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чыгуначнага вакзала недалѐка. Шчаслівай дарогі, паважаныя госці, будзем рады 

сустрэцца з вамі яшчэ, бо расказваць пра наш унікальны горад можна бясконца. 

Такім чынам, мы даследавалі мясціны горада Віцебска, непасрэдна 

звязаныя з імѐнамі беларускіх пісьменнікаў і паэтаў. На гэтай аснове склалі 

турыстычны маршрут з кароткімі каментарыямі да яго. 

Работа мае вялікае практычнае і выхаваўчае значэнне, спрыяе 

пашырэнню кругагляду моладзі,выхоўвае любоў да роднай зямлі і культуры. 
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У міжкультурных камунікацыях літаратура, як нішто іншае, адыгрывае 

вядучую ролю, асабліва калі гаворка вядзецца пра дасягненні ў мастацкай 

сферы жыцця роднасных, культурна блізкіх адзін да аднаго народаў. 

Пісьменнасць і літаратура першазначныя для ўсѐй нацыянальнай спадчыны на 

шляху ад самай старажытнасці да найноўшага часу. На ўсім вялікім шляху 

эвалюцыі пісьменства ў цэлым і літаратуры ў прыватнасці з‘явілася не адно 

пакаленне паэтаў і пісьменнікаў, якія сваѐй творчасцю спрыялі гэтай самай 

эвалюцыі і развіццю літаратуры. З маленства ў кожнага жыхара краіны 

з‘яўляюцца на слыху і назаўсѐды застаюцца імѐны класікаў. У Беларусі гэта, 

бясспрэчна, песняры Янка Купала і Якуб Колас. У суседняй Украіне самым 

знакамітым застаецца Тарас Шаўчэнка. 
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Чалавеку, які бярэ на сябе адказнасць перакладу паўнавартаснага твора 

мастацтва, важна ўлічваць не толькі нацыянальныя асаблівасці краіны, з якой 

паходзіць аўтар апавядання, паэмы ці іншага мастацкага твора, але і асабістую 

гісторыю аўтара, якога ѐн перакладае. Так, дзед Тараса Шаўчэнкі Іван сваімі 

аповесцямі пра «тую славу казачую» заклаў у галаву свайго ўнука пачуццѐ 

асабістай годнасці, прагі да волелюбівасці і агіды да прыгнѐту. Тулянні па 

чужых людзях, парабкаванні, пакаранні розгамі, прыніжэнні і здзекі надта рэзка 

выявілі такія ўласцівасці яго характару — «по врожденной мне продерзости 

характера» — як непакорнасць, упартасць, нястрымная цяга да свабоды, 

бунтарства, пратэст супраць гвалту [1, c. 619]. Гэты шлях і выпрацаваны гадамі 

характар знайшлі сваѐ адлюстраванне ўжо ў першых творах мастака слова. Так, 

паэтычным уступам да знакамітага «Кабзара» (1840) быў верш «Думи мої, думи 

мої».  

Ранняя паэзія Тараса Шаўчэнкі адной з першых стала аб‘ектам перакладу 

на беларускую мову. Так, можам знайсці пераклад Янкі Купалы, які ў 

беларускім варыянце мае больш экспрэсіўную назву «Ой, вы, думы мае, 

думы!». Першыслупок ў зыходным і перакладным варыянтах выглядае 

наступным чынам: 

Думи мої, думи мої,  

Лихо мені з вами!  

Нащо стали на папері  

Сумними рядами?..  

Чом вас вітер не розвіяв  

В степу, як пилину?  

Чом вас лихо не приспало,  

Як свою дитину?.. 

Ой вы, думы, мае думы, 

Цяжанька мне з вамі! 

Нашто сталі на паперы 

Сумнымі радкамі?.. 

Што вас вецер не развеяў 

У стэпу да астатку? 

Што вас гора не прыспала, 

Як сваѐ дзіцятка?.. 

«Не перабольшваючы, скажу, што Украіна была для Янкі Купалы як бы 

другой радзімай»,— пісаў у артыкуле «Янка Купала» ў 1947 г. Максім Рыльскі. 

Купалаўскія пераклады з Шаўчэнкі былі першымі ў Беларусі, яны праклалі 

своеасаблівы шлях ад творчасці Кабзара да беларускага чытача. [2]. Верш 

«Пажоўкнуў ліст, прыгаслі вочы» з‘яўляецца перакладам шаўчэнкаўскага твора 

«Минають дні, минають ночі», напісанага 21 снежня 1845 г.  

