly. 
A few times the earth 
leaned in rendezvous 
and swallowed my face… 
– How are you? Hold on, 
I’ll be there soon. – my wife  
assured me over the telephone.  

 
– Of course, – my enemy 
barely moved his lips. 
Now everything will be different…. 
What do you have in mind? – 
apprehensively through the receiver. 
No, this was not a dream: 
On the floor 
there lay the mutilated body 
of his enemy. 

 
In whom he 
couldn’t 
not recognize 
himself.  
 
 
* * * 
 
The sun smells 
of snow and apples, 
snow and apples 
smell of the sun,      

   someone's life –   
   the promised land, 
   while we – are gypsies.  

 
* * * 

  
What is love? 
It is when there are verses, 
lips and faith 
and one wants to die 
from happiness.  
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* * *   
 

Come inside of me  
with the voice of a wounded 
violin  – 
Here, it is open. 

 
I want to die 
beneath the parasol 
of your pain. 
 

  
* * * 

 
On the bed, beside me 
You – a petite poem, 
like a sunlit bunny. 

 
 

* * *  
 

Everything was flowing, everything was changing, 
and only the woman, who waited, 

                was beauteous. 
 

Strange woman. 
strange man, whom she 
never found, 
waiting fruitlessly.  
 

 
* * * 

 
Amongst the seas and the fishes 
we make love, 
warm and tender, 
for the last time.   

 
Then, we will become 
the sea and the fish 
and we will receive 
other lovers 
from the cold shore.  
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* * * 
 

Roses do not rhyme with sadness: 
It hurts them so! Why are they beautiful? 
And my hands and both of them – left-handed. 
Not to write, that is not to live. Swiftly 

 
The heart disappears. What a pill can contrive! 
And once again – an untouched page… 
Somewhere a beautiful woman suffers, 
For happiness rhymes not with beauty…  

 
Will I expire, then, in the black hole of fate? 
Is not she – my only first one and only? 

 
I wait for you – the last and first rhyme – 
With roses, beauteous from pain... 

 
 
* * *   

 
You disappeared, 
sunlit little girl 
while my fingers 
ardently caress 
the perfect matter 
of your skin. 

 
Look here, I am alongside – 
A manual warm wind. 
Take me and cradle me, 
Like an infant: 
Sunnily I’ll fall asleep, 

 
On your palm, girl… 

  
 
* * *  

 
To appear with the first snow – 
while they wait and leave – 
before they get tired of you: 
for what, for you locals, 
to suffer with the final breath 
of the blessed snow?  
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* * *  

 
I take the most beautiful note – 
silence, which cannot be learned 
by heart 
and do not correspond in time 
with the white linen of your body 
which knows how to kiss 
the purity of such music, 
to delve into it 
for entire centuries 
as though a soul essence. 

 
Then I also endeavor  
to leave behind in memory 
of this room 
my papier-mache, 
so as to recognize you 
as another. 

 
Only we cannot 
Be the silence – 

 
Together: 
I turn off the only thing 
that does not unite me 
with the dusk –    
light, and beside the open window 
I await your 
return. 
 
 

Translated from Ukrainian by Luba Gawur  
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Tetiana Dziuba  
 

Day of Autumn Remembrance 
     
    It flared and burned out,  
    autumn... 
    it departed, 
    shrugging and  
    with a creak 
    of fragile  
    ice  
    on thin windows. 
 
    It grew distant, 
    having sown dead, 
    yellowed leaves –   
    unreal  
    flaming fireflies 
    that beckon 
    not toward warmth 
    but into winter. 
      
    A white, snowy  greyhound 
    has already streaked through, 
    warily listening, sniffing, 
    with his wet 
     chilled tongue touching 
    our hands 
    and faces. 
 
    Yellow maple 
    crosses 
    beneath limpid  
    pools of puddled and 
    petrified crystalline striations –   
    the day of commemorating 
    autumn, 
    the day of unfallen 
    memories... 
 
    While winter, 
    like an ugly duckling 
    that hasn't yet dressed up  
    in its feathers, 
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    attempts endlessly to clamber 
    into the emptied 
    lonesome heart 
    of nature. 
 
    While winter. 
    anticipating its futility  
    banishes from the coat hanger 
    the mid-season coat, 
    and, like an old akin* 
    in the garbled hoarse voice  
    of the winds 
    commences a long chanting 
    song. 
                               __________________________ 
     
    * akin – Kazakh traditional singer 
 

 
The Sea 
 (tryptych) 

 
I       

   
The sea, coiling and whirling sadness in waves, splashed 

 and heaved  
 in a gigantic Medusa. It twisted and twirled, injured 
  against the shoreline, buried by the strewn pebbles  
 that like a roller smoothed out the strange work 
 of aquatic forces. The sea – alive and salty, like blood, 
 rocked the sated mosquitoes – reddish buoys.   
 

Along the shoreline, as though fish-scales congealing  
 in air, women glinted alluringly. Palm leaves,  
 like cheap hand-fans, exchanged whispers 
 with parchment  rustles. And I sympathized with the    
 fish that was swimming back to Turkey. Nostalgia – it's a terrible thing. 
 

II  
 
The sea roared and resounded in diverse chords, repeating the truth   

 that people cannot comprehend. Rain delineated  
 the space – the velvet season. Insistently attempting to  
 win admiration, the window displays of the shop “Colonial goods”, 
 and proud parasols hoisted aloft in satisfaction. 
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Only the sea declined affectation, resisted cunning. It was   

 indifferent. The end of the wave became 
 a white-toothed smile in answer to the smiles 
 of the augurs.  
 

III  
 
Aivazovsky* belonged to the chosen and blessed –   

 He held in trust the temper of the sea.  
 
 He swam away. His gaze, as though a plane within an air hole, 
 breaks through in the water's depths. From time to time, 
 the sea hunches over, but does not regenerate  
 with a colossal surf, the wave retreats from the shore. 
 Seagulls, forever mesmerized by the sea, 
 recollect the time when the wave was 
 tranquil and wise, like a dolphin.  
 
 The expression color of a “sea wave” –   
 is offensive for in this color 
 are all the shades. 
 ______________________________________________ 
 * World-renowned painter of Armenian descent living and working in 
Crimea, most famous for his seascapes, which constitute more than half of his 
paintings. Ivan Aivazovsky is widely considered as one of the greatest seascape 
painters of all times. 
 

 .  
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Triptych  
 

I   
  All wanderings – are not longer than mantras. 
  Within a mollusk in green ports  
  oscillates the northerly, while tomorrow –   
  a bird pierced by a ray of light.   
 
  Upon a cliff, a stony, dampened sacramental mantle,  
  with the screeching of breathless seagulls 
  An instant. The reckoning, like a thread – cut off. 
  Khazarian coins for tea 
 
  Shall scorch the road of the Kimmerii.   
  Words crawl into seashells –   
  And in the East, unyielding, glows  
  the lost khaganian dagger 
  In the constellation of lost souls. 
 

II   
I am, perhaps, from Anatolia, anatoliyivna. 

  By an amulet, via third skin, Tania, 
  shall I become one cast beyond the fringes 
  or the essence of the altar? 
 
  In a pagan tongue, with pre-faith trust, 
  (they are gathering firewood, and the sky is  
  chromatic with spectral pink streaks)  
  I fall to my knees – why from the south –   
  the returning beloved –   
  were torched? 
 

III   
  Figures overgrown with evergreen.  
  Their bodies filled with living sap-flow. 
  Mummify the surrounding silence with a shot, 
  From twine, string coral beads... 
 
  And I myself I shall appear alone,  
  sorcering slave-girl-branka,  
  on the feast of your rite of kalyta  
  when with a wound red on the brow bone 
  A wilted brain shall wipe worlds away.  
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* * * 
 
The director will hammer the coin 

  upon the stage 
  and once again 
  commences 
  the theater season. 
 
  When abruptly 
  something goes awry 
  in the script. 
  The production of the Almighty, 
  where always there ruled: 
  You in the audience hall 
  I upon the stage 
  and precisely to the opposite. 
  No more will we be divided by the footlit ramp 
  of life circumstances... 
 
  We will not begin to alarm the shadows 
  of the classics, 
  you  
  will not call me by the name 
  Ophelia, 
  But from notes and letters 
  will compose a simple name, 
  to hear within it 
  a hidden music. 
 
  I will play for you my youth, 
  you will play for me your loyalty 
  Four times nature will touch up and tinge over 
  the decorations... 
 
  Afterward there will remain letters, 
  like tickets for an old, 
  cast-from-the-repertoire 
  show, 
  photos, as unused 
  posters, 
  ruddy snow, trodden-upon pain, 
  a ramp and a bit more time, 
 
  before we will be forever divided 
  by the curtain.  
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* * * 
 
You will remain only a railroad station scene  
at the precarious shelters of my life,  

  where a white gypsy in a black hall 
  cradles the fate of a wistful child. 
 
  You are just an image, wavering and flimsy  
  in the temple of farewells and yesterday's tea 
  you are a sign of the return of a mad race 
  which I avoided (or am still avoiding?) 
 
  Somewhere faithfulness and faith entwined at the roots. 
  There is no exit from the circle of magical rings. 
  And this pattern – in spectral shadows, 
  As though a tattoo etched on the body of an Indian-gaucho. 

         
  Is milady's flower, purified by pain, 
  upon the damp plank of illusory wellsprings 
  damming up the thirst of our love, the Golem*, 
  and light – the yearning of unseeing pupils.  
  ___________________________________ 
 
  * Golem – an artificial being, who, in contrast to a mythical being, is 
not created from clay, but is the result of the human mind and work ( fantastical, 
hyperbolic depiction of the search for such a creature by alchemists and 
cabbalists). In the household of his “creator,” the Golem performs a variety of 
difficult tasks – a reflection of the dream that in this manner, a person may be 
liberated for the sake of creativity. Emerging from submission, he becomes 
grotesque and unmanageable. 
 

 
    Під дощем (м. Баутцен, Німеччина, 2015) 
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* * *  

 
The time of poetry is passing 

  In autumn leaves the lines 
  convey the bitterness of maple. 
  The time of poetry is passing 
  Now comes the time for rain. 
  Dense heavy sullen skies  
  cloud thoughts, 
  no longer glisten the lights of dreams. 
  Upon the fiery auburn autumn, 
  hopes beam in burnished flares. 
  And words, cast in rhymes, 
  perhaps in closing, 
  fly off on wings of cranes  
  toward foreign dawnings. 
  The season of the rains erodes 
  the lines and stanzas and  
  washes them away. 
 

 
 

* * *    
 

The wind minces leaves into tobacco, 
chimneys are burning hand-rolled smokes. 
Destiny’s rain appears, like a river loach, 
The rain – white beads – above.  

 
The geese and swans have carried away  
Your brocade vestments to 
The land of their tales. 
Without a dowry, autumn, how could you? 
Wet petals… lost without a trace, 

 
And like a gypsy’s, shoulders shake, 
And the year grants a final role. 
Queen, in antiquated apparel. 
Where pray tell, is your undressed king?   
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* * *  
  

the earth is in a crust  
of decaying faded frosts 
in prescient anticipation 
of new reincarnations  
the prim trousseau 
of immaculate virgins 
unraveled at its seams 
for dancing spring graces 

 
stars decant chlorophyll in green quivers 
tremulously green-braided, green-eyed 
and fingers dipped in brilliant green tremors, vibrating 
and the mouth’s drimba and traces of baroque 

 
the instant – hesitant 
as though a dance – greendragondance 
the castle green with silence saturated  
behind the lashes curtained with alarm 

 
 
* * *   

 
The snow is patchy – the snowstorm’s obedient son.  
The sled runners – half-smiles. 
From a round planet we rode into the sky. 
Of course, white angels – a bit like children. 

 
And the sun like a ruddy puppy, flung itself behind us. 
And lips from laughter melted in bloodstreams. 
When this winter day quickly thaws – 
Someone will only lose a mitten… 

 
Did fate glow for us, did the star of the vertep 
Throughout the overcoated weekdays  
Become the steadfast order? 
… don’t shun the stiffened amongst the steppes 
Stone babas of unspent dreams.  

 
The snow is patchy – the snowstorm’s obedient son.  
The blades of the sled – half-smiles. 
From a round planet we rode into the sky. 
Of course, white angels – a bit like children.  
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Accommodation of time 

For the artist Serhii Poliak, 
     Who did not live to his 19th birthday  
 
The greyhounds have scattered, the dwarves have grown  weary, 
And this yellowed snowy batiste lingers 
Seeps in the palm, stubbornly and unmistakably, 
scorching the fingers of abbesses, 
 
Sculpted  by the park, scattered in the city 
On this easel, El Greco remains,  
Where a carnival compresses by the content,   
Of what will happen tomorrow.  Not far 
 
An arm and a glance, and the last, the third, 
A path among the asphalt of deceptions, 
They hid in his self-portraits, 
With the eyes and pallor of the dead. 
 
On the skin of masks and lacquered faces 
Yellowing snow, on the unvanquished stained glass images, 
And our cost – two apples, forsake 
The pastel tones for history’s deserts. 
 
Somewhere on the paintings he arrived at the day, 
To wrinkles, to the conclusive fragment. 
There it’s only starlit, and nonetheless, there’s stubble, 
There – it’s simply moonlit in winters of Risorgimento. 
 

 
No men nescio 
 

To be an apartmentrenter of abandoned caves, shells, honeycombs, cells of this 
city. To leave imprints of your body in soft armchairs, marks on the floor and 
clammy clay, to generate images, each time accentuating your own power to 
vanish. To sense your physical presence in overcrowded commuter trains. To 
peruse the cave paintings within mirrors, one’s own image in alien canvases. To 
clone mornings-days-evenings-nights, until there appears the ability to refrain from 
leaving impressions on glass, traces in the snow, breath on the mirror.  
 

 
 
 



 55 

* * * 
 
The silver fur, a costly prey for Monomakh 
Where, my friend, there is no faith – there is no fright. 
The snows lay down, uneven, white – prophetic psalms. 
Where, my friend, there is no light – unseen is the night. 
 
The third roosters will peck at the dawn with fire and screeching. 
Fear not the living, fear God and countless dreams.  
With a drowned bell the autumn echoed in the desert unseeing: 
“All pathways, bent and ailing - let me fold and once more spread, 
 
All steps, pale and uncertain, like anemia,  
I’ll gather together with yesterday’s snow – and grow mute.” 
It seemed autumn would never depart from my heart  
While the calendar foretells something other: a meeting with Mykola. 
 

Salome 
 
In whom will you confide, where will you go in a whirl, in dance? 
Blue blood of linen on white garments scattered perchance 
The question eternal:  Whither thou goest?  
The head of John – on a platter. 
 
Dance, Salome, for blood – is not water, 
From it the neurons inebriate. 
Dance, Salome, for you are young 
And have not yet known to intoxicate. 
 
Timpani. Stepping is slippery and dubious… 
It is crimson. For the snow and for unfounded sadness  
For the feasts in school now on weekends  
Resonant, like the “Clarinets” of  Tychyna. 
 
Only do not become of your brother the guardian shielding,” 
I beg. The scales shook, 
And the veils seductively quivered, 
Like your, Salome, waist yielding  
And barely bloodied fingers, a-wielding.  
 
And the timpanis were drumming and he did not hear 
Had he swelled into a barkeep for refugee drifters 
And who shall I be when the rains meet me near: 
A platter, a head or a dance shape-shifter? 
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And who will advise you and where will you go? 
It’s so good, even the enemy pities. 
From country to country, from border to border 
The unstoppable dance of Salome. 
 

* * * 
 
chorales of autumn on the street of the November Uprising 
the twilight of Europe the flavor of coffee 
the residence of the mouse monarch 
(the ancestors of the Lviv mice registered  
here back during the time of Poland and Austria) 
who can in no fashion be hunted down by the stone lions 
our meeting is random a rainbow at the sky’s edge 
my solitude with roses forged beneath fingernails 
here clocks stop and weary atlantas and caryatids 
unable to support antiquity 
beside the severe, stern church of the bernardines 
your smile on my palm 
a breath of autumn in the august freshness 
a few centuries – crumbs pecked by the pigeons 
 
only why, like esotericists 
from far off sense a witch, 
do I intuit a nearby separation 
 

Translated from Ukrainian by Luba Gawur    
 

 
 
Велика Британія, Лондон, 2015 рік 
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Serhii Dziuba 

          
        Ukrainian poet, novelist, essayist, playwright, translator, parodist, and critic. 

President of the International Ukrainian Literary and Art Academy. 
           

Serhii Dziuba was born on September 20, 1964 in Piryatin, Poltava Region 
(Ukraine). He graduated from the Faculty of Journalism of Taras Shevchenko Kyiv 
State University, worked for Ukrainian and foreign newspapers, magazines and 
radio stations, and served in the Army.  
  Dziuba currently lives and works in the city of Chernihiv, Ukraine. He is 
President of the local organization of journalists, writers and literary critics, 
"Chernihiv Intellectual Center." Dziuba is also the chairman of the Chernihiv 
branch of the Ukrainian National Union of Journalists, an honored professor at the 
Lutsk Institute of Human Development of the "Ukraine" University, and a member 
of the Ukrainian National Union of Writers.  
          His 55 books and 9 audio-books are dedicated to his wife Tetiana Dziuba, a 
novelist, journalist and literary critic. According to literary critics, there are no 
other such examples in the history of world literature.  
  Dziuba was the author, director and leading actor of 36 radio plays. He has 
compiled and published 10 anthologies of modern Ukrainian poetry and prose, 
translated from Belarusian, and co-authored a number of songs. 

Dziuba is the winner of many international and national awards. His works 
have been translated into 60 languages, published in 32 countries, mentioned in 
numerous books, newspapers, magazines, radio and TV programs as well as on the 
Internet; the international audience has totaled to more than two million people.  

Dziuba is the president of the International Academy of Literature and Arts. 
His books have been presented in the United States, Britain, Poland, and 
Kazakhstan. In 2015, his books will be published in France, Sweden, and Bulgaria. 
Dziuba has been awarded international literary prizes in Ukraine, England, 
Germany, Canada, Bulgaria, Russia, Belarus, Kazakhstan, Australia, and 
Macedonia. He is a member of literary academies of Bulgaria, Macedonia, and 
Udmurtia.  

E-mail: sergiydzuba@yandex.ru  
Phone: 096-7505686; (0462) 601-804. 
Address: Serhii Dziuba, Central Post Office, PO Box 68, Chernihiv, Ukraine, 14000. 

(Адреса: Дзюба Сергій Вікторович, Головпошта, а/с 68, м. Чернігів, Україна, 14000).            
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Tetiana Dziuba 

           
           Ukrainian poet, literary critic, journalist 
 
           Tetiana Dziuba (Murzenko) was born on July 19, 1966 in the village of 
Brusnytsya, Kitsmanskiy district of Chernivtsi Region (Ukraine). She is a graduate 
of the Journalism faculty of Kyiv National University, as well as a graduate of the 
pre-doctoral School of the Institute of Literature of the Ukrainian National 
Academy of Sciences. She is a doctoral student at the Journalism Institute of Kyiv 
National University, and a Ph.D., Associate Professor.            
 Tetiana Dziuba is a member of the Ukrainian National Union of Writers and 
Ukrainian National Union of Journalists. 
          She is the author of a collection of poetry, “Accommodation of time" (2000), 
a book of literary research, “Talent as a measure of weight" (2008), the 
monograph "The thirst of the people and the desire of the Fatherland. Journalism 
of the second half of the XIX – first third of the twentieth century: a model of 
national identity "(2012), as well as numerous literary critical and literary 
publications in newspapers and magazines, periodicals and scientific journals. 
Also, she is the creator and author of the modern Ukrainian poetry anthologies, 
"The shepherds of the Flowers” (1999) and "Chernihiv Station" (2002), and the 
poetry collection "Coffee for the Angels" (2002, 2004).  
 Together with Serhii Dziuba and composer Nicholas Zbaratskii, she has 
written a cycle of songs. She also translates from the Belarusian language. 
          Tetiana Dziuba is the winner of many international and national awards. Her 
works have been translated into 60 languages and published in Ukrainian and 
foreign editions. 

Books Tetiana Dziuba came to the United States, Poland and Kazakhstan. In 
2015, the book will be launched in France, Sweden and Bulgaria.  

International literary prizes awarded in Ukraine, Germany, Bulgaria, Russia, 
Belarus, Kazakhstan and Macedonia.  
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Бойчук Богдан (США) – поет, прозаїк, перекладач, літературний 
критик. Народився 11 жовтня 1927 року в селі Бертники, на Тернопільщині. 
В 1944 році, при відступі, німці схопили його й забрали до Німеччини на 
примусові роботи. Після війни перебував у таборі переміщених осіб (Ді-Пі) в 
місті Ашаффенбурґ, де й закінчив середню освіту в таборовій гімназії. У 
1949-му році переїхав до США і оселився в Нью-Йорку. Згодом у нього 
виявили туберкульоз, тож три роки провів у санаторії в горах.  

Саме там глибше познайомився з літературою і почав писати вірші. У 
1957 р. закінчив студії з електроніки, відтак працював інженером до 1992-го. 
Від початку 50-тих років активно включився в українське літературне життя. 
Пише і видає чудові збірки поезій, драматичні твори, прозу, переклади 
українською – з англійської, іспанської й російської мов, і з української – на 
англійську. Проявляє себе і як літературознавець та літературний критик, 
опублікувавши широку низку статей, рецензій, передмов. Упорядковує і 
редагує дві поважні антології української поезії, мемуарів тощо.  

Богдан Бойчук – один зі співзасновників легендарної Нью-Йоркської 
Групи, був співредактором річника цієї ж Групи «Нові Поезії» (1959-1971), 
засновником і головним редактором нью-йорксько – київського літературно-
мистецького щоквартальника «Світо-вид» (1990-1999). У 1961-1973 роках 
працював як літературний редактор журналу «Сучасність» (Мюнхен, 
Німеччина). Член Національної спілки письменників України. Лауреат 
міжнародних літературних премій. Нині мешкає в Ґлен-Спеї (США) та Києві. 
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Ґавур Люба (США) – письменниця, перекладач. Народилася 1957 

року в Клівленді (Огайо, США), куди у 1949-му емігрували її батьки, 
повоєнні втікачі. Вищу освіту – магістра в галузі слов’янських мов – 
отримала в Кент Стейт Університеті та в Торонтському університеті. Пізніше 
в Кентському університеті здобула спеціальність магістра з бібліотекарства. 
Жила і працювала в Торонто, Нью-Йорку, Празі, Києві. Нині мешкає у Кенті 
(Огайо).  Пише поезії англійською та українською мовами. Перекладає з 
англійської українською і навпаки. Публікувалася в багатьох друкованих та 
інтернет-виданнях, зокрема в українських журналах «Сучасність», «Кур’єр 
Кривбасу», «Золота пектораль», американській газеті «Casper Star Tribune», 
польсько-англійському часописі «deKadentzya», канадському журналі «Порт-
Фоліо». Лауреат міжнародних літературних премій імені Миколи Гоголя та 
Пантелеймона Куліша (Україна). Член Міжнародної літературно-мистецької 
Академії України. 
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Посприяли: 
 

 
 
Стех Марко-Роберт (Канада) – літературознавець, письменник. 

Народився в Любліні (Польща). З 1982 р. живе в Канаді. Доктор славістики 
(завершив докторантуру в Торонтському університеті дисертацією про 
драматургію Миколи Куліша). Директор Видавництва Канадського інституту 
українських студій. Викладає українську культуру та історію у Йоркському 
університеті (Торонто).  

Автор роману «Голос» (2005), оповідань та п’єс.; упорядник книги 
вибраних творів Ігоря Костецького «Тобі належить цілий світ» (2005). Автор 
численних літературознавчих праць (зокрема про  Миколу Куліша, Ігоря 
Костецького, Емму Андієвську). В 2011-му став автором і ведучим циклу 
телепередач «Очима культури», присвячених маловідомим українським 
діячам культури.  

Лауреат Міжнародної літературної премії імені М. Гоголя «Тріумф» 
(2009). Член Міжнародної літературно-мистецької Академії України (з 2014 
року). 
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Жукова Олена (Канада) – письменниця, сценарист, кінокритик. 

Народилася 31 травня 1957 року 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, Спілки 
письменників Росії, Міжнародної літературно-мистецької Академії України, 
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. 
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Співак Михайло (Канада) – 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. Член Міжнародної літературно-мистецької 
Академії України.  

 

 
 
Блехман Михайло (Канада) – письменник, перекладач, науковець. 

