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МІЙ ДРУГ БУХБІНДЕР 

 
Був у мене мудрий, життєрадісний і дотепний сусід і, смію твердити, 

добрий друг Йосип Бухбіндер. Ще до того, як ми весною 1982 р. поселилися 
в одному під'їзді будинку, спорудженого Укрлітфондом, я перекладав його 
вірші з єврейської мови ідиш на. українську мову, певна річ, через так 
званий підрядник, тобто дослівний переклад, який супроводжується даними 
про структуру, форму вірша, систему римування і т.п. 

У час нашого облаштування в новому домі зустрічаю Йосипа 
Шмульовича. Стоїть на тротуарі, виглядає замовлених майстрів. Виймає з 
кишені пляшку-чвертку і каже, що це для майстрів пароль. А я питаю, чи не 
замало для сучасних шабашників. Він виймає з другої кишені ще один «шка-
лик» і каже, що то резерв � мовляв, як справляться майстри, то отримають 
другу чвертку, а ставити відразу півлітра � нераціонально. А й справді, 
думаю, ощадливий і дотепний підхід. Згодом, у колі друзів, я розповів про 
цей епізод. Хтось із нас запропонував перейти на чвертки і називати їх 
«бухбіндерками». І так мені сподобалося це перейменування, що й досі на 
«шкалик» кажу «бухбіндерка». 

Щільно зійшлися ми з Йосипом Шмульовичем багато років тому, коли 
в письменницькому кафе «Еней» приймали московських гостей після успіш-
но проведеного в Будинку літераторів вечора, присвяченого 25-річчю ча-
сопису «Совєтіш Гаймланд». То було в середині чи на подальшому марші 
70-х років. На вечорі виступали переважно українські і єврейські поети. 
Мені випало прочитати серед інших вірш Й.Бухбіндера «Я в дозорі чекання 
стою» � сумний, ліричний і, як мені уявляється, глибоко символічний. Там 
у долі окремої людини вгадується важка доля народу. У тому вірші � лише 
вісім рядків. Перших чотири я продекламував мовою оригіналу, вивчивши 
їх напередодні з листочка, на якому сам автор, звісно, на моє прохання, 
округлими, напівдрукованими слов'янськими буквами написав для мене 
єврейські віршовані слова. Далі я увесь текст прочитав у своїй інтерпретації 
українською мовою, Зал, ущерть заповнений київськими євреями, 
переважно літнього віку, вибухнув тривалими оплесками радості й 
людського порозуміння. 

Наша творча співпраця продовжувалася, тим паче, що ми стали сусі-
дами: він жив на восьмому, а я на дев'ятому поверсі. Я бував у нього в хаті, 
він бував у мене. Шкода, що тепер доводиться говорити про нього в 
минулому часі: жив, бував... 

 
Мій друг Бухбіндер не міняв свій рід  
На мішуру і дармовий калач.  



А я спізнав його чарівний світ 
 Як вдячний учень і перекладач.  
Давно Бухбіндер � добрий мій сусід  
По той бік світла в щільній чорноті.  
Але по сей бік його світлий слід  
З людьми лишився у земнім житті. 
 

Напередодні 85-річчя Йосипа Бухбіндера, восени 1993 p., ми домови-
лися, що я буду головувати на його ювілейному вечорі. Поет був бадьорий, 
оптимістично настроєний. «Господь бачив і знає, � жартував майбутній 
ювіляр, � як у сталінські часи я намучився. То він мені подовжить віку до 
120 років. А там видно буде». Йосип Шмульович передав мені більше 
десятка віршів на переклад, поміж них «Не варт на когось нарікати», що 
сприймається як гостра антисталінська інвектива. До речі, наприкінці в 
чомусь частково перегукується з відомою фольклорною мініатюрою, що й 
досі ходить серед любителів гострих політичних епіграм: 

 
Вышло так, что сапожник родом  
Взошел на царский пьедестал.  
И стал народ врагом народа,  
А он один народом стал. 
 

Пообіцяну роботу я не тільки встиг виконати ще до ювілею, хоча був 
надто закручений у вировищі депутатських клопотів. Я встиг почути від 
схвильованого поета схвальний відгук про переклади, що йому дуже спо-
добались. Але сам ювіляр, на превеликий жаль, не дожив до свого 85-річчя, 
незважаючи на те, що, здавалося, не був обтяжений тягарем проминулих 
років. І духом, і тілом він готов був жити й творити довго-предовго, 
орієнтуючись на Божий віддарунок за злигодні й страждання, що випали на 
долю поета в жорстокі часи. 

Судячи за автографом, що зафіксував цю дату, Й.Бухбіндер 2 липня 
1991 р. подарував мені свою нову книжку «Последний первый снег», видану 
того ж року в Москві. Крім віршів різних років, сюди вміщено автобіогра-
фічну повість «Страницы моей жизни». В ній розповідається про період 
життя поета, який раніше замовчувався і не згадується в попередніх 
письменницьких довідниках. Так, в біобібліографічному довіднику 
«Письменники Радянської України» (1988 p.), що охоплює історичний 
відрізок часу за 1917-1987 pp., читаємо: «Бухбіндер Йосип Шмульович 
народився 25 грудня 1908 р. в м. Черняхові на Житомирщині у сім'ї 
стельмаха. Закінчив Київський педінститут (1935). Був на педагогічній та 
журналістській роботі. 

