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Станiслав Мiсаковський чи W. F. D.?
чи Українець,
який уславив нову польську поезiю
10 серпня 1994 року знайшов мене у редакцiї "Вечерней Одессы" чоловiк похилого
вiку. Виглядав вiн провiнцiйним учителемпенсiонером. Але здивував запитанням, чи
знайомий я з сучасною польською поезiєю.
— Ружевич, Шимборська, Новак, — назвав я вiдомi iмена. — Перекладаю також
Лiпську, Пентака, Слiв’яка, Ожуга, покiйну Посвятовську...
— Я заходив до офiсу одеських письменникiв, — приязно посмiхався гiсть. —Менi
порадили зустрiтися з вами. А про Мiсаковського щось чули?
Хвильку подумавши, я вiдповiв, що у моїй поетичнiй полонiстицi, яку збираю зi
студентських рокiв, такого автора нема. Прибулець дiстав з течки кiлька книжок i поклав на
стiл. На обкладинках стояло прiзвище автора — Stanislaw Misakowski. Спiврозмовник
повiдомив:
— Це найновiшi збiрки. А в СРСР мене не друкували, здається, i в книгарнях
"Дружба" мої твори не з’являлися.
Наступного року, вже 16 серпня, до редакцiйної кiмнати знов увiйшов пан
Станiслав — цього разу з сином Вiтеком. I подарував ще двi свої збiрки (дати вiдвiдин по
даю за автографами). А ще показав грубенький машинопис, на титульнiй сторiнцi якого
стояв тiльки загадковий криптонiм W. F. D.
— Оце мiй життєпис, — повiдомив Мiсаковський. — А на титулi — першi лiтери моїх
справжнiх iменi, побатьковi, прiзвища. Я народився у причорноморському степу, на Хер
сонщинi... Оце знову їду туди до сестри.
Так я дiзнався, що справжнє iм’я Станiслава Мiсаковського Володимир Феофано
вич Дем’янок. За першими лiтерами латиною — W. F. D. Народився 8 травня 1917 року. Ще
до колективiзацiї влада забрала в родини майно (зокрема, млин), батька арештувала.
(Мiсаковський показав менi два збережених його сестрою листи до дружини — написаних
з допру. Запам’яталася настанова їй: "Що б не сталося зi мною, вивчи дiтей". Писав "кур
куль" українською мовою.)
Далi родину депортують... до Чечнi. Володимир пiдлiтком пристав до безпритуль
них. У цих мандрах — аж до Далекого Сходу — почав спiлкуватися з усiма росiйською мо
вою. Згодом повернувся до рiдних, закiнчив десятирiчку. Навчався у Ставропольському
сiльгоспiнститутi. Молодого агронома вiдправляють до офiцерської школи в Куйбишев.
Пiсля початку вiйни курсантам достроково присвоюють звання лейтенантiв i вiдправляють
термiново на фронт.
В Бiлорусiї артилерист Дем’янок потрапляє в оточення i в полон.. Опиняється
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в польських таборах вiйськовополонених. Звiльнення радянськими вiйськами не принес
ло радостi — як i багатьом колишнiм офiцерам. Смерш їм не вiрить: допити, очнi ставки,
пiдозри, В новому полонi йдуть чутки — готують ешелон для вiдправки до Сибiру. Туди, де
батькiв слiд загубився ще до вiйни...
Дем’янок ще з двома арештованими розбирають вночi кладку камери i розходять
ся врiзнобiч. Вiн перебирається на поморськi землi, якi вiдiйшли до Польщi. I стає Станiсла
вом Мiсаковським, старшим на сiм рокiв.
МiсаковськийДем’янок книгу свого нового життя творив у пам’ятi та в серцi,
не розкриваючи її сторiнок упродовж кiлькох десятилiть сторонньому читачевi. I лише
у вiршах (перша збiрка вийшла 1964 року) вдавався до алюзiй, метафоричних уподiбнень,
парафразiв, пов’язаних з подiями, змiнами, настроями, якi пережив, перетерпiв, перекоду
вав — вже польською мовою.
З 1973 року Мiсаковський, який змiнив чимало професiй, займається виключно
лiтературною працею. З 1978го i аж до розгону Спiлки польських письменникiв — член її
головного правлiння. Його першим прийняли вiд Польщi до Мiжнародної академiї поетiв
у Кембрiджi (Англiя). З 1988 року — член пенклубу, а з 1989го — члензасновник незалеж
ного об'єднання польських лiтераторiв. Автор двох десяткiв книг.
Помер восени 1996 року. Автобiографiчна книга "W. F. D." залишилася невида
ною, як i двi поетичнi збiрки. Мої переклади творiв С. Мiсаковського українською мовою
пропоную читачам альманаху "Дерибасовская — Ришельевская". Ширша добiрка побачить
свiт в антологiї польської поезiї другої половини XX столiття — у Львовi.
Анатолiй ГЛУЩАК

але усi стояли
як мур
за iдею
готовi були покласти
життя
але ж — зауважив котрийсь —
бракує нам ворога
та й ватажка бракує —
докинув другий
не переймайтеся —
повчав бувалий, у бувальцях —
щойно рушите
вiдразу знайдуться
i ворог
i провiдник
1980

Пiтьма
Станiслав МIСАКОВСЬКИЙ

Справедливiсть
Ось i настав час
найвищої справедливостi
перекреслили iсторiю
спалили особовi справи
вiдмiнили звання i нагороди
без команди
без наказу
без декрету

Менi велiли стояти
я стояв
менi велiли сидiти
я сiдав
менi велiли лягати
я лягав
мене просвiчували
вздовж i впоперек
частково i цiлком
вдень i вночi
притомного i сплячого
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розклали тiло на елементи
зробили аналiзи
але того що шукали
не знайшли
а тимчасом
над їхнiми головами
кружляє пiтьма
навальна i невловна

як пора року
як епiдемiя грипу
не уникнемо запитання
не дамо вiдповiдi
якщо бути
то тут i зараз

Де шукати правди

якщо не бути
то нiколи
i нiде

Питаєш: де шукати
правди
вiдповiдаю: скрiзь
придивися
вона лежить перед тобою

отож бути
чи не бути

в каменi життя котрого
нiколи не розгадаєш
у квiтцi що розпуклася
без твоєї участi
у землi що народила
i прийме тебе
в голубiнi далей
яких нiколи не здолаєш

Нiхто не знає
звiдки вiн з’явився

1982

Свiт не змiнився

пообiцяв що вилiкує
свiт
зiйшов на п’єдестал
простягнув уперед
руку

а зазирни%но в себе —
чи не бачиш
як вона скулилася

осудив матiр
батька
всю родину

Дилема
Гамлетiвське
бути чи не бути
повертається

262

образив сусiда
збезчестив наречену
ушпигнув священика
висмiяв мiнiстра
злегковажив приятеля
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винiс вирок капiталiзмовi
виступив проти церкви
покпинив над iдеєю
скинув владу
вiдмiнив традицiю
зiгнорував право

ти маєш голову руки ноги
маєш усе щоб думати
орати
жити
оце тобi камiнь
i гора

але свiт не змiнився
сонце сходить вчасно
i мiсяць
не потьмарився

оце тобi мiра
простору i часу
щоб ти знав
де твiй початок
i де край

Моя батькiвщина
Моя батькiвщина
там
де я можу бути собою
шукаю її скрiзь
розсилаю оголошення
розпитую перехожих
запевняю що дотримуватимусь
цiлковитого нейтралiтету
однак пропозицiй
як не було так i нема

Батьки сказали
Оце тобi
сказали батьки
земля
кiнь плуг коса
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