Народився в Україні. Нині мешкає в Монреалі. Кандидат філологічних наук 
(лінгвіст, філолог). Редагує популярний інтернет-альманах «Порт-Фоліо» 
(Канада). Пише прозу (автор романів «Відображення» і «Римські цифри» , 
збірки оповідань українською мовою «Час збирати метафори») та п’єси. 
Публікується в журналах, альманахах, антологіях та збірниках в Україні, 
Канаді, США, Німеччині, Росії. Член Міжнародної літературно-мистецької 
Академії України. Лауреат міжнародних премій ім. М. Гоголя та П. Куліша. 
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Палій Ліда (Канада) – українська письменниця, художниця, 

мистецтвознавець, перекладач, археолог, мандрівник. Народилася в 1926 році 
у м. Стрий (нині Львівська обл.). Дитинство провела у Львові, під час другої 
світової війни виїхала з батьками на Захід. Оселилася в Торонто (Канада), де 
й завершила студії в Онтарійському коледжі мистецтв (1953), а згодом – у 
відділі антропології при Торонтському університеті (1967). Вільно володіє 
українською, англійською, німецькою та польською мовами. Автор книг 
«Мандрівки в часі й просторі», «Дивовижні птиці», «Світла на воді», «Сон-
країна», «Сторонами йшла гроза», «Дні смутку» та ін. Член Національної 
спілки письменників України. Лауреат міжнародних премій.  

 

 
 
Ревакович Марія (США) – письменниця, науковець, перекладач, 

літературний критик, член Нью-Йоркської Групи. Народилася 1960 року в 
українській родині у Польщі. Навчалася на факультеті української філології 
Варшавського університету. Емігрувала до Італії, отримувала освіту в Канаді 
та США. Здобула ступінь доктора філософії в Торонтському університеті 
(2001). Нині мешкає в Нью-Йорку. Член Національної спілки письменників 
України. Разом із Богданом Бойчуком була співзасновником і співредактором 
літературно-мистецького журналу «Світо-вид». Автор поетичних книг «З 
мішка мандрівника», «Шепотіння, шепотіння», «М’яке Е», «Зелений дах»… 
Лауреат міжнародних премій.  
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Річ Віра (Великобританія) – англійська письменниця,  перекладач 

української та білоруської літератури англійською мовою. Народилася 24 
квітня 1936 року в Лондоні. Була засновником часопису «Розмаїття. Часопис  
новітньої поезії», секретарем Англо-Українського Товариства в Лондоні. 
Авторка поетичних книг «Outlines», «Portents and Images», збірки перекладів 
віршів Тараса Шевченка «Song out of Darkness». Протягом усього життя  
(починаючи з 1961 року, до самої смерті в 2009-му) перекладала творчість 
Тараса Шевченка («Кобзар» перекладено повністю), Івана Франка, Лесі 
Українки та інших українських письменників. Авторка близько сотні статей 
про українську літературу в англомовних журналах. Лауреат премії НСПУ 
імені Івана Франка (1997). Нагороджена орденом Княгині Ольги (2006).  

 

 
 
Ткач Олександра (Богуславець Леся) (Австралія) – меценат, 

письменниця, журналіст. Народилася 1931 року в м. Зіньків Полтавської 
області. Навчалася в Німеччині та Австралії. Живе і працює в Австралії. 
Очолює український відділ державної радіостанції С. Б. С. в Мельбурні. Член 
Національної спілки письменників України. Автор книг: «Який Сава, така й 
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слава», «На прощу до рідної землі», «Від Находки до Чернівців», «Моя 
австралійська кума», «За рідним краєм і в раю скучно»  та ін. Друкується в 
українських, австралійських та канадських часописах. Олександра Ткач – 
донька Дмитра Нитченка – відомого письменника, журналіста, літературного 
критика, педагога, мецената, видавця і популяризатора творів українських 
авторів, особливо замовчуваних за радянських часів. Олександра та її сестра 
Галина виконали заповіт свого батька – разом із Лігою українських меценатів 
заснували премію імені Дмитра Нитченка, якою щороку в Києві урочисто 
нагороджують подвижників українського слова. 

 
 

 
 
Яцик Петро (Канада) – видатний український меценат. Народився 

7 липня 1921 року на Львівщині. У 1944-му виїхав на Захід, проживав у 
Німеччині. З 1949-го до смерті в 2001 році мешкав у Канаді, був президентом 
будівельної фірми, фундатором Міжнародного благодійного фонду «Ліга 
українських меценатів». Сума його пожертв для українських інституцій в 
західному світі перевищує 16 мільйонів доларів. За багатолітню меценатську 
діяльність нагороджений Почесною відзнакою Президента України (1996), а 
до свого 80-ліття – орденом князя Ярослава Мудрого. Лауреат Міжнародної 
літературної премії імені Миколи Гоголя «Тріумф» (1998). Міжнародному 
конкурсу знавців української мови, меценатом якого був П. Яцик, надано 
його ім’я. 
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Лондон. Музей найліпшого детектива Шерлока Холмса. 
 

       
Книжки Тетяни і Сергія Дзюби вийшли в Лондоні та Нью-Йорку.   
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Канадське місто Торонто, у якому мешкають справжні друзі України 
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Арабською переклала Кацярина Панасюк 
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Панасюк Кацярина (Білорусь) – перекладач, науковець, педагог. 
Народилася у 1988 році в Бресті. У 2010-му закінчила Мінський державний 
лінгвістичний університет (отримавши диплом перекладача з англійської та 
арабської), а наступного року – магістратуру за спеціальністю порівняльно-
історичне, типологічне і зіставне мовознавство. З 2010-го працює викладачем 
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арабської мови в Мінському державному лінгвістичному університеті. 
Перекладає з англійської та арабської і навпаки. Член Міжнародної 
літературно-мистецької Академії України.  
 

Літературний редактор перекладу: 
 

 
 
Аззаві Абдельваххаб (Сирія) – арабський поет і перекладач. 

Народився у 1981 році в Дамаску (Сирія). Нині 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, 
зокрема «Молоді європейські та середземноморські 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, «Мозаїка облоги», надрукована в Бейруті (Ліван) у 
грудні 2013 року (фрагменти оприлюднені в газеті «Аль-Нахар»). До неї 
ввійшли щоденники, 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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Посприяв: 
 

 
 
Аль-Хузай Омар (Ірак) – науковець, перекладач. Народився в 1977 

році. Закінчив лінгвістичний коледж Багдадського університету, де зараз 
працює викладачем перської мови. Автор монографії «Перські прислів'я і 
їхній переклад арабською». Член Міжнародної літературно-мистецької 
Академії України.   
 

 
 
Учасники Міжнародного фестивалю поезії та верхньолужицької культури 
біля пам’ятника Кирилу і Мефодію (м. Баутцен, Німеччина, 2015). 
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Арабською переклав Абдельваххаб Аззаві 
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Сирія. Глиняна табличка з архіву Ебли.  
 
 



 82 

 
 

Сирія. Римський театр у Босрі.  
 

 
 

Сирія. Місто Алеппо.  
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Герої матеріалу Сергія Дзюби «Невідомий Ірак» –  
український миротворець Андрій Антонюк і арабська дівчинка Бітуль. 
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Рідні Сергія Дзюби – Вадим і Оля – в Об’єднаних Арабських Еміратах.  
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Дубай (Обєднані Арабські Емірати). Шосе шейха Зайда. 

 
Форт Аль-Фахіді збудований у 1799 році. 
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Африканською мовою бамбара (Малі) переклав Ба Амаду 
Сергій Дзюба 
  
                 * * * 
wari djè teguè kan  
deni fitini ya yèrè ladiè ka kungolo labèn 
o dunkare djinè man kan, deni ko a be a yèrè ladiè 
o yoro la a ma a nièda ye 
dunkare kan a akili ani yoro wali musso do 

 
* * *  

kokodji kan, 
kokodji mi kan dian i ba fo an ba Awo nièdji  
o kèrè fè koulou dièman dogolé o kan tiogodolan  
tiogomi i be çe ki pan ka kabakolo minè 
ni kabakolo ma boli ka ta kokodji la 
o koro i yé donkili soro, wala sa ka tiè ni musso ka dan  
 

* * * 
aw yé balo kossobè 
 Aw yé dobô sèbèni la 
Aw yé aw ma bo kabakolo djurumun la 
 

* * * 
nièdji njuma: 
oh yé nièdji yé, 
mun be bo nièchi la 
Ka diarabi kabakolo la 

* * * 
mogo uw  
né bè aw deli, a ye dobô mankan la 
N'tolo te kokodji mankan na 
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* * * 
goni wo la 
ki djo o kan inafô dén fitini  
o ko ka guèlèn 
 

Тетяна Дзюба 
 
* * * 

kile bina chichi kulu dioyoro la a na mankan 
dibi doña ani dibi dianyara i ba fo chichi kulu tèmè sira  
Kan tigui ouw ta do ou be moun kè o chou 
ouw ni musso kun be ka ben 
Ana Karina ka gnow sussu musso 
musso munum ni toro wuli la ka bo u kan 
yanni fadjiri tiè 

 
* * * 

djigui tiguè ani mankun be na 
hèrè be na 
yiridén be bo ka bi, a be yèrèkè fila ye 
kanukèlè be fankelé dunw   
i ali ulu akili te Awa nièdji toye  
sabula barika te a fari la, a tun be fè ka dumini kè 

 
* * * 

waguati bè bo koko la 
inafo folo folô tiéntién 
tassuma be bô, djenini be ka. 
o kofo, yèlèma bekè ka dji bo 
o fana bi nièchi kokodji ma 
o doné kokodji la, o be don kè. 
ah kèra guèlèya ye, barça o tina mè, 
barça mogow be balo dugu kolo kan, 
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kokodji be yoro mina, koko be yeno. 
 
* * * 

dugu tigui dén mousso kelén be iba fô mogo munun  ma lamara –   
mogo ma djigui néouw ka kouma do. 
 

* * * 
m’be wele li ke nèguè djuru kan 
 nèguè djuru sira munuw be ne akili la 
Waguati la, waguati mi moguo te nèguè djuru ta 
 o tuma la nèguè djuru kan Ibe ce ka  fen me,  
fen mi i ku be fe ka mè amena 
 
 

 
 

Амаду Ба (Малі) – перекладач. Народився в африканському місті 
Маркала 1 грудня 1990 року. Закінчив Російський університет Дружби 
народів. Перекладає африканською мовою бамбара, якою спілкуються в 
державі Малі.  
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Ліберія. Справа – видатний український миротворець  
Сергій Шаповалов – герой матеріалу Сергія Дзюби.  
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Башкирською переклав Марсель Салімов  
 

Сергей Дзюба  
 

* * * 
(«На  сріблястій долоні вічності») 
 

Мəңгелектең көмөштəй усында 
бəлəкəй ҡыҙ 
ай тарағы менəн 
сəсен тарай, 
тик талымһаҡ көҙгөлə  
күрмəй үҙенең йөҙөн: 
 
Унда уның ҡарашы   
Һəм ят Ҡатын битендəге 
йыйырсыҡтар. 
 

* * * 
(«На  острові…») 
 

Горизонтты, 
əгəр диңгеҙгə ҡасмаһа, 
тотоп алырлыҡ итеп, 
аҡ ҡаялар ҡосағына 
Еваның күҙ йəше кеүек 
ҡыҫылған утрауҙа, 
бик алыҫта, 
 
ҡулай урын тапты 
илаһи көй –  
Ир менəн 
Ҡатынды 
доньяға яратыр өсөн. 
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* * * 
(«Живіть довго…») 
 

Оҙаҡ йəшəгеҙ, 
аҙ яҙығыҙ 
һəм ғəйеплəмəгеҙ Күкте 
гонаһтарҙа. 
 

* * * 
(«Заплакана красуня…») 

 
Илаған сибəркəй: 
керпектəре 
күҙ йəштəре менəн  
йəйғорҙо сихырланы. 
 

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

Кешелəр, 
зинһар, шауламағыҙ – 
диңгеҙ шауы ишетелмəй. 
 

 
* * * 
(«В кутку  гітара…») 
 

Иҫке гитараға 
мөйөштə, 
бала һымаҡ, 
баҫып тороуы ауыр. 
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Татьяна Дзюба  
 

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

Вокзал шау-шыуында көн кискə ауышты – 
Төн тупигына илтеүсе рельстар кеүек,  
Күлəгəлəр оҙонайҙы. 
Уларҙы киҫеп үтəлəр 
Бары таңға саҡлы ғына 
Мəшəҡəттəрҙəн арынған 
Ваҡ анна карениналар. 
 

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

Булыр өмөт төҫөнөң дə тынлығы, 
Булыр бəхет төҫөнөң тыныслығы, 
Урталай бүленеп алма төшөр ҙə, 
Бəхетле ғашиҡтар уны ашап ҡуйыр, 
Ағас артында, күптəнге авитаминозын ҡарғап, 
Илап торған Еваны ла күрмəҫ улар. 
 

* * * 
(«Час просочується сіллю…») 
 

Боронғо сəғəттəн ҡойолған ҡом шикелле, 
Ваҡыт һарҡый тоҙ булып, 
 
Яндыра ул, көйҙөрə, əрнетə ул. 
Ə унан һуң алыҫлаша – эрей ҙə  
Диңгеҙгə əүерелə, 
Хəтирəлəр тулҡынында 
Ҡалай рəхəт тирбəлеүе.  
 
Ҡыҙғаныс тик шуныһы – оҙаҡ түгел, 
Сөнки кешелəр йəшəй бит ҡоро ерҙə, 
Ə унда диңгеҙ – тоҙ… 
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* * * 
(«Королівни завше діставались дурням…») 
 

Батша ҡыҙҙары гелəн алйоттарға элəгə, – 
тип инандыра халыҡ  
аҡылы. 
 

* * * 
(«Дзвоню по телефонах…») 
 

Трубканы бер кем дə алмаған саҡта 
Яттан белгəн номерҙарға 
Шылтыратам. 
Фəҡəт шунда ғына ишетергə мөмкин 
Бик-бик күптəн ишетергə телəгəнде. 

 
 

Салімов Марсель (Башкортостан) – башкирський гуморист, 
прозаїк, поет, журналіст, громадський діяч. Тридцять років працював 
головний редактором башкирського сатиричного журналу «Хенек» («Вила»). 
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), Сергія Михалкова (Росія). Нагороджений орденом Дружби. 
Член Міжнародної літературно-мистецької Академії України. 
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Бенгальською мовою переклав Ашис Санйал 
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Санйал Ашис (Індія) – генеральний секретар Асоціації індійських 

письменників. Народився в 1938 році у Майменсінгху (Бангладеш). 
Внаслідок розподілу країни потрапив до Калькутти, де й отримав освіту. У 
1968-му організував першу загальноіндійську поетичну  конференцію у 
Калькутті, видав англомовний збірник «Бенгальська література». Організував 
перший семінар поетів із країн Південноазійської асоціації регіонального 
співробітництва (SAARC), який відбувся у 1988 році в Калькутті (SAARC 
створена в 1985 р., до неї входять: Бангладеш, Бутан, Індія, Мальдівські 
острови, Непал, Пакистан та Шрі Ланка).  

Ашис Санйал – активний учасник течії «Нове бачення» у сучасній 
індійській літературі.  За свою книгу «Зараз Татхагата» («Ekhon Tathagata») 
нагороджений престижною премією Кала Бхараті як найкращий поет 1988 
року. Також у 1988-му індійський уряд оголосив Санйала Національним 
Поетом року. Письменник видав 138 книг – англійською та бенгальською, а 
його твори перекладені багатьма іноземними мовами і мовами Індії. Також 
Ашис Санйал – президент міжнародного поетичного фестивалю за участю 
відомих письменників з усього світу, який щороку проводиться в Індії.  Член 
Міжнародної літературно-мистецької Академії України. 
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Білоруською переклала Лілія Бондаревич (Черненко) 
 

Сергій Дзюба 
 
  * * * 
На серабрыстай далоні вечнасці 
маленькая дзяўчынка 
расчэсвае валасы 
месячным грабеньчыкам 
і ў наравістым люстэрцы 
не бачыць свайго аблічча: 
 
Там яе погляд 
і маршчыны 
незнаемай  
Жанчыны. 
 
  * * * 
На востраве, 
далекім, як сляза Евы, 
сціснутым у абдымках 
сляпуча-бялюткіх скал 
так, што можна злавіць 
гарызонт, калі ен не збягае ў мора, 
 
знайшла прытулак 
музыка –  
каб стварыць 
Мужчыну 
і Жанчыну.  
 
  * * *  
Жывіце доўга, 
пішыце мала 
й не вінавацьце Неба 
ў грахах. 
 
  * * * 
Заплаканая прыгажуня: 
вейкі 
пацерачкамі слез 
злавілі  
вяселку. 
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  * * * 
Людзі, 
прашу вас, цішэй –  
нячутна мора. 
 
  * * * 
У кутку гітары 
старэнькай-старэнькай, 
як дзіцяці, 
стаяць цяжка. 
 
Тетяна Дзюба 
 
  * * * 
Дзень адступіў вакзальным гоманам –  
І цені сталі доўгімі, як рэйкі, 
Што паспяшаюць у тупік ночы. 
Іх перакрыжоўваюць жанчыны,  
Здрабнелыя анны карэніны, 
Выратавання ім ад праблем 
Даецца толькі да ранку.  
 
  * * *  
І будзе ціша колеру надзеі, 
І будзе супакой колеру шчасця, 
І упадзе яблык, рассыпаўшыся на двое, 
Яго палавінкі з’ядуць шчаслівыя улюбеныя, 
Й не прыкмецяць за галінамі заплаканай Евы, 
Якая пракляла свой даўні авітаміноз. 
 
  * * * 
Час сцякае, як соль, 
Як пясок старога гадзінніка, 
 
Пячэ, паліць, апякае, 
Потым – аддаляецца, знікае ў далечыні, –  
І ператвараецца ў мора,  
У якім добра гайдацца 
На хвалях успамінаў. 
 
Шкада  толькі – нядоўга, 
Бо людзі жывуць на сухадоле, 
 
Дзе мора – соль...  
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* * *  
Каралеўны заўседы даставаліся дурням, – 
пераконвае народная  
мудрасць. 
 
  * * * 
Тэлефаную за нумарамі,  
Якія  ведаю на памяць. 
У той час, калі там ніхто не здыме трубку. 
Толькі тады можна пачуць у іх тое, 
Што жадаеш пачуць даўным-даўно. 
 
Пераклад на беларускую мову Ліліі Бандарэвіч (Чарненка)   

 

 
 

Бондаревич Лілія (Україна) – 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 книги: «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, а також Міжнародної 
літературно-мистецької Академії України. Її твори надруковані в багатьох 
вітчизняних і закордонних часописах.   
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Обкладинка книжки Тетяни і Сергія Дзюби «На сріблястій долоні вічності» 

 (болгарською та українською мовами, перекладач – Димитр Христов; 
          Болгарія, м. Софія, видавництво «Богіана», 2015 р.) . 
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Болгарською переклав Димитр Христов   
 

Тетяна Дзюба   
 

Тетяна Дзюба е украинска поетеса, критик и литературовед. Родена е 
през 1966 г. в с. Брусница, Черновецка област. Завършила е журналистика в 
Киевския Национален университет «Тарас Шевченко» и аспирантура в 
Литературния институт при Украинската академия на науките. Доктор 
на филологическите науки. Член е на Националния съюз на писателите на 
Украйна. Автор е на стихосбирката «Акомодация към времето», на 
научните книги «Талантът като мяра за значимост», «Жаждата на народа 
и жаждата за Отечество. Публицистиката от втората половина на XIX и  
началото на ХХ век: модел за национална идентичност» и др. Има преведени  
и издадени книги САЩ, Франция, Швеция, Полша, Казахстан. Тя е 
съставител на редица антологии на съвременната украинска поезия. 
Носител е на международни и национални литературни награди в Украйна, 
България, Германия, Беларус, Русия, Казахстан, Р. Македония. Нейни 
стихове са превеждани и публикувани на над 60 езици. 

 

От преводача 

НЕЖНОСТ И ИНТЕЛЕКТУАЛНОСТ 
 
 Тетяна Дзюба присъства в украинската литература  със своята 

женствена и деликатна поезия, както и с научните си изследвания в областта 
на историята на литературата и съвременния литературен живот. Научните й 
занимания не са изсушили или подчинили стиховете й на ерудитска, 
феминистка или постмодерна стилистика. Безспорно има и такива елементи в 
творбите ѝ, но те са само за да се оттласне от модните увлечения, за да 
разгърне собствената си поетическа дарба и да очарова с особена образност и 
чувствителност. За нея няма пречки в прехода от римуван стих към верлибър, 
от по големия обем творби към най-кратките форми и това прави 
възприемането на стиховете ѝ да бъде подвластно на многопластовост и 
неординерност.  

Подобна поезия изисква както интелектуално напрежение, така и тънък 
финес в тълкуването на женското светоусещане. Понякога ни се струва, че 
авторката извезва творбата по един прекалено свой таен код, но приемайки 
стиховете й като една голяма поетическа лаборатария, в която те сякаш 
преливат от едно в друго,  постигаме цялостното звучене и въздействие. Това 
взаимно допълване и единство на многообразието прави стиховете на 
Тетяна Дзюба още по-трудни за превод и съставителство, но ако се разгадае 
правилно поетическия ѝ код, това носи наслада и удовлетворение както на 
преводача, така и на читателя. Тук нама да срещнем трафаретни изрази и 
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влияния. Ако се появи подобен елемент, той е поднесен или с обратен на себе 
си знак, или дешаблонизиран до неузнаваемост. Очевидно авторката борави с  
най-прецизните сечива, за да извайва творбите си не както очакват от нея, а 
както тя иска да ни поведе по пътя на своите преживявания и мисловност. 
Затова и драматизмът при нея е по-скоро интелектуален конфликт, вътрешен 
– в душевните състояния, а не външен, породен от сблъсъка с околния свят. 
Търсенето на хармония и красота в отношенията между хората, с природата, 
със съвремието и с историята е знаково за нейната поезия. Осъзнаването, че 
хармонията и нерушимостта на красотата са възможни за миг, не води до 
резигнация, а до търсене на нова хармония и красота в следващите мигове.  

Интересно е как авторката, предизвикана от всекидневието, успява да 
направи философски и дълбокоемоционални поетически късове, изтръгнати 
от сивотата и повторяемостта на живота. Навярно е приела този дълг да 
трансформира сянката в осветеност от лъчите на фантазията. Ето фрагмент 
от стихотворение, в началото на  което се подсказва предчувствието за 
прераждане, но финалът съдържа в себе си много въпроси: 

 
звезди изливат хлорофилни вени 
зеленокосо и зеленооко 
и пръстите попили са зелено 
и устните – подкова в стил бароко 

 
мигът е странен 
като танц зеленозмийски 
и замъкът зелен и каменен 
мълчи зад стреснатите мигли  

 
 Още по-драматично звучи творбата, в която сенките се удължиха като 
релси,  а жените са анни каренини. И тук авторката е поставила в центъра на 
вниманието си съдбата на съвременната жена, която може да бъде и 
разплакана Ева, и Анна Каренина, и капката роса, и Поезията, и Родината.  
 Несъмнено в стиховете на Тетяна Дзюба се оглежда като в дълбоко 
огледало сънят за щастие на влюбените, чието чувство озарява живота и го 
прави интересно и загадъчно приключение през страсти и надежди, през 
тишина и грохот, за да ги има любовният шепот и ласката на съкровената 
интимност. 
 Творчеството на Тетяна Дзюба, поезията и литературоведската ѝ 
работа, са белязани със самовзискателност, интелектуалност и тревога за 
днешния и утрешния ден на любовта между мъжа и жената, към природата и 
човечеството, което изпитва все по-голям дефицит на нежност и духовна 
общност. 

