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Валянціна Коўтун, 
Львоў, 1965.

— Споў ні ла ся паў ве ка, як вы ад-
кры лі для ся бе Львоў. Па сту піў шы 
ў вай ско вае ву чы лі шча, як хут ка 
па зна ё мі лі ся з укра ін скай лі та ра-
ту рай? Як хут ка ад кры лі для ся бе 
ўкра ін скіх, львоў скіх паэ таў?

— У 1964 го дзе я, та ды ка рэс пан-
дэнт сал дац кай га зе ты 120-й гвар-
дзей скай ды ві зіі з Уруч ча пад Мінс-
кам, па вы клі ку пры ехаў у Львоў і 
стаў кур сан там фа куль тэ та жур на ліс-
ты кі ВВПВ СА і ВМФ. Пад час ву чо бы 
ста ра ўся тра піць на лі та ра тур ныя су-
стрэ чы, бо Львоў «кі пеў» ад куль тур-
ніц кіх ак цый. Па зна ё міў ся з паэ там 
Ула дзі мі рам Лу чу ком — вы пуск ні ком 
Львоў ска га ўні вер сі тэ та імя І. Фран-
ка, ас пі ран там, су пра цоў ні кам ча со пі-
са «Жов тень», а паз ней — Львоў скай 
на ву ко вай біб лі я тэ кі імя В. Стэ фа ні-
ка. Пры хіль ні цай бе ла рус кай лі та ра-
ту ры бы ла і жон ка Лу чу ка Ак са на Се-
на то віч, на ву коў цы ўні вер сі тэ та Іван 
Дзе ні сюк, Мі ко ла Іль ніц кі, Ула дзі мір 
Ма тор ны…

Ад но вых сяб роў да знаў ся пра ба-
га тыя му зей ныя і ар хіў ныя скар бы 
го ра да, дзе ву чы ла ся Ала і за Па шке-
віч (Цёт ка). Ка ман да ван ню на пі саў 
за яву на да звол да сле да ваць тэ мы 
ўкра ін ска-бе ла рус кіх уза е ма су вя зяў: 
пры сут насць па эт кі-рэ ва лю цы я нер кі 
Цёт кі ў Льво ве, Мак сім Баг да но віч ва 
ўкра ін скай лі та ра ту ры, скар бы Бе ла-
рус ка га ад дзе ла ў Львоў скім На цы я-
наль ным му зеі, пад поль ныя вы дан ні 
КПЗБ у Льво ве.

Пас ля лек цый і са ма пад рых тоў кі 
атрым лі ваў па пер ку на зваль нен не і 
пе рад ад бо ем вяр таў ся ў ка зар му з 
за поў не ны мі сшыт ка мі, з ад зня тым 
фо та ма тэ ры я лам. Пра свае зна ход кі 
апа вя шчаў ча со пі сы «Ма ла досць». 
«По лы мя», пі саў у рэ дак цыі мін скіх 
га зет.

На тхняль ні ка мі ў паэ тыч най твор-
час ці ста лі для мя не, у пер шую чар гу, 
Лу чук і Се на то віч, а так са ма Ра ман 
Луб кіў скі, Іван Гна цюк, тро хі ма ла-
дзей шыя за мя не Ма рыя Ба ран дзій, 
Га лі на Ту рэ лік, Яра сла ва Паў лыч ка, 
паэ ты з ву чы лі шча Ана толь Та ран, 
Ан тон Мі хай леў скі… Мае вер шы 
бы лі кры ху пры зем ле ныя, ка лі з ха-
раст вом, то — ку паль скім. У паэ таў 
Льво ва шы ро ка гу ча ла гра ма дзян-
ская тэ ма (але без на стыр нас ці), і ін-
тэр на цы я наль ная (але без над ры ваў, 
пе ра бо раў). Са мае га лоў нае, што ў 
ма іх твор чых па бра ці маў ад чуў вя лі-
кую сім па тыю да Бе ла ру сі. «Баг да но-
віч быў у Льво ве! Іна чай не змог бы 
Мак сім з та кой лю боўю, дак лад нас цю 
апі саць і сам Львоў, і так вы со ка аца-
ніць на шу гіс то рыю!» — ус хва ля ва на 
пра маў ляў Ра ман Луб кіў скі.

— Ка го перш-на перш з льва вян 
па ча лі пе ра кла даць на бе ла рус кую 
мо ву?

