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(для русскоязычного читателя)

Уважаемый читатель! В Ваших руках уникальное издание – первый в
истории сборник произведений, написанных казаками на казачьем
гуторе с использованием казачьего алфавита – гутарицы.
Гутарица и сам литературный казачий язык появились в XXI в. в
результате многолетней работы группы казаков-энтузиастов –
Третьякова М.С., Лещенко А.А., Чиранкова Ю.А., Бублеёва В.Н.,
кандидата филологических наук Ковалева Д.В. и др., объединившихся в
Общественное движение «Донской гутор». Любое лингвистическое
явление претерпевает все периоды становления: изучение вопроса,
анализ, разработку методологии, апробацию, популяризацию и т.д.
Казачья гутарица и лингвистические правила литературного гутора как
форма фиксации казачьей речи на сегодняшний день находятся в стадии
апробации. Тем и ценен, с научной точки зрения, этот небольшой
сборник стихов.
Читая произведения авторов XX – XXI вв., представленных в этом
издании, снова и снова убеждаешься, что этнические казаки являются
потомками восточных славян. В то же время, лингвистические
особенности гутора и балачки (например, отсутствие среднего рода) по
праву ставит казачий язык в один ряд с языками других славянских
этносов, таких как русский, польский, украинский, сербский,
болгарский, белорусский и др. Думается, что современной науке рано
или поздно предстоит пройти сложный путь пересмотра и
переосмысления стереотипов по отношению к истории казачьего народа
и, в том числе, к его родной речи.
Процесс возрождения национального языка – гутора и балачки –
находится в зачаточной стадии. Будем надеяться, что народ казачий
примет гутарицу и литературный гутор, как свой этнический способ
сохранения и передачи родной речи, отражающий всю его красоту и
самобытность. Как сложится судьба данной инициативы движения
«Донской гутор», покажет время.
Так или иначе, у нас в руках первая брошюра, написанная казаками
на своем языке. Этим она уникальна, важна для казачьего народа и,
безусловно, интересна для науки и широкого круга общественности.
Крюков В.В., к.социол.н., почетный атаман АКВ,
автор проекта «Библиотека Дальневосточного казачества»
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От Общественного движения «Донской гутор»
Любой народ, потерявший
свою политическую субъектность и признание, может
существовать
лишь
путём
сохранения,
развития
и
умножения своей культуры и
языка.
Казаки, объединившиеся в
начале XXI в. в Общественное
движение «Донской гутор»,
собрали множество научных
материалов по казачьим диалектам и говорам юга России –
Ростовской и Волгоградской
области, обобщили их, создав
литературную норму казачьего
(донского) гутора.
Любой литературный язык –
искусственный. Литературный
язык – это культурное явление,
а не научная дисциплина, и он
всегда
был
объектом
и
субъектом творчества литераторов и просветителей, а не
профессиональных лингвистов-диалектологов. Монографии и другие
исследования пишут по диалектам, например, диалектам русского языка,
и не пишут по русскому литературному языку, которым все пользуются.
В связи с большим разнообразием говоров и наречий в гуторе и
балачке, Межрегиональным казачьим общественным движением
«Донской гутор» было принято решение об обобщении языковой
культуры казачьего народа и выведении некоей средней формы языка,
который получил «статус» литературного. Любой литературный язык –
это компромисс, и нет ни одного литературного языка, построенного
исключительно на одном диалекте или говоре. Поэтому наши «деды4

казаки» могли употреблять какой-то свой конкретный говор (хутора,
станицы), или низовской, или срединный, или верховской диалект.
Язык, родная речь – это основа мировоззрения и построения
целостного и самодостаточного народа. Казачий литературный язык и
казачья азбука – «гутарица», представленные в данном сборнике стихов,
– опробованная более десятилетия, наиболее удобная для передачи
особенностей нашей речи графическая и лингвистическая форма.
Основными источниками информации, использованными при
подготовке собственного словаря, явились:
- Большой толковый словарь Донского казачества. Ростовский
государственный университет, 2003;
- Донской словарь. Миртов А.В. 1929 г.;
- Казачий словарь справочник. Губарев Г.В. 1966,1968, 1970 гг.;
- Словарь говора казаков-некрасовцев. Сердюкова О.К. 2005 г.;
- Толковый казачий словарь. Ремчуков В.Н. 2007 г.;
- Толковый словарь живого казачьего языка Владимира Даля, 1883.
Из этих и иных источников нами собрано более 45000 слов,
относящихся к языку казачьего народа. На начало 2021 г. около 28000
слов размещены в электронном словаре-справочнике казачьего гутора,
который можно получить, перейдя по электронной ссылке –
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.swotwords.lite. Там вам
нужно добавить «казахский», потом нажать «набор слов пользователей»
и выбрать: «казачiй@Донской гутор».
В настоящее время разработана алфавитная раскладка гутарицы для
клавиатуры телефонов и смартфонов (автор – Чиранков Ю.А.). Теперь у
казаков есть возможность не только воспринимать гутор и балачку на
слух, но и учиться собственной грамматике, письму, чтению и т.д.
Считается, что любой язык является вымирающим, если на нем
говорят и думают (являются носителями языка) менее 1000 человек.
Согласно подсчетам специалистов, на гуторе и балачке в настоящее
время говорят (думают) порядка 400 казаков и казачек в мире. То есть,
казачья родная речь в настоящее время находится на грани исчезновения.
Потому невозможно переоценить важность того дела, которым заняты
ныне казаки, изучающие, сохраняющие, восстанавливающие родную
речь в семьях и иной казачьей среде.
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Как прочитать текст на гутарице?
В гутарице – в казачьей азбучке – многие буквы совпадают с русской
азбукой, но есть и некоторые отличия от русского языка в транскрипции
и в произношении букв.
Для правильного произношения гутора и балачки необхотимо
учитывать, что звук «гэ» в казачьем языке – фрикативный, произносится
мягко, на выдохе, без смыкания языка с верхним небом. «Гэканье»
типично для украинского языка и для других народов (прежде всего,
казаков), проживающих на юге и юго-западе России.
Для того, чтобы читатель мог правильно прочитать (произнести)
опубликованные здесь стихотворения, необходимо учитывать
следующие основные отличия, указанные в таблице:
Буква на
гутарице
и
ѝ
ъ
є
i
ѣ

Звук на
русском
«ы»
«ы» мягк.
краткая
«а»
«ё» или
«йо»
«и»
«е» или
«йэ»

ѳ

«хф»

ѵ

как англ.
«v»
«дз»
«дьж»
«ыв»
«йи»

s
џ
ѷ
ї

Пример и примечание
Произносится чуть мягче русской «ы».
Илим (невод) – «ылы́м».
Ѝдєть (идёт) – «ыдёть», ѝво (его) – «ыво».
Звучит как короткая, безударная. «Каза̀к», но
«къзако̀в». Как в Московской области говорят
«пъ-масковки».
Всегда ударная.
Идє́ть (гл. идёт) – «идёть».
Вѣлікан – «великан».
Звук между «йэ» и «йя». Всегда безударная.
Кѣтрадь (тетрадь) – «кйэтрадь»
По-русски, к примеру, «ѳамiлїя» (жена), на
гуторе будет звучать как «хвамилия».
Не как русская «вэ», а именно английская «v».
Заѵтрѣ – «заутре».
Мастом sибѣй (волн) – «Мастом дзы́бией».
Џиріда (дротик) – «дьжыри́да».
Ѷсходи (крыльцо) – «ывсхо́ды».
Раїни (пирамидальные тополя) – «райины».

Особые буквы – «о», «є» и «е». Эти буквы в слове могут
встречаться только единожды, и они всегда являются ударным
звуком. Некоторые исключения из этого правила встречаются в
настоящее время в балачке. В таком случае, правильная транскрипция
слова определяется дополнительными обозначениями – ударениями.
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Для тех, кто желает послушать, как звучат стихи, опубликованные в настоящем сборнике (и получить практический опыт
чтения на гутарице), мы разместили в социальных сетях примеры их
прочтения. Послушать стихи можно, перейдя по ссылке:
https://www.youtube.com/channel/UCQfaJza3RuG_AQNUgbcuKKQ
или воспользовавшись ниже следующим QR-кодом:
НАША ГУТАРІЦА
А – А́ ̀ ньділ (Ангел)
Б – Ба́їть (сказывает)
В – Весть (известие)
Г – Гута́ріть (говорит)
Д – Ді́вій (дивный)
Ѐ – Ѐнтай (этот)
Е – Ерік (исток)
Є – Є̀н (он)
Ж – Журчлі́въй (гудящий)

Ѵ – Ѵскля́нь (переполненно)
Ѷ – Ѷсходіть (ниспадает)
Ѳ – Ѳалі́ссъй (заливом)
Х – Хлю́паїть (плещется)

З – Зѝкъѵ (звуков)
S – Sибѣй (волн)
І – І̀нда (как будто)
И – Ѝс (из)

Ц – Цеѵкаїть (струится)
Ч – Чюжбі́най (на чужбине)
Џ – Џука́їть (играет)
Ш – Ширі́нна (широко)

Ї – Їє (неё)
Й – Играї́въЙ (задорный)
К – Клочіть (манит)
Л – Лю́діѵ (людей)

Щ – Щербіцца (убывает)
Ъ – корЪткім зикЪм (коротким
звуком)
Ь – умѣхшаїтЬ дей сканчіни
(смягчает окончания глаголов)
Ю – Ю̀ріть (штормит)

М – Мно́жить (умножать)
Н – Ну́жи (нужды)
О – О̀бчін (сообществ)
П – Прізначя́ть (узнавать)
Р – Рѣчя́ (сказания)
С – Ста́рвіни (старины)
Т – Тѣкєть (течёт)
У –Уразуменїяма (познаниями)
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Я – Я́ ръй (неудержимый)
Ѣ – Ѣдрєнъй (мощный)
Ю.Чіранкоѵ

Для знакомства с представителями и последователями сообщества
«Донской гутор» можно присоединиться к группе ВК «Ента гутар,
чадуня» – https://vk.com/lingvatanaica, или обратиться к Антону
Бредихину – канал «Казачий гутар. Уроки в Youtube»:
https://m.youtube.com/watch?v=o3W-XRzVCVw&feature=youtu.be, или к
книге: Бублеёв В. Н. Азы образования: Самоучитель. Под редакцией
Ю.А. Чиранкова – Ростов-на-Дону: Бублейский курень, 2020. – 34 с.

Ѣ. Ѣлісеїѵ
Первые знакомства с языком
казачьего народа
(Стих для детей)

Но не путайте, однако,
Словясы «ража́к» и «ржака».
Разбирётся и младенец,
Где тут «смех», где «уроженец».

Гутор наш не очень сложный,
Захотеть – понять возможно.
Например, когда желаю,
Просто говорю: «грябта́ю».

И в славянском, скажем, тоже,
Если «хорошо», то – «гожѣ»
И совсем легко понять,
Что «скріжа́ть», это – «писать».

Хитрость гутора в простом:
Много, стало быть – «масто́м»,
Чтоб прощения сыскать,
Кратко говорим: «Зара́дь».

Может быть, немного странно,
Что «прекрасно» здесь – «рахма́нна»,
«Талала́йник» – телефон,
«Тю́мка» – мысль, а «хата» – дом.

Если мы ложимся спать,
То гутарим – «спачива́ть»,
А позвать кого хотим,
То «гукаем», не «кричи́м».

А еще, сказать не лень,
Дом для казака – «курень»,
«Сонюсь» – то я в сон ложусь,
«Пъзирчя́ю» – пригляжусь.

С русским много слов созвучно:
Брате, хутър и наву́чна,
Аньділ, батя и хвароба,
Церква, ден, дѣньга́, вучєба.

В общем, так: поставим точку,
Скажем «Добрѣва дянєчку!».
Всё понятно нам с тобой –
Гутор есть, и он живой…

«Ежиль ти казак па нъражденію, нѣ замсті за ента! Кажный
дєн памінай сваїх славних пращураѵ, башкуйсі гутарам, бадай ба
па пяток славес за ужоткі, тачай сваїм чадуням, дъ накажи, чоб
навовсі дъ вавекі нѣ запамітавать ентава»...
(С.І. Зѣмцоѵ «Натачкавая слова чадам»)

1 аскретък

ЗАЧІН
(Мущинская старана)

Наши віршині (збірнік стіхірєѵ дъ пірѣкладъѵ на гутарі)
________________________________________________________________________________________________________________________________

Ѐѵсеїѵ Мікалай Мікалаїчь
Коръткая бїаграѳїя
Нъраділсі 1 авгосту (19
іулїю) 1891 г., ѵ хутърі
Уваръѵскъм станіци Міхайлъѵскай – на Хапре Данской
облъсті, данской казак. Вон
вивѣршил вучіліща в г.
Барісаглебскі Танбоѷскъй губернїи. Вучілсі на ѳакультеті
правіл Маскоѵскъва унівѣрсітету. Ѝзвучялсі в Міхайлъѵскай антілѣрійскай вучіліщи, службу ламал в Данской
батареї.
Учяснік Стѣпновъ паходу,
пабоїѵ за Дон супратіѵ бальшакоѵ, ѵ 1920-м ѐмігріръвъл ѵ
Канстантінполя,
паслѣ
у
Югаславїю, дъ аттель у 1924-м
– ѵ Паріш. Рабіл чѣбатарєм. Атваріл знаємъю дадельню пъ пъшиву
абуткі «Арєл», акая деїла наказ да балету, опер дъ кінапромислу.
Пъчѣтаїтца, чо зачял сабейнъю пісьмєннъю деятільнасть у 1920-х, хучь
ѵ сроцтвїи бѷлі найдіни ѣво кѣтраді съ цидулмі штуденчіскіх врѣмєн,
ѝгде есь болѣ дапрежнїя стіхіря.
Пѣчяталсі у навіннъх паріжскѝх въ вмесних збірніках, журналах
(«Станіца», «Възражденїя», «Новъй журнал»). У лета 1937 г. стал ваднім
ат акашиватіліѵ кругалькя казакоѵ-пісьмєннікаѵ; бѷл учяснъй у
ашлѣхавантах «Весніка казачѣва саюзу», журнала «Казачій саюз», съ
1953 – атветнъй ашлѣховнік ѐнтива журналу. Бѷл чьлен Саюзу рускіх
скріжатіліѵ дъ журналюг, чьленъм правленїи Казачіва Саюзу дъ
Дансковъ вайскавовъ спряженїи.
У 1963 годі у Паріжу бѷл ѝздат пірьвой стіхірнъй збірнік Ѣѵсеїва
«Дікая поля». У 1965-м тама жѣ бѷла пѷбліковъна другая кніга ѣво
стіхірей «Крилатъй шум». У астатьнїя гада жисті бѷтнавал у стардомі ѵ
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Ганьї, пригъраді Паріжу. Нізадълга дъ умертїи г пѣчяті абрал кніжицу
третіва збірніка сабейнъх віршнѣй, а ѝ дать ѣво мірве нѣ пъспеял...
Мікалай Мікалаїчь Ѐѵсеїѵ дюжѣ жълкавал зъ сабейнъю малу̀ю
Радіну, сваї віршні скріжал сь вѣлікъй жалїю, тріпещию да ѝє да мѣстоѵ
ѣво вьюнъсті. Ѣво стіхіря «так легки и понятны» пірѣходцъм пірьвой
вални. Скріжал сабейнъя стіхіря жалєвънъм пра ѝво бѷтнім гутъръм
къзакоѵ. Нъ жалъсть ѐнті віршні, нъскріжатиѣ живим казачім гутъръм нѣ
бѷлі ѝм прапѣчятанни, бо вон палагал, чо вані будуть «невнятны»
рускъму пірѣходцу, за то чо тама мастом зъдамнелих казачіх славес,
нівнятних пра вічнякоѵ ѝс ѝнакіх абластєѵ Русі. Бальшинства віршній на
гутарі бѷлі саскріжати у раннѣй пиїтічіскай вьюнѷсті.

Ѐлѣніха
Ѵ стѣпу курга̀ннъм тіха-тіха,
Ноч звезьдямі глѣдіть на Дон.
Вѣдал я енту ѐлѣні̀ху,
Чо здо́літь па́ стѣпу спакон.
У нєй стрѣло тарчіть ѵ хрѣпті̀ні,
Ѣє бѣлєси тілѣса̀,
Вана рага́мі зълати́мі
Чѣпляїть хмари-нібѣса̀.
Вана́ идє́ть каза́чім шля́хъм,
Абірѣгаїть къзако́ѵ,
На зло́бу нашим супаста́тъм,
Ва славу ча́дъѵ дъ дѣдо́ѵ.
1916 лета.
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Атарщик
За хрепъм юк, ѵ культі́ дѣсной ярлѝга,
На га́чях рассажонъх чірікѝ;
Ата́рщичіть чѣрьга́ мѣне настігла,
Чяба́н я ноні, братїя-къзакѝ.
Пагна́л ата́ру я в бѣскра́йні ѐнті крепі;
Мікечють яркѝ, бьєть тара́п ѵ сурно,
Сьвѣтком лазорѣвим пази́р ласка́ють сьтепі –
Вані міне тах лю́би ѵсіадно!
Утіркъй з бачмана́ прібра́л іспа́ру,
Бурса́к вина́ю, чо паспел зъгабі́ть,
Акстілсі, снедаю... Сваєннъю ата́ру
Вѣду нъ въдапой, в жару пірьгаді́ть.
Ѝз ю́ка въстрарезий пшак я вину,
Дъ па урупу чякана́ я надѣру,
Садею вірягу́лькѝ ѝс ѣво атіни.
Зара́с міне бъ ахлану́цца у Хапру...
В вітка̀х нѣма уш сонца зълатовъ,
Ѵ клѣво худобу – астѣрєг чѣрьгу;
Міне грѣптєтца ѷзвару ску́снъва, зябковъ,
Чо стряпала мама́ня ввічіру̀...
Іюлій, 1914 лета.
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Пъ-над Донъм ѝли́ми, ѝли́ми
Пъ-над Донъм ѝли́ми, ѝли́ми –
Вень, тарап! Сушуть їх рибакѝ.
Баби стряпають сівар дъ си́ми,
Скуснъй ѷзвар дъ г нѣму кътламкѝ.
На юке дагрѣбу́ да затона,
Я сваєни швирну́ брідіня́…
Ѝ нѣхай води батюшкі-Дона
Култиха́ють да я́ру мѣня.
А на зорькі в курень чікіля́ю,
Ма̀трі я чібачкєв налаві́л.
Чю́ю, вона ѝ ша́ричкі ла́ють,
Їм чіба́чьї башкѝ я сулі̀л!
Ѝспита́ю у ма́трі я спѝтку:
«Ви, стакорьтѣ, мамань вічіря́ть?».
Чібака наніза́л я на сні́зку,
Да мамані айда карбъва́ть...
Духата́ зъдѣва́лась кудай-тъ,
Закаті́лася сонца за край...
Спачівать паляга́лі кужа́ти,
Ма́тря, тожъ, мая, спачіва́й!..
Заѵтрѣ за́сінь расчі́ніш ти бельті,
На ба́зу, чюдок сьвет, прамишля́ть.
Зълати́ѣ тваєнъя ку́льті
Я давеку гатоѵ лабиза́ть!
1914 лета.
13

Наши віршині (збірнік стіхірєѵ дъ пірѣкладъѵ на гутарі)
________________________________________________________________________________________________________________________________