Димитър Христов 
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Від перекладача  
 
НІЖНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІСТЬ 

 
 Тетяна Дзюба присутня в українській літературі своєю жіночною та 
делікатною поезією, а також науковими дослідженнями в галузі історії 
літератури та сучасного літературного життя. Пізніша за часом наукова 
діяльність не наклала на її вірші відбиток теоретизування; не позначилася на 
них і феміністична чи постмодерна стилістика. Хоча, безумовно, і такі 
елементи наявні в її творчості, але вони потрібні авторці лише для того, аби 
відштовхнутися від модних захоплень і розкрити власне поетичне 
обдарування, зачарувати особливою образністю й чуттєвістю. Авторка  
легко, без перешкод переходить від римованого вірша до верлібру, від 
більшого за обсягом твору до найкоротших форм, і це робить сприйняття її 
поезії багатопластовим та неординарним.  
          Прочитання таких віршів вимагає як інтелектуального напруження, так 
і тонкощів у тлумаченні жіночого світовідчуття. Іноді складається враження, 
що авторка плете твір за якимось надміру особистим таємним кодом, але, 
розглядаючи її вірші як одну велику поетичну лабораторію, в якій вони ніби 
переливаються з одного в інший, віднаходимо цілісне  звучання й 
взаємозв’язок. Згадане взаємодоповнення і єдність багатоманіття роблять 
вірші Тетяни Дзюби ще складнішими для перекладу й упорядкування, проте, 
якщо правильно розгадати її поетичний код, це приносить насолоду й 
задоволення як для перекладача, так і для читача. 
 Тут ми не зустрінемо впливів та трафаретних висловів. Якщо і 
з’явиться подібний елемент, він – піднесений з протилежним собі знаком, або 
дешаблонізований до невпізнаного. Письмо авторки схоже на різьблення 
найбільш точними інструментами, щоб сотворити не те, що очікують від неї, 
а те, що хоче сама, аби повести нас шляхом власних переживань і 
розмірковувань. Тому й драматизм у неї – це радше інтелектуальний 
конфлікт, внутрішній – у душевних станах, а не зовнішній, народжений із 
зіткнення з довколишнім світом. Пошук гармонії й краси в стосунках між 
людьми, з природою, з теперішнім та історією – знаковий для її поезії. 
Усвідомлення, що гармонія і непорушність краси короткочасні, приводить не 
до зневіри, а до пошуку нової краси та злагоди в наступні миті.   
 Цікаво, як авторці, котра надихається повсякденням, вдається творити 
філософські та глибокоемоційні поетичні тексти, які виламуються з сірості й 
повторюваності життя. Мабуть, вона взяла собі за обов’язок трансформувати 
тінь у світло завдяки променям своєї уяви. Ось – фрагмент вірша, на початку 
якого підказується передчуття переродження, але фінал містить у собі багато  
запитань:   

зірки зливають хлорофіл зеленотремно 
зеленокосо зеленооко 
і пальці вмочені в зеленку тремо 
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і вуст підківка і слідів бароко 
 

і мить непевна 
мов танок зеленозмієвий 
зелений замок перемовк 
за перестрашеними віями     

  
Ще драматичніше звучить твір, в якому тіні стали довгими, як колії, / 

Що ведуть у тупик ночі. / Їх перетинають жінки, / Здрібнілі анни кареніни…   
         І тут авторка поставила в центр своєї уваги долю сучасної жінки, яка 
може бути і розплаканою Євою, і Анною Кареніною, і краплею роси, і 
Поезією, і Вітчизною.  
 Без сумніву, у віршах Тетяни Дзюби можна побачити, як у глибокому 
дзеркалі, сон про щастя закоханих, чиї почуття освітлюють життя, роблять 
його цікавою й загадковою мандрівкою крізь пристрасті та надії, крізь тишу і 
гуркіт, аби залишалися любовний шепіт і ласка сокровенної інтимності.  
 Творчість Тетяни Дзюби, поезія та літературознавча праця, позначені 
самовимогливістю й інтелектуальністю. Світ її ліричної героїні сповнений 
пошуками духовного братства, суголосся у взаєминах між чоловіком та 
жінкою,  тривогою за сьогоднішній і завтрашній дні природи, а також  
людства, яке відчуває все більший дефіцит любові й близького 
співтовариства. 

Димитр Христов 
  

Тетяна Дзюба 
 
* * * 
 
Денят отстъпи с врявата на гарата –  
и сенките се удължиха като релси, 
които водят в мрака безизходен. 
И ето че жените ги пресичат, 
смаляващи се анни каренини, 
чието избавление от проблемите 
е гарантирано само до изгрева.  
 
* * * 
 
И ще бъде тишина с цвят на надежда, 
и ще бъде покой с цвят на щастие, 
и ще падне ябълка, разцепена на две, 
и половинките ще изядат щастливи влюбени, 
без да забележат зад клоните разплаканата Ева, 
проклела свойта стара авитаминоза.  
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Переклади Тетяни і Сергія Дзюби болгарською мовою публікуються  
з малюнками відомої української письменниці та художниці Анни Багряної , 
дружини видатного болгарського поета Димитра Христова.  
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* * *  
 
Времето прониква като сол, 
като пясък от най-древните часовници, 
 
люти, прогаря, боли. 
А после се отдалечава и разтваря, 
и превръща се в море, 
в което е добре да се люлееш 
на вълните на спомените. 
 
За съжаление – недълго, 
защото хората живеят на сушата, 
където морето е сол… 
 
* * * 
 
Принцесите винаги са били на глупците –  
така убеждава народната 
мъдрост. 
 
* * * 
 
Звъня по телефона 
на номера, които зная наизуст, 
във време, когато никой не отвръща. 
Само тогава можеш да слушаш това, 
което искаш да чуеш отдавна. 
 
* * * 
 
земя в коричка 
от изтляла хлад 
в предчувствие  
на новото прераждане 
и зестра девствена 
с колосан плат 
ще се разкъса 
с пролетната жажда 
 
звезди изливат хлорофилни вени 
зеленокосо и зеленооко 
и пръстите попили са зелено 
и устните – подкова в стил бароко 
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мигът е странен 
като танц зеленозмийски 
и замъкът зелен и каменен 
мълчи зад стреснатите мигли 
 
* * * 
 
По апликатора на борова гора 
Слънцето хвърли лъч заскрежен, 
за да се избави от зимния ден. 
 
* * * 
 
За поезията времето минава. 
Стиховете носят на света 
кленовата горест с листи есенни. 
За поезията времето минава. 
И настъпва времето за дъжд. 
Бляновете светли не бродират 
облаците тъмни на тъгата. 
И в огньовете на есента 
горят надеждите обагрени. 
Захвърлените думи-рими, 
навярно за последно, 
летят с криле на жерави 
към изгрев чужд. 
Дъждът отмива стиховете сетни. 
 
* * * 
 
Тази среща е случайна, 
в нея няма шанс  
да е закономерна. 
Тя обръща известното изречение: 
ние живяхме недълго,  
но се родихме в един ден. 
Тя е висящ катинар 
на вратата отвътре. 
Пауза сред мълчанието. 
Парадокс или оксиморон. 
Тя, троха от огромния 
хляб на вечността, 
лесно можеш да я изтриеш, 
да я изхвърлиш от масата на паметта, 
да я разкъсат 
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подсвиркващите 
в понеделник и в петък... 
Но ти не бързай с това, 
във всеки оксиморон 
има повече истина, 
отколкото в тривиалните фрази. 
В него същността 
е с привкус на неправдоподобност. 
Аз знам, ще ми повярваш, 
макар че 
ние вече сме се срещнали. 
 
* * * 
 
Родината е там, където сме добре, 
но бедата е, че сме добре само 
у дома. 
 
* * * 
 
Кестенът падна 
и душата си 
разкри. 
 
* * * 
 
Светът е кълбо от тел, 
което от тебе до мене 
се търкаля по пътя 
на звездите в праха. 
 
Светът е кълбо от тел, 
в което не  трябва 
да разпиляваме истината, 
непризнали греха. 
 
Светът е безкраен, 
без ориентир. 
Губиш се лесно 
и падаш за миг. 
 
Светът е кълбо от тел 
за акробати, 
а жицата на телефона 
е смъртоносен вик.  
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 Малюнок української художниці Анни Багряної.  
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* * * 
 
Такава есен още не била е, 
откакто този свят е сътворен. 
Реките позлатени си мечтаят 
да върнем жеравите в някой ден, 
 
подобно ято гъски с южен вятър. 
Да сторим невъзможното в „било”. 
Съдбата-просякиня сред мъглата 
завихря с листи сиво колело. 
 
Тя чужда е, от мене позабравена, 
сломена, с рамене от скръб превити, 
ту скрива се и ту се появява, 
ту с твоите очи за нещо пита. 
 
* * * 
 
Циганското лято е спомен. 
Към настоящето, което е отминало, 
можеш да се върнеш, 
стъпвайки по сиви паежини. 
 
* * * 
 
Веднъж при теб пристигна празно писмо, 
без обратен адрес и печат, 
от него изпаднаха: бял лист, 
с който ти закри небето дъждовно 
и още – оркестър слънчеви зайчета, 
разсипал живо сияние 
наоколо. 
 
Но тогава се появи жена 
с вечно залепнала усмивка – 
и уверено с токчета стъпи 
на слънчевия лъч. 
Стана тихо и сиво – 
катастрофа сполетя диригента. 
 
На сутринта жената с вечно 
зелената усмивка 
понесе едната обувка на ремонт, 
но ѝ отказаха и досега 
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тя куцука, а вече често  
пристигат тежки пликове 
с моя обратен адрес. 
 
Ти изсипваш от тях ръждиви шрифтове 
и проклинаш дъждовното време. 
 
* * * 
 
Сняг крилат – дете добро на вихрите. 
И следите на шейна усмихват се. 
От планета кръгла към небето литвахме. 
Сякаш бели ангели – деца били сме тихи. 
 
И блестеше слънцето в следи на рижо кученце, 
и от смях до кръв разтягаха се устните. 
Стапя се тъй бързо този зимен случай – 
както ръкавичка губи се изпусната... 
 
Ще ни свети нам съдбата – коледна звездица 
и през делниците сиви светло ще ни съди. 
... Да не се боим в степта от ледната тъмница, 
каменните идоли са мечти несбъднати. 
 
Сняг крилат – дете добро на вихрите. 
И следите на шейна усмихват се. 
От планета кръгла към небето литвахме. 
Сякаш бели ангели – деца били сме тихи. 
 
* * * 
 
Режисьорът ще прикове на сцената 
монета 
и ще започне 
отново 
театралният 
сезон. 
 
Но изведнъж 
ще се обърка 
сценарият 
за успех 
на Всевишния постановчик: 
ти в залата – 
аз на сцената, 
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съвсем наопаки. 
Нас  не ни разделя вече рампата 
на житейските условности... 
 
Ние няма да тревожим сенките 
на класиците, 
ти 
няма 
да ме наричаш 
Офелия, 
а от звукосъчетанията 
ще съставиш обикновеното име, 
за да чуеш от него 
скритата музика. 
 
Аз ще ти изиграя своята младост, 
ти ще изиграеш за мен своята вярност, 
а природата четири пъти пребоядисва 
декорите... 
 
После ще останат писмата, 
като билети от стар, 
изхвърлен от репертоара 
спектакъл, 
 
фотографии, като неизползвани  
афиши, 
посивял сняг, овехтяла болка, 
сцената и още малко време, 
 
докато нас завинаги ни раздели 
завесата. 
 
ПАНАХИДА ЗА ЕСЕНТА 
 
Тя догоря, 
есента, 
отиде си, 
стресната 
хрусна 
с тънките прозорци 
на крехкия  
лед. 
 
Отдалечи се, 
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пося мъртви 
повехнали листи – 
подобни 
на горещи светулки, 
които ни викат 
не към топлина, 
а към зима. 
 
Бялата снежна хрътка 
притича 
с ослушване 
и с подушване, 
докосвайки с мокър 
прохладен език 
нашите ръце 
и дрехи. 
 
Жълти кленови 
кръстчета, 
под прозрачната 
слюда на локвите – 
панахида за  
есента, 
ден на безкрили  
спомени... 
 
А зимата, 
като грозно пате, 
което още  
няма пера, 
се опитва да влезе 
в опустошеното 
самотно сърце 
на природата. 
 
А зимата 
очаква вцепенение 
и прогонва от закачалката 
демисезонното палто 
и като стар акин, 
с гласът хриптящ на ветровете 
подхваща дълга 
песен. 
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МОРЕ 
(триптих) 
 
I 
 
Морето с вълните търкаляше тъга. Преливаше 
като гигантска медуза. Мръщеше се, ранено 
в брега, засипан с донесен чакъл, който 
сякаш валяк, изравняваше чудесната работа 
на водната стихия. Морето – живо и солено като кръв, 
люлееше ситите комари – червени шамандури. 
 
По крайбрежието блестяха със златни нишки жени като 
застинали във въздуха риби с люспи. Листата  
на палмите, като евтини ветрила, си нашепваха 
с хартиено шумолене. И аз съчувствах на рибата, която  
отплуваше към Турция. Носталгията е нещо ужасно. 
 
II 
 
Морето шумеше в различни тоналности, повтаряше истината, 
която хората не постигат. Дъждът трасираше 
простора – кадифен сезон. Натрапчиво 
се опитваха да се харесат витрините на магазина 
за хранителни стоки, важничеха гордите чадъри. 
 
Само морето не позираше и не хитруваше – на него 
не му беше до това. Вълните се разбиваха 
с белозъба усмивка в отговор на усмивка 
авгурска. 
 
III 
 
Айвазовски беше сред призваните и щастливите – 
той беше посветен в настроенията на морето. 
 
Отлив. Погледът като самолет във въздушна яма 
се гмурка в дълбината на водата. Морето 
отвреме-навреме се прегърбва, но не ражда 
голям вал, вълната идва от брега. 
Чайките, приковани завинаги за водата, 
си спомнят времето, когато вълната беше 
ласкава и умна като делфин. 
 
Изразът „цвят на морска вълна” 
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е пълно безсмислие, в този цвят 
се съдържат всички бои. 
 
* * *  
 
Капките роса през деня  
са разпилени иглички за очите. 
Кажи, какво иска твоето мълчание, 
скрито в телефонната слушалка? 
Обърни я. Като на кантар, 
измери всяка дума 
и ще узнаеш огромната тежест  
на мълчанието. 
 
И говори натам, 
откъдето чуваш глас. 
И слушай там, 
където няма звук. 
Този телефон  
е моето сковано гърло, 
което чака на езика 
с болката. 
 
* * *  
 
Времето, като куче ласкаво, 
лежи в краката. 
Тънко скимти секундата, 
пропаднала в кладенеца на очакването. 
 
Перспективата е края на път  
с поставени точки. 
Точката е нещо тъжно 
като минута мълчание. 
 
Аз гледам на теб 
с очите на Рубльов, 
не се плаша, че вчера и утре 
са по-реални от днес. 
 
Перспективата е обратна... 
Като старомодните ми рокли. 
А на надеждата ѝ се присънват 
одежди разноцветни. 
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Малюнок української художниці Анни Багряної.  
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* * * 
 
Ти приличаше много на него, 
подобно на горски човек, 
заселил се на самия връх, 
на върха на мечтата ми. 
Но това е само илюзия. 
Така е, когато отдалече прилича 
фабричната кърпа на ръкотъкана, 
съгрята от шевици... 
Ти ми засвети като слънце, 
но, Боже, 
защо маслено, 
та след обяда да загорчи, 
а привечер съвсем да се стопи. 
 
 
* * * 
 
Вино, чаша и тост неизказван. 
Слова като книжни бележки 
трептят в мислите. 
В ръката съзвездие – 
на виното хубаво автограф каноничен. 
И нечий шепот, и нечий поглед циничен. 
Вино, чаша... Но съдът на истината 
в миг разби се на парченца. 
На покривката – вино на цветчета. 
А тостът – за истината. Жалко – няма вино... 
 
 
* * * 
 
Историята е главата на професор Доуел: 
всичко знае, но не иска 
да говори. 
 
 
* * *  
 
Децата край училището 
гонят шайбата до пролет, 
а после тя отново ще чака леда. 
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* * *  
 
хоралите на есента на улица „Ноемврийски подвиг” 
полумракът на Европа полувкусът на кафето 
резиденцията на краля на мишките 
(предците на лвовските мишки се заселили 
тук по време на Полша и Австрия) 
когато съвсем не хапят каменните лъвове 
нашата среща е случайна като дъга на хоризонта 
самотността ми е набити рози под ноктите 
тук часовниците спират 
и уморените атланти и кариатиди 
нямат сила да крепят старините 
на строгата катедрала на бернандинците 
твоята усмивка в дланите ми 
дъхът на есента в свежестта на август 
няколко столетия – трохи които гълъбите ще изкълват 
но защо както езотериците 
отдалеко усещат вещица 
аз усещам близостта на раздялата  
 

Превод от украински: Димитър Христов  
 

 
 
Тетяна Дзюба на VIII Міжнародному фестивалі поезії в Болгарії  
(м. Варна, 2015) 
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Сергий Дзюба    

 Сергий Дзюба е украински писател, журналист и преводач. Роден е на 
20 септември 1964 г. в град Пирятин, Полтавска област. Завършил е 
журналистика в Киевския Национален университет «Тарас Шевченко». 
Живее в град Чернигов. Президент на Международната литературна и 
артистична Академия на Украйна, която обединява писатели, преводачи, 
журналисти и учени от 45 страни. Председател е на Черниговската 
градска организация на Националния съюз на украинските журналисти. 
Почетен професор на International University «Украйна». Сергий Дзюба е 
автор на над 55 книг: сборници с поезия; книги със стихове, приказки и проза 
за деца; книги с белетристика и публицистика. Всички книги на писателя са 
посветени на съпругата му Тетяна Дзюба. Има преведени и издадени книги 
във Великобритания, САЩ, Франция, Швеция, Полша, Казахстан. Има 36 
излъчващи се в ефира радиопиеси и е  композитор на песни по стихове на 
украински и чуждестранни поети. Стиховете му са превеждани и 
публикувани на над 60 езици. Член е на Националния  съюз на писателите на 
Украйна. Награждаван е с международни и национални литературни 
награди в Украйна, България, Германия, Великобритания, Канада, Русия, 
Беларус, Казахстан, Македония, Австралия и др. Удостоен е с 
Международната литературна награда «Лудвиг Нобел». Член е на 
Славянската литературна и артистична академия – гр. Варна. 

От преводача  

БОГАТА ПОЕТИЧЕСКА ПАЛИТРА  

 Стиховете на украинския поет Сергий Дзюба носят в себе си огромен 
заряд от мисли и страсти, от фантазии и реалност. Неговата поезия е ту лично 
интимна, ту остросоциална, ту игриво иронична, ту дълбоко носталгична. 
Авторът с темперамент и зрелост се вълнува от общочовешките проблеми на 
любовта и омразата, на доброто и злото, на живота и смъртта. Неговите 
стихове са изповедни и задушевни, но в тях е вплетена жестоката 
конфликтност на времето, която изправя всеки човек пред избора на позиция, 
на кредо и поведение в един многообразен свят, в който отделната личност 
търси сродни души, любов и семейно гнездо, достойна работа и приятели.  
 Стиховете за любовта в тази книга са изцяло свързани със семейното 
щастие и емоционално-духовната връзка с любимата жена. Жаждата за 
нежност и творческо единение е стремеж към хармония в чуствата и 
взаимност в желанията. Сякаш за съвременника трайната и пълноценна 
любов е най-висшата награда в живота и възможност за съвместно устояване 
на агресията и злите сили на урбанизираното общество. Любовните стихове 
на С. Дзюба са с оригинално, характерно трактуване на темата, с ясна 
искреност, с романтичен порив и безпокойство по пропуснатите и 
несподелени радости, с култ към любимата, чието опоетизиране не е 
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отживелица, а стародавна традиция, която е движещата сила, спасила 
любовта от извращенията и порнографията на днешната информационна 
маниакалност. Авторът утвърждава този класически модел на любов и 
щастие, който е спасителен за човека в морето от изкушения. 
 Социално-нравствената поезия на С. Дзюба е изпъстрена с проблеми и 
асоциации с глобални и всекиднивни въпроси на човешкото битие. Тази 
загриженост и болка за настоящето и бъдещето следва някои от образците в 
украинската и в световната поезия, в които човешките добродетели и 
стремления са свързани с любовта към Родината, към природата, към 
съзидателната сила на човешкия ум и сетивност.  
 Авторът владее и класическия, и свободния стих, често изненадва 
читателя с формата на всяко следващо стихотворение, но винаги има с какво 
да ни развълнува, понякога да ни озадачи, да ни предизвика или да се 
усмихне иронично, за да ни накара да го слушаме внимателно или да спорим 
с него. 
 Духовната палитра на поезията на Сергий Дзюба допринася за 
богатството на неговото творчество, в което лириката, публицистиката, 
преводаческата и обществената дейност са широкия кръг на интереси, 
контакти и изяви на един от активните творци и граждани на днешна 
Украйна. Неразделно от литературното творчество, културната и 
обществената дейност на С. Дзюба доказват, че в литературата няма 
провинция. В любимия си град Чернигов Дзюба е инициатор и организатор, 
ръководител и вдъхновител на редица национални и международни 
инициативи и здружения, които непрестанно развиват връзките с  цяла 
Украйна, с Европа и света. Тази високоблагородна мисия е повод да си 
припомним, че поезията и поетът в съвременното общество, в глобалния свят 
не са херметично явление, а плод на духовни търсения и контакти, на трайно 
и градивно общуване както с ближните, така и през граници и континенти. 
Тук трябва да споменем с уважение и това, че С. Дзюба със своята 
отзивчивост и креативност създава трайни литературни приятелства и между 
украинската и българската литератури. Ето защо и стиховете му, преведени 
на български, са продължение на стародавните и съвременните взаимни и 
плодотворни българоукраински литературни братства. 

Димитър Христов  
 

БАГАТА ПОЕТИЧНА ПАЛІТРА 
  

Вірші українського поета Сергія Дзюби носять у собі потужний заряд із 
думок і пристрастей, фантазії та реальності. Його поезія то особисто інтимна, 
то гостросоціальна, то грайливо іронічна, то глибоко ностальгійна. 
Темпераментний і зрілий автор переймається загальнолюдськими 
проблемами любові та ненависті, добра і зла, життя і смерті. Його вірші – 
сповідальні й душевні, але водночас у них вплетена жорстока конфліктність 
часу, що ставить кожну людину перед вибором позиції, гасла і поведінки в 
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цьому різноликому світі, де кожна окрема людина шукає рідні душі, любов і 
родинне гніздо, гідну роботу й друзів.  
 Вірші про кохання в цій книзі цілком пов’язані з родинним щастям і 
емоційно-духовним зв’язком із коханою жінкою. Спрага ніжності й творчого 
єднання – прагнення до гармонії в почуттях і взаємності в бажаннях. Ніби 
для сучасної людини тривале й повноцінне кохання – найвища нагорода в 
житті й можливість спільними силами витримувати агресію та злі сили 
урбанізованого суспільства. В любовній ліриці Сергія Дзюби присутні 
оригінальне, характерне тлумачення теми, ясна відвертість, романтичні 
поривання і неспокій через пропущені й нерозділені радощі, культ коханої, 
чиє опоетизування – не пережиток, а давня традиція, що з рушійною силою 
врятувала кохання від збочень і порнографії сьогоднішньої інформаційної 
маніакальності. Автор утверджує ту класичну модель кохання і щастя, яка є 
рятівною для людини в морі спокус.  
 Соціально-моральна поезія Сергія Дзюби рясніє проблемами і 
асоціаціями з глобальними та повсякденними питаннями людського буття. 
Ця стурбованість і біль за теперішнє та майбутнє продовжує окремі зразки в 
українській і світовій поезії, де людські доброчинності й прагнення пов’язані 
з любов’ю до Батьківщини, до природи, до творчої сили розуму і відчуттів 
людини.  

Автор володіє і класичним, і вільним віршем, часто дивує читача 
формою кожного наступного вірша, але завжди має чим нас розхвилювати, 
іноді спантеличує, інтригує чи іронічно усміхається, аби змусити нас слухати 
його уважно чи посперечатися з ним.  

Духовна палітра поезії Сергія Дзюби збагачує його творчість, у якій 
лірика, публіцистика, перекладацька і громадська діяльність –це, справді, 
широке коло зацікавлень, контактів і проявів одного з найактивніших творців 
та громадян нинішньої України. Невіддільні від літературної творчості, 
культурна й громадська діяльність Сергія Дзюби підтверджують, що в 
літературі немає провінції.  

У своєму рідному місті Чернігові Сергій Дзюба – ініціатор і 
організатор, керівник і натхненник низки дієвих національних та 
міжнародних проектів і товариств, які невпинно розвивають зв’язки з усією 
Україною, Європою й світом. Ця високоблагородна місія –   привід нагадати, 
що поезія і поет в сучасному суспільстві, в глобальному світі – це не 
герметичне явище, а плід духовних пошуків та контактів, тривалого й 
конструктивного спілкування як із ближніми, так і крізь кордони та 
континенти.  

Тут варто з повагою пригадати й те, що Сергій Дзюба зі своєю 
чуйністю та креативністю створює і розвиває міцну дружбу між українською 
та болгарською літературами. Саме тому його вірші, перекладені 
болгарською мовою, це – продовження давнього й сучасного, взаємного і 
плідного болгаро-українського літературного братерства.  

Димитр Христов 
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На моята съпруга Таня с обич и нежност, посвещавам.  
    Сергий Дзюба 

 
Сергий Дзюба 
 
* * * 
    На Таня  
 
Душа-цигулка: тънеща във прах 
и в миг заплаква на високи ноти. 
Ти струна си – във времето без страх 
се влюби в мен във събота самотна. 
 