— У 1965 го дзе па зна ё міў ся са 
сту дэнт кай уні вер сі тэ та Ва лян ці най 
Коў тун: шу каў бе ла ру саў і ся род сту-
дэн таў-ме ды каў, па лі гра фіс таў, на ву-
чэн цаў кан сер ва то рыі… Мы вы ра шы-
лі ства рыць Бе ла рус кае зям ляц тва 
імя Цёт кі. На шы мі апе ку на мі ста лі 
вы клад чы кі ўні вер сі тэ та, Львоў скае 
ад дзя лен не Са ю за пісь мен ні каў 
Укра і ны. Су мес на з львоў скі мі лі та-
ра та ра мі пра вя лі ве ча ры ны ў го нар 
Цёт кі, М. Баг да но ві ча, І. Свян ціц ка-

га. 9 снеж ня 1966 го да ў Бу дын ку 
ву чо ных ад зна чы лі 75-год дзе з дня 
на ра джэн ня Баг да но ві ча. 26 сту дзе-
ня 1967 го да ў Клу бе пісь мен ні каў 
ад быў ся ве чар пе ра кла ду, пры све ча-
ны су час най бе ла рус кай лі та ра ту ры. 
Пас ля май го па ве дам лен ня вы сту пі лі 
Аксана Се на то віч, Уладзімір Лу чук, 
Яраслава Паў лыч ка і шмат хто яшчэ. 
Пра гу ча лі пе ра кла ды тво раў і кла сі-
каў, і ма ла дых бе ла рус кіх паэ таў.

У па дзя ку Уладзіміру Лу чу ку я па-
чаў пе ра кла даць яго экс прэ сіў ныя, 
сме ла га змес ту вер шы, якія ўзбу джа-
лі са ма свя до масць, да лу ча лі да тэм 
агуль на су свет ных, за клі ка лі і Баць-
каў шчы ну лю біць, і ўзно сіць да бры ню 
кож на га ча ла ве ка. Ён жа па ра іў мне 
ўзяц ца за пе ра кла ды вер шаў Іва на 
Фран ка.

А яшчэ ў 1966 го дзе Іван Дзе ні сюк 
пе ра даў мне не каль кі вер шаў паэ-
та тра гіч на га лё су — Баг да на-Іга ра 
Ан то ны ча (1909–1938). Твор часць 
яго толь кі па ча лі ад кры ваць. Пе ра-
кла дзе ныя рад кі гу ча лі для мя не як 
за па вет: «Слу хай, свай го сы на Баць-
каў шчы на клі ча//са мым прос тым, 
не паў тор ным, веч ным сло вам». У 
вы да дзе ным Ска ры наў скім цэнт рам 
ма ім збор ні ку «Су стрэ ча род нас ных 
су све таў» (1997) пе ра кла ды па чы на-
лі ся вер ша мі Ан то ны ча.

— Ці ба чы лі льва вя не ў ва шай 
асо бе вы раз на бе ла рус ка га паэ-
та?

— Уладзімір Лу чук на па чат ку на-
ша га зна ём ства ска заў: «Мы хо чам 
ба чыць у та бе твор ча га бе ла ру са». 
Львоў быў го ра дам шмат аб ліч ным. 
Кож ная на цы я наль ная су пол ка вы-
яў ля ла свае эт ніч ныя асаб лі вас ці. Па 
пад лі ках Лу чу ка, у Льво ве пра жы ва-
ла ка ля 7 ты сяч бе ла ру саў. Ён і ад 
нас ча каў пра цы для са ма вы яў лен ня, 
на зы ва ю чы зям ляц тва «Бе ла рус кім 
брац твам». Ула дзі мі ру бы ло важ на, 
каб і я быў пры кмет ным у ды фу зіі 
куль тур. Пад трым лі ваў мя не і ста ра-
ўся, каб мая твор часць бы ла прад-
стаў ле на і ў ча со пі се «Жов тень», 
і ў львоў скіх га зе тах. У кра са ві ку 
1967 го да мя не за пра сі лі на се мі-
нар твор чай мо ла дзі Львоў шчы ны ў 
г. Дра го быч. Шчы ра ваў ра зам з Ан то-
нам Шмі гель скім, Мі ко лам Іль ніц кім, 
Пят ром За сэн кам, Ула дзі мі рам Лу-
чу ком, Мі ко лам Пят рэн кам, Ма ры яй 
Ба ран дзій, Яра сла вай Паў лыч кай.