Курень
Зъбурі́лася душа́,
Шлях да дому снітца,
Да пачю́ділась карша́,
Накраю́ стані́ци.
Повс каршѝ курень стаїть,
Ръдавой радємъй,
Ажнък серца защѣміть,
Каг згада́л пазєма.
Ѝ згада́лася: мальцом
Сігану́ на релі,
Тах загойдають – пунцом
Ла́ни бъгравелі!
Пірьсігну́ чіріз чігень,
На каршу́ пріся́ду,
Ѝ радємъй мой курень
Гож усем ѵпагля́ду.
Мой рунду́к, базѝ, башта́н
С памѣтоѵ нѣ сходють,
Курѣнєм таперь курга́н
Стал міне ѵ том паході...
Курѣнєм міне стал курга̀н
Ѵ том стѣпном паході...
Маѣток, 1918 году.
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Казачїя адданїя
Ѐх, нѣма зара́с тех агуда́лъѵ,
Ръдави́х махі́нних къзакоѵ,
Пасіредь тѣрси́ дъ краснъта́лаѵ
Нѣ сѣдла́ють болѣ маштакоѵ...
А бѷва́лъчь ся́дуть на була́них́
Дъ пайду́ть намєтъм къзакѝ
Тах, чо ѝ шабри́, ѝ басурма́ни
Зірють, ръсчіні́мши їдакѝ!
Спакон веку торкѝ дъ алани – а́си,
Броднікѝ, хазари, кипчякѝ
Згуртава̀лісь бѷтнава̀цца разъм
Пат дражні́лкай общяй – къзакѝ.
Вірьхави́х, чо дра́жнятца Чігою,
Дъ ѝс тех Чіркас, хто нѣ галма́н,
Съшварі́л пат гра́бушкай сваєю
Батька къзакоѵ – Сари́-А̀з-Ман.
А зара́с нѣ та ѝдєть гаді́на;
Болѣ нѣ сѣдлаїм ми каней...
Къзака́м таперічя чюжбіна
Дъ замест радємъх курѣней...
Забѣльши́тѣ гу́тър, сла́ву, гордъсть,
Забѣльшѝтѣ земь дъ курѣнькѝ,
Терік, Дон, Кубань, сваю народнъсть
Съ рескаю нази́вкай «къзакѝ»...
Ай внутре згада́нїя я затеплю,
Чо махі̀ннъй ръдавой казак
Си́знава прідєть на нашу землю,
Ѝзьвѣдєть тади наз хто – навда́к!
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Гіршъй супаста̀т
– Згада́й дядя́ня, дъ праба́й зара́ді
За слу́жбіцу удалъю сваю́.
Ліхім руба́кай ти, гутарють, бѷл – нѣ гля́дя,
Абрекъѵ клал нѣсметна ти в баю.
Згута́рь, дядя́ня, за паходи бъяви́ѣ,
За гіканью залїя́нъѵ, за пальбу́
Дъ за рублєнъя галовушкѝ дъ виї,
За жи́нак, чя́душкаѵ, за матріну мальбу́...
Нѣщщесть размі́рьїѵ, ѵ коїх ви́нуѵ шашку
Алі на пікі вострай, на штику́
Насодють амана́та, бечь внапа́шку,
Намєтъм полним прістава́ла къзаку́!..
Гута́ріть дед:
– Уну́чік мой кургу́зъй,
Ѝть права, несть чісла наших пабед!
Ми здолілі тата́ріна, хранцу́за,
Гѣрманіц пал, ѝ ту́рък пал, ѝ швед!
Съ лѣтамі здоли наши пъсѣкуть мѣтелі,
Дъ скроїть пълѣгоньку прах, дъ мга...
Мастом ми върагоѵ пъадалелі,
Но гіршива нѣ здолілі врага...
Згутарю вам, мъладому пъкаленью,
Каво нѣ здоліть нама нікада вавзят:
Ми – самаї̀ сабе! На падівленью,
Въ векѝ вечниѣ лютейшъй супаста̀т...
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Пращяванїя
Ми збіра́лісі жить па ада́там,
Дон грѣптілі ми аслабані́ть,
А наста́чіліся амана́ти,
Чо затеялі нас загубі̀ть...
Дона степі бѣз нас сірателі,
Папѣрді Крим, пасля́ Ѝстамбул.
Чо ж гутаріть, коль ду́ши нѣ ѵ телі,
Ду́ши наши злой чі̀чір абдул...
Хучь нѣдюжѣ таперічя стребна,
Я збіра́лсі на трап кърабля,
За бартом аста́лася заветна
Нам дарєнъя Богъм зѣмля́...
Ѝ тади в расчінєнъю ши́пку
Шивирну́л свой аста́тнъй пазір...
Нѣ пужаїть мѣне ѝ чюжбінкя,
Хубъ стал на зѣмі маєй мір!
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Палякоѵ Павло Сѣргеїчь
Коръткая бїаграѳїя
Казачій скріжатіль, пірѣкладнік, віршнік дъ пѷбліцис –
ражак хутъра Разуваїѵ, къзакоѵ
Палякових, станіци Астроѵскъй
Усть-Мѣдведіцкъва округу Області Войскі Данской (ноні –
Альхоѵскъй раявон Валгаграцкъй області). Раділсі 7 (20) дѣкемврїя 1902 лети ѵ сѣмеї казачіва
аѳіцера ѝс дамнішніва дансковъ
казачіва дварянскъва роду.
Децтву правєл на Радіне у
хутъру, апасле бѷл дат радітілѣмі нъ вучєбу ѵ Камишинскаю
прісутьнїю вучіліщу.
У 1918 лѣті 16-лѣтъшний
Павло Палякоѵ ахотнікам взашол в Данскую войску дъ в ѣє рѣдах білсі
на Данском хронті гражданкі. Съ пачетку наемврїя 1920 лети у отступі
ѝс Криму у Турсїю. Ѵ дакон 1921 лети, каг ѝ многїя тищи міра ѝс
Расейскай Имперїи, Палякови пірібралісь у Къралецтву сербъѵ,
хърватъѵ дъ славенцъѵ. Тама вивѣршил вучєбу в Данском кадецкъм
корпусі у горъду Білечѣ (Гѣрціговіна).
1924 лѣтай, в 35-м випускі, Павло Сѣргеїчь Палякоѵ вивершил
кадецкій корпус дъ паступлілсі на ѳілолъга-ѳілозвѵскѝвъ ѳакультету
Бѣлграцкъва унівѣрзітету. Пъ вивѣршенїи рабіл у Міністерстві
народнавъ пръсвѣченїя Югаславїи. Гамузам делъл ашлѣхоѵку
дакумінтъѵ длі Скупщини – Югъслаѵскаму парламінту.
Ѵ 1925 годі ѵ пісьмєннъм збірнікі «Казачий быт» (Паріш) бѷл
прапѣчятън стіхірь штудента П. Палякова «Степі». Ѵ 1926-м вон бѷл
взят у творчѣстую ладу «Литературная Казачья Семья» (ЛКС).
Съпраті жѣ у 1929 за вразнагласій з вѣрьхавимі ЛКС, Палякоѵ з
ѝнакіма къзакамі виходіть з той лади. Вон ѵсѣди стаял за самабѷтнъсть
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къзакох. Ѵ 1920–1930 лѣта мастом пѣчяталсі у казачім зарубежїи:
«Вольное Казачество» (Чѣхаславакїя – Хранция), «Казачий Путь», «Путь
Казачества», «Тихий Дон», «Казачий сполох», «Казачество», «Казакия»
(ѵсє – Чѣхаславакїя), «Родимый край», «Казачье дело», «Казачий голос»
(ѵсє – Хранция), «Единство» (Югаславїя).
Ѵ 1937 годі, в № 6 (12) журнала «Дневник казака» (г. Паріш) прашлі
вѣстя за то, чо в издающийся въ Хранцїи «…серии „Казачья библиотека“
вишла паѐма „Иван и Феня“ П. Палякова».
Ѵ 1930-е лѣта́, у Бѣлграді (Югаславїя) ѵ пірѣкладі П. С. Полякова на
сѣрбской гутър бѷлі издати: «Конёк-горбунок» П. П. Ершова (1935),
«Сказка о царе Салтане» А. С. Пушкина (1937) дъ «Вечера на хуторе близ
Диканьки» Н.В. Гогъля (1938). Ім бѷлі тахтась пірѣкладіни на русскій
гутър дъ пѷбліковъни стихіря сѣрпскѝх пиїтъѵ.
Ѵ 1939 годі, у Прагі издатільствъм «Литературная Казачья Семья»
бѷл прапѣчятън ѣво збірнік «Поэмы», а ѵпірєт – збірнік «Песни воли» у
Югаславїи.
П.С. Палякоѵ аѵтър рамана «Смерть Тихого Дона».
Толькі у сѣрєткі 1990-х гадоѵ изделълася знатна, чо П.С. Палякоѵ
многа работъл над кніжицамі рамана – гісторїи. Чѣтирі кітапі раману
«Смерть Тихого Дона» вон нѣ паспел вивѣршить. Счіналась чо кніжици,
каг ѝ ѝнакіѣ труди дъ сабейная дабро П.С. Палякова бѷлі, пасле ѣво
умертїи, скарінєнни. Ѵсамдель кніжици вон дал Ю.В. Денбскаму (ѲРГ),
каг взгадивал у Ю.В. Денбскѝй.
П.С. Палякоѵ пірѣдал ѣму кніжицу сваво рамана «так сказать
мимоходом, „между прочим“, – в коридоре дома престарелых, где я его
несколько раз посетил. При передаче „на ходу“ сказал только:
„Посмотрите, и поступайте, как знаете“. Только и всего! А ведь работал
он над этим произведением десятки лет».
Прѣставілсі П.С. Палякоѵ у воспіталі длі старих.
Ноні, дьянїямі дансковъ къзака В.А. Бикадоръва (ѲРГ) дъ Данской
казачкѝ К.М. Антич (ѲРГ), труд П.С. Палякова длі наз збірѣжон.
С вѣлікім дадельствъм П.С. Палякоѵ даєть нама мажнастя
признакоміцца з дърівалюцїєннъм бѷтнаванїям казакоѵ. У ѐнтай кітапі
нѣ толькі жисть па хутърах да станіцах, а ѝ аѵтър даєть нама можнъсті
празнать зъ къзачїя абнакѝ, чо ужо бѷлі намі пъзапамятъванни.
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Павло Сѣргеїчь Паляков скріжал ѝ стіхіря на позній ѳормі гутару,
ѝгде ужо мастом зичіних славес. А ѵсіадно віршні ѣво магуть бѷть нама
антіресни сабейскъй лірікай.

Савелїчь
Виѣзжа́л Савелїчь ѵ степь дъ на лѣва́ди
Паглядеть на ѵсходи, дъ на зілѣня́,
Падиша́ть чюдочік духъм чібрѣцовъм,
Нъ пъпас у ба́лкі ви́пустіть каня.
На васток Савельїчь набъжна акстілсі,
Абѣрну̀лсі би́стра «сам вакруг сѣбе».
Ні души-тъ нету. Копчік замір в небі
Дъ кукушка плачіть пъ чюжой судьбе.
Пъпрісел Савелїчь в кустік чірнабилу,
Ѝ ръзмял в ладоні гірькі къласок.
Гля! А за мѣжою, ѵ трєх шагах, нѣ болѣ,
Он стаіть! Крилатъй! Светіл ѝ висок!
Ѝ паня́л Савелїчь – ѝть ні здря жѣ ѐтъ
Воїн сіл Нѣбесних здесь стаіть пред нім!
Ніспраста́ жѣ ѐтъ къзаку данскому
В балкі пъявілсі Божий хѣрувім!
Стал Савелїчь прямъ ѵ трави нъ калені,
Старим лбом в марщинах г донніку прінік,
Ѝ слѣзой гарячѣй, ра́дъснай ѝ тєплай,
Ангіла Гасподня ѵстрел сѣдой старік.
Ѝ услишъл голъс: «Что жѣ, малъвери,
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Пачѣму ви збілісь съ чістъва путі?
Алі ви атверглі запъвіді Божиї?
Аль забилі тропи па какім ѝдті?
Ви, нѣ тщясь а Богі, сатане прѣда́лісь,
А служить далжни ви Богу аднаму!»
Ѵстал з зѣмлі Савелїчь: «Пагаді-късь трошкі,
Разбѣрі палучші чоо ано г чѣму.
Колі нѣустойкя в жизні нашъй вишла,
Ти нас, ангіл Божий, нет, нѣ вінавать,
Ти суди паслухай, я брѣхать нѣ стану,
Мне ѝ сам ти знаїш, скоръ пъмірать.
Ѝ тагда, явімшись дъ на суд паследній,
Я на Бога смела очі падиму̀,
Ѝ пра жизню нашу горькую, казачью,
Правду, толькі правду я скажу Ѣму.
Я скажу – Вѣлікъй! Мір създамши ѐтат,
Ти ѵ сваєм тваренїи трошкі аплашал,
Даѵ любоѵь нѣмногім, у нѣчістай сіли,
Ненъвісті тємнай воѵсі нѣ атнял.
Чо жѣ палучілась? Те, каво Ти создъл
Па Сваму пъдобїю, пъ Сваєй мѣчте,
На Тѣбе ж пъднямшись взялі дъ распялі
Тваїво жѣ Сина, Божѣ, на хрѣсте!
Да, любоѵь Христова, нет, ні удівіла,
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Нікаво на светі нѣ смагла пранять.
Но, в Ѣво паверя, къзачішкѝ наши
Протів тьми бѣсоѵскъй взялісь въявать.
Ѝ какая ж вишла наша палаженїя?
Ми ж ѵ казачѣй степі трупъм палѣглі!
А ѝть ми – любілі. Ми Табе малілісь,
Ми за храми Божиї на Галгоѵу шлі!
Ну, тах, чїя жѣ сіла? Чїя жѣ правда в мірі?
Ѐх, любовь Ти нашу в злобу абѣрні!
Ліш тагда сумеїм съ войскъм сатанінскѝм
В нѣнавісті дікай справіцца адні.
Госпаді, – скажу я, – злоба ѵсех сільнеї,
Ти ѣє нам нонѣ протіѵ аду дай!»…
Хѣрувім качнулся: «Пагляді, Савелїчь,
Конь ушєл в патраву на сасецкій пай!».
«Во! – сказал Савелїчь. – Увѣдал ти ѐта,
Чо мая худоба топчіть луг чюжой!
А ѝть ви на небі скопъм прамарга̀лі,
Каг Масква на Бога паднялась вайной.
А ѝщо г прідмеру, проста пъ хазяйскі,
Атвѣзалсі скажим, у тѣбе буга́й!
Чо ж утей парежиш, чо стаптать он можить?
Не! В базу скатінку крепши взналига́й!
Вот, ѝ ти заладіл: «грешниѣ, пакайтѣсь»,
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А пашол бъ с намі на сваєм кане,
Дъ табе бъ щатінку красниѣ вкрутілі,
Враз бъ жизню нашу понял ти ѵпалне!».
На каня Савелїчь глянул. Абѣрнулся,
Тю, а хѣрувіма за мѣжою нет!
Толькъ будтъ трави г нєбу патянулісь,
Толькъ будтъ льєтца с нєбъ тіхій сьвет.
Патсѣдлал Савелїчь. Пачѣсал в затилкі:
«Вот сужет! Скажитѣ, каг жи ѣво бить?
А ѝть тах виходіть, слиш, Гасподін воїн,
Чо табе, братуха, воѵсі нечім крить!».

Гвоздік
«Ой дъ е-ва гво-о... я - …», –
зъиграл в двацатъм
Ѝ тяну я досі біспѣречь,
Ѝ прашу у Бога мілъсті вѣлікай:
Там, в Зѣмле Къзачѣй, упакоясь, лечь.
А, кади пачю́ю, чо кавиль радімъй
На стѣпном кургані, у хрѣста, прінік,
В радъсті вѣлікай песню даиграю,
Славъ Табе, Боже! Ой да, братци:
«… - здік!».
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Алістарх
Ѵсю-тъ жи́зню Алістарх крутілсі,
Каг кабель зъ собствѣнним хвастом,
А кагда в раю єн ачютілсі,
Нѣ спита́лі дюжѣ ні аб чєм.
А сказалі: «Есть у нас станіца,
Вон, в лащині, де свѣтуть сади́.
Атаману ти далжон явіцца,
Вот те конь, сѣдлай и жгі туди́!».
Алістарх нѣ тарапілсі дюжѣ,
Чо бъ каня дуром нѣ зъмарі́ть.
У Правленїя рассѣдлал. У лу́жи
Дал каню. Цигарку стал крутіть.
Гля – а в чіні ангільскам шагаїть
Съ хутъроѵ Шуміліних Ѳѣдот.
Съ шаръвар цидулку вон винаїть,
Гаваріть: «Прачті-късь вот тут вот.
Дъ гляді, чо бъ апасля́ нѣ споріл,
Тут у нас, братуха – ні бузі!
Атаманіть сам свѣтой Ѣгорій,
Ѝ ѣво пірѣизбрать нѣльзі!».
– «Каг нѣльзі?»
– «Дъ тах. Гасподь Ѵсѣви́шній
Гаваріть, чо сорък з гакъм лет
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Дралісь ми на сходах на станішних,
Лезлі врозь. На нас надєжи нет!»
«Н-нѣ ж-жалаю! – Алістарх азлілсі. –
Вибарной далжон бѷть атама́н!
На зѣмле я рядавим крутілсі,
А таперь пѣрвейший мне вака́н!».
Разі ж тут нѣ вийді єн – Ѣгорій,
Ѝс Правленїя в са̀мий аккура̀т:
«Алістарх! Абра́тна ти паспоріл?
Тах ступай жѣ ти г нѣчістим! В ад!».
Ѝ аста́віѵ ра́йскую агра́ду
Пъ каменїям, па калючкям прєть,
Чімчіку́їть Алістарха г аду,
Лет за сорък єн туди дайдєть.
Ѝ мѣчтаїть:
«Есь съабраженїя,
Бѷть магєть – прика́жуть пъвярну́ть,
Ѝ мѣне ѵ станішнъю правленїю
Ангіли пад ручкі привѣду́ть.
Ѝ давольнъй дюжѣ тем вака́нъм,
Ім скажу: «Рѣбятъ, ні бузі!
Я таперь – бізсменнъм атама́нъм,
Ѝ мѣне пірѣизбрать нѣльзі!»
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Гѣрой
Купрїян Ѣгоричь ат суседа вишъл
Ѝ дамонь зада́мі, напрямік пашол.
Ноні там пріезжий дїякън ѝс станіци
Абъ нѣчістай сілі ръзгавор завєл.
Випіта, канешна, бѷло – да атка́зу,
Пренїяѵ, ѝзвесна, бѷло – зъвалісь!
Атаманіц Юдін ска́лкай атбівалсі,
А Сѣмєн ѝ Прохър зъ грудкѝ бралісь.
Ну, ввязалась ѵ спори бабушка Настасїя,
А у єй ухва́ти – первъй аргумент!
Спорщикѝ смірілісь ѝ атбой сигра́лі,
Ѝ парядък бабка навѣла в мамент.
Тут Сѣмєн Стѣпаничь, сеѵ пад абразамі,
«Ѝ-ѐх, да во-от пъе-ѐхал», – песню зътянул...
Купрїян Ѣгоричь атиска́л папаху,
Вишъл, вродь ѵ сенци, да ѝ усмигнул!
Так ѝдєть, канешна, Купрїян Ѣгоричь,
На курень атцоѵскъй направленїю взял.
Толькі пад вѣтлою, ѵ кънапя́х сусецкіх,
Купрїян Ѣгоричь чєрта увѣдал!
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Ѝс сѣбе чѣртяка, дюжѣ ніказістъй:
Ухі ръстапоріл! Носу воѵсі нет.
Лисъй ѝ камолъй. Съ мордай азїяцкяй.
Ѝ вапчі – ну, чістий Леніна патрет!
А глазїя – чо вуглі. Тах ѝ жгєть, трѣклятъй.
Да каг зълапочіть: «Но, казак, прапал!
Ноні ж ѵ приїсподнѣй ти съ мною будіш!
Понял? Ѝспужалсі? Г-га! Здаровъ днѣвал!».
«Славъ Богу!», – гаркнул Купрїян Ѣгоричь.
Пасінел чѣртяка, задъм на́чял біть.
Винул хрест нательнъй Купрїян Ѣгоричь
Ѝ зачял чѣртяку тем хрѣстом хрѣсіть.
Дим с агнєм пъднялся буравлєм зѣлєнъм,
Серай пътянула, чєрт скрозь земь прапал.
Купрїян Ѣгоричь трошкі ѝспужалсі,
Ну, а віду, вопчім, воѵсі нѣ падал.
Толькі пъмаленькю боръду разгладіл:
«Ні табе чѣртяка, къзака даби́ть!»
Аглѣделсі: тіха. Павѣрнул г рѣчюшкі,
Чо бъ ніхто нѣ відел – шаръвари мить...
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Бабушкіни страсті
Паміті бабушкі –
Натальї Пѣтровни

Нинчѣ, раннім утръм, начялі́сь напа́сті:
Бзвар тъ на загнеткі хто пірівѣрну́л?
Дунькя-тъ Ѳѣдянькю ръгачом ширну́ла
А Ѳѣдянькя Дунькю рубѣлєм талкну́л.
Ѵсє ім ха-хі, хо-хі, шуткі-прібауткі...
Пятніцу забилі – сроду поснъй день!
Бог-їть Он нѣ стерпіть, Он-тъ враз накажить:
Абарвала-ж Дунькя коѵту а плѣтень!
От ведь наказанїя... Ох, Гъсподні страсті,
Тєлка атвязалась ѝ пашла щапля́ть...
Полъшалък новъй в лужу зътапта́ла
В Редкъ дуб умчела... Ѝгде ѣє ѵпайма́ть!
Ѝ падсвінък тожи убѣжал ѝс базу,
Чяй нѣ сам вѣртушку носъм-тъ аткрил?
Мълако парноѣ, ѝръд, апракінул,
А у гароді грядкі ѵсе, каг есь, разрил.
Провълаку бъ надъ в нос ѵкрутіть падсвінку
Дъ сказать Сѣргунькі чобъ гусей стѣрєг.
В балку ръссипную вислѣдіть наседку...
Госпъді Ѝсусі, тах сабьєсся съ ног.
Можѣ съ нагавору, а нѣ то – ат зглазу,
Пірагі тъ ноні воѵсі нѣ взашлі...
Самъвар с угаръм в горніцу ѵтащилі,
Щі нѣ даглѣделі – в печкі щі ушлі...
Бабушка..., радная... Бога ти маліла
За синоѵ..., за унукъѵ..., за нѣщасних снох...
На Кубані дальнѣй – там твая магіла,
Прі канце слѣзамі політих дарог.
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Свіданїя
Виѣзжал Гавріла верьхі. А ат база
Абскакал лугамі за сває гумно,
Прівязал гнѣдовъ вазле пірьла́за,
Стукнул у сусеткі ѵ тємную акно.
«Здраствуйтѣ, Матьвевна»...
Атвѣчяла: «Здрастѣ».
Пъмалчялі оба. Ярък луннъй свет.
Словнъ пламя ѵспихнух, пратянула Настя
Вишитий цвѣтамі шолкъвъй кісет.
Зъстидя́ся, прікрила нізкую акошку.
Глухъ пад анбаръм зъварчя́л Валчєк...
«Атварі маленькя, пъгута́рь хучь трошкі,
Дъ нѣ хараніся..., пагаді чюдок».
Зъшапта́ла: «Слухай, ухаді спарея,
Спять папаня ноні пъсѣрєд двара.
Коль ані спрасонък, дъ люшнєй агреють,
Враз паймєш, анчюткя, чо дамонь пара!».
Сірѣбром нѣбесним, луннай паутінай
Хутър Разуваїв сон зъчярава́л...
Дажи топъль старий дремліть у платіни...
Ліш у пірьлаза тіха конь заржа́л.
Сместъ взял намєтъм, ѵспалашилісь гусі,
Атазва́лісь дружна кабѣлі ѵ садах,
Згінул топът в ночі... Ніжить месѣц буси...
Ѝ, уснумши, дишить ветір в камиша́х.
Нѣ ѝграють труби а дѣлах пабедних,
Ти ушєл, нъвекі атзвѣнемший мір...
Жду табе спакойна – Божий весьнік бледнъй,
Чтобъ уйті съ табою на Гасподін пір.
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Крюкаѵ Пѣтро Ѳєдъравїчь
Коръткая бїаграѳїя
Крюкоѵ П.Ѳ. (1904–1963) –
ражак ст. Глазуноѵскай ВустьМѣдьведіцкава округу Області
Войска Дансковъ.
Васкормлінік Ѳ.Д. Крюкава –
Пѣтро, вазросший ѵ станіци
Глазуноѵскай, ѵ сѣмеї скріжатіля съ
пірьвих мѣсяцоѵ маладенічістви
(гісторїя ѐнта наскріжата А.Ѝ.
Салжѣніциним в ѣво «Красном
калѣсе»).
Пѣтро Ѳєдъравїчь зърукмѣндавал сѣбе каг дърава́ннъй пиїт, каг
аѵтър стіхірєѵ ѵ прозі, празаїк дъ
публіцис, а у 50–60 лѣта ХХ в., каг
пісьмєнний ашлѣховнік дъ издатіль.
Пѣтро да дакону 1919 лети бѷтнавал в сѣмеї Ѳ.Д. Крюкава в акружной
Вусть-Мѣдьведіцкай станіци (нинѣ – г. Сѣраѳімовїчь), ѝгде ѝзвучялсі у
рѣальнай вучіліщи. Гражданка ѝ ѣво чіпанула. Вон – вахмістър ѝс
ахотнікаѵ 1-й сотні, а апасля – вѣставой прі палковнікі Г. Чяпікаві –
камандірі звеснъва, ѵ годи гражданскай дели, Каледінскъва
Ѣгорїиѵскъва коннава казачіва палка.
В дакон 1919 года суязна съ атхадящимі чястямі Данской войскі,
уходіть з Дону нъ юга, аттеда, ѵ састачі данскіх чястей – у Крим, а пазжа
– за рубѣжи.
Абжилсі у Хранциї де займалсі хазяйствіннъстїю.
Агнінной казачій служиѵскай Пѣтро Ѳєдъравїчь припадал да Вольнаказачіва двігу съ пірьвих дєн бѷтнаванїя ѐнтавъ двігу за рубѣжамі.
Пѣчяталсі в навінах «Вольное Казачество», «Казакия», «Казачье
Единство». У астанїя лѣта жисті ѝздавал дъ ашлѣховъвал «Казачий
Литературный Сборник».
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Сайшол на спакой 8 апрілу 1963 г. ѵ госпиталі г. Сан Африк
(Хранция).
Крюкаѵ Пѣтро Ѳєдъравїчь являїть нама прідмер длі прідбудущай
казачій мірви в магутнъсті духа дъ пръзарлівасті. Слова ѣво, каг ѝ
згутарівал аѵтър у сабейнъх стіхірях, сизнава зичіть нъ Радіне.