Душата-рима: търси все слова 
и броди от поема до поема. 
Ти знаеш: безпокойство е това, 
че няма ни в Париж или в Сан Ремо... 
 
Ти отдъхни – не късам твоя цвят, 
перчемът ми напомня Одисея, 
душата ми мечтае в благодат 
да се помоли някой някога на нея. 
 
* * * 
 
когато в къщи нямам какво да чета 
телефонирам на баба 
сега й звъня в неделя 
на 20 септември сякаш е 1964-та 
и нетърпеливо питам дали вече съм се родил 
 
баба ми не се чуди както всевишния 
на нея й е интересно 
а в това време пече семки 
и чувствам аромата им 
 
не аз още не съм се родил 
но защо да бързам 
в неделя се раждат 
само речовитите 
а на нея й се иска гвоздеите 
да ме уважават 
 
мълчим за малко с баба 
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всеки със себе си 
а болката в сърцата ни е една 
но аз съм по-добре защото съм млад 
 
благодаря ти бабо кой би могъл 
да ме разчувства днес така 
а в очите й сълзи 
кап кап 
здрав да си 
сине 
 
поставям слушалката сякаш 
съм разговарял с ангел 
все пак е хубаво да имаш 
поне една баба 
 
трябва някога и на гроба й 
да отида 
 
* * * 
 
Изля се дъжд, а Ти си тъй красива! 
Такава Те видях във този ден. 
Познавах Те, но във дъжда проливен 
забравих себе си, от Тебе заслепен. 
 
И гледам като бебе от количка, 
като монах, пристъпил в светъл храм. 
Това е просто дъжд. Небето – ничком, 
но Твоя поглед няма да му дам. 
 
Така тържествено и идеално зримо 
искряха в мен шедьоври и мечти. 
Подобен дъжд в очи кафяви има 
и всяка капка в мен до днес блести. 
 
* * * 
 
На сребристата длан на вечността 
малко момиче 
разресва коси 
с лунен гребен 
и в огледалце капризно 
не вижда лицето си: 
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Там са нейният поглед 
и бръчките  
на непозната Жена. 
 
* * * 
 
На острова 
далечен като сълзите на Ева, 
притиснат в обятията 
на ослепително-бели скали, 
така, че може да се улови 
хоризонта, 
ако не избяга в морето, 
 
музиката  
намери приют –  
за да създаде 
Мъжа 
и Жената. 
 
* * * 
 
Живейте дълго, 
пишете малко 
и не обвинявайте Небето 
в грехове. 
 
* * * 
 
Разплакана красавица: 
мигли 
с мъниста-сълзи 
очароваха дъгата. 
 
* * *  
 
Хора,  
моля ви, по-тихо –  
не се чува морето. 
 
* * * 
Като дете в ъгъла, 
китара  
стара-стара,  
трудно стои. 
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Малюнок української художниці Анни Багряної. 
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* * * 
 
мама и татко полетяха на танци 
и бяха толкова красива двойка 
обладана от тангото безкрайно 
и дълбоко като лунно дихание 
 
а после бързо сутрин пешком 
в дома на ангелите където роден съм 
беше неделя и вик до бога 
само мама знаеше че това са първи стихове 
 
сега има майки които не танцуват 
и ние с тебе сме само поети 
бих искал детство такова 
хайде Тетянке да литнем на танци 
 
* * * 
 
Айфеловата кула на Твоята гордост 
все пак ще позволи да се приземи 
на самотния 
лист-самолет. 
А там аз се скрих! 
 
СЪН 
 
И бях аз поет, 
и живях хиляда години... 
А после всичко отмина: 
 
Само следите от Твойте нозе 
са на пясъка. 
 
 
* * * 
 
Денят завърши, 
викът завърши, 
ти започваш: 
вече нецелувана, 
още нецелувана – 
с бяло тяло 
и с бял стих. 
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Отново вярвам, 
че е начало: 
съвсем начисто – 
без чернова... 
Като свещ запалена 
трептят секундите, 
а там над тях 
трептят устни. 
 
 
* * * 
 
Живот нетраен – имам само миг, 
а аз сънувам свобода и вечност. 
В тях ще се гмурне някой смел умник 
и ще потърси във живота своя лик, 
и ще достигне същността сърдечна. 
 
А имам аз едва за сол и хляб, 
жена си имам в делник и във празник, 
иконка с Него – ако бъда слаб, 
легенди кървави със нимб познат 
и мои стихове, но малко. 
 
Тревожно устремен е моят глас 
към мисли земни, а нозете, 
нозете святи – с болка до несвяст,  
но не е важно, щом съм тръгнал аз – 
щом винаги напът ме позовете. 
 
 
* * * 
 
Странно ми е: 
нарисувах слънце, 
а то грее. 
 
 
* * * 
 
Тежко ми е: 
падат звезди, 
а желанията свършиха. 
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* * * 
   Листата паднаха на пътя 
    и вече им е леко там... 
                             Татяна Гнедаш 
 
Когато напиша 
последната песен 
и недоживея 
до старостта: 
ще падна на пътя си 
като есенен лист, 
ще ми е леко. 
 
Не се тревожи. 
Аз все пак ще дойда 
на срещата с Теб, 
 
привлечен  
от тънка свещица 
във храма... 
 
* * * 
 
Небето слезе до боровете, 
очаровано – до влюбване: 
да благослови. 
 
Хората уловиха небето 
и стъпкаха мечтите му. 
А после го превърнаха в хамак. 
 
И го разпънаха между боровете. 
 
* * * 
 
Градът, който бленува небето 
и се главозамайва от неговата 
красота, 
сега работи като инквизитор, 
старателно изтрива синевата 
с отровни целувки. 
 
Небето, което даже в обятията 
на града 
не му се врича в любов, 
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защото обича единствено слънцето, 
сега гасне и се мъчи болезнено 
да скрие 
сълзите на вярност. 
 
 
НА ВАСИЛ СЛАПЧУК 
 
Отново сме със теб във философски спор, 
а сламени вдовици ще ни погребат: 
победа имаш днес, а утре си във гроб... 
Тъй истина и грях са като злато в кръв. 
 
Нашепва ни светът с иконки на Отца, 
поставят ли ни Кръст – ще бъде сетен вик... 
И сякаш живи с теб сме, но кой ли прорица: 
да ни оглозгат ветри, зора да ни взриви? 
 
__________________________________ 
 
* Васил Слапчук – ветеран от войната в  Авганистан, писател, научен 
работник, носител на Националната награда на Украйна „Тарас 
Шевченко”, почетен гражданин на Луцк и Волинска област. 
 
 
* * * 
 
Когато ме споходи труден час, 
за Нея ще си спомням преди всичко. 
Обичаме, но кой обича нас? 
Старея. А балзаковски Бердичев* 
 
пронизва сънищата, сякаш полубог, 
дарява храма с кармелити боси... 
Тъй малко време има за любов, 
че трябва всеки миг любов да просим. 
 
_________________________________ 
 
* В град Бердичев, Житомирска област, в който има манастир на Ордена 
на босите кармелити, в храма Св. Варвара, на 14 март 1850 г. Оноре дьо 
Балзак е венчан с Евелина Ханска. 
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* * * 
 
Такова небе непорочно 
бои се от своята сянка, 
от прозорчето шепне странно, 
че Ти ще родиш бога. 
 
Аз спя. И съм толкова сънен, 
когато Ти идваш при мене. 
Живее градът за последно 
и пие кръвта ни. По малко. 
 
Нейде утрото чака сякаш... 
А кой там иконно гледа?! 
Аз толкоз добре Те познавам, 
че може би нищо не зная. 
 
ЧЕРНИГОВ 
 
Болезнени мисли,есенен мокър паваж 
и минувачи като котета слепи. 
Спи, мой град, мой приятел и враг, 
още дълго ще мием със сълзи несрета- 
 
та в дните с оранжев лик на Отца. 
До последния спазъм за живота сме жадни. 
Щом с жена сме прекрасна като оназ 
на иконите. Но и грешна... Ще кажеш ли, 
 
мой град старинен, със бръчки и смърт, 
как невинно забравяш вопъла на пилигрима... 
Пада есен – и боли ни за сетен път! 
Спи спокойно, мой братко – до последната рима. 
 
БАЛАДА ЗА ВЕЩИЦАТА И ЕКСТАЗА 
(бивалица) 
 
Във времето на скука и безделие 
на масата прозина се муха... 
Но гостенка яви се ненадейно – 
влетя стремглаво, яхнала метла. 
 
Избра хладилника и приземи се, 
какво че той подобно танк бръмчи, 
вежливо каза: „А защо си слисан? 
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Не си ли виждал вещица с очи?!” 
 
Замлясках аз със устни изумени, 
езикът ми на морски възел бе: 
в дома ми – гола дама – несъмнено, 
с метла в ръка пространството гребе! 
 
Пристъпи тя със грация чудата: 
„Какво ти е? Защо си толкоз блед?! 
У нас, във Лвов пак спряна е водата, 
а аз дойдох да се изкъпя след...” 
 
... Яйцата във косата й без сол са, 
в съседите настъпи тишина, 
а тя във ваната – два часа – гола! 
В отсъствие на моята жена... 
 
Изкъпа се накрая – ще заплаче, 
метлата си проскубана държи: 
„Ту топло ми е, ту студено, значи 
във мен инстинкта женски май е жив! 
 
За мъж такъв реален, неслучаен, 
на дружките си ще разкажа аз...” 
Помислих си: „О, слава на Украйна! 
От мен доволна е поне една жена”. 
 
* * * 
 
Не питай дали те обичам – докосни ми ръката: 
тя е топла като морска прегръдка през юли. 
А пък думите – все за онези, които ги няма. 
Не умея да правя некрополи с думи. 
 
Не питай дали те обичам – посънувай морето ни: 
то е само мечта, но привлича със свойто вълнение. 
А пък думите – птици: колко лесно разбираме 
във пейзаж черно-бял, зачертан с тръпно „сбогом”. 
 
Не питай дали те обичам – във морето сме още, 
тези смешни медузи са по-искрени от легенда. 
А пък думите сякаш са цвят неразцъфнал, 
невидян от никого никъде чак до днес. 
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* * *  
 
Нашата съдба е борба за тридесет 
сребърника... на всяка крачка... 
Кой между вас съм? Вие кои сте? 
Пак песъчинка в окото ми плаче! 
 
Тук се продават пилати, месии: 
и не горгони – месии, пилати... 
Аз не познах ви, дево Мария, 
дево Мария, бъдете богати! 
 
Ще оцелея със свойта присъда: 
колко от нас без вина са нещастни... 
Кой има съвест? Кой няма съвест? 
Аз не разделям вината на части! 
 
ЦЕЛУВКИ 
(триптих) 
 
I 
 
Целувки-изгреви 
бързат по Твоето 
лице, 
неориентирани  
за слънцето, 
макар да напомнят 
с ласкавата си 
неуловимост 
на малки слънчеви 
зайчета. 
 
Непостижимо прозрачни, 
те се стремят 
да Те обземат 
цялата 
и задъхани  
от нежност, 
завъртат топъл 
забавен танц 
в Твоите целебни 
длани –  
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недоловимо е недостижимото! 
 
II 
 
Целувката-надежда 
ухае на време, 
на Твоите коси 
и горещи устни. 
 
Тя боли със седмото небе 
и със смарагдите на твоите 
думи. 
 
Със стаена лудост 
тя шепне 
и пада на колене 
пред крепостта на Твоята 
 
Нелюбов(?) 
 
И завижда на Галактиката: 
нейните светила 
заспиват като джуджета, 
познали вечността 
 
на суперзвездите... 
 
III 
 
Целувките-поети 
са най-големи утописти: 
всеки се счита 
главен и истински 
за Теб. 
 
Но техните рими 
                    ритми 
                    и цветове 
не могат да отразят 
очите Ти. 
 
А когато накрая 
на Твоята усмивка 
се появява Бог, 
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Целувките-поети, 
които вярват в Бога, 
страстно, неистово 
творят Хармония. 
 
... Така 
           се ражда 
                   тайната 
                      на Живота. 
 
БАЛАДА ЗА ЦВЕТЕТО 
 
Аз се стремях към мрак, 
                                пустота, 
  пустиня. 
И бях се превърнал в звяр 
от умора и отчаяние. 
И лежах под три завивки 
сгърчено, уплашено  
                            създание. 
И не беше парадокс – 
замръзвах. 
 
Обезумявах като сто 
                             поета 
и не можех да намеря сили 
да изтръгна от себе си мисъл. 
И виках на помощ Исус. 
И стисках в шепа 
сърцето си слабо. 
Ти се уплаши. 
 
И се събуди като голямо 
Пламенно Цвете, 
за да дойдеш при мен 
и да разтвориш венчелистчета. 
Аз исках топлина, 
                         красота, 
                              сбъдващи се сънища. 
И това не беше парадокс – 
ние заспивахме... 
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* * * 
 
Не пътуваш отдавна ти до родния край, 
ала раждаш за мене звезди и дъги, и цъфтене – 
съхранявам те сякаш си магма в подземния рай 
както воин се грее на хладната угар полегнал. 
 
Сякаш хващам опипом съкровения ти хоризонт: 
нека вържат очите ми – пак ще се взирам в небето! 
Вероятно в жената е смисълът? Но нямаме код: 
пак го търсим във виното, а трябваше в Тебе. 
 
Приеми ме на кораба свой – да политнем през май, 
ние искаме пролет, както се иска детенце... 
Ти отдавна пътуваш – на земята до другия край –  
и боли любовта ми фантомна и разполовена! 
 

Превод от украински: Димитър Христов  
 

 
 
Христов Димитр (Болгарія) – поет, драматург, перекладач, бард. 

Народився 17 травня 1957 року в м. Благоевград (Болгарія). Завершив 
філологічний факультет Софійського університету імені Святого Климента 
Охридського. Працював референтом з поезії в Спілці болгарських 
письменників, головним редактором газети «Болгарський письменник», був 
головою Творчого фонду, завідувачем відділу літератури в газеті «Пульс», 
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автором і ведучим телевізійної програми «Час для поезії», директором 
підприємства «Софкнига», головним експертом Міністерства культури 
Болгарії. Працював директором Болгарського культурно-інформаційного 
центру в Скоп’є, Республіка Македонія (2009-2015). Нині – співробітник 
Спілки болгарських письменників, мешкає в Софії.  

Автор поетичних збірок: «Робочий день», «Ранена свобода», «Листи до 
Єви», «Болгарські видіння», «Балада про любов», «Романтика і попіл», 
«Серцевий ритм», «Молитва за Болгарію», «Хліб і вино», аудіо-альбому з 
авторськими піснями, а також книги п’єс. Поезії і драматичні твори були 
перекладені російською, українською, англійською, албанською, сербською, 
македонською, італійською, китайською, грецькою та іншими мовами. В 
Росії, Сербії, Р. Македонії, Албанії та Україні виходили окремі збірки поезій. 
Монодрама «Мерилін Монро» неодноразово ставилася в театрах Болгарії та 
Р. Македонії. Добірки віршів у перекладі українською мовою публікувалися 
в часописах «Молодь», «Всесвіт», «Літературна Україна», «Дніпро» та ін. 
2012 року в луцькому видавництві «Твердиня» вийшла збірка поезій  
Д. Христова «Крізь кордони» в перекладі з болгарської Анни Багряної. 

Лауреат Національних літературних премій Болгарії імені В. Башева та 
П. Славейкова, а також премії Спілки болгарських письменників (за поезію), 
Міжнародної премії «Літературний Дедал» (Р. Македонія), Міжнародної 
літературної премії імені Г. Сковороди «Сад божественних пісень» (Україна), 
Міжнародної літературної премії імені М. Гоголя «Тріумф» (Україна), Малої 
Нобелівської премії – Міжнародної літературної премії імені Людвіга Нобеля 
«Будон» (Удмуртія).  

Перекладає зі слов’янських мов, зокрема з української (класиків і 
сучасних поетів). У 2012-му в Болгарії вийшла антологія «Нова українська 
поезія» (32 українські автори, переважно – з наймолодшого покоління) в його 
перекладі. Переклав болгарською книжку віршів Тетяни і Сергія Дзюби «На 
сріблястій долоні вічності» (м. Софія, Болгарія, 2015).  

Член Спілки болгарських письменників та Міжнародної літературно-
мистецької Академії України. 
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Літературний редактор перекладу: 
 

  
 

Багряна Анна (Македонія) – поет, прозаїк, драматург, перекладач, 
художниця. Народилася 24 березня 1981 р. в м. Фастів Київської області. 
Закінчила Інститут філології Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (спеціальність: українська мова та література). Працювала 
журналістом на телебаченні та радіо. Член Національної спілки письменників 
України, Асоціації українських письменників, Слов’янської літературно-
мистецької Академії (Болгарія).  

Автор поетичних книг: «Суцвіття слів» (Київ, 2000), «Поміж бузкових 
снів» (Київ, 2002), «Між богами і нами» (Київ, 2005), «Мандрівка линвою / 
Spacer po linie» (у  співавторстві з В. Песткою, Львів, 2008), «Інші лінії» 
(Київ, 2009), «Замовляння із любові» (Луцьк, 2011), «L’Ancre» («Якір») 
(Брюссель, Бельгія, 2012, переклад французькою Дмитра Чистяка), «Скитска 
дева / Скіфська діва » (Смедерево, Сербія, 2012, переклад сербською Віри 
Хорват); романів: «Етимологія крові» (Київ, 2008), «Дивна така любов» 
(Київ, 2010, в перекладі македонською – Скоп’є, 2011), «Дошкуляка» (Київ, 
2012), книги для дітей «Анна Багряна про Марію Заньковецьку, Олену 
Телігу, Вангу, Марію Приймаченко, Славу Стецько» (серія «Життя видатних 
дітей»). – Київ: Грані-Т, 2010; збірки драматичних творів «П’єси» (в 
перекладі македонською – Штіп, Македонія, 2011, сербською – Смедерево, 
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Сербія, 2012); книжок перекладів поезій Елисавети Багряної, Дори Габе, 
Рісто Василевскі, Димитра Христова, Єтона Келменді. Упорядник і 
перекладач антології сучасної поезії  Македонії.  

Постановки вистав за п’єсами та лібрето Анни Багряної: «Над Часом» 
(драматична поема) – Драматичний театр «ЕРА» (Київ, 2006); Музично-
драматична студія «Прем’єра» (Київ, 2009); «Глорія» (мюзикл) – Донецький 
національний академічний український музично-драматичний театр (2010); 
«Рододендрон» (трагікомедія на 2 дії) – Український драматичний театр 
«Гомін» (Чикаго, США, 2010); «Шовкова зоря» (казка для дітей) – Театр в м. 
Штіп, Македонія (2012).  

Твори А. Багряної перекладені: польською, болгарською, російською, 
англійською, французькою, латиською, азербайджанською, вірменською, 
македонською, сербською, хорватською та албанською мовами. В Польщі, 
Азербайджані і Болгарії виходили окремі поетичні книги, в Сербії та 
Македонії – збірки п’єс і роман. Перекладає з польської, болгарської, 
македонської, російської, сербської , хорватської мов. Учасник міжнародних 
поетичних фестивалів: «Поезія сьогодні» (Польща), Струзькі вечори поезії, 
«Рацинові зустрічі», «Гераклейські поетичні врочистості» (Македонія), 
«Слов’янські обійми» (Болгарія), «Міжнародні письменницькі зустрічі» 
(Сербія) та ін.  

Лауреат Міжнародної українсько-німецької премії імені Олеся Гончара, 
конкурсів «Коронація слова» та «Смолоскип» (2008) – за роман «Етимологія 
крові»; Міжнародної літературної відзнаки «Срібне летюче перо» (Болгарія, 
Варна, 2009) – за переклад книги поезій Елисавети Багряної ; Літературного 
конкурсу СФУЖО імені Марусі Бек (Канада, 2009); Літературно-мистецької 
премії ім. Пантелеймона Куліша (Україна, 2013); Міжнародного фестивалю 
поезії «Дні Наіміта» (Косово, 2013); Міжнародної премії імені Григорія 
Сковороди «Сад божественних пісень» (Україна, 2014). Член Міжнародної 
літературно-мистецької Академії України. 
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Посприяли: 
 

 
 
Ангелов Боян (Болгарія) – поет, літературознавець, перекладач. 

Народився 1955 року в м. Панагюріште. Закінчив Софійський університет 
імені Святого Климента Охридського (спеціальності: філософія та болгарська 
філологія), у Швейцарії вивчав вальдорфську педагогіку і соціальну 
психологію. Доктор філософських наук. Працював у Міністерстві культури, 
Комітеті телебачення й радіомовлення, Інституті філософії при Болгарській 
Академії Наук. Голова фундації «Читалище-1870», гол. редактор часопису 
«Читалище».  

Автор вісімнадцяти поетичних книжок, шести історико-філософських 
та літературно-критичних монографій. Його поезії перекладені англійською, 
французькою, іспанською, італійською, німецькою, українською, польською, 
російською, чеською, угорською, норвезькою, грецькою, японською, 
арабською та іншими мовами. Лауреат Міжнародної літературної премії 
імені Миколи Гоголя «Тріумф». 

Голова Спілки болгарських письменників, член Спілки болгарських 
журналістів. Член Міжнародної літературно-мистецької Академії України. 
Перекладає з німецької, російської, французької та грецької мов. 

 
Черняев Христо (Болгарія) – поет, есеїст. Народився 1930 року в 

м. Варна. Навчався в містах Бяла і Русе. Автор тридцяти семи поетичних 
книжок та збірок есеїстики: «Життя, що не вмирає», «Срібні світанки», 
«Пісочний перстень», «Голодні вірші», «Вершинами і стежками», «Апостоли 
болгарського духу» та ін. Працював завідувачем відділу поезії в літературних 
часописах «Пульс» і «Пломінь», головним редактором редакції болгарської 
літератури на Національному радіо. Його твори перекладені українською, 
англійською, французькою, іспанською, арабською, хінді, російською та 
іншими мовами. Член Спілки болгарських письменників та Міжнародної 
літературно-мистецької Академії України. Лауреат міжнародної Літературно-
мистецької премії імені Пантелеймона Куліша (Україна, 2015). 
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Няголова Елка (Болгарія) – поет, прозаїк, перекладач. Народилася 

6 липня 1952 року в місті Добридж. Закінчила філологічний факультет 
Софійського університету імені Святого Климента Охридського. Автор 
вісімнадцяти поетичний книжок, а також роману «Німі дзвони». Твори 
перекладені українською, російською, англійською, грецькою, французькою, 
німецькою, сербською, польською, румунською та македонською мовами. 
Сім її книг видано за кордоном. Лауреат численних престижних літературних 
нагород, серед яких: «Золотий Пегас», «Джерело з Білоноги», премії імені 
Христо Ботева, Дори Габе. В Україні відзначена Міжнародною літературною 
премією імені Миколи Гоголя «Тріумф» (2014). Зараз мешкає в м. Варна. 
Президент Слов’янської літературно-мистецької Академії, організатор 
Міжнародного поетичного фестивалю «Слов’янські обійми», головний 
редактор часопису «Знаки». 

 

 
 
З башкирським письменником Марселем Салімовим у Варні (2014)  
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На параді у Варні під час міжнародного фестивалю поезії (2014)  
 

 
 
З Тетяною Винник із нагородами болгарського фестивалю (2014) 
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         Учасники фестивалю поезії: «Ми любимо тебе, Болгаріє!» (Варна, 2014) 
 

 
 
        На творчому вечорі Анни Багряної в Києві (2014) 
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 Посприяли: 
 

 
 
Дроздовський Дмитро (Україна) – критик, літературознавець, 

перекладач, письменник. Народився 18 лютого 1987 року в Одесі. Кандидат 
філологічних наук (2013). Головний редактор (з серпня 2012 року) журналу 
«Всесвіт». Науковий співробітник Інституту літератури ім. Тараса Шевченка 
НАН України. Віце-президент Міжнародної літературно-мистецької Академії 
України (з 2014 року). Член Національної спілки журналістів України та 
Національної спілки письменників України (з 2012 р.). Член Асоціації 
іспаністів України (входить до Міжнародної асоціації іспаністів) та Асоціації 
компаративістів України при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 
України. 

Спеціаліст у галузі літературної компаративістики та шекспірознавчих 
студій. Досліджує українське шістдесятництво – праця «Код майбутнього» 
(науковий консультант – професор Оксана Пахльовська). У вересні 2011 р. в 
Університетському видавництві «Пульсари» (Київ) побачила світ гостра 
суспільно-політична й культурологічна книжка Дмитра  Дроздовського 
«Меридіан розуміння», яка постала в результаті багаторічних мандрів автора 
(учасника міжнародних конференцій, симпозіумів, форумів у різних країнах) 
меридіанами світу: від Латинської Америки – до Султанату Оман, від 
Великобританії – до США. 