Лас ка ва пры ма лі мя не на па-
гас цін ства ў ква тэ рах Луб кіў ска га, 
Лу чу ка, Іва на Крып' я ке ві ча. Уда ва 
Іла ры ё на Свян ціц ка га Аніс ся Мац ве-
еў на да ве ры ла пе ра гле дзець і сфа-
та гра фа ваць ста ра дру кі, пры дба ныя 
ў Бе ла ру сі яе му жам (ка ля 100 кніг з 
20 даў ніх дру кар няў). За фік са ваў на 
фо та стуж ку ста рон кі Ска ры наў скай 
Біб ліі, Ста ту та ВКЛ… Зыч лі васць і 
спры ян не льва вян ураж ва лі да глы-
бі ні ду шы.

Стаў лен не да Бе ла ру сі бы ло ў 
льва вян вель мі вы со кае. Вось та кі 
прык лад: у ве рас ні 1966 го да га зе та 
«Віль на Україна» «за пра сі ла ў гос ці» 
га зе ту «Звяз да». Бе ла рус кай тэ ма-
ты кай бы лі за поў не ны пуб лі ка цыі ў 
мно гіх ну ма рах ча со пі са «Жов тень». 
Ад на го ра зу ў Львоў скім му зеі ўкра-
ін ска га мас тац тва, дзе Іла ры ё нам 
Свян ціц кім быў ство ра ны Бе ла рус кі 
ад дзел, па ба чыў слуц кі по яс з мет-
кай: «Mе fесіt Sluсіае». На пі саў ся 
верш «Мя не ства рыў Львоў».

— Кры шач ку пад ра бяз ней рас-
ка жы це пра ан та ло гію ма ла дой 
бе ла рус кай паэ зіі, якая 45 га доў 
на зад вый шла ў Кі е ве… Як лі чы-
це, ці маг чы ма сён ня рэа лі за ваць 
па доб ныя пра ек ты?

— І ў на шай, і ва ўкра ін скай мі-
фа ло гіі пры сут ні чае сім вал «ка лі на-
вы мост». Ён злу чаў бе ра гі ме жа вай 
ра кі, звяз ваў ча ла ве чую ай ку ме ну з 
ін ша све там. Паз ней сім ва ліч ны пе-
ра ход па мі фа ла гіч ным ка лі на вым 
мос це па чаў ус пры мац ца як рэ аль-
ная пе ра пра ва.

У 1969 го дзе ў Кі е ве бы ла вы да-
дзе на ан та ло гія ма ла дой бе ла рус кай 
паэ зіі «Калинові мости» (укла даль нік 
Гры го рый Ко чур, рэ дак тар Пят ро За-
сэн ка). Там бы лі прад стаў ле ны пе ра-
кла ды вер шаў 43 на шых паэ таў. Я, 
да пры кла ду, удзяч ны Іва ну Гна цю ку, 
Майі Льво віч, Ра ма ну Луб кіў ска му. 
Ся род ак тыў ных пе ра клад чы каў зноў 
жа бы лі льва вя не.

Я і сён ня стаю на ка лі на вым мос це 
на ша га па бра цім ства. Мы шмат ра зоў 
сплач ва лі доўг за са праўд ны подз віг 
укра ін скіх твор цаў 45-га до вай даў ні-
ны. А бе ра гі ме жа вай ра кі ча ка юць і 
з на ша га бо ку не ві я ду ка, пан то на, а 
ўзнёс лай цвер дзі. Хай прой дуць па 
но вым мос це са сва і мі пе ра кла да мі 
но выя на шы твор цы. Укра і не гэ та ой 
як па трэб на. А на поў ніць змест ан та-
ло гіі на ўза ем насць — тэкс таў зной-
дзец ца. Вось ля жаць пад кі ну тыя мне 
ка лісь ці ар ку шы кі Ула дзі мі ра Ма ру ка. 
А вось з чэш скай Пра гі пе ра нес лі-
ся па ка лі на вым мос це пе ра кла ды 
вер шаў І.Фран ка, здзейс не ныя бе-
ла рус кім сту дэн там Вік та рам Валь-
та рам, аў та рам ра ма на «Ро джа ныя 
пад Са тур нам»…

— Як мно га з вы да дзе на га пас ля 
ў ва шай пер шай кні зе «Каст ры Ку-
пал ля» бы ло на пі са на ў Льво ве?