Мой признак вери
(Пірѣклад на гутар)

Міне люба ліш воїнства мая Ѵсівѣлікая,
Де рамни ми кажнаму ѵсяк!
В душе маєй палумя гулєбная дікая:
Я – з Дону природний казак.
Я чяю, мой Дон самабѷтнай Сламнъй Діржавай
Вѣдал, каг за то я дамно́!
За Войску Данскую ѣдрєнаю лавай
Рамо станім, брат, уз рамо́!
За Дон Ѵсівѣлікій – Ватца Войск Казачіх –
Казня я лютия пріму,
Дъ з гардівастью плюдуѵ на катъѵ сабачіх,
Бѣз слови стѣнаній пасну́!
Ѝ ѵ жисті сваєй – ат нъражденїи дъ умертїи
Ліш Дон я пъклялсі жалеть,
Дъ, ащелі на Дон мой взгалчя́тца «чѣрти»,
Далжон я ѝ іх адалеть!
Ѝ Войска Завети ѣво пірьдавиѣ
Ваѝстінскі сьвята пачту!
За іх, за міра́ дъ стѣпя за Данскіѣ
Я в наступ бѣз одра пайду!
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Я верю, чо ден той зайдєть, ѝ наскорі
Када будіть вольнай наш Дон,
Я брату Данцу ѵспъмагну в ѣво горі,
Ѝ, верю, ѵспъмагнєть міне вон!
Я верю, чо круг Вайскавой пазбѣрєтца,
Пѣрнач атаманский блѣснєть!
Я верю, чо сизнава Дон наш сѳатнєтца,
Ѝ верних синкоѵ вон гукнєть!
Я верю, нѣ будіть між наз калаброді,
Нѣ будіть між наз чюжаноѵ,
Данскіх Атаманаѵ ми бѣз тѣгамоті
Сабе пазбѣрєм ѝз сваєѵ!
Я верю, вальготнім, каг в дамнъсті, будіть
Кармітіль наш Дон – вон багат,
Ѝ вічним дѣвізам казачістви будіть
Мой кліч: «Воля, Звичяй, Уряд!»
Ѝ з верай в прідбудушнасть Дону жальновъ,
Я гордъй зарок пъкладу:
Ватагі Сарині Войска Дансковъ
Бѷть з єй – ѝ ѵ дѣлах ѝ святу.
Я син Ѵсівѣлікъва Войска Дансковъ,
Ѝ, чістїю казачяй кляднуся:
За благі Дѣдо́ѵшини – Дона жальновъ,
Ні умерті, ні мук нѣ баюся!
26 квілюка 1935 г.
«Вольнай Дон»
г. Саѳея (Българїя)
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Маї думи
Міне на сьветі, кубѷть, уж чюдочік
Асталась аднаму кулюкать.
Спора, відна, зажѣмніть свѣточік,
Ніпрабудним сном будіть вон спать.
Нічо ѵ свѣті зарас міне нѣ міла;
Жисть пражил я ва ѵсю ширіну,
Ліш вадна грусь на серци застила:
Ні прѣдєцца міне спать нъ Дану.
Я табе, Степь Казачїя радная,
Сваю жисть ат души прісвѣтіл,
Длі тѣбе, Волна Дона сьвятая,
Я баролсі дъ песні тваріл.
Ѝ зараз, нъ закаті пражитїя,
Аб адном пъжалкую ліш я:
Ні длі наз, знать, слажилісь сабитїя,
Чо в нѣволі Казачїя Зѣмля.
Каг красіва міне бѷло бъ ѵ станіци
Нъ завальні жисть чясавать!..
Думка крилая, ровня, чо птіси,
Весь прастор Дона хочіть абїять!..
Верю крепка, чо дух мой магучій
Ѝ па умертїи астанітца жить;
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Грамавою, буруннаю тучѣй
Будіть крайнїю Волю будіть!
Дъ пад яснасть шибучіх маланій,
Ѝгде грахучі, чіжола грѣміть
Над табою Дон Радємъй Вальгатній,
Мой пѣсняк сизнава́ зъбрунџить!
Снавя станіть, ѝль зарань, ѝль нірана
Воля предкъѵ – данскіх къзакоѵ.
Дъ крилатай, нѣвідлівай сенїю
Будіть дух мой над Донъм лѣтать,
Дъ пад дух палина́ дъ сѣрені
Будеть тіха ат щастїя крічять...
14 дѣкемврїя 1957 году.
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2 аскретък
СИЧЯ́СЪШНАСТЬ
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Жукъѵ Алѣксандър Васілѣвїчь
Коръткая бїаграѳїя
Казак кравей Тѣрскіх дъ
Кубанскіх лінейних казакох.
Батя – Жукъѵ Васілій Лаврентѣвїч – ражак Вазнѣсенъѵскай станіци. Матря Жукава
(Лѣснікоа) Людміла Грігорѣвна – ражачка ст. Архангѣльскай.
Алѣксандър роділсі у
абсѣленїи Дівнъм Ставръпольскавъ краю. Пъ вивѣршенїи сірѣдковай вучіліщи
ѝзвучалсі у Ставръпольскам
палітѣхнічнам унівѣрсітету
на праѳесїю анжанер шляхапрабойщик.
Тади ламал
службіцу у ст. Казанская на Кубані у 196-м А.Б.О.Н.
Апасле службіци, да 2011 лети, труділсі з батѣй у сабейнай
ѳермірскай хазайстві. Пасле у Ставраполїи бѷла праведѣна скарѣненія
гайнаводстви. Дѣламі тадишнѣй магути ѳермірская хазяйства Жукавих
разарілася. Лѣксандру стала нужа кулюкать гожѣй жисті. Тади вон
падалсі вахтай нъ гърада́. Зърабля́ть у помищ сѣмеї.
З дѣтінстви вон припада́л да скрижанЇи стіхірєѵ. Ѝшо у девіть лѣтоѵ
вон наскріжал свой пірьвой стіхірь.
Таперѣ, у далѣ ат Радіни, вон ѵ сабе взгада́л спаса́ ат абридлай
сичясъшнасті – в лірікі... Таг вано ѝ павѣлосѣ, чо скріжать стіхіря стала
ѣму дюжѣ жалємай делай.
У 2014 леті Ляксандр абжѣнілсі на Кубанскай казачкі, ѝс кравей
лінейцаѵ, Костінай Алєні Лѣксеївни.
Ноні у ѝх ужо растєть дачка Мария.
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В лету 2017 адданїя свѣліла ѣму бѷть у Пітѣмбургі, ѝгде далжон бѷл
бѷтнавацца да 2018 лети бѣз мажнастєѵ нъявіцца да сабе у родний
курень. Тади вон ѝ зачял скріжать пірьвиѣ стіхіря на балачкі зъ чюжбіну
дъ за стѐп.
Каг патомствіннік лѣнейцъѵ, вон длі сѣбе кулюкал можнъсті
творчѣсті на гута́рі. Такіѣ мажнастя ѣму далісѣ апасле съзнакомстви з
данскім къзаком В.Н. Бублѣєвим...
Сичяс Лѣксандр ужо збіраїть длі пѣчаті съмавласний збірнік стіхірєѵ
«Рідна степ», куди вайдуть стіхіря на балачкі дъ гутарі.

Стѐп-матѐ сина спросила
(балачка)
Стѐп-ма́тѐ си́на спроси́ла:
– Чого́ш ти, си́нѐ,
Двір рідной хати мина́еш
Свої простіри поли́нні?
А він тихѐничко рощой
Кочу́е далі тай далі,
Цѐ він їй рі́дной за гро́щі,
Надів на руки кайда́ли.
Цѐ він один їй вірнѐнько
Зрадни́к стокля́тий бісів,
Заби́в кіл у сѐрдѐчко нѐньки,
Як воро́гам покори́вся.
Тѐпѐр вони́ тут гуля́ють,
Кудряві тай мілкогла́зі,
А рідні братчіки в га́ю
Вчєрящні ѳилі шука́ють,
Як хто їх, в чєрта був, згла́зив.
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Нѐма на тілі соро́чки,
Поби́та па́мьять Христова,
Всі ро́блють всѐ що захо́чуть,
Та тількѐ с па́ньского сло́ва.
Дітѐй згоня́ють в зага́ти,
Жилу навча́ють нѐ скро́мну,
Щоб бігли з рі́дною ха́ти
У грішнѐ пѐкло садо́ма.
Чужу породу пусти́ли,
Нагна́ли вся́кого люду,
Туди, дѐ с кі́сточок білих,
Гукають зѐмлю Прису́дом.
Нѐха́й нѐ хліба нѐ хати,
Нѐха́й кров чвіркае з по́том,
Но со своей руки зжа́той
Нѐ дам ѝ билки гидо́там!
Бо ця зѐмля́ під нога́ми,
Вона ѝ ро́дить в нас віру,
Вона зрісла́ся з батьками,
Рудой поли́тая щідро.
Ѝ як наста́нѐ мні доля
Ѝдти за всіми в паску́ду,
Я краще сам з своей волі
Бѐз ріду си́ротой буду.
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Живуть стѣпя маї нѣхай
Кади ѵ стѣпу кури куделі
Пъся́дуть па чюма́цкіх шля́хъх,
Сабе ѝс ѣмшана́ пастелю,
Нъгандаблю дъ г нєбу лягу.
Пази́рчю у разлой, на верьх,
Ѵ паплєкій шолк нѣбес вѣлікіх,
Ѝде маштак хмарной пабег...
Тама ангілаѵ сьвѣтиѣ лікѝ.
Я тах тѣмлю, чо пат паслед,
Кади сгарять стѣпя в акраї,
Съ муру́гай земі, в другалет,
Муравий батлаву́к набга́їть.
Живуть стѣпя маї нѣхай,
У вальгате дъ у вака́ні.
Пущай казак жи нѣ прѣстаніть
Радіцца каг стѣпной курай!
Бѣгі маштак маєй руди́,
Дъ тах, чобъ нѣ бѷло вукорна.
Чобъ з верьху, кабизя́сь, дѣди
Звѣздом глѣделі у ночі чєрнай...
Тади пайдуть каріннікѝ,
Нѣ растачі́лсі Дон на воду,
Дъ нѣ замстілі къзакѝ,
Ѵ стѣпу, магу́тнїю пароду...
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Коли́ забу́димо батькіѵ
(бала́чка)

Нѐ бу́дѐ в нас каза́цьтво толку,
Коли забу́димо батькіѵ,
Коли свій зик, як в стогі голку,
Нѐ на́йдѐмо, нѐ прорости́м.
Нѐ бу́дѐ жисті в нас вѐсѐлой,
Нѐ бу́дѐ га́їв тай лані́в,
Коли́ в стани́цях бу́дуть сѐла,
Дома на місті курѐні́ѵ.
Тай на Прису́ді у нѐбі си́нєм,
Всім бу́дѐ соничко світи́ть,
А рід свѣтих батьків заги́нѐ,
Коли́ свій глас нѐ захисти́ть.
Кричіть, брати́, за гутър рідний,
Пиїши́ть балачкой про життя́,
Нѐха́й на світі бу́дѐ ви́дно,
Що ми ѣдиная сѣмїя́.
Тай смогуть наши рідні діти́
Казать на світі всім вокру́г:
– Дѐви́їтця, лю́ди, ми нѐ вби́ті,
Почу́йтѐ голъс самабу́тній,
Цѐ кажѐ наш коза́чій Круг.
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Мейная Казакїя
Тѣкєть руда замест вади
В Дану́, у Терѣку, ѵ Куба́ні
Съ зъда́мних тех лѣтоѵ, кади́
Ѵскричяла птіса пращѣванїя.
У том зи́кі гъласіть дѣтва,
Над ба́йракъм у лєд захрясшим,
Кади вѣдуть абѣлава́ть
За волю къзакох взбунта́мших.
Іх в лють сумну́ю тѣляшом,
Чобъ ім съ умертїю абжѣніцца,
В астатній ту́рють кутушок,
Г апанам, нъ скраю́ станіци.
Аѓулам шавір спа́літь ѵсех:
Дѣтву, стари́х дъ жон казачїх,
Укроїть рудъй, тваннъй снег,
Іх тама ніхтой нѣ пъбулга́чіть.
Ской ми́рнула, у земь забгаѵ,
За то нѣ веміть ні ѣдінъй,
Таперѣ мура́вая куга
Мірву пакоїть па далінах...
Нѣма Хрѣста, нѣма ѝкон,
Прісуд – вон еднъя магіла...
А ѝ пърѣшить мірву в дакон,
Ѵ сѣрєткі хрясну́ла тачіла!
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Ніхтой, ні ѣднъй, нікади
Нѣ можуть наз ѝзвесть пат корінь!
Кіпять в наз рекѝ той руди,
Дъ у серци жжоть казачїя горя.
Акрой наз Бог дъ Божїя мать...
З увѣрїяй в віднъю адданїю,
Нѣ буїть ѝвълга кричять,
Сумная птіса пращѣванїя...

Звуть шляхи́
(балачка)

Сєдні стѐп мовчезний у тиши,
Вітѐр тро́шечкѐ бурьян кача́е,
Білим цвітом со́нцѐ на кущі,
Шлях від рідной хати познача́е.
Їду сєдні я туди дѐ світ,
Щоб сѐбѐ гала́йду бли́ще ба́чіть,
Ду́жѐ то́скно у низько́й траві
Під вікном птахи́ під вѐчор плачуть.
Буду я блука́ть по тих стѐжка́х,
Там коли́сь у саг табун коза́чій,
Гнав скота́р по стрімким бѐрѐжка́м,
Тай на річкі вільний чо́вѐн бачів.
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Чув він по над річкой спів,
Про раздо́лля по Днѐпрі тай Дону,
За країну рідну, за батьків,
Щей за долю козаків соло́ну,
У обрія грім загуркоти́ть,
Тай пого́нѐ чєвники козацькі,
Як у жовтий вѐрѐсѐнь листи́,
Якім з вітру ніде подіваца,
Ѝ нѐ ла́ючісь в лиху частку́,
Підуть хрип ломать до турців кля́тих,
Ось вона нѐжби́на козаку́,
За слєзу́ людску всіх покора́тѐ.
Сєдні вітѐр у стѐпу нѐ взви́в,
Та ѝ в серці щось дужѐй журби́цця,
Сѐрцѐ козако́вѐ бѐз шляхі́в,
Можѐ назавжди́ тай зупини́ця.
От від чєго нѐ мили́й курѐнь,
Та ѝ вочі стѐп далѐко ба́чуть,
Звуть шляхи́, тай жо́втий вѐрѐсѐнь,
Кочува́ть кудись дущі коза́чой.
08.08.2020 г.
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Ти бѷтнуїш
Ти бѷтнуїш за граши рудя́виѣ,
Конь в тѣбе акіх нѣма ѵ свѣту
Дъ палічїя гардялівъй славъю,
Чім нѣ цеsарь – в золаті кутух?
На грудя́х звѣздо сіяїть ру̀дая,
За парушанїю сваїх адат.
Каг табе бѷтнуїца Ѝудаю
Ѵсе ват ѐнті гожиѣ лѣта?
Нѣ мадей! Усю пароду ви́душуть
Тех, чо чтуть сабе за бірюкоѵ.
Бають па авулах а прідбу́дущім,
Съ запръпамшім у багно вікоѵ.
Дик ѝ в наз, бѷло ѵпірєд, ватгокала,
За цѣцаріѵ ми́рнула мастом,
А тади бурїянамі паплєкімі,
Стала степ магілай бѣз крѐстоѵ.
Де бѷла у голъд племя дікая,
Племя кабизілася мірвой,
Конь чѣрвоннъй, шашкя з гострай пікаю!
Нету міра, чобъ ровня бѷл з табой!
А тади явілісь дамавітиѣ,
Сцарѣвалісь дъ дѣнгу взѣлі,
Ѝ царямі ѐнтімі ж пабітиѣ
З збагрінай мірвой у земь лѣглі.
За дѣньгу нѣ параднішся з волѣю,
Воля любіть харалуг з рудой,
Клочіть воля свет дъ обіздолѣних,
Дъ нѣ стребін волюшкі спакой.
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Я нѣ ри́щю сабе куту́х
Я нѣ ри́щю сабе куту́х,
Міне аб єм у серци зба́їть,
Кади с пали́нам коннъй дух,
Губа́н г завєрткъм пъвѣна́їть,
Ѝгде багатїя чядіть,
Дъ ѵ круг сідять стари́м абнакъм,
Туди наз ѝ гука́їть жисть,
Бечь папірєк дъ скру́тнай са́кмай.
Въращєнай у палинь гаплєй,
Бѣгуть шляхі́ руди казачѣй,
Дъ усєж дайдєть кажной дамонь,
Хтой глас руди в сабе прізна́чіл.
А тама ѝгде каг sиб курган,
Ѐлень-тълга́ празватий ѵстарі,
Швиркаїть акіян – куга,
Палинь братушку сівай хмари.
Вон заѵсѣди гвалтуїть в даль,
Гукаїть біть стѣпамі гичі,
Ѣму атвецтуїть руда́,
Ат нашенскай природи звичяй.
Руда гаріть ву наз да днесь
Святой дѣдовщини ѝконай,
Дъ кажний з наз яє пачесть
Далжон з нарождѣнїя г дакону.
Чобъ на кажной вѣрсте зѣмі,
Чо, нама Бог свілел адданїяй,
Бѷл з нашинскай пароди мір,
Бірехть пріказаний дѣдамі.
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Мій рідний край
(балачка)

Мій рідний край поли́ннѐ по́лѐ,
Моя Прису́дна матѐ зѐм,
За тѐбѐ всѐ козацтво молѐ,
За то що ти даруеш во́лѐю,
Ми Бога за тѐбѐ зовем.
Коли́ нам матѐ народи́ш,
Козачіх шапок чєрнѐ жи́то,
Щєб ви́гнать гѐть усю по́гань си́ту
Из курѐнів батьків уби́тих,
Коли́ всполох нам засурми́ш.
Щож ви браточки за грощі́
Пішли́ під той пірнач пано́вский,
Коли́ козак служив жидовству,
Ѝ їв з руки щєб тількѐ в достіль,
Анук, прѐд Богом, у зик збрѐши́!
В дідів у нащіх нѐ бѷло́,
Щєб хтось свій хвіст піджав як сука,
Коли їм жид ціпком поцю́кав,
Збрѐха́в, рубіть оттой падлю́ка,
Та всі побігли бить кубло́м.
Тай краще їсти хліб сухи́й,
Ѝ бігать драним навбосо́ніч,
Чім завѐсти́ свій рід у по́вніч,
Щєб діти жили у поло́ні,
За тіх равинів катухи́.
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Нѐ надо ващіх курѐнів,
Давіться ви самі́ за гро́щі,
Що під відсот дають вам мо́йщі,
А на моїх родни́х синів,
Хай лопнуть хри́пу як струні́,
Нѐхто нѐ понадінѐ вожжі.
Ми племя во́льних козаків.
Сини́ війни́, вогню, нѐвзго́ди.
Нам Бог нѐ дасьть забу́ть приро́ду,
А ті що прѐдаю́ть батькі́в,
Вони нѐ з нашінской поро́ди,
То семя рабских варнакі́в.
13.02.2019 г.

Їду сєдні я туди дѐ світ
(балачка)

Сєдні стѐп мовчезний у тиши́,
Вітѐр тро́шечкѐ бурьян кача́е,
Білим цвітом сонцѐ на кущі,
Шлях від рідной хати познача́е,
Їду сєдні я туди дѐ світ,
Щєб сѐбѐ галайду бли́ще ба́чіть,
Ду́жѐ тоскно у низько́й траві,
Під вікном птахи́ під вѐчор пла́чуть.
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Буду я блука́ть по тих стѐжка́х,
Там коли́сь у саг табун коза́чій,
Гнав скота́р по стрімким бѐрѐжка́м,
Тай на річкі вільний чо́вѐн ба́чів.
Чув він по над річкой спів,
За раздолля по Днѐпрі тай Дону,
За країну рідну за батькі́в
Щей за долю козаків соло́ну.
У обрія грім загуркоти́ть,
Тай погонѐ чєвники коза́цькі
Як у жовтий вѐрѐсѐнь листи́,
Якім з вітру ні́де подіва́ца.
Ѝ нѐ лаючісь в лиху частку́,
Підуть хрип ломать до турців кля́тих,
Ось вона нѐжби́на козаку́,
За слєзу людску всіх покора́тѐ.
Сєдні вітѐр у стѐпу нѐ взви́в,
Та ѝ в сѐрці щось дужѐй журби́цця,
Сѐрцѐ козаковѐ бѐз шляхі́в,
Можѐ назавжди́ тай зупини́ця.
От від чє́го нѐ мили́й курѐнь,
Та ѝ вочі стѐп далѐко ба́чуть,
Звуть шляхи ́тай жовтий вѐрѐсѐнь,
Кочувать кудись дущі коза́чой.
08.08.2020 г.
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Каг нам на ноні нѣ хмурнеть
Каг нам на ноні нѣ хмурнеть,
Кади наз у грязя бриля́ють,
Замір вон мстіца
ѝ нѣ нать
міне
Ват їх кайда́лашнъву ра́ю!
З сваєй пародай дъ з усем...
Накой міне придмер ѝна́кіх,
Чо масть дѣдоѷ глубжей
бузу́ють
ѵ земь,
Каг енті забурунниѣ варна́кі
На кой міне вана такая жисть,
Кади я, вольнъй, ѵ катухе сміна́юсь,
Чі нѣ ѵ пароду рудушкя бѣжіть?!
Чі на абнак глуздя в мяне таньша́ють?!
Ай пъзамстіл чо у стѣпу куга́,
Растєть дужѐй з руди казачѣй,
Чі мейних рѐк стрімкіѣ бірѣга
Кастур каг звезд з нѣбес нѣ прячуть?!
Чі може я бажа́ю синавїям,
Ярмо жідовскую на хіршу?
Чі я брѐшу журбу душі падьяѵ,
Кади сваї скріжаю вірші?!
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Не! Братци, будѣ начѣвать!
Дужѐї атваряйтѣ вуху,
Ужо гука́їть: «Възгамянісь мірва!»
На дрѐві ѝвалга-сѣструха.
Шуміть вана таперь – «Ѵспалох!»
Уж вон – казачїи вірѣніцѝ,
Каг у ста́рвіні нашѣнскай бѷло,
Тѣкуть збіраясь ат станіци.
Я тах мадею, чобъ за бізгля́д,
Акой нам деють нонічѣ кружа́ли,
Кажновъ, їхнѣй свари, кабѣля́,
Казак астудіть дедаѵскім чінџалам.
Чобъ кажний, з жертвай ат сабе,
Гнул хрип за делу скрутнай жисті,
Ручяк мірви дюжеї да Прису́ду бег,
Дъ стал казак, на ноні, кабизістѣй.
Усє в наз есь! Калган дъ воля,
Дъ сам казак навроді нѣ галма́н,
Кажной у жисті сам шукаїть долю
Дъ ат таво мірви яє нѣма!
Есь ми,
стариѣ
да дѣтінства,
В акіх та катухах русе...
Дъ то, чо нама тах дюжѣ мстітца,
Чѣво бажаїм ми усе.
17.08.2020 г.
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Хрусталєѵ Раман Вадімавїчь
Коръткая біаграѳїя
13 маїтъка 1983 лети.
Роділсі у станіци Трєхастраѵской (Бѣляїѵскай). Пъ
ватцу ѝс хутъру Хрусталєѵ
Ѝщєрскай станіци, Маздокскъва отделу ТКВ. Бабаня –
данская казачка.
Вивѣршил Трєхастраѵскую
Сіредні-абразъватільную вучіліщу у 1999 годі.
У 1999 годі паступлілсі у
ПУ №42 в горъді Краснаслабоцк (бѷвала Букатінская
станіца) нъ скотскавъ врачя –
ѳельшира. Вивѣршіл з атлічїяй
у 2003 годі. Тади жи
паступлілсі у ВУЗ – ВГСХА – нъ спѣциалінъсть «Вѣтірінарїя».
Рабіл скотскѝм врачєм у нідѣржавних лекарнях «Айболит»,
«Зоодрузья», «Элирис».
Съ 2003 па 2008 гада ѝграл у казачім ансамблі «Данская традіция»
(старшая – Ажѣрельїва Т.Г.).
Съ 2012 года – вадін ѝс зачінщикаѵ казачій абчіни «Данская къзарла»,
чо в гор. Вългаграді. Учяснъй шѣрміций. Тади жи учяснъй казачіва
ансамблю «Атава» (старшовъ – Папова С.Н.).
Съ 2018 лети скъчѣвал з сѣмеяй ѵ сваю станіцу, пасле 17 лѣтоѵ жисті
нъ гърадах. Вадін ѝс зачінщикаѵ павѣртанія къзакох на Радіну у сваї
хутъра.
Жѣнінъй казачкѣй хутъру Дурнаѵсковъ, чо на рѣке Бузулук.
Дваєх чядунь сѣмея Хрусталєвих навучяїть роднъму гутару дъ
дѣдоѵскім абнакам.
Раман Вадімавїч скріжаїть стіхіря на рускам дъ казачім гутърах.
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Страпля нъ базу
(Стіхірь пра чядунь)