Пише єврейською мовою. Книги видавалися мовою оригіналу, ро-
сійською та українською. Окремими виданнями вийшли збірки «Бабенко» 
(1930), «Командир Сизов» (1936), «Ліричні мотиви» (1940), «Останній сніг» 



(1964), «Дорога життя» (1966), «Між хвилями» (1970), «Ясними очима» 
(1975), «Тобі, мій друг» (1980), «Світлий погляд» (1981), «Близька далечінь» 
(1984, 1987,1988).Член СП СРСР з 1937 p.». От і всі офіційні дані. Нічого, як 
бачимо, не сказано, навіть у розпалі горбачовської перебудови і гласності, 
про те, що Йосип Бухбіндер був репресований і ув'язнений. Його 
безпідставно звинуватили в тих самих смертних гріхах, що були пред'явлені 
багатьом чесним євреям, видатним діячам літератури і мистецтва, які 
входили до Єврейського антифашистського комітету. Уславлений в світі 
комітет, який збирав на всіх континентах великі кошти на боротьбу 
Червоної Армії проти гітлерівців, після війни, як відомо, зазнав жорстоких 
переслідувань, а його провідні діячі були фізично знищені. В їх числі наші 
земляки поети Фефер, Гофштейн, Квітко... 

 
Про сталіністів варто розповісти,  
Щоб знали дорослі й діти, �  
Теоретично � інтернаціоналісти,  
Практично � антисеміти. 
 

Повість «Страницы моей жизни» � авторитетний людський документ, 
звинувачення репресивній системі, що інтереси держави ставила вище прав 
людини й громадянина, принижувала і розчавлювала мільйони людей в ім'я 
торжества утопічних, маніякальних ідей. Відображена в повісті 
Й.Бухбіндера атмосфера слідства, перебування в тюрмі й концтаборі зас-
відчує, що антисемітизм в Радянському Союзі був невід'ємною складовою 
державної політики і ретельним супровідником практичного втілення 
комуністичної ідеології, що маскувалася фальшивими гаслами 
інтернаціоналізму і галасливими закликами до дружби народів. Й.Бухбіндер 
у своїй повісті переконливо показав, що людина світла і чиста залишається 
світлою і чистою за всіх обставин, на зло усім тиранам і душителям свободи. 

Пропоную увазі читачів кілька віршів Й.Бухбіндера в перекладах ук-
раїнською мовою з числа тих, що він передав мені незадовго до своєї 
раптової смерті. 

 
Йосип Бухбіндер  

* * * 
 

Не варт на когось нарікати,  
Потрапивши в біду страшну.  
Навчись із себе починати,  
З'ясуй найперш свою вину.  
Чому мовчав ти спереляку,  
В собі найкраще притаїв.  
Як на добро пішли в атаку  
Злі сили підлих холуїв?  
Ти ж, як і я, ні на хвилину  



Не сумнівавсь у правоті  
Вождів, що зрадили людину  
Й людське вбивали у житті.  
Ти ж вірив, що кремлівський зодчий  
Для всіх будує світлий храм, �  
Полуду почепив на очі  
І жив, як той сексот і хам.  
Таємні нишпорки затято  
Ступали в кожен чесний слід,  
Щоб деспот звавсь: народів тато,  
Щоб ката славив цілий світ. Брехня правдивому від роду 
Брутально затискала рот, �  
Ще трохи � й ворогом народу  
Мав стать розтерзаний народ.  
А ти, як віруючий ревно  
Моливсь, мов Богові, йому, �  
Явивши рабську вдачу древню,  
Свободою ти звав тюрму.  
Вождеві слава! Батьку браво! �  
Кричав холуй на всі лади.  
Кругом людське топтали право,  
А ти мовчав � боявсь біди.  
Хто ж винен? Ти чи деспот хижий?  
Що посміхавсь, як тать, з Кремля?..  
Дивуюсь, як народ наш вижив,  
З орбіти не зійшла земля! 
 

* * *  
 
Чом ти зириш на мене очиськом лютим  
І ступаєш за мною підступно, як тать?  
Ти б хотів мою гідність в дугу зігнути,  
А серце моє у грязюку втоптать.  
На южному кроці мені дошкуляти  
Давно призвичаївсь. Тож чому тепер  
Берешся напоказ мене захищати?  
Для честі і правди давно ти помер.  
Я сам переможу облуду і тлінь,  
Не ступай лиш за мною, як чорна тінь. 
 

* * * 
 
Дарував би я світу на всі часи  
Невідквітне весняне цвітіння, �  
Щоб людство жило у полоні краси,  
Не знаючи смерті і тління.  
Я світ обсадив би з кінця в кінець  
Садами братерства й любові, �  
Щоб чисті пориви людських сердець  
Проростали, мов квіти чудові.  



Квітували б постійно поля і ліси,  
Одягнуті в шати зелені,  
А я наслухав би пташок голоси  
Й переймав їх пісні натхненні. 

 
ПЕРШИЙ ПОЦІЛУНОК 

 
Куди б не йшов, де б не траплялось буть мені,  
Хай скільки літ минуло й промине,  
Моєї юності цілунок незабутній  
Мені належить і роз'ятрює мене. 
 
Я чую, чую на краю розлуки:  
Стріляє кулемет в мою любов,  
Вона до мене простягає руки  
І в Бабин яр шугає стрімголов. 
 
Вона встає, знов падає в безодню,  
До мене в сні, як блискавка летить...  
Її цілунок перший і сьогодні  
Криваво на губах моїх горить. 

 
 

Переклав з єврейської Петро Осадчук 