Лауреат Міжнародної премії імені Олеся Гончара (2005), премії імені 
Олександра Білецького (2010), Міжнародної літературної премії імені Івана 
Кошелівця (2012), лауреат журналу «Кур'єр Кривбасу» (2011, за публікацію 
роману «Хамелеон») та премії газети «Літературна Україна» (2011). Кавалер 
Золотої медалі Міністерства культури Республіки Вірменії (2012). Лауреат 
премії імені Володимира Сосюри (2014), Міжнародної літературної премії 
імені Миколи Гоголя «Тріумф» (2014) та Міжнародної літературної премії 
імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» (2015). Нагороджений 
Почесною грамотою Міністерства культури України (2015) та Почесною 
грамотою Кабінету Міністрів України (2015). 
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Руденко Сергій (Україна) – український журналіст і публіцист. 

Народився в 1970 р. у селі Стецьківка Сумської області. В 1992 році закінчив 
факультет журналістики Київського державного університету імені Тараса 
Шевченка. У 2008-му заснував і очолив книжковий портал «Буквоїд». З 2013 
року – шеф-редактор на каналі ТВі. З листопада 2014-го – автор щотижневої 
колонки на «Німецькій Хвилі». Автор публіцистичних та аналітичних книг, 
відзначених, зокрема, журналом «Кореспондент» серед найкращих в Україні: 
«Вся президентська рать», «Вся прем'єрська рать» і «Вся Юліна рать» (2008), 
«Уряд Юлії Тимошенко» (2009, третє місце в номінації «Публіцистика»).  
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Сидоржевський Михайло (Україна) – громадський діяч, поет,  

публіцист. Голова Національної спілки письменників України (обраний 29 
листопада 2014 року), головний редактор «Української літературної газети». 
Народився 5 травня 1958 року в с. Старий Солотвин Бердичівського району 
Житомирської області. Закінчив Київський  державний університет імені Т. 
Г. Шевченка, факультет журналістики (1980-1985). Член Національної спілки 
журналістів (з 1988 року) та Міжнародної літературно-мистецької Академії 
України (з 2014 р.).  

Автор поетичної збірки «Навпіл між обома світами» (2004), книжок 
публіцистики «Здвиг» (2005), «Туга за свободою» (2007) та «Пам'ять нашого 
роду» (2013), а також численних публікацій у різноманітних виданнях на 
теми культури, політики, літератури й історії.  

Михайло Сидоржевський – лауреат премії Союзу журналістів СРСР – 
за цикл публікацій «Заложники Чорнобиля» (1990). Нагороджений орденом 
Святого Рівноапостольного князя Володимира ІІІ ступеня (2006). Лауреат 
Міжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя «Тріумф» (2011) та 
Міжнародної літературної премії імені Пантелеймона Куліша (2015).  
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Боснійською переклала Сеіда Беганович   
 
Sergij Dzjuba 
 
* * *  
Na srebrenom dlanu vječnosti 
Malena djevojčica 
češlja kosu 
češljem mjesečine 
u  hirovitom ogledalcetu 
svoje lice ne vidi: 
 
Tamo je njen pogled 
i bore 
nepoznate  
žene. 
 
* * *  
Na  ostrvu 
dalekom, kao Evine suze, 
Stegnut u zagrljaj 
zasljepljujuće-bijelih stijena 
tako, što može da se uhvati  
horizont kad ne bi bježao u more, 
 
nađe si utočište 
muziku – 
da bi stvorio  
Muškarca  
I Ženu. 
 
* * * 
Živite dugo, 
Pišite malo, 
I ne optužujute nebo za  
Grijehove. 
 
* * * 
Rasplakana ljepotica: 
trepavice 
sa ogrlicama od suza 
privukoše   
dugu. 
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* * * 
Ljudi, 
Molim vas, tiše – 
Ne čuje se more. 
 
* * *  
U uglu je gitara, 
Stara-prastara, 
Kako dijete 
Stoji teško. 
 
Tetjana Dzjuba 
 
* * * 
Dan  juri po željezničkom neredu- 
I sjenke postadoše duge kao željeznička pruga, 
Što vodi u ćorsokak noći. 
Nju presjecaju žene, 
Beznačaje ane karenjine, 
Kojma je spas od problema 
Garantiran samo do svitanja. 
 
* * * 
I biće tišina boje nade 
I biće spokoj boje sreće 
I pašće jabuka, cijepajući se na dvoje, 
Njene polovine poješće srećno zaljubljeni, 
I neće primjetiti iza granja uplakanu Evu 
Koja prokljinje svoju davnu avitaminozu. 
 
* * *  
Vrijeme se istura kao sol, 
Kao pjesak najstarijeg sata, 
 
Gori, peče, klija. 
A onda se udaljava, rastvara se, –   
I ostaje more 
U kojem je dobro da se ljuljaš 
Na valovima sjećanja. 
 
Tužno je samo – na tren 
Jer ljudi žive na suhom 
 
Gdje je more, tamo je sol... 
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* * * 
Princeze uvijek dobivaju glupake, –    
Tako nas poučava narodna 
 mudrost. 
 
* * *  
Zvonim na telefone 
Čije brojeve znam napamet, 
U vrijeme kada niko ne diže slušalicu. 
Samo tada možeš da čuješ od njih to 
Što želiš odavno da čuješ.  
 

Na bosanski jezik prevela Seida Beganović 
 

 
 

Беганович Сеіда (Боснія) – боснійська поетка, прозаїк, драматург, 
перекладач. Народилася в 1961 році у місті Зеніца (Боснія). Закінчила 
філософський факультет у м. Сараєво за спеціальністю «Філософія та 
соціологія». Працювала журналістом, викладачем філософії, соціологом-
аналітиком, драматургом, перекладачем. Зараз живе і працює в м. Скоп’є 
(Македонія). Автор поетичних книг «Індекс виправдання», «Рубежі», 
«Трусіння попелу»; романів «Інтерв’ю з блакитною хатою», «Альбом 
ідеальних хвилин». Її оповідання, твори для дітей, поезії, переклади з 
македонської, польської, російської  та англійської мов публікувалися в 
літературних журналах. Вірші Сеіди Беганович перекладені українською, 
англійською, польською, російською, албанською, турецькою, корейською та 
азербайджанською мовами. 
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Верхньолужицькою переклав Бенедикт Дирліх 
 
Serhij Dziuba 
 
 

* * * 
 
Na slěbornej dłoni wěčnosće 
mała holčka  
hładźi wopuški                            
z česakom měsačka 
tola w dźiwnym špihelu  
njewidźi swoje wobličo  
 
Z jeje hladanja      
wujewja so zmorski 
cuzeje  
žony 
 
 
* * * 
 
Na wotsalenej kupje 
sylzy Jěwy tłóča so 
po wobjimach  
z běłeje skalizny 
tak, zo móhli dosahnyć  
wobzor, njebyli wón 
ćeknył do morja 
 
zo by stworił  
muža  
žonu 
 
 
* * * 
 
Budźće dołho žiwi 
pisajće mało 
a njebjesa njewobwinujće  
z hrěchami  
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* * * 
 
Rozpłakana rjanolinka  
mikawčki  
z parličkami sylzow  
tulichu  
tučel 
 
* * * 
 
Ludźo,  
prošu ćicho: 
słyšeć njeje morjo 
 
* * * 
  
Gitara w kućiku 
tak stara, tak stara, 
kaž dźěćo 
steji ćežko 
 

zeserbšćił B. Dyrlich 
 

 
 
Автор і перекладач (м. Баутцен, Німеччина, 2015) 
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Tatjana Dźjuba  
 
* * * 
Dźeń so pominył z ropotom dwórnišća –  
A sćiny so rozćehnjechu kaž kolije, 
Běžo do tupoty nocy. 
Žony je přeprěča, 
Pomjeńšene Any Kareniny, 
Kotrymž jenož do switanja  
kiwa wumóženje. 
 
* * * 
A woćichnje – barba nadźije. 
A zaćehnje pókoj – barba zbóžnoty. 
A padnje jabłuko, na kruchaj rozleći. 
Połojcy słodźitej horco so lubowacymaj 
Za hałžkami sylzosćiweje Jěwy 
Kotraž poklała dawnu awitamozu. 
 

zeserbšćił B. Dyrlich   
   

 
 
Дирліх Бенедикт (Німеччина) – верхньолужицький та німецький 

письменник, перекладач, громадський діяч. Народився у 1950 р. в Рекельвітці 
(Саксонія). У 1968-1970 роках вивчав філософію та теологію в Ерфурті; у 
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1975-1980-му – театрознавство у Лейпцизі. Згодом  працював драматургом у 
німецько-лужицькому народному театрі в Баутцені. Був політиком та 
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 і антологій у Німеччині й за 
кордоном. Член ПЕН-клубу Німеччини. Відзначений багатьма престижними 
літературними преміями (зокрема, премією імені Якуба Барта-Чишинського, 
основоположника серболужицької літератури, 2011; лауреат Міжнародної 
літературної премії імені Миколи Гоголя «Тріумф», Україна, 2015).  Член 
Міжнародної літературно-мистецької Академії України. Організатор 
Міжнародного фестивалю поезії та верхньолужицької культури (Баутцен-
Дрезден-Берлін). Мешкає у місті Баутцен (Будишин).  

 

 
 
Дружні посиденьки (м. Баутцен, Німеччина, 2015) 
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Верхньолужицькою переклала Доротея Шолчина (Шолце)  
 

Tatjana Dźjuba  
 
* * * 
Dźeń ćěka z dwórnišćowej haru 
a sćiny naćahuja so kaž kolije, 
wuběžujo do slepeje nocy. 
Knjenje je prěkuja, 
małe anny kareniny, 
wumóžene wot swojich brěmješkow 
jenož hač do ranja. 
 
* * * 
A bu ćišina w barbje nadźije, 
a bu pokoj w barbje zboža, 
a padnje jabłuko, rozlećo na połojcy, 
woptatej wot zbožowneju lubowaceju, 
w dobrej mysli za witkami rozpłakaneje Jěwy, 
kiž zakliwa swoju dawnu awitaminozu. 
 
* * *  
Čas přesakuje so ze selu, 
kaž pěsk najstaršeho časnika. 
Pječe a wupječe so, wosmudźi. 
A potom wućeknje, so rozpušći – 
a nastanje morjo, 
na kotrymž so derje koleba 
po žołmach dopomnjenkow. 
Škoda jenož – nic dołho, 
přetož ludźo bydla na krutym kraju. 
Hdźež je morjo – tam je sól ... 
 
* * * 
Kralowny připadnychu stajnje hłupakam,  
powěda ludowa mudrosć. 
 
* * * 
Zazwonju pola ludźi, 
kotrychž čisła z hłowy znaju, 
hdyž nichtó słuchatko njewotzběhnje. 
Jenož potom možeš tam słyšeć to, 
štož chceš hižo dawno słyšeć. 
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Činohra 
 
Režiser ćisnje 
na jewišćo pjenjez 
a započnje so nowa 
hrajna doba. 
 
Tola naraz so něšto  
zaměša w tekstowej knize 
Najwyšeho wuměłskeho nawody, 
byrnjež stajnje rěkaše: 
ty na žurli –  
ja na jewišću, 
je nětko runje nawopak. 
Naju hižo njerozdźěli ženje rampa 
žiwjenskich konwencijow ... 
 
Nochcemoj so starać wo sćiny 
klasikarjow, 
ty njebudźeš mje  
Ofeliju mjenować, 
ale z notowych pismikow 
zeskładźeš jednore mjeno, 
zo by z njeho wusłyšał 
tajnu melodiju. 
 
Ja zahraju ći moju młodosć, 
ty zahraješ mi swoju wěrnosć, 
přiroda přebarbi někotre razy 
dekoracije ... 
 
Naposled zwostanu listy, 
kaž lisćiki za stary, 
z repertuara ćisnjeny 
spektakl.  
 
Foto, kaž njewupowěsnjene  
wozjewjenje, 
zerzawy sněh, potłóčena ból, 
rampa a hišće mała chwila, 
dóńž naju na wšě časy  
zawěšk njedźěli.    z ukrainšćiny přebasniła Dorothea Šołćina  
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Доротея Шолчина (Шолце) – Dorothea Šołćina (Scholze) –   

(Німеччина) – верхньолужицька і німецька письменниця, перекладач, 
редактор. Народилася в 1953 році. Виросла в Саксонії. Вивчала славістику в 
Лейпцігському університеті (1972-1976). Вона працювала редактором у 
видавництві «Domowina» в Баутцені (до 1988 р). У 1981-93-х роках жила в 
Берліні, де, зокрема, працювала бібліотекарем. У 2004-2006 рр. – завідувач 
літературної частини в Німецько-лужицькому народному театрі у Баутцені.  

Пише оповідання та вірші верхньолужицькою і німецькою мовами для 
дорослих і дітей. У 1996 році вийшли її поезії для малечі, а в 1999-му вона 
опублікувала в Баутцені свою першу збірку оповідань «Звивисті доріжки». У 
Варшаві в 2005-му побачила світ вибрана проза верхньолужицькою та 
німецькою. Її твори широко представлені з 1976 року в журналах і антологіях 
– у Німеччині та за кордоном, а також публікаціях видавництва «Domowina», 
яке в 2004-му випустило в її перекладі бестселер для дітей Генріха Гофмана 
«Стьопка-Розтріпка». Німецько-лужицький народний театр поставив у її 
перекладах вистави «Моє ім'я – Ерлінг» Христини Херстрем (2004) та 
«Платити не будемо!» Даріо Фо (2007). 

 Її переклади з німецької, польської, словацької, сербської, хорватської 
та української мов друкували в лужицьких журналах і антологіях. У 2001-му 
під її редакцією вийшла антологія молодої лужицької прози та поезії «Без 
хепі-енду», а в 2005 році – літературна хрестоматія творів про кохання «Міст 
між нами двома». У 2010 році видала в Чехії, спільно з Керстін Млинкец, 
вибрану прозу «Пазли кола», а також у Фінляндії – антологію сучасної 
лужицької прози «Сліпий бібліотекар». У 2015-му видані її вірші для дітей 
«Басейн, повний маленьких рибок». Твори письменниці публікувалися 
німецькою, польською, українською, чеською, словацькою, фінською та 
сербською мовами.  

Доротея Шолчина (Шолце) – член лужицької Спілки діячів мистецтва, 
Спілки письменників Німеччини та Наукового Товариства «Maćica Serbska». 
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В’єтнамською переклала Тетяна Чан  
 
Sergey Dziuba 
 
* * * 

(«На сріблястій долоні вічності…») 
 
Trong lòng bàn tay cõi đời ánh bạc  
cô gái nhỏ 
ngồi chải mái tóc 
với chiếc lược hình trăng 
và trong tấm gương khó chịu 
không thấy gương mặt mình: 
 
Mà một vẻ bề ngoài 
có nhiều nếp nhăn 
của Người đàn bà không quen biết. 
 

* * *  
(«На острові…»)  
 
Trên hòn đảo, 
xa xôi như nước mắt nàng  Eva, 
trong vòng tay xiết chặt 
của các tảng đá trắng toát 
có thể nắm bắt lấy  
đường chân trời, 
nếu như nó không chạy ra phía biển, 
 
âm nhạc 
tìm thấy nơi trú ẩn- 
để tạo ra 
Đàn ông 
và Đàn bà. 
 

* * *  
(«Живіть довго…») 
 
Hãy sống lâu, 
và viết ít đi 
hãy thôi đổ lỗi cho ông Trời 
về mọi lỗi lầm. 
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* * *  
(«Заплакана красуня…») 
 
Người đẹp khóc: 
hàng mi 
tràn nước mắt 
tạo nên cầu vồng quyến rũ. 
 

* * * 
(«Люди, будь ласка, тихіше…») 
 
Mọi người ơi, 
tôi xin hãy im lặng- 
vì không thể nghe thấy biển. 
 

* * *  
(«В кутку гітара…») 
 
Trong góc đàn guitar 
cũ kỹ, 
giống như trẻ thơ, 
đến đứng còn thấy khó. 
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Tatyana Dziuba 
 

* * * 
(«День відступив вокзальним гармидером…») 
 
Một ngày nhường cho tiếng ồn sân ga- 
Bóng râm trải dài như đường ray thăm thẳm, 
Dẫn lối vào ngõ cụt bóng tối. 
Và nó được băng qua bởi những người phụ nữ, 
Như những nàng anna karenina vỡ vụn, 
Những người mà việc thoát khỏi mọi rắc rối 
Chỉ được đảm bảo đến khi bình minh. 

 
* * * 

(«І буде тиша кольору надії…») 
 
Và sẽ là sự im lặng của sắc màu hy vọng, 
Và sẽ là màu của hạnh phúc của sự bình yên, 
Và trái táo rơi xuống bẻ làm đôi, 
Mỗi nửa sẽ dành cho đôi uyên ương quấn quýt, 
Họ sẽ không thấy rằng sau tán cây Eva đang khóc, 
Và nguyền rủa sự thiếu hụt của nàng đã từ lâu. 
 
 

* * * 
(«Час просочується сіллю…») 
 
Thời gian chảy như muốn, 
Như ngọn cát từ đồng hồ cổ xưa, 
 
Nó nóng ran, cháy rát. 
Và sau đó tan chảy -lan tỏa  
Và trở thành biển, 
Mà trong đó ta có thể cưỡi 
Trên các ngọn sóng ký ức. 
 
Chỉ tiếc rằng không được lâu, 
Vì con người sống trên cạn, 
Nơi mà biển là muối… 
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* * * 
(«Королівни завше діставались дурням…»)  
 
Công chúa luôn dành cho những kẻ ngu ngốc, - 
trí tuệ dân tộc 
đã khẳng định. 
 

* * * 
(«Дзвоню по телефонах…») 

 
Tôi nhập số điện thoại, 
Số mà đã thuộc nằm lòng, 
Trong lúc chưa ai nhấc máy. 
Khi đó ta có thể nghe được từ họ, 
Điều mà ta muốn nghe đã từ rất lâu.  
 

Dịch giả tiếng Việt la Trần Minh Trang  
    

       
 
Чан Тетяна (В’єтнам) – перекладач. Народилася 4 листопада 1984 

року в Хошіміні. У 1987-1995 рр. мешкала з батьками в Москві. Закінчила 
факультет російської філології університету суспільних і гуманітарних наук у 
Хошіміні. У 2005-2006 роках стажувалася в Московському державному 
інституті імені О. Пушкіна. Любить музику (перекладає пісні). Займається 
спортом, зокрема йогою. Член Міжнародної літературно-мистецької Академії 
України. Улюблені письменники – Лев Толстой, Харукі Муракамі.  
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Біографії Сергія і Тетяни Дзюби в’єтнамською (переклала Тетяна Чан):  
 

    SERGEY DZIUBA 

 
nhà thơ Ukriane, tiểu thuyết gia, nhà văn, nhà viết kịch, dịch giả, nhà phê bình 
 
Sergey Dziuba sinh ngày 20 tháng 09 năm 1964 tại thành phố Piryatin khu vực 

Poltavskoi (Ukraine). Tốt nghiệp khoa báo chí Đại học quốc gia mang tên Taras 
Shevchenko tại thành phố Kiev. Ông từng phục vụ quân đội (thiếu tá dự phòng). 
Hiện tại ông đang sinh sống và làm việc tại thành phố Chernigov. Ông cũng là chủ 
tịch hiệp hội các nhà báo, nhà văn và các nhà nghiên cứu khao học tại “Trung tâm 
trí tuệ của thành phố Chernigov”, chủ tịch của Hiệp hội nhà báo quốc gia Ukraine, 
giáo sư danh dự của Viện phát triển nhân lực của Đại học “Ukraine” tại thành phố 
Lutski, thành viên của Liên hiệp quốc gia các nhà văn Ukraine. 

Ông là tác giả của 55 quyển sách và 9 quyển sách nói, dành tặng riêng cho phu 
nhân-nhà văn, nhà báo và nhà nghiên cứu vă học Tatyana Dziuba (theo ý kiến 
chuyên gia, thì đây là trường hợp duy nhất trong lịch sử văn học thế giới); tác giả 
và đạo diễn của 36 lượt đài phát thanh, mà trong các chường trình này ông đã đóng 
một vai trò quan trọng, biên dịch và xuất bản 10 tuyển tập thơ Ukraina hiện đại và 
văn xuôi, mà ông đã phiên dịch từ ngôn ngữ Belarus; đồng tác giả củamột số bài 
hát. Người chiến thắng nhiều giải thưởng quốc tế và quốc gia. 

Tác phẩm của Sergei Dziuba dịch sang 60 ngôn ngữ và xuất bản tại 32 quốc gia. 
Chúng được hơn hai triệu người trên thế giới đọc, nghe và đọc trên các sách báo, 
tạp chí, đài phát thanh, truyền hình và Internet.  
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  Tatyana Dziuba 

 
nhà thơ, nhà phê bình văn học, nhà báo, giáo viên Ukraine 
   
Tatyana Dziuba (Murzenko) sinh ngày 19 tháng 06 năm 1966 tại thôn Brusnitsa, 

huyện Kitsmanski, khu vực Chernovitski (Ukraine). Tốt nghiệp khoa báo chí  Đại 
học quốc gia mang tên Taras Shevchenko tại thành phố Kiev và là cử nhân của 
Phân viện văn học của Viện hàn lâm Khoa học Ukraina. Bà là tiến sĩ Đại học  báo 
chí quốc gia mang tên Taras Shevchenko thành phố Kiev, tiến sĩ ngôn ngữ học, 
phó giáo sư của Viện. Thành viên của Hiệp hội nhà văn quốc gia Ukraine và Hiệp 
hội nhà báo quốc gia Ukraine.   

Bà là tác giả của tập thơ “Sự thích ứng với thời gian” (2000), cuốn sách khoa 
học “Tài năng như thước đo trọng lượng” (2008), tài liệu chuyên khảo “Kháo khát 
của dân tộc và của Tổ quốc. Chính luận nửa cuối thế kỷ XIX đến ba năm đầu thế 
kỷ XX: mô hình của banr5 sắc dân tộc” (2012), ngoài ra còn nhiều công trình phê 
bình văn học và các ấn phẩm văn học trên báo và tạp chí và tạp chí của các ấn 
phẩm khoa học;  người khởi tạo và là tác giả của tuyển tập thơ đương đại Ukraine 
"Các mục phu Hoa" (1999) và "Trạm Chernigov" (2002), bộ sưu tập "Cà phê cho 
các Thiên Thần" (2002, 2004), cùng với Sergey Dziuba và nhà soạn nhạc Nikolai 
Zbaratskim đã viết một loạt các bài hát, dịch từ ngôn ngữ Belarus. 