Бузавік кузєнку зряшна
Стълачіл нізнатна гачі!
Дъ кузєнак ускрічял,
Бузаѵка вон испужа́л.
От кузєнак зъбазла́л:
«Ти рага́тъй агудал,
Зрі пат гачі, анчібел,
Имѣ ти маї завздел!»
Бузавік прасіл пращѐнїя
У Хрістова васкрѣсенїя!
Дъ кузєнак зъпрастіл –
Бузаѵку залїяном бѷл!
«Ти кузєнак зъпрасті,
Неракъм, бѣз дурасті!
Ти кузєнак, мой залїян,
Ні сѣрьчяй за сей изїян.
Я цибеніл тут па шляху,
Дъ пази́рівал на птаху!
Птаха нізачкя лѣтала,
Хмара ажнъ взгръхата́ла!».
Нъ базу́ гаго́л шуміть:
«Пълѣзайтѣ ѵ катухі,
Гром-мала́нїя шибаїть
Нѣ пабіла б закуткѝ!».
Запаведаїтѣ худобі –
Нѣ пѣріцца нъ базу,
Ато чохъм пъпадєтѣ
Ви ѵ казацкаю зюрьму!
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Баялі лавци
«Здаровъ зарѣвалі», –
Гутарють къзакѝ,
Ак мірву в зорькю визрѣвалі
Пъ над крутъяр рѣкі.
«На чо ти серку лавіш,
Альбо глісту чі мякіш бурсака?
Дъ дно акую ставіш?», –
Спитал шабєрік къзака.
Ответ дѣржал лавец лаѵцу:
«Лавлю я серку на глісту.
Ласкиірь, сѣрушка дъ чѣбак
Дюба́лі спенїю токма тах!
Сюди цибарку жита ѵсипал я ѵчірась
Дъ нонѣ зъдюбаніл дюжѣ чікъмас!
Дъ вон ти зирь унтот садок
Дъ полудні кубѷть ѣво наполню ѵпрок».
«Куди шуріш міне лавіть?», –
Спитал лавец лаѵца.
Нъ чо той збаїл:
«Аднъсум, сѣдай паїсть сальца».
Наліѵ пѣрвак, дъстал вон шмат,
Ѝс чігъѵ винул вострий пшак!
Дастал цибуліну, бурсак,
Дъ нъкастричіл ѐнта къзаку казак!
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Снѣдалі сальца з гладиша́мі
Дъ баялі прамеж вані!
Дък бірчілі ак з асѣтрамі
Щарбу хлѣбалі пращури!
Зараз от рекѝ нѣ такіѣ,
Дъ серкі намаль ѵсє в Дану!
А пращури гутарілі,
Ак скачкі бѷлі в їх пару!
Дъ скачкі бѷлі нѣ прастиѣ –
На серках-асѣтрах!
Дъ къзарла тади їх нѣ лавіла,
Ѣжалі бѷлі серкі в нірѣстах!
А крутъяр аханнъй бѷл кажись,
Полвѣку да іть надись!
Кубѷть наброд на реках нѣ наставіл ГЀС!
Ди ѵ топі рекі прітварілісь.
Абсипалсі тот крутаяр!
Дъ асѣтра вміг испарілісь,
Нѣ могуть плить в наши края!
Такіѣ горісті ву наз лучілісь!
От, обидєнкай пагутаріѵ,
Цибенють ѵ курѣня те къзакѝ!
Куржутнай серкі нълавілі,
Нѣ то чо їхави ѵсе пращурѝ!!!
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Я кумекаю, залїяни...
Я кумекаю, залїяни,
Гальмавать нѣ гожѣ нам!
Надить гамузам варганіть –
Справу, шашку дък бѣрдан!
Чікілять алѣ нам твєрдъ
Сваєвім шляхъм ѵ хутъра!
Спакон на земі бѷтнуїть мірва горда,
Съ назиѵкай гожий – къзарла!
Айда па адатнѣму шляху,
Авальдѣръѵ чохъм нъ плаху!
Ато пращури зирють съ нѣбес нъ мірву –
Да іть срамна враз нама буїть ѵ сваєвъм хурду!
Магілкі пращуръѵ надить пріправіть,
Плѣтьні у базоѵ пъдлатать!
Па курѣнях рахункѝ нъладіть,
Дък жить, каг пращуръѵ зик нъшаптал!
Баляс пустишнай чікіляіть міма,
Нъспроть стаєтца граменнъя мощь!
Ато, ажеж, ми казарла снїадаліма,
Чі сроду Бог нам дал пъдсобу ѵ кош!
Гайтан на хірши, шашка збочь –
Ні шеміт маре наз ѝзмочь!
Ак шашкѝ къзарли враз заблѣстять –
Супъстати ѵ шальвари тади нъпудять!
Дакон майданіть, прамеж гутаріть,
Збівацца надить, дък бѷт нъладіть!
Сваєвиѣ станіци нѣ гожѣ шибать,
Присуд радємъй будя кідать!!!
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Бірча кужонка
Я бірчу кужонкъм сѣбя,
Ак цибенил па ѣлані займища!
Ярок дък сіплу да спені пас,
Апасля гнал атару на баз!
На пасьбу сроду брал харчі дък арапнік,
Муйнак у міне бѷл напарнік!
Пътсаблял пасті худъбу,
Ат міня палучал пъхвальбу!
Кулюча Троїцу, чікіляли на пай,
Сабе рвалі чємбр, душіцу, ѝванчяй!
Ѵ курѣне духмчніла ліпъвъм цветъм,
Канишами, каймаком дък нардекъм!
С дідакай атожиш касил я атаву,
Дък лѣтоѵка склізіла па ндраву!
Пагадя мураву валаклі ми на баз,
Скирдавалі їєву празапас!
Зімусь чѣсалі ми сіплу́,
Арѣпїєѵ ат ѝх надіралі кіпу́!
Апасля самъпряхі калісо
Папірѣжала у прабабкі вірѣтіно!
А тапілі ми грубку зімой,
Кізяком дък хурдою віной,
Арипїи сжигалі пучком,
У багатици жар бѷл з душком!
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Пишкѝ стряпалі, катламкѝ
Пѣклі кабани, бурсакѝ!
Вѣчеріть сѣдалісь гурьбой,
Дък снедалі ѵсє ѐнта съ сузьмой!
А песні игралі ми баско,
Дък дішканіла прабабка вѣско!
Я варганя ліпавиѣ ложкѝ,
Атожиж падьігривал трошкі!
Дък варганіл съ древа кручкѝ,
Вірѣтєна, скалкѝ, муштучкѝ!
Дъ давал падарункѝ радне –
Кубѷть бірчіла век аб міне!
Матря съ бабанѣй шалі вѣзалі,
Ми съ дідакай руно валны пірьбралі!
Прабабка карпеткѝ вязала кручком,
Ѝс пряжи, чо вірітѣном!
Бірчу ак гутаріл дідака:
«На Присуді нѣ бѷваїть бѣз мрака!
Ѝть наброд-арда спакон,
Паганіть падошваю Дон!».
Дък я слухая, ѵпітивал ѵсє,
Каг страдала земь ні за чо!
Ак мірву гнабілі тада!
Каг ѝсчезла съ карти страна!
Гожѣ я ѵ станіци възраста́л,
Тах бъ кажному жѣлал!
Кади сроду ѵся радня
Ѝграїть песні да тѣмна!
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Сакми пращуръѵ
Зъмуравелі ноні сакми г курѣням,
Ѵ хутарах кільдім кіпіть!
Ажнак дюжѣ скіпѣрда́ –
В душах къзарли кішить!
Бірчіть сроду та каза́рла,
Ак наброд чініл разор!
Дък зімусь трицатай лети,
Вигнал пращуръѵ въ двор!
Ѵ спень нагімі, ѵ стужу-снег,
Муйнакѝ іх гналі в бег!
Вѣнта́рім тичіл ѵ хіршу чі башку
Той наброд ту казарлу!
Апасля та сухъпутка,
Увазіла казарлу!
Чі на севір, чі пустиня –
Бѣз вѣртанїя на Прісуд!
Па станіцах в энту времю,
Наброд дуваніл курѣня!
Дъ хазєїнъм съ пахмелїя,
Ѝзбірал таперь сябя!
Пръчікілял пашти-штъ век,
Ак пращуръѵ вигналі ѵ снег!
Хто в Гулагах сгінул, хто ѵ путі,
Толькѣ патомстви нѣ ѵсе іх нашлі!
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Хмаріть па станицах сполъх –
Бірчу здіраїть тот мох!
Мірва па архівах сідіть –
Пращуръѵ надить найдіть!
Казарла там наскріжіть сває,
Враз винуть шашки нъгало!
Ѵ круг ватагу збірєть
Аля ѵ станици шеміт-галоп!
Па станіцах радємъм, хутърам,
Айда, казарла г курѣням!
Мурава тама дюжѣ пърасла,
Сакми пращуръѵ храня!

Казачїя бѷвальчіна
Папахі, буркѝ, башликѝ
Ѵсю жисть насілі къзакѝ!
Бѣшмети, шальвари дъ ѝчігі
Ѵсе гребні, степі пръпилілі!
Дѣдоѵщина къзакох бѷла,
Грѣмела атлікамі вана!
Бѷл свойскѝй склад дъ бѷл закон,
Вон Кругъм званъй бѷл спакон!
Бѷла правдатільства тада,
Каг у ѝной страни ѵсѣда!
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Бѷл свой вѣрховнъй прізѣдент,
Дъ атаманъм звалсі вон павек!
Бѷла ѝ духавенства, дъ дварянства
Ѵ казачѣй наший стъране!
А пїянкі нѣ бѷло дъ разбуздайства –
Ѵсє прісѣкалась на Круге!
Ѵ станіцах жилі ѵ хутърах –
Тама бѷтнавалі ми ѵ сваїх дамах,
Нѣ тах чобъ в избах, а курѣнях,
Чо в браннъх бѷлі ѵсе лядка́х!
Тама печь тапілася кізѣком,
Дъ ѵся сѣмея жила гуртом!
Ву наз знала́ся ѵся радня,
Ѝграла песні да тѣмна!
Мущини бірѣглі граніци,
Кади ѵ даму раслі дѣвіци,
А ежлі супъстат напал –
Ѣво сшибалі нъпавал!
Дѣди дъ бабікѝ нъ каршах,
Лузга́лі семъчкѝ ѵ патьмах!
А карчягі тольки па плѣтнях,
Sинчелі аб станічних пъбрѣхня́х!
Ѣзик, култура дъ свая адєжа
Ѝдосі збірѣглася!
Толькі дѣржава – наша надєжа –
Съ сьвету убралася!!!
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Накази прабабушък
Міне в дѣтінстві прабабкѝ казалі:
«Ти, па жисті, унучік, крѣпісь!
Ежлі тягъти в жисті засталі –
Ти падюжѣ Хрісту пъмалісь!
Нѣ чюрайсі рабіть ти па жисті.
Бог, Вон відіті дъ любіть такіх!
Пъмагай ти ѵсем бѣз капрізи,
Съхраняй свой курень ат чюжих!
Пъмятуй ѵсѣда ти – нѣ рускій,
Ні грузін, ні чѣчен, ні русіна̀к!
Дъ живі на зѣмле бѣз трусъсті,
Іть народнъсть твая – казак!
А ѝ засть тіхамолъм абъ ѐнтам,
Дъ за то, чо тѣбе нѣ ѵтѣмять,
Кади ежѣлі ѐнта приметять,
Кайдали нъ табе загрѣмять!»
Я іх слухал дьнямі начямі,
Дъ нѣ вемь бѷл накой міне малчять?!
А іх слюзниѣ вочі жмурялі –
Я ім спитку страхался тама дать!
А ѝ тѣрзалсі самой я па жисті,
Дъ атвет па архівах взгадал!
Наскріжата тама: «Па казачѣй країні
Глъдамор дъ тѣрор міру ръзгарнал!».
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Дъ ѵкруртілі мірву гѣнациду,
Паубілі ѵсе хутъра!
Тіхамолъм пасле вѣлі паніхіду
Къзакам дъ казачкям тада!
Ѝс тех пор молчьмі страхалісь,
За сваїх матѣрєѵ дъ ватцоѵ! –
У калонкі народнъсть ужо нѣ скріжалі,
Чо самиѣ вані съ къзакоѵ!
От прагаял ужо век з дірѣхтіви,
Ѝгде убіѵцамі росщірк пѣра!
Изнічтожил казачїи архіви,
Нъ казачяй зѣмле хутъра!
Ѵсе страдалі ат ма́ла дъ стара,
Ѵ ком казачїя руда пратѣкла!
Іх кідалі в зальниѣ анбари,
А пасле палілі дъ тла!
Дюжѣ міне дагрубна да болі
Скока вона прітѣрпела міра!
Хубъ дагрубнїя ѵ троѣ,
Чо ѝдосі правда та нѣ прішла!!!
Ат гада пралѣтемши згая́ліся,
Децтва пъасталась в далі!
А прабабушъкѝ ні даждаліся...
Царствїя Нѣбеснъва ім!!!...
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Памѣтую децтва нъ Дану
Я верю, чо аставлю горъд,
Укъчюю я ѵ сваї края!
Ѝгде нѣ страхаїть ні жарень, ні холъд,
Ѵ станіцу, ажеж тама роділсі я!
Тама жисть бѷла ѵсѣда дюжея,
Нѣ то, чо тути пъ вутру!
Дъ жилі хучь ѝ ні бъгатея –
Бѷло сває ѵсє пъ нутру!
З вутъра прабежкаю займалсі –
Худобу ѵ стаду виганял!
Пасле у вучіліщу збіралсі,
Дъ деда рундук міне давал!
Бабуня съ матрѣй міне харчь давалі –
Нардек, каймак дъ каниши!
На пірьмінушкі ѵсє снѣдалі –
Гастілісь з въднакласнікамі ми!
Ѵ дакон упругу трінѣроѵкѝ –
Тѐніс, ѳутбол дъ ушу!
А нъ базу дома діхтоѵкѝ –
Абрать навоз дъ намѣтать ту худъбу!
Пасле дамачнїя заданїя,
Хучь каг ні могі, а матрін пріказ!
Ажеж дъ къзакѝ ми ѝс задонїя –
Спалнялі ми он той наказ!!!
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Дъ нѣ бѷло ѝ псіхъѵ ѵеліх,
Чо нету кампїютѣраѵ ву наз!
А бѷл сусецкѝй матавелік –
Ѵ чѣрьга каталіся на єм на баз!
Дъ, верю, павѣрну́сь дамонь,
Хубъ ѝ г старъсті, а павѣрну́сь!!!
Кади унучять у курѣне гурбой –
Тади ѝ атйдєть мая ѝ грусь!!!

Гутар баті з синъм
Каг-тъ син спитал у баті,
З ѝм видя нъ зілѣня́:
«Ѝс чѣво ѵ лѣсах, стѣпях
Тах мастом дрямїя́?
Тінікейкѝ, пластік, кутирікѝ,
Мѣбіля да ѝ кулькѝ...
Можа іх вѣдьмедь паѵстрикал,
Лібъ чо ѣнътакі?
Можа...пабѣгайкѝ нашвиркалі,
Ліси, птіси, бірюкѝ?
Тах, за чо жи нѣ пъубіралі
Стѣпя, лѣса дъ рекѝ?».
Батя синкі атвѣцтал,
Баті то страмотна!
Зъ спитанїи синка,
За звѣрін забальна!
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«Ѐнта синѣ, нѣ звері то
Дрямїє ръскідалі!
Лѣси дъ степ ужо дамно
Людїє зъмаралі!
Людя тах дъ нѣ вазьмут
Важнъсть той пароди!
Каг ву ніх дъ атаймуть
Лѣси, степ дъ гори!
За такую атнашенїю
З людїєѵ парода съпросіть!
Съ звѣріннъву прашенїи
Іх ѵ степ дъ лѣси нѣ пустіть.
Ѝ нѣ буїть у людїєѵ,
Ні грібоѵ, ні ягад,
Дъ ні драѵцов длі іх пѣчей –
В зѣмле зайдєт тама голъд!».
Син паслухъл дъ казал:
«Нѣ дъпущу таковъ!».
Мѣшок халуні пъзбірал,
Ліба шта вирастіть ѝколъгъм!
Нама да звѣрєѵ...
Ѝщ о рость, чобъ ровнѣй стать
Съ іх благароцтвай!
А ім въвек нѣ дъпалозть
Да чілавечіскъва скоцтва!
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Ѵсівѣлікая Войска Данская
Сто лет ѵпірєт, Нъвачіркасск в агне...
Крічяла къзакох сталіца!
Там бальшакѝ бібехнулі ѝзвне...
Прашлася бѣда па ѵсех станіцах!
У къзакох атималі дѣржаву патрохі –
«Ѵсівѣлікую Войску Данскую»!
Да іть пънадись въскреснух вана
Взгадала зъ врему Ѣрохі!
Бѷл ѳлак у той зѣмлі тади,
Хрусти тама тож вѣліся...
Дъ бѷл ѝ вайскавой тама атаман –
Ѣво кітапі нъ свѣту цѣніліся!
Дъ свой бѷл склад дъ бѷл завет –
За браччіну па самасті!
А войска дъ ѝ ѵлот павек
Служилі Радіне ат совісті!
Міру разложила адданїя пъ сьвету:
Каво зъгнаїлі в лагърях!
Хто, кінуѵ ѵсє, укъчѣвамши нъ чюжбіну,
Дъ ім пришлось астацца у тех краях!
Так, памѣтуй той гѣнацит в лѣтах –
Казачіва народу – горю такую!!!
Дѣржаву он тади снічтожилі нъ мах:
«Ѵсівѣлікую Войску Данскую»!
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Дълаби бѷмший той зѣмлі –
В архивах есь тая карта!
Сичяс па єй мѣжи ѝдуть ат Ѐлісти,
Вароніжу, Растову, Вългаграда!
Атростак, ѐнту памѣтуй балю –
Прѣзреній дъ забвеній!
Дъ чо кади-тъ предък твой,
Изашол ат изнаваженій!!!
07. 01. 2020 г.
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Шашлоѵ Алѣксандър Віхтаравїчь
Коръткая біаграѳїя
Раділсі 31 дѣкабърю 1984
году
ѵ
горъді
Урюпінск
Валгаграцкай області ѵ сѣмеї
пріродних данскіх къзакоѵ.
Ватец – Шашлоѵ Віхтър
Мѣхайлавїч, матря – Шашлова
(Сѣркова) Любоѵь Гѣоргїивна.
З децтви Алѣксандър бѷл
творчѣскім дітєнъкам, ѝщо з
дітячіва саду вон ужо ахтівна
учястуїть въ ѵсякіх виступленїях. Ваднім ѝс яствінних
памѣтоѵ теїх врѣмєн бѷло, каг
батя в єм спадимал антірес да
пиїтікі.
Вані з батій гандабілі збірнік стіхірєѵ съ назиѵкай «Върабїная лета»
пъ стіхірю съ истай назиѵкай. Ватец з синам гандабілі нівѣлікїя стіхіря
дъ мулѣванъчкі. Пасле чѣво то ѵсє дела стачялъся на нітку:
«Воробьиное ты лето,
Тихий утренний туман.
Воробей убитый горем
Заскочил ко мне в карман».
На жалъсть збірнік згубілсі, а стіхіря запамітъванни нъзаѵсѣди.
У 1991 лету Алѣксандър пъступляїтца в вучіліщу. Съвецкая школа
дітю ѝдєть нідюжашна. Вон тади кулюкаїть сѣбе в гуде, дъ танка́х, дъ
ѝнакіх путях. В ѣдін мент дажить находіть сѣбе у шаръпісі. Пішіть
пансури... А ѝ ѐнта у ѝво шемітам въвѣршаїтца. Каг гутарють:
«Бог дал, Бог узял...»
Пірьсігнуѵ ужо у дісятъю ступень, вон кідаїть навоѵсі школу дъ
паступляїтца у ПТУ-41 на ваділу-сахарніка. Тама вон сизнава кідаїтца у
бурунучїю (!) културнъю жисть каліхтіву. Пъ вивѣршенїи ламаїть
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службу. Пірьвиѣ шесь месѣцоѵ у Вучіліщи малих авїядадельщикаѵ. А ѝ
тама враз абрітаїть сѣбе у културнай жисті каліхтіву дъ дуїть у зичнам
архестру. Апасля службіци вѣртаїтца на Радіну у Прісуд. Съ 2011 г.
припадаїть да казачїва ѳальклору, ѝщо ѝ учястуя па гудъшних архестрах.
Сизнавъ, па савету падругайкі пиїтеси, кідаїтца нъ стіхіря...
Са ѵсєй жисті Алѣксандъра Віхтаравїчя ми зрім яствіннъй прідмер
казачіва бѷтнаванїя дъ нашинскай атнашенїи да жисті. Съ хумарком. Тах
ѝ създаєть вон гожиѣ пірѣклади дъ стіхіря нъ пісьмєннъм гутарі. Чіріз
ѣво осмѣх зрим ми горіѵскую правду жисті нъ паслісавецкай
прастранстві. Ѝгде срушинни култура дъ дѣдови абнакѝ.