— Мой пер шы збор нік ад рэ да-
га ваў на гра мад скіх па чат ках Ры-
гор Ба ра ду лін. І па сён няш ні дзень 
удзяч ны май му На стаў ні ку. Кні жач ка 
тра пі ла ў Львоў пе рад вы пуск ны мі 
эк за ме на мі. Толь кі част ка з львоў-
на га паэ тыч на га на быт ку ака за ла ся 
на ста рон ках вы дан ня — лі рыч ныя, 
не прэ тэн цы ёз ныя тво ры з ня сме лы мі 
згад ка мі гіс та рыч ных па дзей. А я ж 
ву чыў ся ў льва вян апя ваць вы со кую 
гра ма дзян скую па зі цыю, вы зна чаць 
на цы я наль ны ка ла рыт сва ёй іс нас ці і 
без псеў да па фа су пі саць пра са друж-
насць на ро даў. Не ўсё з на пі са на га я 
змог да нес ці Ба ра ду лі ну. З львоў скай 
гуш кал кі па сён ня вы бі раю яшчэ не 
вы цві лыя рад кі.

Ці ка ва, што львоў скі верш «Пес-
ня Укра і не» зай меў ці не ча ты рох 
пе ра клад чы каў. За кан чваў ся ён 
та кі мі рад ка мі: «Я сі ня во кім кра ем 
га на ру ся,//ку ды б ванд роў ны ве цер 
ні па слаў.//Не жыў бы ў сэр цы сум 
па Бе ла ру сі, —//я Укра і ну б род наю 
на зваў».

У 1967 го дзе мя не на пра ві лі слу-
жыць ва Уруч ча пад Мінск ам, але 
раз ві тац ца з го ра дам Льва так і не 
да вя ло ся. У 1968 го дзе я быў за про-
ша ны ў г. Мі ка ла еў на Фес ты валь 
ма ла дых паэ таў брат ніх рэс пуб лік. 
У тыя дні атры маў па да ру нак ад 
льва вя ні на Дзміт ра Паў лыч кі — яго 
збор нік «Гра нос лов» з та кім да роў-
ным над пі сам (у пры бліз ным ма ім 
пе ра кла дзе): «Сэр гі е ві Па ніз ні ку, 
май му бе ла рус ка му бра то ві, з лю-

боўю ад пер ша га по гля ду і з вя лі каю 
на дзе яю на заўт раш ні дзень твай го 
жыц ця і жыц ця Бе ла ру сі. Д. Паў лыч-
ка. Мі ка ла еў. 8.VІІ.68.» Больш чым 
праз 40 га доў гос цю Мін ска, Ге рою 
Укра і ны я па ка заў гэ ты аў то граф, 
і на яшчэ ад ной ста рон цы «Гра но-
с ло ва» атры маў да паў нен не: «Да ра гі 
Сяр гею! Я не за быў Ця бе, але ўсё 
ж зга даў не ад ра зу на шу су стрэ чу ў 
Мі ка ла е ве, твае вер шы і пе ра кла ды. 
Як доб ра, што Ты азваў ся і пры га-
даў мне той дзень, які свед чыць, што 
Бе ла русь бы ла ўжо та ды глы бо ка ў 
ма ім сэр цы ра зам з Та бою! Д. Паў-
лыч ка. Мінск. 6.2.2009».

— Што бо лей за ўсё з та га час-
на га жыц ця ў Льво ве тры ма ец ца 
ў па мя ці?

— У ар хі ве поль ска моў на га ча-
со пі са «Сыг на лы» (1933–1939) быў 
зной дзе ны стос здым каў на шых лі та-
ра та раў, пе ра сла ны з Віль ні. Гля дзеў 
на фо та Мак сі ма Тан ка ў вы шы ван-
цы. Пе рай ма ю чы экс прэ сію львоў скіх 
пісь мен ні каў, з гу ма рам па ду маў: «А 
ча му б мне не быць па доб ным ха ця 
б знеш не на Яў ге на Іва на ві ча? І вось 
мая ка шу ля з на род ным ар на мен там 
ла год на су се дзіц ца са свя точ ным 
убо рам льва вян. Яшчэ больш за па-
ва жа лі бе ла рус кае сло ва мае слу ха-
чы. Зга даў та кое для ўсмеш кі. А вось 
пад здым кам у збор ні ку «Калинові 
мости» дзя ку ю чы ўкла даль ні ку быў 
зме шча ны та кі ра док: «Вы сту пае і 
як да след чык род нае лі та ра ту ры». 
Бо не толь кі вер шы ў пе ра кла дах 
дру ка ва лі ся, а і лі та ра ту раз наў чыя 
да сле да ван ні бе ла рус ка-ўкра ін ска га 
ду хоў на га су жыц ця. На ма іх ка лі на-
вых мас тах ру ха лі ся на су страч Цёт ка 
і Свян ціц кі, Баг да но віч і Лу чук… І я 
рас кід ваў уз доўж пе ра пра вы ста-
рон кі кан фіс ка ва ных у Льво ве (1932) 
бе ла рус кіх га зет «Жыць цё» і «Бе ла-
рус кае жыць цё». А по тым трап ляў у 
Ві дэнь (Ве ну) да А. Ярэм чан кі, які ў 
кож ным ну ма ры тыд нё ві ка «Во ля» 
(1919–1921) змя шчаў свае пе ра кла-
ды вер шаў бе ла рус кіх кла сі каў, каб у 