    Bà còn chiến thắng nhiều giải thưởng quốc tế và của quốc gia. Các tác phẩm của 
Tatiana Dziuba được dịch sang 60 ngôn ngữ và được công bố trong các ấn phẩm 
tiếng Ukraina và nước ngoài. 
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Вірменською мовою переклав Гурген Баренц 
 
Тетяна Дзюба 
  
ՏԱՏՅԱՆԱ ԴԶՅՈՒԲԱ (ՈՒԿՐԱԻՆԱ) 
      Թարգմանեց Գուրգեն Բարենցը 
 
Ուկրաինացի բանաստեղծ, գրականագետ, գրաքննադատ, լրագրող։ 
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր է։ Կազմել է ժամանակակից 
ուկրաինական պոեզիայի անթոլոգիա։ Բազմաթիվ միջազգային 
մրցանակների դափնեկիր է։ Բանաստեղծությունները թարգմանվել են 
աշխարհի հիսուն լեզուներով։ 
 
 
* * * 
Պատմությունը պրոֆեսոր Դոուէլի գլուխն է՝ 
Ամեն բան գիտի, սակայն չի բարեհաճում 
Խոստովանել։ 
 
* * * 
Հայրենիքը այնտեղ է, 
Որտեղ մենք մեզ լավ ենք զգում։ 
Խնդիրն այն է,  
Որ մենք մեզ լավ ենք զգում 
Միայն տանը։ 
 
* * * 
Երանի երջանիկներին և նրանց, 
Ում ժամացույցը 
Ճիշտ է աշխատում։ 
 
* * * 
Ահա դպրոցի բակում 
Տղաները ֆուտբոլ են խաղում։ 
Գնդակը հետո շատ երկար 
Իր երազներում կտեսնի այդ բակը։ 
 
* * * 
Շագանակը ծառից ընկավ, 



 168 

Եվ նրա հոգին 
Կրկին բացվեց։ 
 
* * * 
Արևը նետեց իր մրսած ճառագայթները 
Սոճիների ասեղներին, 
Փորձելով բուժվել ձմեռից։ 
 
* * * 
Աշնանամուտը ընդամենը հիշողություն է։ 
Դու կարող ես վերադառնալ 
Քո հեռացած ներկան, 
Եթե քայլես այս ալեհեր սարդոստայնով։ 
 
* * * 
Եվ լռություն կլինի՝ հույսի գույնով, 
Եվ անդորր կլինի՝ երջանկության գույնով, 
Եվ խնձորը կընկնի, երկու կես կլինի, 
Այդ կեսերը կուտեն երջանիկ սիրահարները, 
Նրանք չեն նկատի թփերի ետևում 
Լացակումած Եվային, 
Որը շարունակ անիծում է 
Իր հինավուրց վիտամինների պակասը։ 
 
* * * 
Ժամանակը աղ է արտադրում, 
Ինչպես ամենահին ժամացույցի ավազը։ 
 
Այրում է, անվերջ այրում է, 
Իսկ հետո հեռանում է՝ լուծվելով 
Եվ ծով դառնալով, 
Որի մեջ այնքան լավ է 
Ճոճվել հիշողությունների ալիքների վրա։ 
 
Ափսոս միայն, որ ժամանակը քիչ է՝ 
Չէ որ մարդիկ ապրում են ցամաքում, 
Որտեղ ծովը աղ է… 
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* * * 
Արքայադստրերը 
Մշտապես հիմարներին են  
Բաժին հասել, 
Ասում է ժողովրդական 
Իմաստությունը։ 
 
* * * 
Զանգահարում եմ հեռախոսներով, 
Որոնց համարները գիտեմ անգիր, 
Այն ժամանակ, երբ ոչ ոք 
Լսափողը չի վերցնի։ 
Միայն այդ պահերին կարելի է լսել այն, 
Ինչ ուզում էիր լսել 
Շատ ու շատ վաղուց։ 
 
 
Вірменською мовою переклав Гурген Баренц 
 
Сергій Дзюба 
  
Սերգեյ Ձյուբա (Ուկրաինա) 
 
Ուկրաինացի բանաստեղծ, արձակագիր, հրապարակախոս, մանկագիր, 
թատերագիր, թարգմանիչ, գրաքննադատ։ Ծնվել է 1964 թ։ 46 գրքի 
հեղինակ է, բազմաթիվ ազգային և միջազգային մրցանակների 
դափնեկիր, մի քանի ակադեմիաների պատվավոր անդամ։ 
Ստեղծագործությունները թարգմանվել են հիսուն լեզուներով։ 
 
Բանաստեղծություններ 
        Թարգմանեց Գուրգեն 
Բարենցը 
 
* * * 
Ամեն ինչ հոսում էր, ամեն ինչ փոխվում էր, 
և միայն կինը, որը սպասում էր, 
նույնքան գեղեցիկ էր։ 
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Տարօրինակ մի կին,  
Տարօրինակ տղամարդ, 
Որին սպասելն ապարդյուն էր։ 
 
* * * 
Ծովերում, ձկների աշխարհում 
Մենք սիրում ենք իրար՝ 
Ջերմ ու քնքուշ, 
Ասես վերջին անգամ։ 
 
Իսկ հետո մենք քեզ հետ 
Ծով ու ձուկ կդառնանք, 
և կընդունենք ուրիշ սիրող մարդկանց 
ցրտահարված ափերից։ 
 
* * * 
Հայտնվել առաջին ձյան հետ՝ 
Մինչ նրանք սպասում ու հեռանում են, 
Քանի դեռ քեզանից չեն ձանձրացել. 
Ինչո՞ւ եք դուք, տեղացիներդ, 
Տառապում այս երանելի ձյան 
վերջին շնչից։ 
 
* * * 
Հավերժության արծաթե արմավենու վրա 
Մի փոքրիկ աղջնակ 
Իր մազերն է սանրում 
Կիսալուսնի սանրով 
և չի տեսնում իր դեմքը 
քմահաճ հայելու մեջ. 
 
Այնտեղից նրան նայում են 
Մի անծանոթ կնոջ 
Հայացք  
Ու կնճիռներ։  
 
* * * 
Մի կղզիի վրա՝ 
Հեռավոր, ինչպես Եվայի արցունքները, 
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Բոլոր կողմերից պաշարված 
Կույր և սպիտակ ժայռերով, 
Որտեղ հորիզոնը 
Կարող է գերի ընկնել, 
Եթե չսլանա դեպի ծով, 
 
Երաժշտությունը  
Ապաստան է գտնում, 
Որպեսզի կյանք հաղորդի 
Տղամարդուն  
Ու Կնոջը։ 
 
* * * 
Երկար ապրեք, 
Քիչ գրեք 
և մի մեղադրեք Երկինքը 
ձեր մեղքերի համար։ 
 
* * * 
Մարդի՜կ, 
Մի աղմկե՛ք, խնդրում եմ՝ 
Ծովը չեմ լսում։ 
 
* * * 
Մի հին, շատ հին 
Կիթառ է կանգնած 
Անկյունում, 
Պատժված երեխայի նման։ 
 
* * * 
Հեկեկացող գեղեցկուհի. 
Նրա թարթիչները 
Մարգարտե արցունքներով  
Գերել են 
Ծիածանը։ 
 
* * * 
Մտիր հոգուս մեջ 
Վիրավորված ջութակի 
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Ձայնով՝ 
Մուտքն ազատ է։ 
 
Ես ուզում եմ մեռնել 
Քո ցավի 
Հովանոցի տակ։ 
 
* * * 
Ի՞նչ է սերը։ 
Դա երբ բանաստեղծություններ են, 
Շուրթեր ու ճակատագիր, 
և երբ ուզում ես 
մեռնել երջանկությունից։ 
 
* * * 
Մահճակալի վրա, իմ կողքին 
Դու մի փոքր բանաստեղծություն ես, 
Ինչպես արևաշող։ 
 
* * * 
Արևը բուրում է, 
Ինչպես ձյունը և խնձորները, 
Խնձորներն ու ձյունը 
Բուրում են, 
Ինչպես արևը։ 
Մարդու կյանքը 
Ավետյաց երկիրն է, 
Իսկ մենք՝ գնչուններ ենք։ 
 
* * * 
Երկինքը եկել է սոճիներին հյուր, 
Ինչպես երազը՝ սիրահարներին  
Օրհնանքի համար։ 
 
Մարդիկ գերեցին երկինքը 
և զտեցին երազանքներից, 
իսկ հետո ցանցաճոճ կապեցին։ 
 
Եվ խաչեցին այն՝ սոճիների միջև։ 
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* * * 
Քո երազները 
Ինձ տղամարդ են դարձնում, 
Շուրթերդ՝ որկրամոլ,  
Աչքերդ՝ բանաստեղծ։ 
 
* * * 
Վերնաշապիկս հագնում եմ 
Մարմնիս վրա թողաց 
Քո համբույրների վրայից։ 
 
* * * 
Տարօրինակ է՝ 
Արև եմ նկարել, 
Որը ինձ տաքացնում է։ 
 

 
 

Баренц Гурген (Вірменія) – поет, прозаїк, перекладач, журналіст, 
літературознавець. Народився 1952 року в Єревані. Кандидат філологічних 
наук, спеціаліст із російської та вірменської літератур. Автор понад 2000 
публікацій у різноманітних часописах Вірменії, Росії та інших країн. Вірші та 
переклади друкувалися в антологіях сучасної вірменської поезії. Автор 
багатьох книжок, зокрема збірки вибраних віршів «Уроки Дороги» (Єреван, 
2010). Упорядник збірки 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), а також Восьмого 
Міжнародного фестивалю поезії «Славянска прегръдка» (нагорода «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 
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мовами. Твори Гургена Баренца (Карапетяна) перекладені українською, 
англійською, німецькою, словацькою, сербською, польською, перською та 
іншими мовами.  

 
Посприяла:  
 

 
 
Ованесян Сусанна (Вірменія) – літературознавець. Народилася  

1 грудня 1955 року. Старший науковий співробітник Інституту літератури 
НАН Республіки Вірменія, доктор філологічних наук, професор, завідувач 
кафедрою вірменської філології Єреванського Північного університету. 
Автор кількох монографій та більше ста п'ятдесяти наукових статей і 
публікацій про життя й творчість класика вірменської літератури Ованеса 
Туманяна. Її роботи широко відомі як у Вірменії, так і за її межами. У 2012 
році побачила світ фундаментальна монографія Сусанни Ованесян «Історія 
життя і творчості Ованеса Туманяна. 1900-1912 рр.». Ця книжка була 
представлена на здобуття Державної премії Республіки Вірменія. В даний час 
Сусанна Ованесян готує до видання другий том двотомного дослідження 
«Ованес Туманян. Життя і творчість (1900-1923 рр.)». Це – перша наукова 
біографія найбільш національного вірменського поета, що охоплює зрілий 
період його життя. Лауреат Міжнародної літературної премії імені Миколи 
Гоголя «Тріумф» (Україна, 2015). Член Міжнародної літературно-мистецької  
Академії України. Заміжня (дружина Гургена Баренца), має трьох дітей.   
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Вірменською переклала Наіра Давоян 
 
Сергій Дзюба    
Սերգեյ Ձյուբա 
 
* * * 
(«На сріблястій долоні вічності…») 
  
Արծաթե ափի մեջ հավերժության                   
փոքրիկ աղջնակը 
վարսերն է հարդարում 
լուսնե սանրով. 
և պահանջկոտ հայելում 
չի տեսնում իր դեմքը. 
Այնտեղ իր հայացքն է 
ու կնճիռները անծանոթ կնոջ. 
 
* * * 
(«На острові…») 
 
Կղզում` հեռավոր, 
ինչպես արցունքները Եվայի, 
գրկախառնությամբ սեղմված 
կուրացնող սպիտակ ժայռում, 
այնպես,որ կարելի է որսալ հորիզոնը. 
եթե այն չի փախչում դեպի ծովը, 
հանգրվան գտավ երաժշտությունը, 
որպեսզի արարեր Տղամարդուն և Կնոջը:  
                                                                                                                                                  
* * * 
(«Живіть довго…») 
 
Ապրեցեք երկար, 
Գրեցեք քիչ 
և մի մեղադրեք Երկինքը մեղքերի մեջ. 
 
* * * 
(«Заплакана красуня…») 
 
Լացող գեղեցկուհին, 
թարթիչները ̀  
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հուլունքներով արցունքի 
գայթակղեցին ծիածանին: 
 
* * * 
(«Люди, будь ласка, тихіше…»)  
 
Մարդիկ, 
խնդրում եմ ձեզ` հանգիստ, 
չի լսվում ծովը: 
 
* * * 
(«В кутку гітара…») 
 
Անկյունում ̀  
ծեր կիթառին, 
ինչպես մանուկին, 
կանգնել դժվար է:  
 
Тетяна Дзюба 
ՏՏատյանա Ձյուբա 
 
* * * 
(«День відступив вокзальним гармидером…») 
 
Օրը նահանջեց կայարանային աղմուկով 
Ու ստվերները դարձան երկար ,ինչպես ռելսերը 
Դեպի գիշերվա փակուղի տանող. 
Նրանց տրամախաչում են կանայք` 
Մանրացած աննա կարենինաները, 
Ում հոգսերից ազատվելը 
Երաշխավորված է մինչև լուսաբաց: 
 
* * * 
(«І буде тиша кольору надії…») 
 
Ու կլինի լռություն`հույսի գույնով, 
Ու կլինի հանգստություն` գույնով երջանկության, 
Ու կընկնի խնձորը` բաժանվելով երկու կտորների. 
Եվ կտորները կհամեղեն երջանիկ սիրահարները  
 Ու  չեն նկատի ճյուղերի ետևում լացող  Եվային` 
Իր վաղեմի ավիտամինոզն անիծող: 
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* * * 
(«Час просочується сіллю…») 
 
Ժամանակը ծորում է աղով, 
Ինչպես ավազը ամենահին ժամացույցից. 
 
Այրում, վառում, մռմռում, 
Իսկ հետո հեռանում`լուծվելով 
ու վերածվելով ծովի, 
որտեղ լավ է օրորվել 
հուշերի ալիքների վրա 
 
ավա~ղ միայն կարճ ժամանակով. 
Չէ որ մարդիկ ապրում են ցամաքում, 
 
Որտեղ ծովը աղ է… 
 
* * * 
(«Королівни завше діставались дурням…») 
 
Իշխանուհիները միշտ բաժին են ընկնում հիմարներին. 
համոզում է ժողովրդական իմաստությունը: 
 
* * * 
(«Дзвоню по телефонах…») 
 
Զանգում եմ հեռախոսներին, 
Համարները որոնց անգիր գիտեմ. 
Ժամանակին ,երբ ոչ ոք չի վերցնում լսափողը, 
Միայն այդ դեպքում կարելի է լսել նրանցում այն, 
Ինչ ուզում ես լսել վաղուց: 
 

ՀՀայերեն լեզվով թարգմանեց Նաիրա Դավոյանը:   
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Давоян Наіра (Україна) – вірменська письменниця, перекладач, 
громадський діяч, виконавчий директор вірменської громади Чернігова. 
Народилася 1979 року у Вірменії в містечку Амасія, неподалік від м. Гюмрі 
(Ленінакан). Навчалася на економічному факультеті в університеті «Арарат». 
Закінчила Чернігівський державний інститут економіки і управління. 
Літературний редактор вірменських книжок. Виховує трьох дітей.  
 

 
 
На святі вірменської культури в Чернігові (2015) 
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Гагаузькою переклав Пьотр Чеботарь 

  Sergey Dzüba 

* * * 

(«На сріблястій долоні вічності…») 

Diveçliin gümüşlü aucunda 

bir kızçaaz  

ay gibi taracıınnan 

tarêêr saçlarını 

da nalet aynada 

görmeer kendi üzünü: 

orda onun bakışı 

hem yabancı  

Karının buruşmuş üzü. 
 

* * * 

(«На острові…») 

Adada, uzak, nicä Evanın yaşları, 

sıkılı parlak biyaz kayaların kucaklarında ölä,  

ki olur tutmaa denizä kaçan gorizontu, 

 

kuytulanmış muzıka –  

ki kurmaa  

Adamı hem Karıyı. 
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* * * 

(«Живіть довго…») 

Yaşayın çok, 

yazın az 

Hem atmayın Gökä 

günahları. 

* * * 

(«Заплакана красуня…»)  

Aalamış gözäl kız: 

Kirpikleri 

yaş boncuklarınnan  

Büülemişlär gök kuşaanı. 

 
* * * 

 («Люди, будь ласка, тихіше…»)   

İnsannar, 

Yalvarêrım, susun – 

İşidilmeer deniz. 

* * * 

(«В кутку гітара…») 

Köşedä eski  

Gitaraya, nicä uşaa, 

Zor geler durmaa. 
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TATYANA DZÜBA 

* * * 

(«День відступив вокзальним гармидером…»)  

Gün eridi vokzal şamatasınnan – 

Da gölgelär oldular uzun, nicä relsalar, 

Gecä çıkmazlaa götürän. 

Onnarı aykırlêêrlar karılar, 

Ufaklaşan anna kareninalar, 

Angıların kaseetleri 

Kesildi çin-sabaa ya kadar. 

* * * 

(«І буде тиша кольору надії…») 

Hem  olacek umut renkindä sessizlik, 

Hem olacek kısmet renkindä raatlık, 

Hem düşecek alma, kırılıp ikiyä, 

Onun parçalarını iyecek sevgililär, 

Hem hesapalmayaceklar aalamış Evayı, 

Ani çoktan betva etmiş avitaminozunu.   

* * * 

(«Час просочується сіллю…») 

Zamandan sızêr tuz, 

Nicä kum en evelki saattan, 
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Zaman yakêr, sancılêêr. 

Sora uzaklaşêr – eriyeräk 

Hem olarak deniz,  

Angısında kolay sallanmaa  

Geçmişin dalgalarında. 

 

Ama sade yazık – diil çok, 

Bak insan yaşêêr kuruda, 

Nerdä deniz – tuzdur... 

* * * 

(«Королівни завше діставались дурням…»)  

Padişaa kızları düşer aamaklara, – 

söleer 

halk aariflii.  

* * * 

(«Дзвоню по телефонах…») 

Telefon açêrım  

Aklımdakı tuttuum nomerlerä, 

Ozaman, açan kimsey verämeer cuvap. 

Sade ozaman var nasıl işidäsin onu, 

Ne isteersin çoktan işitmää. 
 

          Gagauzçaya çevirdi Petri Çebotar  
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Чеботарь Пьотр (Молдова) – письменник, перекладач. Народився 
9 жовтня 1957 року в селі Гайдар Чадир-Лунгського району Молдавії. 
Закінчив Кишинівський держуніверситет. Два роки носив погони під 
Москвою. Працював в Академії наук Молдови, зараз трудиться в науково-
дослідному центрі Гагаузії. Пише гагаузькою та російською мовами, надає 
перевагу коротким жанрам. Автор книжок віршів, епіграм та перекладів.  
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Гагаузькою переклала Федора Арнаут  

Sergey Dzüba 

* * * 

(«На сріблястій долоні вічності…») 
 
Divecin gümüş aucunda  
küçük kızçaaz 
ay taraannan tarêr salçarını, 
da şımarık aynada 
görämer üzünü. 
 
Orda bakışı hem buruşukları 
Yabancı bir Karının. 

 

* * * 

(«На острові…») 
 
Evanın yaşları gibi 
Uzak adada, 
Yalabık kayalıklarının  kucaanda 
Sanki denizä akmasın gibi 
Dan erinin kucandan  (tutarcasına) 
 
Türkü sesi  
Bir kuytuluk bulmuş 
Adamı hem Karıyı duudurmak için. 
 

* * * 

(«Живіть довго…») 
 
Çok yaşayın,  
Az yazın, 
Da gökleri 
Günaalandırmayın. 
 

* * * 

(«Заплакана красуня…»)  
 
Aaladı  gözäl  kız, 
Yaşları boncuk-boncuk, 
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Kirpikleri gökkuşaanı kapattı. 
 

* * * 

(«Люди, будь ласка, тихіше…»)  
 
İnsannar, yalvarêrım sessiz olun, 
Duymêrım denizi. 

  

* * * 

(«В кутку гітара…») 
 
Bir köşedä 
Eski gitara 
Nasıl bir küçük uşak  
Zor durêr ayakta. 
           

TATYANA DZÜBA  

 
* * * 

(«День відступив вокзальним гармидером…»)  
 
Gün vokzalın şamatasından kaybeldi 
Da gölgelär oldular uzun, nasın demir yolları, 
Ani götürer çıkmaz yola. 
Onnarı aykırlêr karılar,  
Gencecik Anna Kareninalar, 
Angıları uzak problemalardan 
 Sabaaya kadar.   
 

* * * 

(«І буде тиша кольору надії…») 
 
Sessizlik olacek umut benizindä 
Raatlık mutluluk benizindä, 
Alma düşecek da parçalanacek ikiya, 
Onun parçalarını iyecek sevdalılar, 
Da görmeyecekler Evayı dalların arasında, 
Angısı betfaladı kendi vitaminsizliini.  
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* * * 

(«Час просочується сіллю…») 
 
Vakıt akêr  
tuzla kum saatı gibi, 
yakêr, acıdêr,  
sora da uzaklaşêr, eriyer denizä, 
neredä pek kolay dalmaa anılara. 
 
Ama pek güçenik ki bu çok uzamêr, 
Çünkü insannar yaşêrlar toprakta, 
Denizdä’sa – tuz.. 
 
 

* * * 

(«Королівни завше діставались дурням…»)  
 
Korolevalar her zaman ahmaklarla evlenärdi- 
Annadêr halk söleyişi. 

  

* * * 

(«Дзвоню по телефонах…») 
 
Telefon ederim o nomerlerä 
Angılarını tutêrım aklımda 
Açan kimsä cuvap vermeer 
Kär o zaman var nasıl  işideyim 
Neyi istärdim duymaa taa çoktan. 
  

 
Національний одяг гагаузів 
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Арнаут Федора (Україна) – науковець, перекладач, гагаузька 
письменниця. Народилася 6 вересня 1970 року в Одеської області. У 1993-го 
закінчила з відзнакою Бакинський державний університет імені М. Е.  Расул-
заде (відділення сходознавства) за спеціальністю «викладач турецької та 
російської мов, філолог, перекладач». Була пошукачем в Інституті літератури 
імені Нізамі Академії наук Азербайджану (1994-1997); працювала на кафедрі 
гагаузької мови та літератури у Комратському державному університеті 
(Молдова, 1997-2000); здобула вчену ступінь кандидата філологічних наук 
(2000); трудилася в університеті Акденіз Північного Кіпру (Туреччина, 2000-
2003); отримала другу вищу освіту – в Кагульському гуманітарному  
університеті (Молдова) за спеціальністю «правознавство» (2004); завідувала  
кафедрою східної філології Київського Міжнародного університету. З 2004 
року працює доцентом кафедри тюркології Інституту філології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. Коло наукових інтересів: 
турецька усна народна творчість, фольклор тюркомовних народів, сучасна 
турецька література, гагаузька мова та література. Відзначена почесною 
грамотою башкана Гагаузії та Народного зібрання Гагаузії (2008); подякою 
від організації літераторів Кіпру, Балкан та Євразії за внесок у розвиток 
турецької літератури та мови (2005); нагородою Інституту фольклорних 
досліджень Туреччини за внесок у розвиток тюркської народної культури 
(2013). Автор багатьох наукових статей, співавтор двох підручників; 
перекладач шести книг; автор двох поетичних збірок гагаузькою мовою; 
упорядник тринадцяти  книжок. Працює над докторською дисертацією. Член 
Міжнародної літературно-мистецької Академії України. 
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Посприяла:   
 

 
 

Чімпоєш Любов (Молдова) – гагаузька письменниця, фольклорист, 
етнограф, літературознавець. Народилася 12 серпня 1958 року в селі Томай 
Чадир-Лунгського району Республіки Молдова. Гагаузка за національністю, 
закінчила бібліотечний факультет Кишинівського державного університету 
та аспірантуру при кафедрі усної народної творчості Московського 
державного університету імені Михайла Ломоносова (Росія). Захистила 
дисертацію за темою «Дастанний епос гагаузів» на ступінь доктора філології. 
Працює в Академії наук Республіки Молдова (з 1987 року), з 1999-го завідує 
відділом гагаузоведення.  

Автор понад 75-ти наукових праць, зокрема монографії та збірників. 
Взяла участь у 65-ти наукових конференціях і симпозіумах, із них більше 
половини проводилися за кордоном – в Україні, Росії, Румунії, Болгарії, 
Туреччині, Естонії, Литві, Туркменістані, Угорщині, на Кіпрі тощо.  

Наукові заслуги високо оцінені на республіканському та міжнародному 
рівнях. Видана в 1997 році монографія «Дастанний епос гагаузів» стала 
вагомим внеском у фольклористику тюркського світу. Так, в 2003 році пані 
Чімпоєш удостоєна міжнародного звання «Фольклорист року в Тюркському 
світі» (Анкара, Туреччина) – за внесок у культуру тюркського світу. У 2007-
му її відзначено Міжнародною премією за внесок у розвиток фольклору та 
літератури і діяльність в міжнародній організації «KİBATEK» (Тюркська 
література Балканських країн, Євразії, Туреччини та Кіпру). У Республіці 
Молдова вона нагороджена за трудові досягнення медалями «Meritul Civic» і 
«Gagauz Yeri – 15 yıl».  

У 2000 р. Любов Чімпоєш заснувала Фонд підтримки та розвитку науки 
і культури гагаузів «Кайнак». За час його діяльності видано дванадцять 
монографій, словників, збірників, а також проведені міжнародні симпозіуми. 
Викладач із фольклору, літератури та культури в Комратському державному 
університеті. Автор поетичної збірки «Duygu başcesi» («Сад почуттів»). Її 
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вірші перекладені різними мовами, багато поезій увійшли до хрестоматій та 
шкільних підручників із гагаузької мови і літератури.  

Професійно вивчаючи фольклор та літератури тюркських народів, 
Любов Чімпоєш бере активну участь у міжнародній літературній та науковій 
діяльності: з 2003 року – постійний представник і голова гагаузької делегації 
в «Конгресі солідарності і дружби жінок Тюркського світу»; представник 
Молдови (Гагаузії) в міжнародній організації «KİBATEK»; з 1991 року – 
член редколегії і представник Молдови в міжнародному науковому журналі 
«Milli folkloru» (Туреччина, Анкара), в міжнародному журналі «Мова та 
література тюркських народів» «Turnеlar» (Кіпр), в літературному журналі 
«Yılk Yaz» (Анкара), в міжнародному науково-практичному журналі «Вісник 
Тюркського світу» (Махачкала, Дагестан).  