################## Сабейнъя стіхіря ##################

Сѣмєн
Атсонімшисі пъ вутъру,
Бѣльтя аткримши спъзаранку,
Сѣмєн узиріл кънуру.
Кутюк жѣ тішка дрих пад лаѵкай.
Прівъзмагая дюжий смрад,
(Нѣ то чобъ ѵсє разіла псінай)
Ѝщо дюжея, ва сто крат,
Ѣво угар давал бізсілїя.
Сабрамши з духъм дъ схілясь,
Кріхтя каг ранітиѣ вуткі,
Чюткя шатаясь, матірясь,
Бѣз спеху випалоз вон з будкі.
В далі віднелсі скучнъй лес,
Ліш сонца перьвимі лущамі,
Прарезъѵ тємнъй свод нѣбес,
Пъткралась глушнимі базамі.
Вон, нъ завалінкі, пріпал
Г стѣно сваєй хріпою вузкай,
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Прісподнял голъву, взиграл,
Закінух гачу нъ сунузку.
Ѝ от, шибая пустъту,
Вон зъдішканіл ва ѵсє горла,
Дъ тах, чо чютна зъ вѣрсту,
Каг песьня хутър ръзпрастєрла.
А ѝ хутър тішка спачівал,
Взірая спень пірьд прабуџенім,
Дъ воплі слухать нѣ грѣбтал!
Каму ѵсє ѐнта прідставленїя?!
А песьня пъкаряла глуш,
Ѝ ѵ кажним курѣню паспешна,
Смѣнялъсь тємних окън туш,
Нъ сьвет свѣчей ва мзге крамешнай.
Дъ тах бъ прабуділісь ѵсе!
А ѝ жисть ѝнака акрутнула,
Нъ зикѝ снулая жѣна
Г Сѣмєну з хати увѣрнула...
Къталка ярая в руке,
Той, чо ѝщо ѵчірась пільмені
Вана катала нъ стале,
Сіводкі прілѣтела ѵ темінь...
Сѣмєн ні слова нѣ казал,
Спалозши в адначяс нъ землю,
Поять вон болѣ нѣ грѣбтал,
Ліш смижил нъ сурне смѣтенїю.
Гай тихамолкам шѣлахал,
Каг крилїя нѣлюдімай птіси,
З абидьняй відрянъх лущей
Ѵстрѣвал вон новъй ден жарніцай.
70

Наши віршині (збірнік стіхірєѵ дъ пірѣкладъѵ на гутарі)
________________________________________________________________________________________________________________________________

Дед Мароз
Хтой нам празнік в дом пъдьнєс?
Бърадатий дед Мароз?
Чєбатъм сваїм грамущим,
Дьверь сшибая нъ хаду,
Аббівая сваї гачі,
Съ бачману прибраѵ ѝспар,
Съ пад рамен вон щираченнъх
Пъдарункі ръздастал...
Туд възрадъвалісь чяди,
Дрик зачялсі шум дъ гам,
Дед Мороз іть нъстаясчій,
Ні такой каг идей-тъ там!
Хучь каво-тъ дъ нъгадал,
Ну уж токна ні сусед!
А ѝс хати насъпроті,
Лєша тащить тѷбарет...
Жутлятъ стонна, аграліва
Улибаясь ва везь рот
Ръзгутарілі чо бѷло,
Песьні, віршні, анігдот.
Пірібралі ѵсє на светі,
Чобъ гастінку палучіть,
А ніугамоннъй Петя,
Хатіть чой-тъ скърабчіть.
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У куля ѝ тах, ѝ ѐнтах,
Нѣ найдєть г нѣму патход!
Дъ ѝ дед воѵсі нѣ промах,
Відна хістнасть, єшкін кот!
Ѝ тади сабрамши з духъм,
Петя влаз нъ тѷбарет,
Ну, а чо ѝщо паделать,
Кади грѣбтаїтца канѳет?!
Ну, а подалі, насъпроті,
Тіхамолкъм дрихліть кот.
Стол накротай, чютна хвояй,
Скора буїть Новай год!

Кади жѣлаїш многа деніг
Кади жѣлаїш многа деніг,
Ѝ кажней ночѣй спені відіш,
Акъ бѷть та вишъл алѣгархъм,
Тах жданкавал дъ от лучілась.
Ѝ, от чюдь свет ти прасипнулсі,
Даразу внял, чо нѣ даждацца
Дъ ѝ вапче ні супратівна,
Перва, хубъ, найдіть бъ работу.
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Бізмолвнъй мір
Вешнѣй нощью глушна, блага
Дурманють вум стѣпниѣ трави,
Ѝ ста́рік в нєбі нѣлюдіма
Кайдаліть аблакоѵ атари.
А з утріца, малошнай мгою
Нъ землю апустітца невідь,
Укроїть белай пілѣною
Бізмолвнъй мір...

Ѵсє вѣрнєтца
Мга. Асеннїя пагода,
Скора ляжіть перьвъй снег,
Ѝ ат грезі дъ нігоди,
Жисть зачнєть ѝнакій бег.
Снег застеліть пілѣною,
Ѵсє акруг. Ѝ стар, ѝ млад,
Нъ грідьнях радїя бодра,
Мрятца бистрачкя в баїрак.
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А дрѣви, зальною массай,
Акрутнєть из снегу шаль,
Стануть ждать спакойна чясу,
Будуть ждать... Мінєть ѳівраль.
Ѝ тади, вѣсенній сонцай,
Аживєть ѵсє ата сна,
Чѷлѷканїя зъ аконцай,
В мир апеть пришла вѣсна.
Sин крапа́чкѝ безпірічнай,
Дъ ат снегу ні слѣда,
Размиваїтца ахтівна
В речкі полая вада.
Ѵсє кругі зъзілѣнітца:
Лес, лѣвади дъ паля;
Дъ наполніть вєдръм светъм,
Богъм данная зѣмля.
А за летам, ѵсє па новай:
Мга, мѣтелі дъ капель.
В ѐнтим мірі ѵсє циклічна,
Ѵсє вѣрнєтца, толькѣ верь.

74

Наши віршині (збірнік стіхірєѵ дъ пірѣкладъѵ на гутарі)
________________________________________________________________________________________________________________________________

Дед Ѣгорій
(па мативах песні Владіміра Краѵцова
«Дед Ѣгор»)
Дед Ѣгорій бѷл ѵсем вемъй,
Вон жильскою бѷл звѣзьдой,
Ѵсей станіцѣй грагъталі,
Над умораю адной.
Акта дюжа пеклъм вутръм,
Скот аставіѵ нъ лугу,
Ахълануцца вон удумал
Нъ суседишнъм баку.
От Хапєр тѣкєть журчліва,
Блазніть свежисть у вади.
Дед ѵ папрядку, аграліва
Чіріз мост прашол туди.
Снял испарнаю адєжу,
Бірѣжлівъ памастіл,
Ѝ парткѝ вон скінул тожа,
Чобъ іх нѣ нъмачіл.
Тах у ѵсех ат удівленїя,
Дрик акругліліся глаза,
Хтой-та са су валялсі,
Идей-та стіхлі гъласа.
Дънѣслось тади укорна:
«Дед, ти з дубу чоль упал?!»
Ну, а дед, бліская сіпай,
Да вади зъчікілял.
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Сіганул з разбегу в воду,
Куртихалсі дъ рѣзвіл,
Ѝ ѵ працессі асладенїя,
Вон пра вещь адну замстіл.
Ѵ том жа месті, озьлі яру,
Ракѝ жилі в толчі вод,
Ѝ хазяйства пріщѣмілі,
Чобъ нѣ лазіл, адїєт.
Ѝ ат одъру такова,
Вон пабєг чо бѷло сіл,
Пъ дарогі лиш спріметіл,
Чо парткѝ сваї замстіл.
Токна взад нѣ павѣрнуцца,
Пол станіци иззаді,
Акалєснимі путямі,
Спанкрутілсі вон ѝтті.
Тах зайдя нъ баз радємъй,
Затулімшись лапухом,
Аглѣдемшись по акругі,
Паспѣшіл ѵ курень бѣгом.
Но узріѵ в акно ѵсє ѐнта,
Бабіка сдеїла ѝтог.
Къчіргу в руке съжмая,
Нѣ пустіла нъ парог.
От ужо промчались годи,
Ѝ Ѣгора болѣ нет,
Токна в памерках асталась,
Чем жа вемъй ѐнтай дед.
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****
Нѣхай сіводкі тваї вушкі,
Нѣ ръзвінуть дъ ѣшачіх,
Ѝ асіпнуть ѵсе кукушкі,
Пірьщатаѵ гъдоѵ дьлінячіх,
З гълавой пущяй накроїть,
Празнік радъстним бурунъм,
А нінастїя, зло дъ горі
В дом дарогу прізабѷдуть.
****
Пришла вѣсна, брунџять крапачкі,
Ръзстаїл леташнъй снѣжок,
Вѣдмеді послѣ дліннай спачкі
Запєрлісь грецца нъ сучєк.
****
Мелачкій кузєначік,
Больна жаліть сонушка,
Мяханькаю травъчкю, самая паїсть,
Кажним ранїм вутрічкям
Вон бѣгіть пріпрядкаю,
З радъстнъм пъреханїям,
Чоб в лужіні сесть.
****
Ѵстаєт зарніца, сонца лущ нъ нєбу ѵсходіть.
Ѝ тішка ветір варъхнєть дѣревіѵ ліст,
А я апеть стаю дъ нъ гароді,
Брухаясі съ скарпеямі бѷтта доблѣснъй танкіст.
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##################### Пірѣклад ######################
Ѝван Бунін

Вечір
А спъріні ми заѵсѣди ліш-ліш взгадаїм
А спъріна васкрозь. Кубѷть, вана –
От ѐтат сад асеній зъ цараїм
Ѝ правой роздусь, лю̀щісі в акна.
В омжанъй нєбі лєхкім кіпеннъм країм
Стаїть, сяїть облъка. Дамно
Троплю зъ нєм. Ми намаль зрім, тѣмляїм
А спъріна ліш уразумляющім дано.
Акно аткрита. Пірѣтоннула дъ села,
Нъ абалонку гуля. Ѝ ат кніг
Ума̀рний глаз я атважу на міг.
Дєн вічѣреїть, нєба абмѣрвела.
Гуд зубарькѝ чютна нъ гумне,
Я зрю, чюю, в радъсті. Ѵсє в міне.

Ѝгърь Губѣрман
****
Сваїх завичік злобних нѣ страмісь,
Куренїя, чімѣргес дъ ветра страсті,
Канешна, абчічеківаїють жисть,
Но можуть пръдалжать шеміти щастїя.
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****
В ѐнтим мірі многа псіхъѵ
Кажний пятъй в мірі – псіх
Бълабонь съ мною тішка –
Можѣ я вадін ѝс ѝх.

****
Ѝдєть дѣвчюшкя мъладая,
Ѝ гачі пряма ат вушей,
А у маєй жѣни карочѣ,
Такіѣ гачі бъ маєй...
А от буланкя з пухкъм бюстъм,
Прікладка пятъва, дажно...
А у жѣни вавзят нѣ густа –
Каг жаль, чо Богъм ні дано...
Дъ от сѣделка, бѷтта персік,
А у жѣнєнкі менїи чудь.
От тах з работи павѣртаюсь,
Чобъ жѣне в бѣльтя вглянуть.
Діліньчю. Вана міне разчініла дьвері.
Глядю и радъюсь судьбе:
Магєш роднушка ѝ нѣ веріть,
Ѵсю времю тюмкал аб табе!
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****
Я прідлажила чай, закуснік,
Но, чо вазьмєтѣ з байбака,
Вон чай нѣ пїєть, нъ персі зиріть,
Кубѷть грѣбтітца мълака.

Алег Грігорїѵ
(Григорьев)
****
Ѣм я ѵсходниѣ сласті,
Сіжу нъ лаѵкі, пїю кѣѳір.
Пъдашол прідставітѣль власті
Внял антену, вишъл в ѐѳір:
– Сідъраѵ, Сідъраѵ, я Броѵкін,
Падѝжжайтѣ г Съдовай сем,
Туд алахърь з паллітроѵкай,
Блізу ѵключітца саѵсєм!
Я стал ѝ бутилкай кѣѳіру
Атрубіл ѣво ат ѐѳіру.
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Ѣлісеїѵ Ѣлісей, прътаиѣрей
Коръткая біаграѳїя
Раділсі у 1965 годі ѵ г.
Бальшой Камінь Приморскавъ краю ѵ сѣмеї пріродних
данскіх къзакоѵ Ѣлісеївих па
ватцу дъ Дундукових па
матрінай веткі, у Ѣлісеїва
Ѣлісея Ѣгоравїчя дъ матрі
ѣлісеївай
(Дундуковай)
Свѣтлани Амілїанавни.
Ѣлісей имеїть дадельную
вученїю (Хабаръѵскѝй гасударскѝй ѝнстітут култури) дъ
другую – вучітільскую.
Да 30 лѣтоѵ рабіл у
роднъм гораді у сістемі гасударскай вученїи. Займалсі
издатільскай делай, пѷбліцистікай, я́вліваїтца ашлѣховнікам гърацкой тілѣглѣданїи. Съ 1999 па 2001 лету
бѷл вадатаїм Ѝнѳармационна-издатільскъва атделу Маскоѵскай
мітраполїи Рускай Праваславнай Сталаверчіскай Цѐркви. В 2001 лету
рукъпаложин у священічіскій сан, я́вліваїтца благачіннъм иѣреїм
(зъмѣстітілім ѐпіскапа) Ѝркутска-Амурскай дъ всѣво Дальніва Ѵсходу
ѣпархїи РПСЦ. Правіл служби у Бурятїи, у 2005 лету пірьвѣдєн в
Пріморскій край. Съ таво менту акаръмляїть разлікїя казачїи обчіни.
Ѝщо вон займаїтца абчествіннай дъ иследъватільскай деїтільнастїю:
имеїть чѣрьгу пѷблікаций в навучних збірніках па ѳемам царковнай
гісторїи, ѐтнаграѳїи сталаверчіства дъ казачѣстви. Прічяснъй ѝ да другіх
гуманітарскіх путєѵ. Явліваїтца сазіждітілѣм дъ дайменнъм вѣрьхавим
токнъва царковнъва Дамніправаславнъва Иркуцка-Амурскавъ архіву.
Жѣнінъй на данской казачкі з роду Хралових (ражачкі г. Ліскѝ). Ву
ніх з супружніцай десіть дітєѵ (3 пъ хрѣсту дъ 7 па крові) какіѣ ѵсе
явліваютца служитілямі Цѐркви – клірашанамі. Тах жи каг радітілі, чяди
займаютца творчіскай, навучнай дъ абчествіннай деїтільнастїю. У 2018
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лѣту сѣмея Ѣлісеївих взяла вѣрхі у Ѵсірасейскъм конкурзі «Сѣмея года»
у намінацїи «Сѣмея – хранітіль завіденій».
Пиїтікай вотчѣ Ѣлісей займалсі, в аснавном, въ вьюнъсті. Ѣво стіхіря
пѷблікованни у жильской гърацкой пісьме. У 1988 годі ім бѷл сабрат
збірнік стіхірєѵ «шутенов» (ихспірімѣнтальних віршнѣй) съ назиѵкай
«70 лет Октябрю», какой враз призналі антісавецкім дъ ходу ѣму нѣ далі.
В 2020-м съ стіхірєм «Полутона» учясний у Міжѣзичнам пісьмєннам
конкурзі, прісвячєннам 75-летїи Пабеди (г. Сіднѣй, Аѵстралїя). На 2021
год у вівлїотічкі «Дальневосточный старообрядец» гатовітца ѝзданїя ѣво
пірьвовъ збірніка стіхірєѵ.
У ѐнті лѣта в.Ѣлісей пачял скріжать стіхіря на пісьмєннъм гутарі. З
акімі ми деїм прідлог вама абзнакоміцца.

Тюмкя ѵ памѣнальнъй ден
Казак, казак, кади прід шляхам г Богу
Табой имат німагучій страх,
Патюмкай пірід храмъм, нъ парогі:
Магєт, бѷть хрістїянін ти нъ славах?
Кади адат Ватца табе ні дораг,
Кади ні важка, чо вѣліть Тварец,
Магєть бѷть, ні чадуня ти, но воръг,
Ні гожий хрістїянін ти, но хлинец?
Прісуд нам дан Тварцом нъ бѷтнаванїю,
Жана – мірву прадліть дъ ні блудіть.
Ѵсє ѐнта – хрістїяніну в назіданїю,
А ні за тем, чобъ душу бъ згубіть.
Хрістос Сабейнъм доріть Васкрѣсенїю,
Страхотніва нету болѣ нічѣво,
Дляі вернъва нет умертїи, ліш успенїя,
Дъ гожий шлях ва Царствіѣ Ѣво.
На Дімітріѣѵскую суботу 7528 лета
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На батінай магілкі
Бать, я абрєл мірву казачїю –
Сабейнъй, нашинскѝй народ.
Кадай-тъ ѐнтъю зъдачю
Грѣбтал бъ сполніть везь наш род.
Тваї слави, чо ми нѣ рускій,
Чо ні маскальскъй племін ми,
Синам, унукам стєжкай вузкай
Лѣглі таперічі в уми.
Наш клан паспел пъразгубляцца,
А жисть пражиѵ в бѷтнових снах,
Ми съ нові зачялі ѵстрѣвацца
На свайбах дъ пахаранах.
Ми намаль зачялі гутаріть,
Скріжать, на нашенскъм ѝграть,
А важкъм памѣтоѵ нѣ ста̀ріть,
Друг друшкі нѣмаща стѣрплять.
Спі вічним сонъм, жді у Бога,
Чяс нашъй ѵстреті, кади сновь,
Шлях наш житейскій пъ нѣмногу
Г табе свядєть тваїх синоѵ.
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В чяс нашай стречі, лікаванїя,
Рѣку табе, припах г рукам:
«Ѝсполніл Бог тваї жаланїя,
Вѣрнулсі род наш г къзакам».
Каг ти скріжал ватцу, я – тожить:
«Спакойна спі, – рѣку табе, –
Ву нас съ ѳамілїяй ѵсє гожѣ,
Казачій род наш пірімножън,
Ѝ верін Богу дъ мірве»...
25.07.2020.

Гаръда, гадіни, весі
Гаръда, гадіни, весі –
пабѣгайчік зъвадной...
Я кади-ніто ѝс песні,
видю портнаю струной.
Ні паспею нъдвашацца
ѝ нъ тама̀р «важкіх дел»
дать задел нѣ буїть чясу
прід уходу зъ прѣдел.
Ѝ ні в мочь на пращѣванїю
пъдвакан друsяк паднесть...
Нізадачна (ѵсє каг есь),
аби бѷла бъ пъкаянїя...
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Нъ Дану́-ріке бурун
Буруни ѵ Дану́ таперь,
Па над ѝмѣ свѣжой ветір –
Пращур єн рѣчной вални.
Па ваде бѣгіть катель,
То в ваду миряють деті –
Унукі, праунукі вайни.
Sибѣй сшибка – сікута.
У вални на пікѣ – пена,
Аль нісменнай ѣє ход...
Ах, смурниѣ ви лѣта
Чо гѣройства, чо измена –
Жалчей збавліннъй народ!
Есь журба, а ѝ то – ні страм
Зъ нагдашній вибар наших:
Хто зъ Русь, хто зъ Прісуд.
Гінацид дъ крік пъ нам,
Катъѵ дъ іх жертв вчѣрашних
Каг схатять, тах пірѣгнуть.
Людїє памѣтуїть днесь
Каг ѵ сѣбе ми ръзмірілісь,
Дъ каму ж бѷло з рукі,
Каг народ гъладілі весь,
Дъ каг ат Бога аччюрілісь,
Каг «мирнулі» къзакѝ.
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Тах іть біліся «брат-нъ-брат»,
У стѣно стая разлікіх:
Чо в Лїенци дъ у Крѣмля.
А ѝ пѣрвейшѣй ѝс «награт»
Пасірѣді «заслуг вілікіх» –
Абмѣрвемшая зѣмля.
Боль за времѣнім мінєть,
Разчінать ужо нѣ будіть
Нъ «дабрячіх» дъ «кѣпскіх».
Чо там бѷло? Ѵсє прайдєть,
Пабѣдітѣліѵ нѣ судють.
Даї, вобчім, нету іх…
Ну, а ѐжлі бѣз прікрас:
Чо жа стала прамеж намі?
Мож, спитаїм у рѣкі?
Дон журбуїтца за наз,
Дънася да наз вална́мі:
«Те дъ ѐнті – къзакѝ».
Унуки перьвих дъ другіх,
Ѵсе тіперя здолють рядъм,
Нѣ внѣмая болѣ в толк:
Ні «дабрячіх», ні «кѣпскіх»,
Дъ штрахбат з зъградатрядъм
Пріміриіл «Бізсмєртнай полк».
Прътрѣзвімся алі не?
Пъзирчя́ім, можѣ, маласть
(Ежлі ѐтнъс – па кравях) –
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Абайді везь белай свет,
Нас пачті дъ нѣ асталась –
Казакоѵ, па ѵсех краях.
Будя братіѵ разчінать!
Хубъ миряють ѵсе хто можуть,
Кажний хутър, кажнъй род.
Ні пара лі прібавлять:
Съдаржать дъ пірімножить
Наш затѣрзанъй народ?
Буруни ѵ Дану́ таперь,
Па над ѝмѣ свѣжой ветір –
Пращур єн рѣчной вални.
Па ваде бѣгіть катель,
То в ваду миряють деті –
Унукі, праунукі вайни.

+ + +
Дамнеїш, бать?
Када ба ѵ прошлъсть лет
Я дъзманіцца мог ѵ абед?
Дідуня, вон…
Дъ я – «пад стать».
Не, ні дакон
То сновь зачяла
Бізжалъснава круга битїя.
Дамнеїш, бать?
Дъ я…
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Дамонь…
Кади ѣрістая свѣтіла
уйдєть зъ скрай другой зѣмлі,
я, астатній раз пращѣваясі,
видю пат сьвет ѳанарєѵ.
Антобус, мъргнумши,
Пабліжѝть, спита̀їть:
«Затєкалсі? Ѝде табе?».
Атветю:
«Дамонь... У дѣтінству...
В матріни рукі мѣне аттартай.
Зънуділсі ѝс прахлади начной».
Вон мѣне абратеїть,
ѝ сагреїть чютка,
ѝ свѣзєть
туди,
ѝгде я усю палночную нощь
буду думкамі дома.

Шутейний стіхірь
Я дивлюся, бо мі «странно»,
Чо Лѣксандър, «год спустя»,
Дюжѣ гожѣ дъ рахманна
Нам гутарiть «нъвастя»!
Славѣси находiть нови,
Мажьнастєѵ мастом дано,
А нѣ токма «Бу здарови»
Лібъ «...ангѣл за рамо»…
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Набокіх Сѣргей Віхтъръчь
Коръткая біаграѳїя
Сѣргей роділсі 25 помѷга
1973 г. в г. Кстова Ніжѣгароцкай облъсті.
Матря – Галіна Канстантінъвна (в дѣвічістві Дамажирава)
ѝс рінбурскіх къзакоѵ, ражаков
станіци Далгадірѣвенскай.
Сѣргей Віхтъръчь живєть в
г. Ніжнѣкамскі Рѣспублікі
Татарстан. Рабіть на неѵтіхімічѣскай прітпріятїи «НКНХ».
Многа раз браз прізавиѣ
мѣста на пісьмєнних конкурзах
ПАО «Татнеѵть».
Вивѣршаїть другую дадельную вученїю. Трі дітя. Стаїть нъ
народнъм шляху. Скріжаїть стіхіря на гутарі. Гожѣ знаїть балачку.
Мадеїть вернутца нъ Прісуд, дать дѣтям можнасть г бѷтнаванїю нъ
Радіне предъкаѵ.

***
Мадею, чо зъйдєть онъй ден –
Снавя ѵсе будім на Прісуді.
Ѝ ѵ хріпе са стрѣлой Ѐлень
Мірву сваю зріть снавя будіть.
Нѣхай в малітві ліш пѣрсти
Лапътя́ть рамо дъ рукѝ любъх!
... А пъгана́ надить замстіть,
Містях з луной сусломнъй службѝ.
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***
Чѣтиріста пѣдісят гадоѵ
Ламалі службу ми Расеї,
Мастом рубалі ми врагоѵ,
Мастом сваїх схавалі ѵ зѣмі.
Сто взад лѣтоѵ пришол аброк,
Падбів канци дабрячїй служби:
Каму ѵ калоткъх далі срок,
Каво ръзстрелілі байдюжѣ.
Хто здюжил за дъла́бь убечь,
Хто атсідецца здюжил ѵ плавнях.
Надить ѵсем вихадіть сіречь,
Изручіцца ат акаяннъх.
Чіріз гада, чіріз віка
Тѣкєть руди буруннъй стремя...
Нѣ ѝстрѣбілі къзака!
Жилецкій вон! Жилой ѝ племін!