Шар ло тэн бур гу пад Бер лі нам вы даць 
на ша пі рог ра фе збор нік пе ра кла даў 
«Бі ло русь» (1922).

Да ку мен та ліс ты ка ар хі ваў, му-
зей ныя ар тэ фак ты, аў ра львоў скіх 
раз моў на сы ча лі мой ім пэт, ах во ту 
вы явіць у твор час ці вось гэ тыя ма-
гут ныя хва лі спа рад нен ня, ка лі асо бы 
ма цу юць на цы я наль ныя ма це ры кі.

— Што яшчэ не зра бі лі для 
ўкра ін цаў?

— З на за па ша на га ў Льво ве ма-
тэ ры я лу, па да ра ва ных і на бы тых 
ра ры тэт ных вы дан няў у му зеі Ян кі 
Ку па лы ў 1996 го дзе бы ла зла джа на 
мною вы ста ва да 120-год дзя Іла ры ё-
на Свян ціц ка га, ву чо на га, збі раль ні-
ка скар баў, сяб ра Яна Да мі ні ка ві ча. 
А праз год прай шла вы ста ва «У су-
гуч чы куль тур. Бе ла русь — Укра і на. 
Да 90-год дзя пер ша га бе ла рус ка га 
за меж на га му зея ў Льво ве». Спра ва 
ў тым, што 100 га доў на зад бра ты 
Луц ке ві чы ха це лі ства рыць бе ла рус кі 
му зей за мя жой. На дзей ха пі ла на 
Бе ла рус кі ад дзел пры Цар коў ным, 
по тым — На цы я наль ным, а паз ней — 
пры Му зеі ўкра ін ска га мас тац тва на 
ву лі цы Дра га ма на ва. Усё, што я там 
вы явіў, ча кае свай го ўва саб лен ня ў 
кні зе пра мой за ла ты Львоў.

Сло ва «па тры ёт» пе ра кла да ец-
ца так: зям ляк, су ай чын нік. Та му 
на за кан чэн не апо ве ду пра шу ма іх 
су ай чын ні каў знай сці су ад па вед ны 
ад каз ву чо на му Іва ну Крып' я ке ві чу 
(1886–1967) на сло вы, якія ён вы клаў 
у сва ёй бра шу ры «Білоруси» (Львоў, 
1909): «Ся род бе ла ру саў знай шлі мы, 
укра ін цы, шчы рых сяб роў і су се дзяў. 
А іна чай не маг ло быць. Амаль усю 
мі нуў шчы ну пра жы лі мы ра зам з бе-
ла ру са мі; ні ко лі не бы ло між дву ма 
на ро да мі якой-не будзь ня зго ды… У 
до лі і ня до лі іш лі мы ўсе ра зам».

Пра па ную як ва ры янт: на ня змерк-
лы спа дзеў да свед ча на га льва вя ні-
на — бу дзем ра зам і на да лей.

Гу та рыў Алег ЗІБУРЗАЛ

�

Сяр гей ПА НІЗ НІК: 

«КА ЛІ НА ВЫ МОСТ» — ПО ВЯЗЬ ЧА ЛА ВЕ ЧАЙ 
АЙ КУ МЕ НЫ З ІН ША СВЕ ТАМ...»

І ў на шай, і ва ўкра ін скай 
мі фа ло гіі пры сут ні чае сім вал 
«ка лі на вы мост». Ён злу чаў 
бе ра гі ме жа вай ра кі, звяз ваў 
ча ла ве чую ай ку ме ну 
з ін ша све там.

У Бе ла ру сі шмат хто 
з пісь мен ні каў прыкладаў 
і прыкладае на маганні 
для ўсталявання трывалых 
ста сункаў з Укра і най, 
украінскай куль ту рай 
і літаратурай. Адзін 
з такіх энтузіястаў — 
паэт і пераклад чык 
Сяргей Панізнік. 
З ім гутарыць 
наш карэспандэнт.

Фота Сяргея ПАНІЗНІКА.