Член Міжнародної літературно-мистецької Академії України. 
 

 
 

Місто Комрат (Молдова). Центральний парк. 
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Грецькою переклала Фотіні Папаріга 
 
Translated to Greek from Photini Papariga 
 
SERHIJ DZIUBA 
 
Στης αιωνιότητας την ασημένια παλάμη 
Ένα κοριτσάκι 
Με φεγγαρίσια χτένα 
Χτενίζει τα μαλλιά του 
Στο δύστροπο καθρεφτάκι όμως 
Δε βλέπει το πρόσωπό της  
 
Καθρεφτίζονται εκεί το βλέμμα  
Και οι ρυτίδες 
Μιας άγνωστης 
Γυναίκας.  
 

○●○●○●○●○● 
 
Σ’ ένα νησί,  
μακρινό, σαν τα δάκρυα της Εύας, 
μέσα στην αγκαλιά 
λευκών και λείων βράχων 
έτσι που να φτάνεις τον ορίζοντα,  
αν αυτός δε χάνεται μέσα στη θάλασσα, 
 
Βρήκε λιμάνι 
Η μουσική 
Για να πλάσσει  
Τον Άνδρα 
Και τη Γυναίκα. 
 

○●○●○●○●○● 
 

Να ζείτε πολύ, 
Να γράφετε λίγο 
Και να μην κατηγορείτε τον Ουρανό 
Για αμαρτίες. 
 

○●○●○●○●○● 
 

Κλαίουσα ομορφιά: 
βλέφαρα  
με δάκρυα σαν χάνδρες  



 191 

λύγισαν 
τόξο ουράνιο. 
 

○●○●○●○●○● 
 

Άνθρωποι, 
σας παρακαλώ, λίγη ησυχία 
δεν ακούγεται η θάλασσα. 
 

○●○●○●○●○● 
 

Σαν παιδάκι 
Όρθιο στη γωνία 
Στέκει βαριά 
Μια παλιά παλιά κιθάρα. 
 

○●○●○●○●○● 
 

 
ΤETIANA DZIUBA 
 
Η μέρα έφυγε με σαματά αποβάθρας τρένου 
Οι σκιές γίνανε μακριές σαν τις γραμμές 
Που οδηγούν στην τυφλή αλέα της νύχτας. 
Τις διασχίζουν γυναίκες, 
Άννες Καρένινα σε μικρογραφία, 
Που το διάλειμμά τους από τα προβλήματα 
Διαρκεί μόνο μέχρι το πρωί. 
 

○●○●○●○●○● 
 

Και θα γίνει σιωπή χρώματος ελπίδας, 
Και θα γίνει ειρήνη χρώματος ευτυχίας, 
Και το μήλο πέφτοντας θα σπάσει στα δύο, 
Οι ευτυχισμένοι εραστές θα φάνε τα ημίσεα 
Και δε θα προσέξουν την Εύα που κλαίει πίσω από τα κλαδιά 
και καταριέται την αρχαία της αβιταμίνωση. 
 

○●○●○●○●○● 
 

Ο χρόνος γίνεται αλάτι 
Όπως η άμμος στην κλεψύδρα, 
 
Καίει, πονάει, ερεθίζει 
Κι έπειτα φεύγει, χάνεται- 
Και γίνεται θάλασσα 
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όπου είναι ωραία να λικνίζεσαι 
Πάνω στα κύματα των αναμνήσεων. 
 
Δυστυχώς - για λίγο μόνο 
Γιατί οι άνθρωποι ζουν στη γη, 
 
Κι η θάλασσα είναι αλάτι… 
 

○●○●○●○●○● 
 
Οι βασιλοπούλες δίνονται πάντα σε ηλίθιους- 
λέει η λαϊκή 
σοφία 
 

○●○●○●○●○● 
 

Καλώ στο τηλέφωνο αριθμούς 
που τους ξέρω απ’ έξω,  
σε ώρες, που κανείς δε σηκώνει το ακουστικό 
Τότε μόνο ακούω αυτό  
Που ήθελα από πολύ καιρό να ακούσω.  
 

○●○●○●○●○● 
 

 
Translated to Greek from Photini Papariga  

 
 

Photini Papariga is currently French Mistress in a Secondary School near 
Athens, as well as translator for Greek publishing houses. Her published 
translations from French to Greek include Dominique Rolin’s Journal amoureux, 
Jean-Pierre Amette’s La maîtresse de Brecht, Quentin Debray’s L’impatiente de 
Freud, Jean Cocteau’s Le tour du monde en 80 jours, Nanos Valaoritis’ Terre de 
Diamant. She has also published a number of critical works in Greek literary 
magazines. From 1996 to 2011 she was a member of the editorial team at 
Mandragoras magazine. She was awarded her PhD in 2012 for a study of Nanos 
Valaoritis’ (Greek poet of the Diaspora) translations.  
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Папаріга Фотіні (Греція) – перекладач, літературознавець, 
педагог. У 2012 році отримала ступінь доктора філософії – за дослідження 
перекладів Наноса Валаорітіса (грецького поета діаспори).  Викладає 
французьку мову та  перекладає для грецьких видавництв твори класиків і 
сучасних письменників. Зокрема, серед опублікованих перекладів із 
французької: Домінік Роллін «Journal amoureux», Жан-Пьєр Аметт «La 
maîtresse de Brecht», Квентін Дебрей «L’impatiente de Freud», Жан Кокто «Le
tour du monde en 80 jours» («Навколо світу за 80 днів»), Нанос Валаорітіс 
«Terre de Diamant». Автор численних наукових публікацій у грецьких 
літературних журналах. У 1996-2011 роках була членом редакційної колегії 
популярного журналу «Mandragoras». Член Міжнародної літературно-
мистецької Академії України (з 2014 р.).  
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        Ганна Усатенко – героїня матеріалу Сергія Дзюби «Гречанка». 
 

 
        Греція – батьківщина перекладача, доктора філософії Фотіні Папаріги. 
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ГГрузинською переклав Рауль Чілачава  
 

სერგეი ძიუბა (Сергій Дзюба) 
 
 * * * 
 
 მარადისობის ვერცხლისფერ ხელისგულებზე 
 პატარა გოგონა 
 ნაწნავებს ივარცხნის 
 მთვარის სავარცხლით და 
 ჭირვეულ სარკეში 
 ვერ ხედავს საკუთარ სახეს: 
 
 იქ მისი მზერა 
 და უცნობი 
 ქალის 
 ნაოჭებია 
 
 * * * 
 
 ევას ცრემლებივით 
 შორეულ, 
 თვალისმომჭრელად თეთრი  
 კლდეებით შემოჭდობილ კუნძულზე, 
 სადაც შეიძლება ჰორიზონტი დაიჭირო, 
 თუკი იგი ზღვაში არ გარბის, 
 
 ჰპოვა თავშესაფარი მუსიკამ – 
 რათა ეშვა 
 კაცი და 
 ქალი. 
 
 * * * 
 
 იცხოვრეთ დიდხანს, 
 წერეთ ცოტა და 
 ზეცას ცოდვაში 
 არ დასდოთ ბრალი. 
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 * * * 
 ატირებული მზეთუნახავი: 
 ცრემლის მძივების 
 ცისარტყელა 
 ჩანს 
 წამწამებზე. 
 
 * * * 
 
 ხალხნო, ჩუმად,  
 გეთაყვათ, – 
 ზღვის ხმა 
 არ ისმის. 
 
 * * * 
 
 კუთხეში გიტარა, 
 მითაჟამინდელი, 
 დგას დასჯილ ბავშვივით 
 თავჩაქინდრული. 
 
 ტტატიანა ძიუბა (Тетяна Дзюба) 
 
 * * * 
 
 დღემ დაიხია ვაგზლის ყაყანში: 
 და ჩრდილებიც დაგრძელდნენ რელსებივით, 
 რომლებსაც ღამის ჩიხში მივყავართ. 
 მათ გადაკვეთენ ქალები, 
 დაწვრილმანებული ანა კარენინები, 
 რომელთაც საზრუნავთაგან თავდახსნა 
 გარანტირებული აქვთ მხოლოდ დილამდე. 
 
 * * * 
 
 და დაიბუდებს სიმყუდროვე იმედი ფერი, 
 და დაიბუდებს სიმშვიდე ბედნიერების ფერი, 
 და დაცემისას ორად გაიხლიჩება ვაშლი, 
 იმ ნახლეჩებს შეჭამენ ბედნიერი მეტრფენი, 
 და ვერ შენიშნავენ ტოტებს მიღმა მოტირალ ევას, 
 რომელმაც დაწყევლა თავისი ძველი ავიტამინოზი. 
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* * * 
 
 დრომ გამოჟონა მარილივით, 
 როგორც ძველთაძველი საათიდან ქვიშამ. 
 
 გვწვავს, გვდაღავს, გვშანთავს. 
 მერე გვშორდება, დნება, – 
 და იქცევა ზღვად, 
 სადაც კარგია 
 მოგონებათა ტალღებზე ქანაობა. 
 
 დასანანია, რომ სულ ცოტა ხნით – 
 რადგანაც კაცნი ხმელეთზე სახლობენ, 
 სადაც ზღვა – მარილია... 
 
  
* * * 
 
 მეფის ასულნი მუდამ ბრიყვთა მსხვერპლნი იყვნენო, – 
 გვარწმუნებს 
 ხალხური სიბრძნე. 
 
  
* * * 
 
 ვრეკავ ტელეფონებზე, 
 რომელთა ნომრებიც ზეპირად ვიცი. 
 მაშინ როცა ყურმილს არავინ აიღებს, 
 რადგან მხოლოდ მაშინ გაიგონებ მას, 
 რისი გაგონებაც, რა ხანია, გსურს. 
 
 
    უუკრაინულიდან თარგმნა 
    რაულ ჩილაჩავამ  
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Біографії Сергія і Тетяни Дзюби грузинською мовою:  
 

სერგი ძიუბა  
 
(Сергій Дзюба, 1964 წლის 20 სექტემბერი, პოლტავის ოლქის 

ლუბნის რაიონის სოფელი პირიატინი) –  პოეტი, პროზაიკოსი, 
პუბლიცისტი, დრამატურგი, მთარგმნელი, პაროდისტი, კრიტიკოსი. 
დაამთავრა კიევის ტარას შევჩენკოს სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი. არის უკრაინის 
ლიტერატურისა და ხელოვნების საერთაშორისო აკადემიის 
პრეზიდენტი, სახვადასხვა ჟანრში შექმნილი 55 წიგნის ავტორი. მისი 
ნაწარმოებებბი თარგმნილია მსოფლიოს 32 ენაზე და გამოცემულია 60 
ქვეყანაში. მიღებული აქვს უკრაინის, გერმანიის, ბულგარეთის, 
მაკედონიის, ყაზახეთის, რუსეთისა და ბელორუსიის ეროვნული და 
საერთაშორისო პრემიები. 

 
ტატიანა ძიუბა 
 
(Тетяна Дзюба, ტატიანა მურზენკო, 1966 წლის 19 ივლისი, 

ჩერნივეცის ოლქის კიცმანის რაიონის სოფელი ბრუსნიცა, სერგი ძიუბას 
მეუღლე) – პოეტი, პროზაიკოსი, კრიტიკოსი.დაამთავრა კიევის ტარას 
შევჩენკოს სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის 
ფაკულტეტი და უკრაინის მეცნიერებათა აკადემიის ლიტერატურის 
ინსტიტუტის ასპირანტურა. არის ფილოლოგიის მეცნიერებათა 
კანდიდატი, დოცენტი, მ. კოციუბინსკის, გ. სკოვოროდას, ნ. გოგოლის 
სახელობის პრემიების ლაურეატი. გამოცემული აქვს პოეტური და 
ლიტერატურათმცოდნეობითი კრებულები. 
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Чілачава Рауль (Україна) – видатний грузинський і український 
поет, перекладач, літературознавець, публіцист, дипломат, державний діяч; 
доктор філологічних наук, професор, академік. Народився 15 травня 1948 р. в 
с. Чітацкарі Зугдідського району Грузії в родині лікаря. 1965 року із золотою 
медаллю закінчив Дзвелі-Абастуманську середню школу і вступив до 
факультету журналістики Тбіліського державного університету. В 1967-1970 
роках стажувався в Київському державному університеті імені Тараса 
Шевченка, де вивчив українську мову й літературу. Закінчивши навчання на 
відмінно, кілька років займався журналістською та викладацькою діяльністю. 
Далі, до кінця 1991 року, перебував на творчій роботі, присвятивши себе 
повністю поетичній творчості, перекладацькій, науково-дослідницькій і 
громадській діяльності в галузі українсько-грузинських взаємин.  

Учасник ліквідації наслідків Чорнобильської аварії в 1986-му. З 1992 
року – на державній службі. Працював заступником міністра України у 
справах національностей, міграції та культів, заступником голови 
Державного комітету в справах національностей та міграції, професором  
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Національного 
педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, Національного 
університету культури і мистецтв, завідувачем кафедри української та 
іноземних мов Київської державної академії керівних кадрів культури і 
мистецтв. У 2005-2010 роках був Надзвичайним і Повноважним Послом 
України в Латвії. Доктор філологічних наук, професор, академік Академії 
національних і соціальних відносин Грузії, почесний доктор Академії наук 
Латвії, заслужений діяч мистецтв України, член Спілок письменників Грузії, 
України, Латвії, Міжнародної асоціації письменників і публіцистів, член 
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Спілки театральних діячів України та Міжнародної літературно-мистецької 
Академії України.  

Автор численних публікацій у пресі – понад 100 окремих видань: 
поетичних, перекладних, наукових, публіцистичних…  Удостоєний звання й 
золотої медалі «Подвижник грузинської культури». Лауреат міжнародних і 
національних премій імені Г. Табідзе, М. Гоголя «Тріумф», Г. Сковороди 
«Сад божественних пісень» (за визначний внесок в українську літературу),  
П. Куліша, М. Рильського, В. Винниченка, М. Вульфсона, А. Чака. Рауль 
Чілачава відзначений багатьма державними нагородами: орденом України 
«За заслуги», грузинським «Орденом честі», латвійським орденом «Трьох 
зірок», Орденом Преподобного Нестора Літописця, двома міжнародними 
орденами Святого Станіслава, Міжнародною золотою медаллю імені Франца 
Кафки, Міжнародним призом імені Цицерона, Почесними  грамотами: 
Верховної Ради України «За особливі заслуги перед українським народом», 
Кабінету Міністрів України, Президії Верховної Ради Грузії, Київської 
міської державної адміністрації. Відзначений й іншими нагородами. 

 
 

 
 
Урочисте вручення Раулю Чілачаві Міжнародної літературної премії 
імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» (Київ, 2014).  
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Посприяв: 
 

 
 
  
Петріашвілі Гурам (Україна) – знаний грузинський письменник,   

кінорежисер, актор, журналіст, педагог, політичний і громадський діяч. 
Народився 16 травня 1942 року в Грузії – у сім’ї сільського вчителя. У 1964-
му закінчив математичний факультет Тбіліського університету, а в 1979-му – 
кінорежисерський факультет Тбіліського театрального інституту. Був членом 
Верховної Ради Грузії, соратником Президента Звіада Гамсахурдія. Нині 
мешкає в Україні (спочатку – в Чернігові, зараз – у Києві). Відомий 
письменник, твори якого, перекладені багатьма мовами, вийшли окремими 
книжками у Грузії, Японії, Німеччині, Словаччині, Болгарії, Литві, Естонії, 
Росії... В Україні, зокрема, побачили світ його збірки казок «Чудеса 
маленького міста» та «Пригоди Елі і Рару». Режисер кількох художніх та 
мультиплікаційних стрічок. Як актор знявся в тридцяти художніх фільмах. 
Підготував понад сто телепередач про українську культуру, художні та 
лялькові відеофільми. Член Національної спілки письменників України.   
 

 



 202 

 
 

Український миротворець Вадим Мисник у Грузії (справа).  
Нині полковник Мисник захищає незалежність України на сході.  
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Миротворець Вадим Мисник – герой матеріалу Сергія Дзюби  
«Така дивовижна Грузія», що увійшов до книги «Замінований рай». 
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З евенської переклав Андрій Кривошапкін 
 
Сергей Дзюба 
 
* * * 
Ач мудна бини ханналан 
кочукэн асаткан 
нюрити идаддан 
иланму идундин 
хуски ичундэлэ 
мэн итий эсни иттэ: 
тала мэнди ясялан 
нян итын бобинян 
этин хар асини. 
              
* * * 
Кочукэн бугчандула 
Ева ннамтавчинни  горла, 
хутарси-небаты кадарал 
элгэлитэн кэмнувчэлэ, 
тогэчин мудман 
хунта ламула 
этлэн бэриптэ 
хэпкэптилэ, 
 
Нод ога 
мэнды дюгай бакча –   
хо аю 
асив нян нярив 
очидай 
             
* * * 
Гору тэгэчилдэ, 
адукунь дукалда 
тогэчим эдилдэ дярганна 
хинимким очалавур. 
              
* * * 
хонча хани аси: 
харамтан 
иннамтан чуритчинни 
мараннав хэпкэнни. 
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* * * 
Бэил, 
алтаттам, хивкэлдэ –   
ламув долчимсам. 
               
* * * 
Химнэнду гитара, 
кунавчин, 
он-да гору эмнэн илатта. 
 
         
Татьяна Дзюба 
               
* * * 
Инэни дэрбудни, вокзал хивкэнни –   
Хинял хотагчин нонамал, 
Хатарси долбанила бодумнал. 
Эли елтэйрэ асал, 
Этил хавра Анна Каренинал, 
Номартан урумкун бинитэн 
Бадирап гевандула истала. 
                    
* * * 
Хивкэне яву-тта алачукандин, 
Неси бакчавчин орэмкэндин. 
Яблоко тикриди калтардин, 
Аямматтил боритниккан дебдил, 
Химнен мучит чайдалан эмутчил 
Хонча Ева нунутти ичэмэн. 
                    
* * * 
Инэнил таккичин онкэлбур 
Отэрэп часыдук онянгичин, 
 
Идарси, энси, хуенрэн, 
Тадук елтэнэ хитэлникэн, 
Эгдэн ламу оникан, 
Оталдун мэинми хо ай, 
Отэрэпу деникан. 
 
Омэн кэнэли – хо помпоти, 
Бэил торду тэгэттэ, 
 
Ламула – идарси так…                
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* * * 
Ханил асалбу ок-та бими 
Нунул бэил баккотта, – 
Нунмин хабаин тарав хадни. 
                   
* * * 
Телефондули кингивкэнэм, 
Хоялнюн эчин биврэрин, 
Ни-дэ этивэн баргутта хариклай, 
Таракам такан гэлэникэн мэдэнни 
Явул ноду отэрэптук долдамсий. 
                                                         
Эвэдыч тулматта Андрей Кривошапкин 
 

 
 
Кривошапкін Андрій (Республіка Саха) – провідний сучасний 

евенський письменник, державний і громадський діяч. Народний депутат, 
віце-спікер Парламенту Республіки Саха (Якутія, РФ). Президент Асоціації 
корінних малочисельних народів Півночі. Народний письменник Якутії. 
Автор понад тридцяти книжок 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.  
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Посприяв:
 

 
 

Федоров Володимир (Росія) – 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. 
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Роботи юкагирського художника і письменника Миколи Курилова  
(Республіка Саха) «Розмова» та «Сонячний вітер».  
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Мовою есперанто переклала Віра Чорний-Мешкова 
 
Sergij Dzjuba 
 
* * *  
 
Super la arĝenta manplato de eterneco 
malgranda knabino 
kombas hararon  
per luna kombileto 
 
kaj en la kaprica speguleto 
ne rigardas sian vizaĝon: 
 
Tie estas ŝia rigardo 
kaj sulkoj 
de nekonata 
virino. 
 
* * * 
 
Sur insulo 
malproksima, kiel larmojn de Eva, 
prenas el la ĉirkaubrakoj  
de blindige-blankaj rokoj 
tiel, kio povus kapti  
la horizonton se li ne kurus en la maron, 
 
la muziko 
trovas rifuĝejon – 
por krei 
la Viron 
kaj la Virinon. 
 
  
* * * 
 
Vivu longe, 
skribu malmulte 
kaj ne akuzu la Ĉielon 
pro la pekoj. 
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* * * 
 
Ekploranta belulino: 
okulharoj 
kun kolĉenetoj de larmoj 
altiris 
la ĉielarkon. 
 
* * * 
 
Homoj, 
mi petas vin, estu silentaj – 
oni ne aŭdas la maron. 
 
* * * 
 
En la angulo estas gitaro, 
malnova-antikva, 
kiel la infano 
staras malfacile. 
 

tradukis: Vera Ĉornij-Meŝkova  
 

Tetjana Dzjuba 
 
* * * 
 
La tago kuras tra fervoja kaoso – 
Kaj la siluetoj estiĝas longaj kiel reloj, 
Kiuj gvidas en sakstraton de la nokto.  
Ilin trapasas la virinoj, 
Sensignifaj Ana-j Karenjina-j, 
Kies savado el problemoj 
Estas garantiata al ili nur ĝis la mateniĝo. 
 
* * * 
 
Kaj estos silento esperkolora, 
Kaj estos kvieto feliĉkolora, 
Kaj falos la pomo, dispartiĝos duope, 
Ĝiajn duonojn finmanĝos feliĉaj amantoj, 
Kaj malantaŭ branĉoj ili ne rimarkos la plorantan Eva 
Kiu anatemis sian malnovan avitaminozon. 
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* * * 
 
La tempo kribras kiel salo, 
Kiel sablo de antikva horloĝo, 
 
Brulas, pikas, subbrulas. 
Kaj poste malproksimiĝas, malkomponiĝas, - 
Kaj fariĝas maro  
En kiu estas bone luli 
Tra la ondoj de rememoroj. 
 
Estas triste nur mallonge, 
Ĉar homoj vivas  sur  la tero, 
 
Kie estas maro, tie estas salo....  
 
* * * 
 
Princinoj ĉiam ricevadis malsaĝulojn, - 
Tiel konvinkas nin la popola 
saĝo. 
 
* * * 
 
Mi telefonas al telefonnumeroj 
Kies numerojn mi konas parkere, 
Dum la tempo kiam neniu levas aŭskultilon. 
Nur tiam vi povas aŭdi de ili tion 
Kion vi deziras aŭdi delonge. 
 
tradukis: Vera Ĉornij-Meŝkova 
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Роботи юкагирського письменника і художника Миколи Курилова 
(Республіка Саха) «Танці шамана» та «Олені і юкагири».  
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Естонською переклав Ааре Пабер  
 
Serhij Dzjuba 
 
 
* * * 

 
Igaviku hõbedasel peopesal 
väike tüdruk 
kammib juukseid 
kuukammiga 
ja tujukas peeglis 
oma nägu ta ei näe: 
 
Seal on tema pilk 
ja tundmatu  
Naise 
kortsud. 
 

 
* * *  

 
Saarel, mis on 
kauge nagu Eeva pisarad, 
pimestavalt valgete kaljude 
embustesse surutud, 
nii et võib kinni püüda 
silmapiiri, 
kui too merre ei põgene, 
 
seal on leidnud varjupaiga 
muusika –  
et ilmale tuua 
Mees 
ja Naine. 
 
 

* * *  
 
Elage kaua, 
kirjutage vähe 
ja ärge süüdistage Taevast 
oma pattudes. 
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* * *  
 
Nutetud silmadega kaunitar: 
ripsmed 
on pisarapärlitega 
võrgutanud vikerkaare. 
 
 

* * * 
 

Inimesed, 
palun teid, vaiksemalt –  
merd pole kuulda. 
 

* * * 
 

Vanaldasel 
kitarril, 
nagu lapselgi, 
on raske nurgas seista. 
 

 
Tetjana Dzjuba 
 
* * * 

 
Päev taandus vaksalirümas –  
ja varjud muutusid pikaks nagu rööpad, 
mis viivad öö umbteele. 
Neist astuvad üle naised, 
kängunud anna kareninad, 
kellele probleemidest vabanemine 
on tagatud vaid koiduni. 
 

 
* * * 
 

Ja tuleb lootuse värvi vaikus, 
ja tuleb õnne värvi rahu, 
ja kukub õun, purunedes kaheks, 
õnnelikud armunud söövad õunapooled ära 
ega märka okste taga nutma puhkenud Eevat, 
kes neab oma iidset vitamiinipuudust. 
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* * * 
 

Ajast niriseb soola, 
Nagu liiva muistseimast kellast, 
 
Põletab, kõrvetab, söövitab. 
Siis lahustub kaugenedes 
ja muutudes mereks, 
mille mälestuste lainetel 
on hea kiikuda. 
 