***
Умертїя нѣ всѣда ліш на клѣнках,
Чо серци, нѣрьвя дъ тѣла рубають,
Клѣнкѝ, на пору, у людєѵ в вустах
Сумнея тех, чо в ножна бгають...
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****
Пъзирчі – «казакох» мастом
В Маскве, Твѣрі дъ Пітѣмбургі.
Ѝ ѵсе в мудалях ѝ съ плѣтїєм,
Есь ажнък ѵ туѳількях дъ юпкі.
«Ламають службу» ден прі ден
Зъ паліцейскім блізу смугъй.
Ажнък порскнут – доразу в мент
Гукнут гуртом три раза «Любу».
Ѝ димку гликають съ клінкох,
Нагайкъй буцкають друг другам.
Нѣма руди въ ѝх казакох,
Есь чьленах обчістви квіток...
Ѝ ѐнта деїтца акругам.
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Какоріѵ Алег Мітраѳаничь
Коръткая біаграѳїя
Роділсі 6 сіньтябъря
1974 лѣти ѵ г. Старий Аскол, Бѣлгароцкай області.
Ѝс пріродних къзакоѵ.
Ватец – Какоріѵ Мітраѳан Алѣксеїчь, ѐїксьтій
казак г. Уральску, матря –
Какоріва (Ѣѵсюкова) Надежда Ѝванъвна – данская
казачка хутъру Асіноѵскѝй ст. Галубінскай.
У 1982 лету сѣмея
Какорівих пірѣбавілася ѵ
Курскую область с. Гаршечнъя.
Пъ вивѣршенїи гаршечінскай САВ у 1990 годі Алег Какоріѵ ѝвучялсі
на слесаря-инструмѣнтальщика ѵ г. Старий Аскол. Шѣбайнічял
чѣбатарєм. Летась рабіл з батѣй на камбайні. Съ 1993–1995 ламал службу
у вайсках...
Пасле службіци, какая сменіла ѣво жисть, вадначі зъстая́л ат
шалъганоѵ дѣѵчюшку (акую теї схателі ссільнічять). Чютка пірьдбал дъ
бѷл зарістовън... За гайдучіства атбѷл у тѷгулєѵку. Пасле аслабанєнїи
ажѣнілсі.
Супружніца Наталїя ѣво ѵсѣда въ всєм паддєрживала. Вані роділі
траєх чѣдунь: Марїю, дъ Лізавету, дъ Варвару.
Стіхіря Алег пачял скріжать в 1990-м годѣ. Назбіралася на кніжицу.
Ѐнта ѣво тямкѝ за жисть, жаль дъ розмір. Дал назиѵку «Черная тетрадь».
Тая «Черная тетрадь» ѝщо жданкуїть сваао чясу. А наноні нама есь
можнасть абзнакоміцца съ віршинямі Алега у ѐнтъм збірнікі.
Таперь Алег Мітраѳаничь скріжаїть віршні за сабейнъю народнъсть,
взгадивая, чѣво згутарівал ѣму дѣдуня дъ чѣво вѣліть ѣму серца.
92

Наши віршині (збірнік стіхірєѵ дъ пірѣкладъѵ на гутарі)
________________________________________________________________________________________________________________________________

Гілка чірємухі
Сломата гілка чірємухі,
Заліта бу́яй акно.
Напомніцца гожия дамнїя,
Пасле паходу ѵ кіно.
Хтой-тъ смікнєть дъ паслухаїть,
Тіхаї песьні у начях,
Съ нѣзабѷваївим трепітъм
Серца забьєтсі ѵ грудях.
Завълакло душу жалїю,
Снавя кальнєть аб плѣчє,
Съ грубнай мущинскай пѣчялїю,
Молчкі ѵпанула слѣзо.
Вьюнасть уйдєть дъ напомнїтца,
Ѵстря́мітца ѵ пяст штиком,
Белая гілка чірємухі
Тішка стучіть міне в дом.
Тянъчка падаїть пєришка,
Кінут на ѵході пінжак,
Зирчіш у бутилю, на донишку,
Хатіш пъзабѷцца…
Нікаг...
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Дѣдунін пріскас
Пъмѣтую каг-тъ я г дѣдуні приехъл,
Бѷл шъльної, шѣбалок, сікутїє.
Вон ѳатіл, пъсаділ на сунузки,
Ѝ згуторіл: «Пъслухай дітє.
Прагутарю табе старъдамнію скаску,
Зъ нѣбаяннъй, слабодний народ,
Чо па Дону слабодна гуляїть
Дъ ву наз па Уралу живєть»...
Тішка вечір спускался, аттенак з рѣкі,
Дѣдуня згуторівал чіріз баля̀.
Тах ѝ я пъузнал, хтой такіѣ къзакѝ!
Ѝ чо в міне ѝ тѣкуть теї кравя̀.
Вон згуторівал, за чо пъзамстілсі,
Ѝс дасади чо ѵ серци бѷла.
А я чюял, чо дѣдунѣ нѣ ръзарілсі,
Ѝ нѣможна ръзаріть къзака!
Бѷла́ тємна міне та апа́скъ:
Чѣвой пъубілі, за чо то бѷло?..
Ятна стала, чо ента нѣ скаска.
Сумна ста́ла...
А ѝ ат дѣдуні тѣпло:
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«Ти ні баїся, мълец, ѵсє пъвѣрнєтца,
Ѝ казачїй кравєю гукнєть,
Сверстніѣ буїш дъ серца взавьетца,
Ясмін сокълъм, времѣ прідєть»...

Спень къзака
Зарипєлі пълавіци –
Хтой-тъ тішка в хаті ходіть.
Нощь на хутър запустілася,
Мірна спять и стар, и млад.
На дазорі толькі миши
Чо-й точуть скібу хлебу,
Дъ ѵ кутку драџить лънпада,
Зъ сталом паснул казак.
Върахнумші ѵ спень вусамі,
Зъкулюлках нъ махі роздусь,
Рипнух ржавимі зубїямі,
Стісніть вон ширной кулак.
Чой-тъ саняїть...
Пабой гламіннъй,
Палєгла ѵ каторъм сотня.
Съ сотні ѐнтай толікі ѵдвох їх,
Толькі вон, дъ атаман...
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Ѵ спені дуб, дъ родна хата,
Дъ балезная жана.
Чіста поля, духмянють трави,
Карій конь ѝ мъладі.
Батя Дон, старой широкай.
Маті, родная дітє,
Дъ ва спені, вольнай птісай,
Палѣтіть де ждєть душа.
Заѵтрі ден, апеть ѵ дарогу,
Воръг лютай пъпѣреді,
Ти залїан присядь тіхачкя,
Къзакох слиш, нѣ буді.
Качѣта сигралі рана,
Кумоні збруєй винџать,
Панѣсліся ѵ чісту полю,
Два хакалих казака...

Я казак
Я казак! Ѝ пъмѣтую я,
Чо нъраџдєн слабоднъй птісай.
Сокъл в нєбі, цѣпучій друг,
Батькя Дон ѵ душе ръзлілсі.
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Славъ Госпъду Хрѣсту,
Чо міне дал адданїю такую!
Губаном дъ пъ утъру,
Г ночі ѵ полі зъначюю.
Шу̀ркніть ѵ степі вон кавиль,
Старік дряміть на кургані,
Ѝ палѷмь в наче рипіть,
Ръзлѣтаясі хмилка̀мі.
Воля дишить тама ѝ туд,
Цик цвірку̀на, начная песьня.
Връга вуй прабудіть грусь,
Чо зъкралася гнусна ѵ серцу.
Хрестік пъльсамі сажму,
Пагляжу в глибоки неби,
Тішка Бога пірьмалю,
А Прісуді дъ за деті.
Земь-матіньку сваю,
Ні на чяс ні прамѣняю.
За їе и жисть сваю,
Я смагу аддать,
я знаю..
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Дума
Нощкѣ, звѐзди, мъладік ліш-ліш,
пъ над землїю пасланілсі,
кабѷть взгляніть вон назіркай,
блага в окни г нам калотіть.
Нощькѣй той ні спал къзачѣ,
мисліл, чо з мірвой лучілась,
а спиткѝ теї бѣз атветъѵ,
той атвет найдіть нѣможна.
Мисліл аб сѣмїе, аб чядах,
чо растуть ѝ жисть вдихають,
ак згутарівал їм тішка
то, чо ветір прибаса̀їть.
Ак вучіл їх жить слабодна,
галаву скланіть ток ѵ Храмі.
То, чо Госпаду нѣгодна,
ѝ за чо бароцца надить.
Пачітать ватца дъ матрю.
Шарап свой нѣсті да гроба.
Ні швирка̀ть друззєѵ на сходи,
дю̀жим бѷть ѝ веріть Богу.
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Мѣстѝ де ражалсі помніть,
калі адданїя зъгі̀літь.
Радіна̀ вадна. Ѝ толькѣ
нѣ стѣрпля̀ть казєннай брехнї.
Нѣ губіть казачїй сла̀ви,
той, чо дѣди нъграділі.
Нѣ дува̀нівацца ма̀лим,
бѷть ѵсѣди дѣтвою Дона.
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Чіранкоѵ Юрій Алѣксевїчь
Коръткая біаграѳїя
Чіранкоѵ Юрій Алѣксевїчь
нъраділсі 22 іулїю 1981 г. у
горъді Сургуті, у Югре ѝгде
стренуліся

ѣво

прівѣзєнниѣ

радітіля,

ищо

сваїмя

дѣдамі з Забайкалїя дъ Исе́ті.
Матря – з уходциѵ –
данскіх къзакоѵ ст. Мігулінскай. Батяка ж – з бѣламесних
казакоѵ Катайскъва астрога,
пірьвѣдєних ѵ хрістяни гасударскїя (лічна слабодниѣ).
Юрій Алѣксеїчь вивѣршил
«СурГПИ»

ѳілалагічний

ѳакультет.

Ѝмеїть

діплом

па

ѳемі

«Методические условия создания учебных текстов по Истории»
(пѣдагогіка).
Дадельную деїтільнасть вѣдєть каг дѣзайнір палігаѳїи, дѣзайнірвѣрсталіщик, відїядѣзайнір.
Завлікаїтца

«славістікай»

съ

врѣмєн

штуденчістви.