У 1910 годзе газета «Наша ніва» надрукавала ўрывак з паэмы «І мѐртвым, 

і жывым, і ненароджаным землякам маім на Украіне і не на Украіне маѐ 

сяброўскае пасланне» ў перакладзе Алеся Гурло. У арыгінале паэма мае ана-

лагічную назву «І мертвим, і живим, і ненародженним землякам моїм в Україні 

і не в Україні моє дружнєє посланіє». Але больш шырока вядомы пераклад 

беларускага пісьменніка, паэта, сатырыка, драматурга Кандрата Крапівы: 

І смеркає, і світає, 

День божий минає, 

І знову люд потомлений, 

І все спочиває. 

І змяркае, і світае, 

Дзень божы мінае, 

Зноў і стомленыя людзі, 

І ўсѐ спачывае. 

Паэт звяртаецца да сваіх землякоў, заклікаючы іх да барацьбы і духоўнага 

адраджэння. Шаўчэнка з іроніяй ставіцца да многіх тагачасных рэалій Украіны, 

напрыклад, да адсутнасці этнічнага самавызначэння ўкраінцаў, якія, нягледзячы 
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на гэта, спрабуюць прытрымлівацца прагрэсіўных грамадска-палітычных 

поглядаў славянскага народа. У гэтых адносінах Кандрат Крапіва, які з‘яўляўся 

сатырыкам, як ніхто іншы падыходзіць на ролю перакладчыка. 

У 1911 годзе ў віленскім выдавецтве «Палачанін» у перакладзе Фларыяна 

Чарнышэвіча пад рэдакцыяй Купалы выходзіць паэма «Кацярына» — 

кранальны аповед пра трагічны лѐс украінскай дзяўчыны, якую зганьбіў 

маскоўскі афіцэр. У развіцці падзей гэты ліра-эпічны твор адрозніваецца 

высокай драматычнай напружанасцю: 

Полюбила молодого, 

В садочок ходила, 

Поки себе, свою долю 

Там занапастила. 

Палюбіла маладога, 

Ў садочак хадзіла, 

Пакуль сябе, сваю долю 

Там не загубіла. 

Перакладзены Фларыянам Чарнышэвічам верш«Тече вода в синє море» 

(«Цячэ вада ў сіняе мора») быў таксама надрукаваны ў газеце «Наша Ніва» 

ў 1910 годзе. 

У 1918 годзе пасля вяртання з Сібіры пераклад паэмы «Каўказ» друкуе 

Алесь Гарун. У творы «Каўказ», які спалучае жанравыя прыметы лірычна-

сатырычнай паэмы, палітычнай медытацыі і гераічнай оды, Шаўчэнка 

з сарказмам выступіў супраць прыгнятальнай палітыкі царскай Расіі і заклікаў 

прыгнечаныя народы да рэвалюцыйнай барацьбы. Гэта паэма Шаўчэнкі аказала 

значны ўплыў на развіццѐ самасвядомасці не толькі ва Украіне: 

За горами гори, хмарою повиті, 

Засіяні горем, кровію политі. 

Споконвіку Прометея 

Там орел карає, 

Що день божий добрі ребра 

Й сеце розбиває. 

За гарамі горы, хмараю спавіты, 

Засеяны горам, крывѐю паліты! 

Спакон веку Праметэя 

Там арол карае, 

Штодзень божы яму рэбры 

Й сэрца разбівае, 

Перакладалі Шаўчэнку і беларускія паэты пасляваеннага часу, у тым  ліку 

Рыгор Барадулін. 

Можам даведацца, што большасць перакладаў, якія знаходзяцца 

ў шырокім доступе і фігурыруюць як паўнавартасныя мастацкія творы, былі 

выкананыя знакамітымі беларускімі пісьменнікамі, такімі, як Янка Купала, 

Якуб Колас, Кандрат Крапіва, Змітрок Бядуля, Пятрусь Броўка, Ніл Гілевіч, 

Рыгор Барадулін, Аркадзь Куляшоў, Васіль Зуѐнак і іншыя. Але былі і менш 

вядомыя, але не менш таленавітыя пісьменнікі-перакладчыкі, якія былі 

зацікаўлены ў творчасці вялікага мастака слова суседняй краіны. І такая 

зацікаўленасць толькі пацвярджае ролю Тараса Шаўчэнкі ў нацыянальнай 

украінскай і нават сусветнай культуры. 
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