Kahju vaid, et nii üürikeseks, 
inimesed elavad ju kuival maal, 
 
kus on meri, seal on sool... 
 

* * * 
 

Printsessid on alati lollikestele mehele läinud –  
veenab meid 
rahvatarkus. 
 

* * * 
 

Helistan telefonidele, 
mille numbreid tean peast, 
ajal, mil keegi ei tõsta toru. 
Vaid siis võib sealt kuulda seda, 
mida oled juba ammu kuulda tahtnud. 
 
 

Estonian translation by Aare Paber  
       
Пабер Ааре (Естонія) – знаний письменник, перекладач художньої 

літератури, зокрема віршів Сергія і Тетяни Дзюби естонською мовою.   
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Посприяла: 

 
 

Оксана Івасюк (Україна) – відомий науковець та громадська діячка 
з Чернівців, рідна сестра Героя України Володимира Івасюка. Тетяна і Сергій 
Дзюби, на запрошення пані Оксани, взяли участь у резонансних міжнародних 
і всеукраїнських проектах. Зокрема, вірші чернігівського подружжя увійшли 
до антології «Червона книга України». Збірка побачила світ українською, 
англійською та естонською мовами. Це – спільний українсько-естонський 
проект на захист нашої природи, рідкісних тварин, птахів та рослин. 

 

  
 
 Оксана Івасюк зі своїм братом Володимиром, автором знаменитої 
«Червоної рути» та багатьох інших популярних українських пісень. 
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З Леопольдом фон Захер-Мазохом у Львові (2015)  
 

 
 
«Как молоды мы были…» (м. Пирятин на Полтавщині, 1965). 
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Івритом переклав Шауль Рєзнік (Ізраїль) 
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Рєзнік Шауль (Ізраїль) – письменник, журналіст. Народився в 1976 
році у Львові. З 1991-го – громадянин Ізраїлю, мешкає в Єрусалимі. Закінчив 
Бар-Іланський університет (відділення івриту та семітських мов).  Журналіст, 
перекладач, письменник. Веде уроки івриту на радіостанції «Голос Ізраїлю» 
та популярну передачу на радіо «РЕКА», трудиться в рекламній агенції 
«McCann Erickson». Також – член редколегії гумористичного щотижневика 
«Беседер?», популярний блогер. Член Міжнародної літературно-мистецької 
Академії України. 
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Обкладинка збірника української поезії «Тумани» (Ізраїль, Тель-Авів, 2005).  
 

Екроні Адіф (Ізраїль) – перекладач, літературознавець. Переклав на 
іврит, упорядкував і видав в Ізраїлі збірник сучасної української поезії 
«Тумани». Громадянин Ізраїлю.   
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Івритом переклав Адіф Екроні (зі збірника «Тумани») 
 
Сергій Дзюба 

 
«Білі вірші мої…» 
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«Колись я напишу останнього вірша…»  
 

 
 
 

«Місто, яке марило небом…» 
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«На грішному балу я – немовля…» 
 

          
 
 

«На сріблістій долоні вічності…» 
 

       
 
 

«Небо прийшло до сосен…» 
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«Ти поважаєш тісто…»  
 

 
 
 

«У моєму ранковому голосі…» 
 

     
 
 

«Жінці – тіло, душу – Богу…» 
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Вірші Сергія Дзюби, які побачили світ у збірнику сучасної української 
поезії «Тумани» в перекладі івритом (Ізраїль, 2005, упорядник і перекладач 
Адіф Екроні). Тепер – рідною українською: 

 
* * * 

Білі вірші мої, 
Ви – березовий сік, 
Що по краплі – в слова 
Знов зі свіжої рани. 
Не шукайте мене: 
Я прийшов восени, 
А піду навесні –  
Рано.  
 
Білі вірші мої, 
Я не зміг обгорнуть 
В дорогі фоліанти 
Печалі незримі.  
Вас писав і грішив, 
Не тримайте образ: 
Я тепер покохав 
Рими.  
 
Білі вірші мої 
Я присвячував тій, 
Котру так бережу 
І ревниво, й невміло. 
Ти не йди навесні, 
Залишись назавжди –  
Подаруй мені вірш 
Білий.  
 

* * * 
На сріблястій долоні вічності 
маленька дівчинка 
розчісує коси 
місячним гребінцем 
і в примхливому люстерку 
не бачить свого обличчя: 

 
Там її погляд 
і зморшки 
незнайомої 
Жінки. 
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* * * 
Небо прийшло до сосен. 
Замріяне – до закоханих: 
Благословити. 
 
Люди схопили небо 
І вичовгали його мрії. 
А потім – гамак зробили. 
 
І розп’яли – між сосен. 
 
 

* * * 
    Упали листья на дорогу, 
    Они упали, им легко… 
                            Т. Гнєдаш 
 

Колись я напишу  
останнього вірша  
і не доживу  
до старості:  
впаду собі на дорогу 
осіннім листям  
і мені буде легко. 
 
Не хвилюйся: 
я все одно прийду  
на побачення з Тобою, 
зваблений тоненькою свічкою  
у храмі. 
 
 

* * * 
Ти поважаєш тісто  
і граєш на ньому, 
мов на фортепіано, 
 
вигадуючи новий  
торт, –  
сьогодні я чую  
Шопена. 
 
Тісто любить класику  
і теж поважає  
доторки Твоїх пальців. 
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* * * 

На грішному балу  
я – немовля,  
сповите ароматом  
Твого тіла. 
 
О ні, не випростовуюсь,  
лише  
дай слухати п’янкі акорди  
ніг.  
 

* * * 
У моєму ранковому голосі –  
нічне тепло Твоїх ніг  
і тихе бажання: 

народитись манюсінькою 
комахою,   
щоб потім 

цілісінький день 
пізнавати їх зворушливу 
цнотливість.  
 

* * * 
Жінці – тіло, душу – Богу, 
Другу – пам’ять, вірші – вам, 
Рідним – усього потроху, 
Тільки владу – ворогам. 
 

* * * 
Місто, яке марило небом  
і божеволіло від його  
вроди,  
тепер працює інквізитором, 
старанно стираючи блакить 
отруєними поцілунками.  
 
Небо, яке навіть в обіймах  
у міста  
не клялось йому в любові,  
бо кохало одне лише сонце,  
згасає, болісно намагаючись  
приховати  
 
сльози вірності.  
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Посприяли: 
 

 

 
 
Головний редактор журналу «Соборність» Олександр Деко вручає 
письменниці Тетяні Череп-Пероганич премію імені Івана Кошелівця,  
 

 
Деко Олександр (Ізраїль) – письменник, голова Спілки українських 

письменників Федерації спілок письменників Держави Ізраїль. Народився  23 
грудня 1926 року у Чернігові. Закінчив Львівський фінансово-кредитний 
технікум та Чернігівський учительський інститут. Учасник війни. Головний 
редактор журналу «Соборність» (спочатку часопис виходив у Німеччині, де 
мешкав Олександр Аврамович Деко, а нині – в Ізраїлі). Член Національної 
спілки письменників України, Міжнародної літературно-мистецької Академії 
України. Автор книжок прози «Майстри чарівних звуків», «Журавлиний 
заспів», «Поліська прелюдія», «Сніг на червоних маках», «Солов`ї співають 
на світанні», «Кедойшім», «Хроніка Шепетівського гетто», «Не розбудити 
звіра», «Вибране» (у чотирьох томах), багатьох перекладів із білоруської та 
німецької мов. Нагороджений орденами і медалями. Лауреат премій імені 
Михайла Коцюбинського, Миколи Гоголя «Тріумф», Григорія Сковороди, 
Пантелеймона Куліша, Леоніда Глібова та Володимира Булаєнка.  
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Обкладинка журналу «Соборність» (редактор Олександр Деко).  
 

 
Учасники Міжнародного Шевченківського свята в Чернігові (2015).  
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Баух Ефраїм (Ізраїль) – поет, прозаїк, перекладач, журналіст, 
громадський діяч. Народився 13 січня 1934 року в м. Бендери (Молдова). 
Пише російською та івритом. Голова Федерації спілок письменників Ізраїлю 
(з 1994-го), яка об`єднує 12 творчих спілок. Очолює ізраїльську філію 
міжнародного ПЕН-клубу (2001). Закінчив геологічний факультет 
Кишинівського державного університету. Працював сільським учителем, 
інженером-геологом – у Криму, спелеологом – на Байкалі та журналістом – у 
Кишиневі.  

У 1963 р. побачила світ перша книжка – збірка віршів «Грані». У 1964-
му став членом Спілки письменників СРСР. У 1971-1973 роках навчався на 
Вищих літературних курсах Спілки письменників СРСР при Літературному 
інституті імені Максима Горького в Москві. Потім працював на кіностудії 
«Молдова-фільм».  

З 1977-го – в Ізраїлі, мешкає в Бат-Яме. Редагував журнали «Сіон» та 
«Кінор». Голова Спілки письменників Ізраїлю. Головний редактор журналу 
«Слово письменника». Евраїм Баух – лауреат багатьох почесних нагород, 
зокрема Міжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя «Тріумф».  
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Українські миротворці в Ізраїлі біля священної Стіни Плачу – 
світлини з архіву героя книжки Сергія Дзюби «Замінований рай» Олеся 
Волошенюка, який врятував сотні мирних людей у Лівані. 
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Індонезійською переклали Алфавзія Нуррахмі   
та Михайло Павлюк     

 
                      Сергій Дзюба   
 
* * * 
Diatas tapak tangan perak Keabadian 
Seorang gadis kecil 
Menyisir rambutnya 
Dengan sisir yang dibelai sinar rembulan 
Dan tidak melihat wajahnya sendiri 
Di cermin yang suka seenaknya sendiri 
Dimana pandang matanya ternoda 
Kerut merut 
Wajah wanita dewasa yang tak dikenalnya. 
 
 

  

* * * 
Di suatu pulau 
Nan jauh bagai tetes air mata Siti Hawa, 
Didekap erat bebatu putih menyilaukan, 
Dimana cakrawala dapat tertangkap 
Jika tidak lari ke arah laut, 
Musik pun menemukan 
Tempat berlabuh 
Agar bisa melahirkan 
Laki-laki 
Dan perempuan.  
 
 

 

* * * 
Hiduplah yang lama, 
Jangan menulis banyak-banyak – 
Dan jangan salahkan Tuhan 
Akan dosamu sendiri.  
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* * * 
Keindahan dalam tangis:  
Mata gadis itu –  
Bulu mata tersaput air – 
Menarik kilau pelangi. 
 

 

* * * 
Kawan-kawan, 
Kumohon diamlah  – 
Tak terdengar bunyi  laut olehku. 

 

  
* * * 
Tua, tua 
Gitar itu berdiri berat 
Di sudut, 
Bagaikan seorang anak. 
                      

 
 
       Відомий український мандрівник Михайло Павлюк, подорожуючи 
Азією, тривалий час мешкав в Індонезії, не раз бував і на острові Балі. 
Індонезію він назвав найчарівнішою країною своїх мандрів. 
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       Тетяна Дзюба  
                                                                                                                                           
        * * * 
Hari pun berlalu dengan deru stasiun kereta, 
Dan bayang-bayang pun memanjang mengikuti rel 
Yang mengarah ke lorong buta sang malam. 
Lorong-lorong yang dilintasi para wanita, 
Kumpulan Anna Karenina-Anna Karenina kisut, 
Yang terlindungi dari masalahnya 
Hanya hingga fajar tiba. 
 
 * * * 
Akan muncul kebisuan sewarna harapan, 
Akan muncul damai sewarna sukacita – 
Dan buah khuldi pun akan gugur, terpecah dua. 
Belahan-belahannya akan dimamah pasangan kekasih yang berbahagia, 
Yang tak menyadari isak tangis Siti Hawa dibalik dahan, 
Mengutuki kudis yang dideritanya sejak lama.  
 
 * * * 
Butiran garam waktu merembes 
Bagaikan butir pasir dari jam kuno – 
Membakar, menyayat, menyiksa – 
Lalu melarut menjadi laut, 
Buaian nyaman tempat berayun 
Seiring ombak kenangan. 
Tapi sayang, bukan untuk waktu yang lama, 
Karena manusia itu makhluk darat, 
Dan laut itu terbuat dari garam. 
 
 * * * 
Putri raja akan selalu jatuh cinta pada orang dungu, 
Kata orang bijak zaman dulu. 
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* * *  
Kuputar angka, 
Yang tidak kuhapal luar kepala, pada saat 
Tak seorangpun akan angkat teleponnya. 
Hanya saat itulah dapat terdengar 
Pesan yang selama ini selalu ingin kudengar. 

 
Diterjemahkan  oleh  Alfawzia Nurrahmi dan Mykhailo Pavliuk, Surabaya,  
Indonesia, 2015. 

 
 
Павлюк Михайло (Україна) – відомий мандрівник. Народився у 

селі Низківка Щорського району на Чернігівщині. У 26 років (в 2006-му) 
здійснив свою першу закордонну подорож автостопом до Туреччини. Тоді 
він вирушив у мандри лише з тридцятьма доларами в кишені, однак 
впродовж трьох місяців об’їздив усю країну. Повернувшись, одразу почав 
готуватися до нової, значно екстремальнішої подорожі, яку назвав «З Європи 
– в Океанію». Ці дивовижні мандри, розпочавшись у 2006-му, тривали три 
роки, чотири місяці і десять днів. За цей час Михайло Павлюк проїхав 
автостопом Росію, Казахстан, Китай, Лаос, Камбоджу, Таїланд, Малайзію, 
Індонезію, Бруней, Східний Тимор, Філіппіни, В’єтнам, – понад 80 тисяч 
кілометрів! Самотужки, без провідників-тубільців, ризикуючи життям, 
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підкоряв вершини найнебезпечніших вулканів, пройшов пішки сотні 
кілометрів лісовими нетрями і спав у наметі, насолоджуючись чарівною 
екзотикою нічних джунглів. Найвродливіші місцеві дівчата не раз 
пропонували мандрівникові взяти їх заміж, однак Михайло вирішив: ще не 
час, і повернувся додому. Для того, щоб невдовзі вирушити у нову подорож 
(нині він знову мандрує Азією)! Досвідчений екстремал став героєм книги та 
радіокниги Сергія Дзюби «Королі і „капуста”. Неймовірні пригоди українця 
Павлюка» (Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2011). Член Міжнародної 
літературно-мистецької Академії України. 

 

 
 
Алфавзія Нуррахмі (Індонезія) – перекладач, знана письменниця 

та педагог (робочі мови: індонезійська, англійська, яванська). Народилася 16 
червня 1984 року. Брала участь у різноманітних державних перекладацьких 
проектах. Викладач англійської мови. Отримала декілька нагород у галузі 
художньої літератури та літературної критики. Автор романів і оповідань 
індонезійською мовою. Член Міжнародної літературно-мистецької Академії 
України.  
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Михайло Павлюк на вершині вулкану Сумбінг (Центральна Ява)   
 

  
 

У селищі Махай разом із місцевими мешканцями (Молукські острови)  
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Подорож на вантажному судні до Калімантану (Індонезія).  
 

 
 

Ця дивовижна стародавня іспанська церква на філіппінському острові 
Ромблон потрапила на обкладинку резонансної книги Сергія Дзюби «Королі і 
„капуста”. Неймовірні пригоди українця Павлюка».   
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У мандрах Михайло Павлюк вивчив індонезійську мову.  
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Українець подолав сотні кілометрів непрохідних джунглів. 
 

 
 

Індонезійський хутір. 
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Пристрасть Михайла – підкорювати гірські вершини та вулкани.  
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Іспанською переклав Сергій Борщевський  
 
  Tetiana Dziuba 
  
   * * *  
  

El día ha retrocedido con el tumulto de una estación de trenes, 
 Y las sombras están alargándose como carriles 
 Que llevan a la vía muerta de la noche. 
 Unas mujeres atraviesan los carriles: 
 Son unas tales Anas Karéninas 
 Cuya liberación de problemas 
 Está garantizada solamente hasta la madrugada. 
    

* * *  
  
 Y habrá el silencio de color de la esperanza, 
 Y habrá el reposo de color de la dicha, 
 Y la manzana caerá dividiéndose en dos partes, 
 Los enamorados felices las comerán 
 Sin advertir detrás de las ramas a Eva llorosa 
 Que ha maldecido su vieja avitaminosis. 
 
   * * * 
 
 El Tiempo se rezuma con la sal 
 Como la arena de la clepsidra antigua.  
 
 Quema, pica, escuece por dentro. 
 Y luego se aleja, se esfuma – 
 Y se convierte en el mar 
 Donde es agradable bambolearse 
 Sobre las olas de recuerdos. 
  

Es lástima que esto no dura mucho, 
 Pues la gente vive en tierra firme, 
 Donde el mar es la sal...  
 
   * * *  

 
 La sabiduría popular convence 
 De que a las princesas siempre les toca la suerte 
 De ser presas de los tontos. 
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* * *  
 
 Marco los números de teléfonos 
 Que sé de memoria 
 En las horas cuando nadie toma el auricular. 
 Solamente entonces se oye en ellos 
 Lo que uno desea oír desde hace tiempo. 
 
   

Serhiy  Dziuba 
  
 

  * * * 
 
 En la palma plateada de la eternidad 
 una niña 
 peina sus trenzas 
 con el peine de luna, 
 y no ve su rostro 
 en el espejito caprichoso: 
 
  Allí se distinguen 
 su mirada 
 y arrugas de una Mujer 
 desconocida. 
 
 
  * * * 
 
 En una isla 
 tan lejana como las lágrimas de Eva, 
 estrechada entre los brazos 
 de unas rocas blancas deslumbradoras de tal manera 
 que se puede coger con las manos 
 al horizonte, 
 si éste no huye a la alta mar, 
 la música 
 encontró un refugio 
 para dar a luz 
 al Hombre 
 y a la Mujer. 
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* * *  
 
 Vivan largo tiempo, 
 escriban poco 
  y no acusen al Cielo 
 de pecados. 
 
 
  * * * 
 
 La bella llorosa: 
 las pestañas 
 han atraído el arco iris 
 con abalorios de lágrimas. 
 
 
  * * * 
 
 Gentes, 
 no hagan tanto ruido, por favor: 
 no se oye el mar. 
 
 
  * * * 
 
 En el rincón 
 está la guitarra 
 tan vieja 
 que le cuesta mucho 
 permanecer de pie, 
 como a un niño. 
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Борщевський Сергій (Україна) – знаний письменник, перекладач, 
дипломант. Народився 31 березня 1946 року в Києві. Працював аташе з 
культури першого складу Посольства України на Кубі, представником 
Українського представництва в СНД, керівником департаменту Міністерства 
закордонних справ України. Надзвичайний і Повноважний Посланник 
другого класу, відзначений урядовими нагородами.  

Перший переклад Сергія Борщевського вийшов у журналі «Всесвіт» 
1973 року. Відтоді він переклав сотні першокласних творів Ф. Гарсія Лорки, 
Г. Гарсіа Маркеса, Х. Л. Борхеса, Х. Р. Хіменеса, Лопе де Веги, М. Варгаса 
Льйоса, Х. Кортасара, П. Кальдерона де ла Барки, А. Касони, А. Буеро 
Вальєхо та ін. Також перекладає з української мови іспанською: поезію 
Тараса Шевченка, Бориса Грінченка, Бориса Олійника, українські пісні… 

Тепер він викладає перекладацьку майстерність студентам-іспаністам. 
Лауреат міжнародних та всеукраїнських літературних премій, зокрема імені 
Миколи Гоголя «Тріумф». Нагороджений державним орденом Аргентини за 
визначний внесок у поширення аргентинської літератури в світі.  
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Нашій діяльності в Україні та за кордоном посприяли: 
 

      
 
Юрій Мушкетик (Україна) –  Василь Голобородько (Україна)  
видатний письменник, Герой України,     видатний український письменник,  
Шевченківський лауреат, уродженець      Шевченківський лауреат,   
Чернігівщини, член Міжнародної              член Міжнародної літературно- 
літературно-мистецької Академії   мистецької Академії України.  
України.       
 

     
 
Іван Дзюба (Україна) – видатний    Микола Жулинський (Україна) –    
державний діяч та науковець,                      видатний науковець, директор  
Герой України, Шевченківський лауреат.  Інституту літератури НАН.     
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 Такі різні і водночас прекрасні – Мадрид (вгорі) та Барселона.   
 

 
 



 249 

Італійською переклала Надія Трускавецька  
 
Dziuba Sergej 
 
* * * 
 
Sulla mano argentata del’eternità 
Una piccola bambina 
Si pettina i capelli 
Con il pettine della luna 
E nel riflesso dello spcchio 
Non vede il suo viso: 
  
la c’è il suo sguardo 
e le rughe  
di una Donna sconosciuta. 
 
* * * 
 
Su un’isola lontana 
Come le lacrime di Eva, 
stretta nel abbraccio 
delle scogliere di color bianco accecante 
cosi che si può catturare 
l’orizzonte 
se non scappa dentro il mare, 
 
li ha trovato riparo 
la musica –   
per poter creare 
l’Uomo 
e la Donna. 
 
* * * 
 
Vivere lungamente. Scrivere poco. 
E non accusare il cielo nei peccati. 
 
* * * 
 
Una bellissima in lacrime: 
le sue ciglia,una collana di lacrime, 
ha incantato arcobaleno.  
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* * * 
 
Gente, 
vi prego, fate piano –  
che non si sente il mare. 
 
* * * 
 
Per una vecchia ghitarra, 
stare in un’angolo 
come un bambino, 
è veramente difficile. 
 
Tatiana Dziuba 
 
* * * 
 
Il giorno si ritira come un rumore della stazione 
E le ombre sono diventate lunghe,come la ferrovia, 
che porta nella notte di una strada sensa uscita. 
Le attraversano donne  
Le anne karenine in miniatura, 
per le quali la risoluzione dei problemi 
è garantita solo fino all’alba. 
 
* * * 
 
E ci sarà il silenzio color speranza, 
e ci sarà la pace color felicità, 
e cadrà una mela spaccandosi in due, 
e le sue metà le mangeranno due felici innamorati, 
e non si accorgono delle lacrime di Eva, 
nascosta dietro i rami, maledicendo  
la sua vecchia alergia. 
 
* * * 
 
Il tempo scorre come il sale, 
come la sabba degli antichi orologgi, 
 
brucia,scotta,arrostisce 
dopodiché si allontana – 
si scioglie e si trasforma in mare, 
nel quale è bello cullarsi sulle onde dei 
ricordi. 
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* * * 
 
Le regine sono sempre capitate ai stupidi, – 
È questo che insegna la saggezza popolare. 
 
* * * 
 
Chiamo tutti i telefoni, 
Dei quali conosco i numeri a memoria, 
in quel momento quando nessuno 
può rispondere, 
solo cosi posso ascoltare qualcosa 
che aspettavo di sentire 
da tanto tempo. 
 

La traduzione dall'ucraino all'italiano stata eseguita dal traduttore 
N. Truskavetska 

 

 
 

Трускавецька Надія (Італія) – перекладач. Народилася 18 жовтня 
1956 р. в Житомирі. Здобула освіту на філологічному факультеті, працювала 
на кафедрі лінгвістики. В 2005-му закінчила Вищі державні курси іноземних 
мов у Києві, отримала диплом перекладача з правом викладання італійської 
мови. Працює перекладачем. Нині мешкає в Італії.  
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Посприяла: 
 

 
 

Шутько Людмила (Італія) – автор творів для дітей. Народилася на 
Кіровоградщині. Працювала в Росії та Казахстані. Потім повернулася на 
Україну – жила в Чернігові. На початку 90-х виїхала до Італії. Мешкає в 
Коголето, поблизу Генуї. Публікується в італійських журналах.  У 2013 році 
побачила світ книжка казок Людмили Шутько «Закон радості», а в 2015-му – 
її збірка казок та оповідань для дітей «Гуртожиток у лісі». Обидві книжки 
вийшли українською та італійською мовами (перекладач і упорядник – Сергій 
Дзюба). Це – спільний проект італійського журналу «Cogoleto», українського 
видавництва «Домінант» та Міжнародної літературно-мистецької Академії.  

У 2014 р. 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» (перше місце, 2013).  

З 2014 року пані Людмила – член Міжнародної літературно-мистецької 
Академії України.  
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Біля легендарної вілли Боргезе у Римі, теперішній час. 
 

  
 

Антоніо Ермолао Паолетті. Годування дітьми голубів у Венеції, 
кінець XIX ст.  
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Тетяна Дзюба на міжнародному фестивалі «На землі Бояна» в Трубчеську  
з народним ансамблем із Білорусі. 
 

 
 
У чарівному Львові, на Форумі видавців. 
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