Ѝзвучял

«згублінниѣ» дъ исхадящиѣ гутъри заходних славян: полапскѝй,
словінскѝй, кашупскѝй, древліславянскѝй гутъри дъ ѵсє, чо даступна па
ѳемі данскѝх говъраѵ.
Сажижділ пірьвой деснъй дъ назадній ѐлѣхтроннъй словнік Данскѝх
говъраѵ, работу нъд какім вѣдєть идосі. Сажиждітіль «гутаріци» –
казачіва алѳавіту. Пірьвой ат зачінщикаѵ пісьмєннъва гутару.
Ноні ми деїм вама прідлог абзнакоміцца ѝ с ѝво віршинѣмі.
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Прісказ за Мѣркула-къзака
Ѐта бѷла прі царе́ Ѐрохі, кади зѣмлі бѷла трохі.
Бѷло ѐт ѝ да царя Тімка, када земь бѷла танка –
Ткнєш – воду пїєш, снег гареть – салома тушѐть.
Тай бѷла ѵсє пагало́ска, прігудка ѵпаслед падє́ть.
Та нѣ гу́търка, ні бала́чкя, нѣ варна́цкая каля́чкя:
Байкя да́мнѣя, старвіна, бѷть натачкяю павінна.
Каг зачну пра ваз з канца, абскажу-т я зъ данца,
Удатно́въ къзака Мѣркула́, аѵстрѣка дъ байдака.
На турецкаї мѣжи – сламну службічкю служил,
Дък на ро́змир не́мца біл, тай главу нѣ пълажил,
Іть разка́з за є́м хаділ – гъвару́шнъй хрест насіл.
Ѣво пуля нѣ бѣрє́ть, сна́ряд чіста ні найдє́ть.
Каг спадобілсі чѣрє́д – вийтіть льготіцца в народ.
Вон да Войскі звъратілсі – дъ наноні ж абжанілсі.
Тай вѣрталсі вон ѵ станіцу, пъзавідавал дѣвіцу.
Две сѣдміци нъмѣчалі – пазиватих ѵсє шукалі.
Ѵсю станіцу заклікалі – дъ з вѣчє́ри ходу далі.
Ѵ цѐркву по́їздъм ѝ з гікам, дъ з гармонїй, з шумам лі́хім.
Пірѣд Богъм пірьвѣнчялі, ѵстречнік над главой сламалі,
Хмельм духмяннъм абси́палі, дъ галубак атпущалі.
Каг бѷвал аб том піру – па ѵсей правде дъкажу,
В ганках, дъ па уряду пъд адно, дънѣсу ѝ акажу:
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Каг вѣсе́лїя справлялі – утом ж жѣненїи гулялі,
Каг махотку ръзгваздалі, тєщи тухлічкі аддалі.
Каравай в разнос пущалі, сто́намі стали́ гулялі.
Ѵсем ара́кі пъддавалі, димкай дюжѣ гастівалі.
Патель шумел «Нѣ сладка», плясалі да упадку.
Пълажилі спачівать – айда смєртнаю играть.
Дъ ѵ пахмель каліну нѣ игралі – хамути пънадѣвалі:
Зъ нѣче́снаю нѣвесту – мать-ватца ауламі пагналі.
Мъладайкя сари́нь-деѵкаю бѷла – ѝ сѣбе нѣ бірѣгла
Прі пакорі тах та жить – токна горькаю глушить!
От казак у шлях насикнулсі – у даро́гу пънаринџилсі,
Свой адат та пъказать – мір саборнай пъглѣда́ть.
Узял вон-ясмен то́рбъчкю – пълажи́л туди́ верьвічкю,
Згибнух хле́ба житнъва – мо́крива сѷзьма дъ з ситаю.
Тай пъшол у куширя-качюгури – иде нѣ веми кулугури!
Сустрічял тама людо-дурнаеда – вѣлікана-мірваеда.
Ат сапа́ткі ѝ да пяткі – у гору трі бабайкѝ рядкѝ!
Даглѣдал ѣво хрѣжи – хучь аглоблю пълажи!
Прі багніще вон сѣдіть, дъ цигаркаю цѣдіть.
Куцавейкю тарабчіть, балабайкяю тринчіть.
Тай казак нѣ пътѣрялсі, да вѣлікану прістѣбалсі,
Дъ амарам хіршу драть, в бой вражжину заклікать.
Нъ снаро́шку та ввязалсі, ѝ ѣво нѣ атпускал ѵсє.
Вѣлікан буніть, грахочіть, а нагамі земь талочіть.
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– От сичяс тѣбе-т зъталачю, счяс тѣбе я ръзмачю.
Тай каг мірваедіща нѣ го́пал, каг рукамі та нѣ шлєпал, –
От нѣ вмочь казару внять, бузуй маквіцу чѣсать.
– Ѐка-т вьедная ти вша, пъатпусті уж ти міня!
– Бузуй, па че́снай со́вісті, магутой-тъ меріцца! –
Ви́смикнул казак верьвічкю з пірѣмєтнай торбъчкі.
– Гайда верьвь тѣгать, пірѣваживать друг другам?
Адін урез, пътаясь, нівзаметку за скель пріківал,
Ѵ той канец сам ѵстал, дъ ѵтарой вѣлікану дал.
Тѣгають вані верьвь – на ѵсе́ гужи, кажний аб сабе.
А казак та, затах стаїть, ні тѣгаїть, а баглаїть.
Тай вѣлікан ужо з сіл вибілсі, па литягі у земь вгруз,
Взаправді тѣгаті сіл нѣма, атєрхаїть пот злаба́.
Дурнаеду падтято́му падсудо́біл, відна, Бог!
Вѣліканіща тямнул – тай угребіста-къ пъзавѣрнул:
– Слухай подлая піхра, чять ѳіту, нѣ прісудіш нікаму!
Ток грѣбтіцца ѵсє ж міне, прігадать задачкю пра тѣбе.
– Гайда кремушкі мѣресіть, чей вазьмє́ть, таво ѝ сить.
Тай вѣлікан падьял валу́н. Тро́шки ро́здиху гликну́л,
Дък угребіста тах шибанул, ѵ паднѣбесїи забрильнул:
Чяс дъ раз – нѣма, другой ѝ нетуть, от на третім –
Каг на земь тай ѝ впанул, Мѣркула́ чюдь нѣ замнул.
– Ух, табейнай счяс чѣрєд, – зъгутаріл живаглот!
Тай казачінькя тѣмкнул – птіцу-мніцу запріметіл,
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Узял згібня скібу ѝ пульнул – чігардою гай пархнул.
Варкуні́ци пъслѣте́лісь – скібу в нѣбѣса вняслі.
Вѣліканіща жданкуїть – када кремушик спадєть,
Ден мадеють, нощь ні спять – уж маргать та ѝ нѣ відка.
Абьѣгоріл вон ѣво, хучь ѵ жданках ѝ нѣ бѷло́.
Акаянаѣ людо́:
– Дюжѣ, братіц ти міресіш! Нѣ даждацца уж ѣво!
Мірваед та каг шибанул – камінюга а третій чяс впанул,
А казак та тах, чо за пріхать – ѝ вѣртацца нѣхатıт́ ь?!
– От навіна-думка есь в міне – акуратку пра тѣбе, казарла.
От булигу-т счяс вазьму – у бѣреши крепка враз жамкну.
Кре́мушик а ста пудоѵ – труха – пънаѵсі бака лѣтіть кура́!
Вѣлікан шумнул, чо ѵ бура́ загул, – От табе тѣперь чѣрга!
А Мѣркул ѝ нѣ свахлял – схопал ахтан сѷзьміци дъ ѝ сжал.
Па ѵсе боки-тъ захлю́стала – ѝ з дало́ні-тъ журжа зручяла.
Забузан аказїю видал – дъ Мѣркулка змігу́ не́ дъл:
Пълажиѵ аб то заряд – супъстатъм ні стаять!
Нѣ брухацца між сабе – мірна жить пра між сабе
Друга за другам заручіліся – пъдарункам пірьмѣніліся:
Сирно́ знатнічнъй, людо́ – узял, къзарлюгі Сам аддал.
А в атвет тямлівай зу́біц – клал ѣму «Спасі Хрѣстос».
Къзачє́к смахнул спасінїя – дъ запдаля махам втєк.
Тах от ѐнтат вѣлікан – толькі зенькамі блимал!
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У сирне́ том тайнасть есь, трічі стукатнєш ѣво:
Чо в ахотку ѝсть бѷваїть, то нѣмедлі съставляїть:
Блазніцца узорнік резунцамі, каймаком дъ бурсакамі.
Зъсмаліш чітвєртай раз, нівзаметку вон да гла́з.
Ак къзак мѣжу прашол, ѵ царству трідівятаю забрєл.
А маргать та уж нѣ віділ, пад вароти вон пъбліжил.
У шляху ж стаїть пастрой, пад заставой цицарской.
Нѣ пущают̃ь в нахалтай, хош-нѣ-хош, а по́шліну аддай.
Кель нѣма у чьрезу чѣргунца, пъкажи́ талкачь мука́,
Сіганул скрозь агарожу, ва́кан туд дъ спакінул къзака.
Гайдукѝ глѣдять сѣрдіта, сѣрдюкѝ галдять упіта.
Ак жалмераѵ дъ надбіжала, дък сайміщам бузавала.
Наскарясь тай збатавалі ѵ тугалєѵку пакруталі,
Пірѣжить судьби рішенїя, ѵсє мадея да свіленїя.
А ѵ царе та дщерь бѷла, круглаліца дъ бѣла,
Ѵся сабою ръзпрігожа, деѵка взгля́дная бѷла́
Ток базгальная вана, ѵсех сватов ѵ шѣйтан гнала,
Заганухі ѵсем давала, тай над ѝмѣ лаликала.
Царь байдакам пътрухаїть, ѵсє ѳуравітца дъ прісвѣляїтца:
– Хто рахунка дасть адгадкі, таму справіть аманатку!
Ну, а хто нѣ дасть рахунка, ръзпрастітца з калганком.
Каг царю нѣ усаміть? Дощь вѣдуть, ѵ пъсаді содють.
А ѝ жѣніхов та уж нѣма, ръззикалісь хтой-куда
Хто в бѣга, а хто в апалі, а каво уж атпѣвалі.
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Туд згадалі пра данца, пра стѣпновъ къзачка.
Прівѣлі ѣво – рябовъ, чюдь пъмятъва, – живова.
Запсо́тіѵ ѣво ѵ пакуть, чяй инднейскій пъдают̃ь
Ѝ царєвим та «зятьком», ніспраша дъ ашивают̃ь.
Улаштью питаїть царь, ак истрєбивалась ѵстарь
– Каб рахунка заганухі дал, ти намеснікам ба стал.
А ѝ царевна уздихаїть, дъ чюрлявінькя тах питаїть:
– Шта за зверь такоѵ діковъй, утър ходіть у рачках,
Ден аб дву нагах гайда́їть, у вѣщєру – ѵ три хіляїть,
Кади нощь прідєть, лѣгаїть, у блаже́нїи адбуваїть!
А Мѣркул та єй дякаїть шибрєва атвецтаїть:
– Разъм туд рахунка не́ даш, ѵсє запутина ѵ пайма
От каг мальненькяй пе́рва, тай в рачкі ѵсє тѣкаїть,
Каг да вираста взайдєть – вон аб дву нагах уж гаїть,
От зъвѣтхаїть гічь, тади́ з ба́йдікам в руке́ кіляїть,
Каг умертїя – лѣгаїть, дъ на тойнай світ глѣдаїть!
– Зъгануха нѣ ѝдрєна – дъ ѝ ѵсє та – ні мудрєна.
– Зверя ж дівнавъ таво, знать – людіна вілічя́ют̃ь.
Царь абраду аглашаїть – прісвѣляіть звон ши́бать.
– Ѵсє шабаш! Словъ царская – дано, тах у наз зъвѣдѣно!
– Млад-казарушка пъбаньсі, да в ѝстопачкю схаді,
На грудь во́тъчкі прімі. Царь гулебчінкю вчіняїть!
Вадначяс мірва лікуїть, толькѣ дворня нѣгадуїть:
Апрічь ѵсем взайдєть в наругу – гасударѣвъ гнѣздо!
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Каштеляни, дадаумщикѝ ѣво – шопчють навуха царю:
– З къзарлюгай пъраднімсі, чять, в музлани апрѣділімсі.
– А чо скажуть кърали, ляхавіцкаї пани, дъ турецкаї паши?
– Бяшуть зараз, в деѵки аддал царь-ватец – радную кроѵ!
Царь нъ отпавѣді гневнай – пъкладаїть распъряженїя:
Нѣ давать Мѣркулу жить, нѣ карміть, тай нѣ паїть –
Каль нѣможна враз казніть – вѣліть го́лъдам маріть.
От нѣ ведал, нѣ гадал – нъ кукуй казак вавзят папал.
Воля – ѝсть дъ мєд пїєть, волюшка – кандали трєть.
Ден праходіть, другой да свайби, шемітам прігатавленїя,
Пъстано́вять стол набратъй на дакон пъмѣнавенїя.
А каг зачял стряпчій-царь грать на вѣселїя – трізну,
Вазнік, аткель ні вазьмі, вѣлікан, падьѝдать Ватчізну.
Зьѝл вон гуртам всіх авец, къравєнак, лашадеѵ,
Ѵсе хлѣба, дъ зъ людєѵ – бѣз чіновнъву ръзбору.
Пъсилалі нъ їво – прі стрѣльцах – дву къмандіраѵ
Пъпраглативал вон ѝх – біз ръзбору, дъ в мундірах.
Каг абрідла та вѣлікану царскі земі палашить.
Стал пъбасенькѝ чініть, чіріз ѐнта мір губіть.
Надпісал царь атрѣченїя, салумо́нъва рѣшенїя! –
Тай прасілсі ѵ замѣжи, дъ скарейтѣ ба ѳітілять.
В Думі рядють, нѣгадуют̃ь, між сабе аб царстві судють.
Гѣнірали сіпѣтять, дъ ѵсє жданкуют̃ь в ліхаметїи – ме́нту,
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Вѣлікана-аглаеда, да шиме́нту, біть прістала интирвенту.
Царства разъм взбілѣнілася – думскім дїакам пъкланілася.
Ръзтаво́каѵ кошт дѣржавнъй, толькѣ деньгі пълучялі
Ѝ заве́далі бѣз ращоту, палущоту, гасударскаю казной.
Прізамислілі ѵ дѣржаві, каму царствъ рѣтава́ть?
Ѵсє крижом нъзавѣщать, дъ ак ліпку ашкурять.
Ѵсє байдю́жи дък каму́ ду́жить гольна стърану.
Тай навигънку тѣкать, прігавори съставлять.
Правять ділігацію ѵ цибулу, каб справедать къзачюру
Гасударскіѣ варягі у казє́нъчкю ѝдуть, зъвѣщанїя нѣсуть.
Сѣдіть сіднѣм, вуркалакай, з кацуберки го́ристь зъліваїть,
Дъ в рилей гудьма гудіть, песняку плачевнъва играїть.
«Стърана та бізкрайнѣя, гълава жиш ти буйная.
Ах ти шлях, ти дарожинькя, завіла у чюжбінушку?
Я нѣ сам суди пірѣшол, добрай конь мой пірѣшол,
Ах ти чярушка, винь міне скло з души, ти сударушка!»
Дїак гіцул нъ ѵсє глѣдіть, аѵстрїяко́м та гъваріть!
От вчініл вон ѵсем распро́с, дъ истрєбивал данос.
– Не, нікаг, – те дякавалі, – ми Мѣркул ні прівѣчялі.
– Дък ѵ пърядку нѣ путлялі, – гъварять вані дїаку.
Стрянулсі дїак г ѣму, ѵсє царєвъму «зятьку»:
– Ти пріда́нїя съблюді, абъречінїя т уторкні
Дъ кръпатава зладею з белу свету скаряні,
Хучь варонаю далбай, – дъ руку аказивай.
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От пришол къзак да ѣво, вѣлікана та таво.
Ѝ гутаріть та вон злабе́ – ліхаметїяму люде́:
– Будя царству кърабче́ть, айда меріцця апе́ть.
Нади, атвецтал я, зараз, дѣржи атветіц балідрас.
– От зъгануха пра тѣбе, галамозъй у башке:
«Та у старъва – дѣдка, у младавъ – бурлака,
Къравєначкя бѷла – нъ дваєх вана вадна.
Каг жѣ звать таво дѣдка, чїя къравушка бѷла?»
Руднапузъй агудал, ѵсє ѵ гартанку ригатал,
У мікіткѝ пѣрьстїю дал, касаротъ забухтал:
– Ѐт загнуха нѣ вѣліка, дъ ѵ пайма́ ні чіжѣла.
Год – завуть тваво дѣдка, дъ младовъ бурлака.
Къравєнащкя вадна – но́чкя зімняя тѣмна,
Месѣц то ѣє рага, з̀ве́зьди – след ат мълака.
– Но, а каг атвет я дал – от тѣбе ѝ зьѝм бахвал!
Падказирілсі казак, рукѝ ѵ бокѝ – ні прастак:
– Абгажи рядіть сусед – ингародній алімент!
Я табе нѣ па зубам – я ѝщо іть ні гадал!
Зъгигикал вѣлікан, хлопнуѵ пѣрьстїю ѵ калган:
– Атгадалка пра тѣбе, ток думакай шемітне́й.
Хтой ѵ далах дъ ѵ съланцах, тай в маря́х дъ акїянах,
Між багну дъ у стѣпу, па грѣбням дъ ксѣнятянам,
Па урє́мах у падıн
́ ах, нъ паля́х, дъ нъ даля́х у тала́х,
Ден дъ нощь нѣзріма ходіть, съ сарині бельть нѣ сводіть.
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– Нѣ спѣши атвет дѣржать, дам табе я спитак пять.
– Міне дъ по́пуску нѣнать – можу зараз ѵсє сказать!
А ѝ зачну-к я ис канца: съ сарині – мiр той кщєнъй!
Хтой жѣ бельті з їх нѣ сводіть, нощь ѝ ден нѣзрімъй ходіть?
Хурти божий свет нѣ любють, но́чьмі ѵсє вані балують.
Ѝгрѣци біз волі нашай ходють ѵ тела – тай виходють.
Дух нѣчістъй та Кружала, носім ѵ роздусях бізпечна,
Тай ѣму та нѣ всюди відка, хучь таму та ѝ – абідка.
Той ні Месѣц ѝ ні Сонца, ѝм всѣди аттеда відка –
А ѵ тумана́х ѝх нѣ відка, ходють по нѣбу ѵпатьма.
Чорт – лукавих аблакат ѵ чєрнам кремні аманат,
Жил ѵ Саду, ѝ нѣ Богу ні Хрісту, дъ малілсі калісу.
Хучь шумять ѣму мули, ак гішпанскіѣ ѣшакѝ,
З агарянскай стърани, вон начьмі вавзят нѣ відіть.
Бог Нѣбескій – правіть, у прѣстолі, Синя взсѣдаїть,
Матря Божїя, гъспажа, прамеж тимя прідбѷваїть,
Ѝм канеш ѵсяди ѵсє відка, хучь нѣ нать та ім ѝ шибка.
Дух Свѣтой ат їх каг сходіть, за мірвой та іть нѣ ходіть.
Заганухі сей атвет, ѵсем хрѣщоним вемь спрідвеку:
Той нѣбескій пъкравітіль, людям в жисті настачітіль,
Пірід Го́спадам свіде́тіль, ангіл божий – свет-хъранітіль
Вон всѣди за намі ходіть, з наз бѣлтей сваїх нѣ сво́діть.
– Хучь настачіл ти атвет, ѐта ж вигадкѝ, заметь.
Той папоѵ напрах падлогу, от нѣма ж навоѵсі Богу.
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Тай іть нѣ зріл ѣво нѣхтой – ні рѣпа́ніц, ні суцкой!
Стал бѷть ѝ ангілаѵ нѣма, ѝ рахунка ні вѣрна.
– Каг нѣ зріл!? От ликавая жѣрдіна, стаяросъва дуринда!
– Дъ от те хрест! – Прісабурілсі залїян ѝ зъгърдичя́л:
– Вана тай задурна нѣ нать – къзачюрку ръзмірять,
– Камунічіскі навуки – надить крепка ж навучать!
Кніжку наумну висми́кнул, шишка́рем-ат стръману́л.
– Глади́рь Карля маракуїть ѵ триндух агілскій буніть, –
Гъваріть яму вражжин – супаро́т нъ пъупаро́т:
– Каму нізмінъй гарод у светлиѣ будилїя свѣдє́ть!
Борза ижи́цу чѣтать – пишуть зеньки у злаби́,
Абвѣлечіва къ сумленїям – алатиріть багавнік:
– Ак нѣма жиш ноні Богу – ацтупісь, пъдай даро́гу!
Къзака пад зябри ѵзял – тай давай ѣво валтузіть.
Супроті ѣво́най шку́ри – шабля на́враді жищіни.
Вѣліканіща грѣбтаїть – душу вибаркнуть з ѣво.
– Брешить ѵсє, ѵ табе Анчіхріст – акаянная людо́!
Къзачєк та изгілілсі – в єм налез пъдатнъй надаѵ.
– Анчібел тѣбе пазичь! – но таперь т ужо дѣржись!
Аглаед аб земь гінулсі, стал тѣкать дъ наѵзнак лєг.
– Екай ти братка вілюгай – праџука́л тах сазнавай!
Ахмарнул вон вѣлікана – акарачь шѣйтан уселсі
Бєг в ахлюпь на єм вѣрхі – дъ ѵ дѷбкѝ бѣрєть, ѵ дѷбкѝ,
Пъднару́нџиваїть нагайкяй, дурам правдаїть трускі.
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Каг патла та ухватіл – дъ зачял башку мусатіть…
Шаблю на́гъла висмикнул – по́там го́кнул, раз, ѝщо.
Двачі вдаріл вон з пътягам – ръзхліпа́лсі надалба́!
В аскалєпки ръзлѣтелсі – ши́рай ба́чман музлана́.
– Укаро́т, – шуміть хамлот, – та пущай прідєть ухлай,
Бъгатейна нѣ вазьмєть – гольнай свет пъкарабнєть.
Ръззявіл хайло в уруб – ръзвѣзло крижом па свету:
Гало́душкѝ дъ хмил умертїя – гористь мірву абѣрєть.
Каг вѣрталсі казак ѵ станіцу – в ро́днъй курень пъжилой,
Стаїть хата пъхітно, за калігай нікаво, сівѣрко́ ѵ душе ѣво́:
Нѣ гарять агні в ако́нцах – нъ базу «масквічь» гуляїть,
Нѣ стрѣчяїть там ні хтой – тай каня нѣ прівѣчяїть.
Пънад берігам крутим – думу горшѣю гадуіть:
– Чі сена кло́к – чі віли ѵ бо́к, чі ждать каг волк.
На карше́ сѣдіть карга́ тай каравіта гъварїя:
– Я ѵcе жданіки пъѝла – нѣ відать табе навїя.
Каг жалєнка т пънѣсла, тай ѵ скарях изнѣмагла
Ат хварби той смерть ѣє узя́ла, Богу душу аддала.
Дъ кума васпріняла́, дщерь Мѣрку́ла, у дѣті́ща узяла́.
Нъ пагості схаранілі, память ѵ церкві исплатілі.
– Игде жѣ наши къзакѝ? Кубѷть ѵ плавні – пъхаваліся вані?
Пріманул Мѣркул канягу дъ пабєг за чічѣри,
чіріз балкі ѵ куширі
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Нъ станішниѣ улежи, пряма в займіща данскіѣ,
зъ яри у заплаѵкѝ.
Конік блага на́дълбнім стаїть, а казак акругі бе́з спѣху глѣдіть.
Птахі десь песьняк виводють во-тах-тъ-во, дъ нѣ відка нікаво,
Дъ у глибі ѵ паутіні сом сідіть, дъ аттѐль нъ Мѣркула глѣдіть
Нъ вѣшѣла́х ні ѝлим хітаїтца, дъ ні спетая тарань тъ вялітца,
Дъ на релях дѣтва кълихаїтца, седьмѣри убратих тіпіляїтца.
Мъладиѣ кугаря ні играютца,
а пъд ветір з Маскви матиляютца.
Утут дедушка идєть нівішной, парнішоначік вѣдєть пръвадной
А вон байдик пъкладал перьд сабой,
дъ в рилей загудал ръзрѣзной.
Зъстрадал пѣсняка гъласной, ай гудьма гудіть канєк калѣшной:
– Ѵ стольнъм граді новай царь –
самъзваннъй гасударь, ѵ Крѣмѣнной
Ампіратор ліхадеїѵ – Мітраѳан Кулібѣрдеїѵ,
съ Марінкай-ат жѣной.
Ахрїянской вон пароди, анчібелъвой пріроди,
дъ луда́нъй каг гліста.
Спад царєвъва вѣнца,
виглѣдают̃ь у паршивца два камолих шишака.
Абьявілсі ѵ Крѣмѣнной злобный карла Шѣбалдай,
кралавецкій наказной.
Вон ѵ кубганіщи сваєм, глузди гаїть зъ глуздом,
пріміряя грех з Хрістом.
Пакізечіть вон грѣбтаїть музлана,
пъдряділсі настачять гамніща.
Абмішуріть вон жѣлаїть ѵсе ѣзици дъ края –
ѵсє для батюшкі царя.
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Ѵсє прахвалу па руке, дуралому ѝ люде – Шѣбалдаю булинде.
Ис мужицкаву сіпїя дъ паттинъва нахала нъгандобіл варначїя.
Ис кізешнъва кїя дъ бірєзъва дрѣколїя нъмастиріл сълдатїя.
Ѵсе па чіну ѣнірали-ватамани,
дъ па званїю радавиѣ ѵсє кнѣзїя.
Ѵся адєжа в ѐпалетах-пугана́х, дъ муда́лі нъ грудя́х.
Спад трухменскъва халата випірают̃ь гімнастєркѝ.
В газирях іх папіроскѝ, па валчяткі в халяванкі,
На нагах лаптя ис кожи, дъ жандармкѝ нъ башках.
Скарабчілі нагародци везь Прісуд да ліхалетїю бѣз чісла.
Бізуряд па ѵсем станіцам – біззаконна дужитца мірва.
Ат наброда зъстѣнала Въйскавая-ат зѣмля,
Азѣлел Хапєр ат Яду, прудкі скрозь Вѣдьмедіци стаять.
Замѣлел ѝ памутілсі Тихой Дон таперь вавзят.
А ѝ серца буйная зъхаділася, а ѝ мисля у Мѣркула зъраділася,
– Надить Прісуд нъ врага спадимать,
дъ Дѣдо́ѵшину-Радіну ат хамлотїя рѣтавать.
Виѣжжал вон нъ барзом данчяке,
станавил бандѐру у стрѣмяне,
А ѝ шѐмітам вѣрхі пабєг,
пъдимать ѵсю мірву нъ вѣлікій спалох!
От ѝ сказки укаро́т, сказка – лжа, та в єй – журба,
Ѵсем кужатъм ѵ том натачка – паваженїя ѝ жальба.
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Бублѣєѵ Вѣсщіслаѵ Мікалаївїчь
Коръткая біаграѳїя
Раділсі 1 помѷга 1970 годі
у горъді Нъвакузнецк.
Ватец – Бублѣєѵ Мікалай
Ѝванъвїчь – данской казак ст.
Вєшѣнскай, хутъру Малахъва,
Бокъѵскава юрту (Верьхній
Дон). Матря – БублѣєваПапова (Чѣкуліна) Людміла
Віталїивна – ражачка горъду
Барнаулу, Алтайскъва краю,
Бійскай казачѣй лінїи.
У Вѣсщіслава есь трі
сѣстри: Нѐллі Мікалаївна,
1968 г.н.; Ѣлена Мікалаївна,
1978 г.н.; Татїяна Мікалаївна,
1998 г.н.
Да 1975 лети сѣмея Бублѣєвих бѷтнавалі у горъду
Рубцоѵску. У 1975 лету самой
Бублѣєвих рѣшил вернуцца нъ Радіну, ѵ хутър Малахъѵ.
Тама Вѣсщіслаѵ Мікалаївїчь вивѣршил асьмігадішнюю хутърскую
вучіліщу. Пасле ѝщо два года ѝзвучялсі у Бокаѵскай сірєдъшнай
вучіліщі. Пъ вивѣршенїи «дісятілеткі» у другой ден ат вичіслінъва
ѣкзаміна, майнул у горъд Чѣлябінск, ѝгде паступілсі нъ ѳакультет
канструхтъра двігуноѵ у Чѣлябінскѝй палітех. Асѣнїю, у 1988 году взят
бѷл ламать службіцу. Съ 1988-й па 1990 лету служил в ракетних вайсках
стратѣгічіскъва наказу (РВСН) на Україні в Адесскам ваеннъм округі. Па
вивѣрщенїи пірѣмени вернулсі на Прісуд, ѝгде ахтівна ѵтучілсі в спиткѝ
народнъва розуму.
Коръткїя стіхіря Вѣсщіслав Мікалаївічь пачял скріжать ѝщо ѵ
Савецкай Армїи. Ѣво віршні, такїя каг:
«Не тратим время мы впустую!
Армейский опыт зарабатываем!
Круглое кантуем,
Квадратное перекатываем...»,
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убєглі в народ. За теї віршні дъ антісавецую деїтільнасть ѝ пръпаганду
Ѣванглїи рядавой Бублѣєѵ атлучєн бѷл ат устаноѵкі баѣвих ракет дъ
густа сіживал на гауптвахті. А ѝ тути, ѝ пъ вазвращенїи дамонь, ѣво
стіхірям, зъ антісавецкасть, ходу нѣ давалі.
Учяснъй пірьвих Кругоѵ (Спасенїи Дону дъ ѝнакіх). Учяснъй
Парамонъѵскава сіденїи, пікетъѵ супраті Валгадонскай АЀС. Учяснъй
ахотнік зъ Рѣспубліку Сѣрпску́ю, чо у Боснїи (Скѣланійскѝй баталїон
ВРС, Вишиграцкая брігада ВРС).
Тама Вѣсщіслав признакомілсі съ Ундъравим Канстантінам –
спалнітілім дъ канпазітъръм. Пакаміст пѣснякѝ Ундърава: «Ѐхма! Лета
ні зѣма!», «Левъй беріг Дону» дъ ѝнакїя галасілі па Дѣржави Кіркоръѵ
дъ Шуѳутінскѝй, Канстантін зъбаранял Р.С. съ пулѣмєтъм у руцѐх, дъ
бѷл тама ранѣтий. Он ѝ дал ходу стіхірям Вѣсщіслава. Падмагнул таму
вустроїцца журналюгай (соп. коръм) у ѐжинѣдельнік «Пріазоѵскъй
край». Ѐнта дало Бублѣєву багата хісту у скріжанїи. Альніш ѐнта дела,
съ журналюшиствай, нѣ мѣшала Вѣсщіславу рабіть ѝ къвалєм дъ
качігаръм у калхозі, дъ, пасле, ѝщо раз майнуть за рубѣжи.
Тама добрѣ ѝзвучілсі сѣрьпскому гутъру. Делал пірѣклади съ
сѣрьпсковъ на рускай длі «Русского дома в Белграде». Чюткя учяснъй
Косъѵскіх страплей у мѣстечкі Дрѐнніца 1998 лети (за чо пасле
наскріжал стіхірь «Раїни»). Бѷвал ранѣтъй. За теї дели ѝмеїть мѣдаль
«Ратнік» № 0064, дъ мѣдаль «Ветерану войны на Балканах» – съ мецямі
за № 0087.
Нъблукамши пъ сьвету, Вѣсщіслав вернулсі у роднъй хутър, ѝгде
бізвилазна прасідел дьве лети. Тама вані съ супружніцай Бублѣєвай
(Сѣмєнъвай – нізавовъ заводу ст. Алѣксандъраѵскай) роділі третіва
дѣтінішку – Лѣзавету. Ѵсѣво, наноні, у Вѣсщіслава трі дітя: Анастасїя –
1992 лети, Ѝлїя –1994 лети дъ Лѣзавета – 2000 лети.
Съпраті жи ужо у 2000 лету Вѣсщіслав бѷл пазват станішнъм
Атаманъм на аѳіцерскую должнъсть у руестру ст. Бокъѵскай.
Пратинямши дьве лети у руестри Вѣсщіслав ѵтяміл чо: «З ѐнтава рая̀ ні
будїть ні...чѣво!». Дъ майнул нъ гърада рабіть у ѳірму къвалєм.
У маѣтку 7 чісла 2013 лети вон вивѣршил наскріжанїя раману «Ронин,
танго и война», акой, съ помъчїю природнъва къзака – праѳессъра
Тѣмірєва А.П. бѷл ѝздат у Навъчѣркасскъм ѝздатільсті ѵ 2014 годі.
Тіраж ѵ 50 ѐхз. Бублѣєѵ раздал знакомцам. Пасле раман взят длі пѣчяті
Масквой дъ разъшєлсі пъ сьвету.
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У 2017 лету Вѣсщіслав Бублѣєѵ прісланілсі да пісьмєннъва гутару,
акой пъдвѣргалсі нацмешкам дажить ѝ съ старани ѝнакіх къзакох.
У 2019 лету ѝм вивѣршин самавучнік «Суцкіѣ ази» – 12 заправ гутара.
Наноні Вѣсщіслав Мікалаївїчь скріжаїть толькі на гутарі.
Ім вивѣршина павітка «Атамансѝй сѣкрет» – пірідгісторїя рамана
«Ронин, танго и война».
Вивѣршин старвічіскій раман «Лютая серца Ѣсміни».
Бублѣєѵ вадін ѝс зачінщикаѵ мущинскай жалємнай пїитікі, ѝгде есь
можнасть пъказать ѝ другой бок казачѣва бѷтнаванїя.
Пасле 18 лѣтоѵ бардажинїя пъ гърадах, аѵтър вѣртаїтца да хутърской
жисті, ѝгде ѝ далѣ мадеїть спадимать природнъю казачїю културу.

################## Сабейнъя стіхіря ##################
***
(Прісвѣченїя Крюкавай Ольгі Мікалаївни)

Я бѷтнуюсі пашті на нєбі,
З нєбі снег на земь вон падаїть,
Я дамно съ табою нѣ бѷл...
Снег мѣне ужо ні радъваїть...
А нєба празна, нєба гудка,
В нєбі тожить толькі снег,
З нєби снег лѣтіть ѵ правулкі,
Зъѳуряї ѵсє дъ ѵсех.
Дъ здула, стаїла, стѣкло,
Тая тѣпло, ѝгде бѷлі ми...
Толькі паміть, каг то скло,
Рѣтаваїть ат зіми...
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Взгадаю я
(Прісвѣченїя той, чо грядєть)

Кади наз загають у аклопі,
в батмак.
Кади я, кубѷть, ѝзайду ужо заѵтріва,
Взгадаю я ѵпірєт бѷло каг,
Взгадаю за бѣкон на заѵтрік...
Взгадаю за загіби ѣє Ѣлані,
шѣлка ѣє тели,
Ѣє спень засінь дъ, у спені,
жалічкі осмѣх.
Я стану ідіть на рага смела,
Па багнах зибайлістъх
Бадай ба хучь дъ ні ѵпросих.
Я ведаю чо ні андіннъву дьню
жисті міра
Ні згубіл, бъ вот вано, праздна,
Дъ бѷл самой у благіх бажанїях,
Не! Ні чюралсі пїару я,
нідюжашнъй да піру.
Люби бѷлі міне з єй лікаванїя!..
Я спадимусі в напашку,
кади надить здюжу,
Я спадимуся в напашку за ѣє,
родную, душу!
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Спадимуся бѣз спешкі, на: «ша!»
Пъ над бруствѣрах нєби вечниѣ!
Нету одъру в міне!
На дваєх ѣдіннъя в наз душа!
Богъм венчінная!

***
(Прісвѣченїя Алѣкъсандрі Павлавні)

Спачівай, радная, тіха атлѣта́я,
Ат мірку нізбимшихся надєж,
Зъ табою белъм шлейхъм тають,
Скінутиѣ пєришкѝ адєж.
Загіля́їш ти зъ акїяни,
Тами ѵсѣди, ѵсѣди сьвѣтло!
В дальнїя, нѣзнамиѣ он стърани,
Ѝгде уютна, мірна дъ тѣпло!
Тах ѝ птіси, па вѣленїю Бога,
Атклікаясь ѵ перїях сірѣбром,
Ночѣй правють луннъю дарогай,
Зъ душевним тянутца тѣплом.
Я табой любуюсь бѣз пѣчялі,
Нѣ журіся зъ то чѣво уж нет!
Знаїш? Есь ѝщо нѣзнамиѣ те далі,
Дъ лущістъй, чістай Божий сьвет!
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Атаманская журба
(Къзакам сотніка Максáя прісвячяїтца)

Шиналєм зальним хмара нєбу укрила,
Я ѝз паміті тваєй витѣкаю вадой,
Ти сѣбе нѣ журі, чо мѣне прізабѷла,
Дъ ѝ я прізабѷл дарогу дамонь...
Прібас (српск.):
Христе Боже распети и свети,
Српска земља кроз облаке лети.
Лети преко небеских висина,
Крила су јој Морава и Дрина.
Бѷлі благі нам зорі, де тала у Дону,
Де, бѷвала, да засіні зарѣвалі з табой.
Ѝ бунела турлушка, нъд вадой у прагону
Дъ утѣкала журба у сон развідной.
Прібас…
А тапері, міне маруха штурмъвая – вѣнтоѵка.
Нъмѣтаю ѣє я патронаѵ рудїєм.
Ѵ сонцасяд з єй, навична, сналоѵка,
На Џанкічі, в засідку, майнєм.
Прібас…
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Дъ каг сам я, мастом паїшлі на дела,
Їх кідала па свету стѣпавим кавилєм,
Дъ ѝ ской їх умертїя хлінком прижалела
Ѝ нъстарчіла вешку Хрѣстовим дибїєм...
Прібас…
Ѝ, кубѷть ми напрах, за слабоду рубіліся?
Наши души жалєванни ліш стѣпняком.
Пъ над магілкамі чібіси долга кружиліся,
А, астатнїя вона, та дея за каржїєм?
Прібас…
Нѣ напрах за слабоду ми біліся!
Ми за паміть, за пращураѵ паїшлі на бой,
Ѝ, з чюжбіннай слабодаю, ми занасіліся,
А, слабода, вана нікада нѣ бѷваїть чюжой.
Прібас…

Раїни
V праємах ваго́на, спора, раїни
Скрай шляху лѣтять ат нѣро́днай країни,
У шѣптарскім ваго́ні бѷтнуїть мірва,
А я зътаїлсі ѝ жиѵ тай лѣдва́!
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Настирна аб рельс цикатя́ть абада:
Табе нѣ убечь, мол, ат нас нікада!
А я за раїнамі след утѣкаю,
Раїни ак вешки казачіва раю!
Чѣвой бълабо́ніть мірва меж сабой?
А я утика́ю пад дихам прабой...
Чѣрвоніть прабой, ак каза́чій лампас…
Г старо́нкі радной міне ба сичяс!
Агня́нку ба душнаю ѵ Чіру астудіть...
Раїни, да ліба міне уж нѣ жить?
В зе́пу папіріч, нъ пару́ славо́ѵ.
Мама́не скріжал, мол, жиѵ дъ здаро́ѵ,
Адін я, раїни, си́на ѣє,
Кубѷть нѣ ѝдіть уж міне на жнѣвїо,
Кубѷть стригунка пад узци нѣ дѣржаті.
Раїны, раїны, бѣгітѣ да маті,
Нѣхай ба замо́ліла Бога аб си́ні,
Кой гініть у нѣро́днай, нѣлюбай країні,
Накой тах чѣрвоніть на белі адєжи?
Я жить жѣ жѣлаю, ѝгде жѣ надєжа?..
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Замстілася vcє – я трохи кiмарiл,
Ѝ ститнай мжiчкай спень душу захмарiл,
Ужо́ пѣтна́цътай мінулъй гадо́к.
Нади, нъскаря́х, брал у ка́си квіток.
Ѝ сизнава жалічки – раїни лѣтять,
Ѵпірєт, каг бѷло, абада́ стукатя́ть.
За о́кнамі спо́ра мѣлькають країни,
Ужо ѝ на песіках мейних, сѣдіни.
Далдо́ніть сусед аб сваєм бѣз умо́лку,
Чѣвой-тъ жалкую зъ сабе́йну старо́нку,
«Лѣтіть скажѣняка», – шопчу суседу, –
Я к си́не от но́нѣ з харчішкамі еду!
Прізвалі синка́!». Ѝ заскаліл сусед:
«Да, чо́бъ вон службу ламал бъ бѣз бед!
Чѣво ж тий? Патронькi? Нукъсѣ дей!
За сину па полнай! Чѣвой там, налей!».
Ѝ жисть каг састаѵ рядо́вна бѣгіть
Ѝ род мой за синкай! Эх! Маті ѣтіть!
Кубѷть ѝ жизня ръзрахма́нная штука!
От дасть толькі Бог, даживу да унукаѵ!
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***
Слажилі наз съ гісторїи?!
Не! Нету ѝзвѣденїи къзакам!
Гуляїм ѝ да ноні!
Дъ ноні, в ѐнтай ѐрі,
Рвалі ми зябри бусурман,
Зъ нашу, ѝстінскую веру.
Бѷлі тѣрністи нама вѣрсти,
Нѣхай нѣ брешуть зъ забави,
Кади казачїя хрѣсти
Стаять па свету
Добрѣй славай!
Вані нама указують путь!
Вані да волі наз вѣдуть!

#################### Пірѣклади #####################
Ѐдуард Асадъѵ
***
Пабаска есь, чо з жалѣй па душе
Васкрозь ѵсє рай, кубѷть, ѝ у шалаше!
Дъ той байгушнай рай, чі трохі, ліба ѵсю дарогу?
За то ѵ пабаскі, ні гугу ѝ ні ей Богу!
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***
Бзикаю ат мужа! Зъгалдела!
Дъ згутарь жѣ, дочя, ат чѣво?
Вон тѣран! Грѣбтіть, чоба я ела,
То, чо я варначю длі нѣво!
***
Живітѣ долга, праведна ви живітѣ,
Бурунясь сьвет г събратству съпрічясть.
Ѝ ніакой ат ѣзикоѵ ви нѣ хулітѣ,
Блюдя на скелі сабейнаю ви масть.
***
Адін за ѵсех ѝ ѵсе за ваднаво,
то речь лѣхко, а ежлі пъразбірацца,
тах ваднаму нѣ разървацца.
Тади каг ѵсем, зъ ваднаво падїяцца,
ѝ стоїть то ліш-ліш чо нічѣво.
***
Умертїя нѣ в мочь людїєѵ ръзлучіть навек.
Ѝ зъхлопнуть за ѝмѣ дьверьцу.
Разі можить утіть лібъй чілек,
Кади вон аставаїтца у серцу?!
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Ѣвгеній Ѣѵтушенка

Казня Стенькі Разіна
(аскрєтък ѝс паѐми)

Ѝ пат скаѵч стрѣлецкіх жон,
пат плюдкѝ съ ѵсех старон,
нъ расхрістаннай тѣлегі
плил
в рубахі белай
єн.
Вон мулал,
нѣ утіралсі,
весь аплюдутъй ардой,
толькі горькі ахмилялсі,
ахмилялсі над сабой:
«Стенькя, Стенькя,
ти каг гілка,
ѝзгубімшая лѣству.
Каг на Москви дюжил взїехъть!
От ѝ взїехъл ти в Маскву...
Ладнить,
плюйтѣ,
плюйтѣ,
плюйтѣ...
Ѵсє жи радъсть зъдарма.
Ви ѵсѣди плюєтѣ людїя,
ѵ тех , хтой схочіт вама дабра.
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А дабра міне грѣбтелъсь,
на Шахъѵскѝх нъ баках.
Ѝ тади, кади лѣтелась
панад Волгай нъ струга̀х!
Чо я ведал?
Ѵ бельтіх нужи,
шаблю,
парус,
дъ сѣдло...
Я бѷл ѵ суцкасті нѣдюжий...
Дажно ѐнтім ні свѣзло?
Дїак мі біл з пътягъм в зубїя,
пригутарівал рѣтіѵ:
«Съпраті міра удумал!
Буїш знать, каг супратіѵ!».
Я барілсі,
бельть нѣ бгал я.
Кравєй хиркаї в атвет:
«Супратіѵ баярстви –
пра, тах.
Съпраті мірви жѣ
– Не!».
Ат сѣбе ні аччюрюсі,
изабрах сабе удел.
Пірід вамі, людїє, вінюся,
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дъ нѣ ѵ том, чо дїяк хател.
Гълава мая павінна.
Зрю,
Сѣбе я убівось.
Я бѷл ѵпроті –
ѵпалавіну,
надъть бѷло бъ
васкрозь.
Не,
ні тем, міра, я грешън,
чо баяр нъ вежах вешъл.
Грешън я в глазїях сваїх,
теїм, чо намаль вешал їх.
Грешън теїм, чо в мірі злобстви,
бѷл дабряк я, дураслей.
Теїм,
чо супірічь халопстви,
сам чюткя я бѷл халдей.
Грешън теїм: біцца думъл
за дабрячіва царя.
Нетуті царей дабрячіх
Стенькя,
гініш ти зъздря!».
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3 аскрєтък
СВѢТЄЛКА
(жонская старана)
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Глазіна Свѣтлана Валѣнтінъвна
Коръткая біаграѳїя
Раділася 5 ѳівраля 1977
году у горъді Вългаграді. Па
ватцу род ѝс ст. Галубінскай
2-въ Дансковъ округу. (В
1920-х гадах раскулачѣни
дъ сѣмея іх ат расстрелъѵ
утѣкла у гор. Царіцин.)
Матрін род – станіца
Добрінская
Хапєрскъва
округу, хутър Ѣгоръѵскѝй.
Бѷлі раскулачѣни, бѣжалі
на Україну. Толікі апасле
вайни вернуліся ѵ гор.
Урюпінск.
В Вългаграді Свѣтлана
вивѣршила вучіліщу дъ
Вългаграцкую
академїю
гасударскай служби. В 2015 годі, аставіѵ гърада, вернулася у хутър
Дурноѵскѝй Хапєрскъва округу. У Свѣтлани есь син Ѳєдър, 2008
году нъражденїи. На жалъсть вѣнец ѣє съ абруселъм патомствінікам
къзакох ѝзделалсі «тѣрновъм».
Свѣтлана Валѣнтінъвна самая спадимаїть синку, дъ вѣдєть
самъвласнасть у курѣню.
Гожая матря дъ самая ѝщо падмагаїть нашай мірве. Вадна, ѝс
нѣгустих, хто заѵсѣди стаяла зъ наши абнакѝ дъ збѣрягаїть іх длі
патомстви. Вана мастом делаїть ѵсѣво длі павратку казачїй мірви у
хутъра дъ станіци.
Ноні нама есь можнасть абзнакоміцца съ ѣє, жонскай, жалємнай
пїитікай.
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Сама...
Тѣперя я бажаю бѷть сама̀!
Вдаволь міне лукавих свіданък
Ѝ горю сваю випімши да дна,
Ужо нѣ схатю абіщанък.
Я болѣ нѣ верю слава̀м.
Чѣво міне да ваших спазна̀ній?
Ѵсє ѐнта я̀лка дъ дрям,
В ѝх страмнъсть срамнѝх жданкава̀ній.
Ви ѵсе прізабѷлі за масть.
Вам ѵсем бъ пастелічкю белу.
В аружїю взялі ви хвасть.
Брѣхнєй угажаїтѣ ѵ телу.
Слава̀, чо ні ѵ цену граша,
Мѣне нѣ замають уж болѣ.
Ѝдітѣ ви тепь, гъспада.
Г МІНЕ ТОЛЬКІ З БОГЪМ ДАРОГА!
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А хъласта́ ні самъй съгута́рщик
А хъласта́ ні самъй съгута́рщик.
З єй нѣ разделіш горю, радъсть дъ любоѵь.
Ѝ злая слова, чо зѣваїть малахтарщик,
Ужо нѣ троніть серцу, чо пабіта ѵ кровь.
Закрота дьверь, згарну́ти ѵсе чѣбу́ри,
Парожнїя кавнатка в брунџащѣй тѣмріве...
Мая душа, кубѷть, каг на чѷмбурі,
Вісіть нъ зъгатовлѣннъм табой хрѣсте.
Дъ спитка щастїя з трескъм шіркъну́лась.
Хтой вінават? Бог знаїть. Вон судїя.
Ѝ жаль аб гордъсть ѵ чіркѝ ръзгарнулась,
В бізнужнай бу́сар кінута Сѣмїя́.
Вана, ѵсѣво каг дрям ѝ гнєт, навага...
Ти зъ ѝє в базарнъй ден цани нѣ даш.
Тваєная маџяра нѣ здѣржамши пірѣвагі,
Ѝ жисть мая талкнулъсь аб мѣраш.
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Шапъвалава Ольга Вихтъравна
Коръткая біаграѳїя
Радилася 19 дѣкабъря 1982 г.
ѵ г. Пъвладарі. Па ватцу ис задонскіх къзакох. Ѵсю їхаву сѣмею
ѝщо ѵпірєт свѣлілі ламать службіцу у Пѣтрапавлаѵскѝй астражок. Сѣмея іх бѷла вѣлікая.
Самаї сабе стънавілі курѣня на
сібірях. Каг взгадиваїть Ольга
Віхтъравна ѝс разгутарък: «Прабабіку прадід привєз ѝс ѵсходу.
Самая рахманная красавішна
бѷла вана у станіци». Батькіна
матря тожить бѷла казачка. Вана
ѝ вазращівала дѣтінічку да чѣтирєх годікаѵ. Гутаріла з єй, згутарівала такіѣ славѣса, «...акіѣ
толькі къзакѝ знають». Батька жи
ѝграл добрѣ пѣснякѝ зъ къзакох.
Скріжал, каг многїя грілі, чо
каракулі, а ѐнта ѝ бѷлі пірьвиѣ
букѝ гутаріци казачїй».
Ольга займаїтца творчѣй деїтільнастїю съ 1996 году. Чьлен
Правъславнъва Саюзу бъгамазъѵ Расеї. Діплом НУИ: бъгамазшаръпіщик – пѣдагог. Діплом ПСГТУ: икънапіщик дъ гасударскѝй
діплом степіні бакалавр. Трі лети рабіла в РПУ па царковна-гістарічіскай
шаръпісі (манумѣнтальная шаръпісь). Пънавітіль святъсті. Ѝзвучялъся
дъ труділася ат дадельніка г вучѣніку съ 24 іулїю 2008 лети пъ 16
наемврїя 2021 лети. Учясная манумѣнтальнай пънавленїи прі храмі свят.
Мікалая у Паткапаях (Масква). Учясная міжѣзичних канѳѣренций у
Москві, Вѣлікъм Новъгоръді, ѝгде давала даклади, за чо самая пънавіла
лібъ сполніла дадільную делу икънапісі.
Ноні ми павінни вама явіть ѝ другую делу дадельнъсті Ольгі
Віхтъравни – єйниѣ стіхіря, акіѣ зичють дъ клічють делъть за раді
Тварца.
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Зажгі свѣчю
Скорбі свѣчю зажгі
Ѵ паміть ватцоѵ къзакоѵ.
Нѣхай калоткѝ тугі
Ат памітнай горі нет слоѵ.
Сіла казачѣй мірви
Ѵ сугласнасті з Богъм.
Сіла, маща любъві –
З зѣмлей дъ роднъм парогъм.
Ѵ скорьбіх ми пънѣсєм
Патерь дюжѣ многа.
Крикъм малітву споїм
Пірід образъм Бога.

Шляхі Гасподні ніспавѣдіми
Шляхі Гасподні ніспавѣдіми,
Магуть збечьсі дъ разбечьсі в мах.
Есь мах то призначяїть, ми любіми
Тварцом, хучь падък ѝ чілек.
Даруїть Бог мѣнути увлѣченій,
Сѣкунди скорбѣй дъ жалей,
Дъ атчіщяїть душу ат забвеній,
Набаніх ѵ сабейнай краве.
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Степ дъ леси
Степ дъ леси, каг аньтідор
Казачѣй забу́кнути кровїю.
Земь къзакоѵ, вера пращуръѵ, в укор
Зъ царя дамших жисть съ любовїю.
Вольнъй дух съ Хрѣстом,
Умертїя, лютъсть, ліхаванїя,
Скрозь скорбі, маліваясь малчѣком,
Панесть баля дъ ніжа́нїя.
Пъмятуїть казачїя міра:
Горя – гастінічкя з Раю.
Умертїя дъ жисть ім дана въ Хрѣсте,
Ат сталетніка да маловъ зная.
22.01.2021.

Душа-Хрістїянкя
Душа-Хрістїянкя
Малітвай лѣтаїть,
Душа-Хрістїянкя
Пса́лми ѝграїть.
Ѝща тіхой маліванїи,
Слава Хрѣсту бізпѣречь,
Съ сікутой вѣдя сражанїи,
Баглаї аборіть, иссѣчь.
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Чѣрниѣ різи
Чѣрниѣ різи кричять па міне,
Тіха клѣчея в жданкаванїи чясу.
Сизнава перід ѝконай стаю ѵ тішине,
Г Богу затворінна грѣхамі завеса.
Шлях пъкаянїя – путь атрѣченїя
Ата ѵсех стра́стіѵ, изъемших живїєм.
Крикъм прасю у Бога смѣренїя.
Бѣз благадаті душа тілѣшом.
12.02.2009.
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Давидова (Дудкіна) Маріна Васілїивна
Коръткая біаграѳїя
Маріна
Васілїивна
–
данская казачка па ватцоѵскай
веткі. Ражачка с. Петіна
Вароніжскай області, 26 маю
1975 г.р.
Съ 1982 па 1992 год
ѝзвучялася ѵ сірєдъшнай
вучіліщі. Съ 1996 году паступілася в Маскоѵскѝй Гасударскѝй Сациальний Унівѣрзітет
на ѳакультет «Социальная
работа», акой вивѣршила в
2001 году. Съ маю 2005 лети
взята ѵ ГУЗ «Вароніжская
абласная
псіхїатрїя»,
на
должнасть «Специалиста по
социальной работе».
Ѵ той жи ВВЗ-ї с маю 2007
па
2008
гада́
прашла
праѳісїанальную пірьпадгатоѵку па спѣциальнасті «Практическая
психология». Съ 2014–2015 гада ѝзвучялася па курзу «Клиническая
психология» на базі Варонішскай Гасударскай Мѣдіцинскай Академїи
ім. Бурденка. Съ 2014 да нонічѣ рабіть в КУЗ ВО «Вароніжскѝй
клінічіскѝй абласной псіханівралангічѣскѝй діспансѐр» на должнасті
мѣдіцинскѝй псіхолъг.
Съ супружнікам Давидовим Владімірам Ѝванъвїчям вазрасщівають
дваєх детък: Алѣксанъдра, 1999 году нъражденїи дъ Давидову Марїяну
Владіміравну, 2012 году нъражденїи.
Маріна Васілїивна явліваїть нама пїитіку, акую можна щітать
манумѣнтальнай дъ рахманна глибокай.
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Мой жалкій, волнъй Тіхій Дон
Мой жалкій, волнъй Тіхій Дон,
Ѝгде серцу маѣму́ Радємъй дом.
Бѷть можѣ в зъръслях чірємухі душістай,
Лібъ у атавах пъд расою сірѣбрістай.
Ѝгде куліга калъколікъв свѣтковних
В лузїях тваїх разлочіх займічни́х,
Тама ѝгде тѣкуть тваї лунєвиѣ вади,
Ѝгде душа слабодна заѵсѣди.
Тваєвъй бок ръзлогій тама размиѵ –
Над брекітъм ръзложилсі Урив,
Ѝгде децтва бѣз заботнъя зъгоїлась.
Сірєд друsеѵ в єм бѷло тах відна́.
Зіма тама sинчі дъ чюдней,
А летачкя жарчей…
Дъ аль в дѣцтве магєть лібъ бѷть інака?
Тама памѣтнік гѣроям нъ гаре.
Над гладїю вод тваїх ѵ празрачнай тішине,
А вечірами інда репіл ѵ гору.
Казачїи песні ва́діть палілісіь.
Дъ ѵсє радноя нєба дъ зѣмля.
Пашѣніца, валашковиѣ паля.
Дъ ка́лъкил цѣрковнъй в ранній чяс,
Даносіть sинъм благадать да наз.
Мой жалкій, вольнай Тіхій Дон.
Ти серцу маѣму́ радємай дом!
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Крим
Я снові ѵ Крим, даліну сказък,
На южнъй бок той паспѣшу.
Тама моря, сонца буруннась красък,
Я жданкаванїим двашу.
Тама Кіпаріси вікавиѣ,
Дъ сонци сказъчний ѵасход меж Адалар.
А ѵ серци радъсть дъ бізумнъй ураган.
Ѝ спадимаяся тама ѵсѣди да сьвету я.
Чобъ в ранній чяс пачюять волн прібой.
О, Крим, ти столькѣ бѷл взиграт пїитамі!
Бѣжу я снові, чобъ увідіцца съ табой.
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Пъд дакон нашинскъва збірніка, грѣптітца згутаріть жалємаму
чѣтатілю, чєба вон нѣ суділ дюжа сувора за нашинскїя агрешкѝ, коїх тута
магєть бѷть мастом. Ми толькі зачінаїм енту дею, толькі ѝзвучяїмсі
скріжать дъ чѣтать нъ пісьмєннъм гутарі пъ сабейнъй гутаріци. Ентай
шлях магєть бѷть скрутним, ну кажний шлях заѵсѣди зачінаїтца з
перьвай ѝздоли. Те, хто пъбѣгуть за намі, будуть вумнея дъ луччея ат наз.
Вані вивѣтють нашинскїя агрешкѝ, дъ зъпрастять наз, дъ наскріжають
рахманниѣ віршні, наскріжають ѵсѣво мастом.
А нонѣ, зъпрастітѣ ви наз зарадь...
Издатільскїй гурт «Данской гутар»
СУПРІЧНІКАМ
Я – пїит-самъстійнік. Нѣ пухтісь,

ВРАГАМ
Я – поэт-самостийник. Не хмурьтесь,

Нѣ страхаюсі я прищурѣнних глаз...

Не боюсь я прищуренных глаз...

Пріжалейтѣ ви нас къзакамі,

Полюбите вы нас казаками,

«Къзачка́мі» жалелі ви наз!

«Казачками» любили вы нас!

Ви нѣ цоби. Здряшнъя злоба,

Вы не правы. Напрасная злоба,

Дух нѣ терпліть цѣпкоѵ лібъ плен!

Дух не терпит ни цепи, ни плен!

Нѣ пайдєть нама, лицарям волі,

Не пристало нам, рыцарям воли,

Гладїятърства рускіх арен.

Гладиаторство русских арен.

Ви нѣ цоби. Ми в наших грѣбтанїях

Вы не правы. Мы в наших желаниях

Воѵсі намаль ат Бога хатім:

Вовсе мало от Бога хотим:

Бѣз указкі, пана дъ позвігу

Без указки, и пана, и окрика

Бѷтнавать казачім Прісудъм сваїм.

Жить казачьим Присудом своим.

От ѝ ѵсє! Дазвольтѣ аткла́ніцца.

Вот и всё! Разрешите откланяться.

Чѣво ѝздеїш – удумалі ми

Что поделать – надумали мы

Аччюрацца несть вама криленїя

Отказаться нести охранение

Нъ задворках расейскай тюрми.

В подворотне российской тюрьмы.

(Павло Сѣргеїчь Палякоѵ)

(Павел Сергеевич Поляков)

Пірѣклад В.М. Бублѣєва
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