
богатея, кулака, немного шепелявый Апанас -  попа (пераклад Д. Кавалёва 
i Т. Залатухшай); Каля крамы, як звычайна у нядзелю, тоутлася нямала 
святочнага народу («Людзi на балоце») -  Магазин, на котором ещё алел 
первомайский лозунг, был открыт. Возле, как обычно по воскресеньям, 
толпилось немало праздного народа (пераклад Н. Кюлша).

Таюм чынам, анашз арыгшала i перакладу творау 1вана Мележа на 
рускую мову паказау, што у працэсе узнаулення мастацкага тэксту на шшай 
мове выкарыстоуваюцца усе магчымыя тыпы граматычных трансфармацый 
(перастаноую, замены, дабауленш i пропуск^, якiя могуць пауплываць i на 
семантычную напоуненасць адзiнкi.
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Н. Л. Русецкая (Люблш, Польшча)

ПЕРАКЛАДЫ ТВОРАУ У. НЯКЛЯЕВА 
НА ПОЛЬСКУЮ МОВУ

Асоба беларускага тсьменшка i палпыка, кандыдата на пост прэзь 
дэнта Беларус у 2010 г. Уладзiмiра Някляева за апошшя гады набыла папу- 
лярнасць у першую чаргу у суседшх з Беларуссю крашах: Раси i Польшчы. 
Дзякуючы Маскоускаму ТеатруЛос. i спектаклю «Двое в твоем доме» па 
п’есе Алены Громшай, з яюм тэатр удзельшчау у розных тэатральных фесты- 
валях, вядомасць Уладзiмiра Някляева пашырылася таксама на шшыя краiны 
Еуропы. Варта падкрэслiць, што гэтая вядомасць Някляева звязана выключна 
з ягонай палпычнай дзейнасцю. На старонках польсюх перыёдыкау прозвiшча 
шсьменшка згадваецца у сувязi з дзейнасцю апазщьй у Беларусi i ф^уруе у 
артыкулах, прысвечаных прэзiдэнцкiм выбарам 2010 i 2015 гадоу. У Беларус 
ж Уладзiмiр Някляеу дауно i добра вядомы быу найперш як пiсьменнiк, паэт- 
песеннiк, галоуны рэдактар колiшняга лгтаратурнага часопiса «Крынща», 
тыднёвiка «ЛiМ», старшыня Саюза тсьменшкау, а толькi потым грамадскi 
актывют, лщар кампанii «Г авары прауду» i кандыдат на пост прэзщэнта.

Польскi чытач, як нам здаецца, i да сёння добра не знаёмы з шсьмен- 
нiкам Уладзiмiрам Някляевым, чые творы пачалi перакладацца i друкавацца



у Польшчы зушм нядауна. Першым перакладам Някляева на польсюм рынку 
было апавяданне «Kot* w worku (* z ogonem srednio dlugim srednio 
puszystym). Lektura dla myszy» [беларус. «Кот Клаудзй Львоуны»], 
апублоаванае у анталогй сучаснай беларускай прозы «Bialorus. Kraina 
otoczona wysokimi gorami...» (Olsztyn, 2004), падрыхтаванай Малгажатай 
Бухало (Malgorzata Buchalik) у суаутарстве з Катажынай Катыньскай 
(Katarzyna Kotynska). У 2011 г. у Гдыш мастацю квартально «BLIZA», № 1 
(6) перадрукавау пераклад гэтага апавядання на сва1х старонках.

З упэуненасцю можна сказаць, што грамадская i пал^ычная дзейнасць, 
а таксама удзел Някляева у прэ.зт'дэнцкт'х выбарах 2010 г. паспрыялi большай 
цiкавасцi да ягонай лтаратурнай творчасцi з боку польскiх перакладчыкау 
i выдауцоу. Праз год пасля сумна вядомых падзей у Мшску на польскiм 
кнiжным рынку з’явшся адразу два паэтычныя зборнiкi беларускага паэта: 
«Poczta gol<?bia / Галубшая пошта» (Уроцлау, 2011) i «Pozegnalny gest 
Zygmunta / Развiтальны жэст Жыпмонта» (Варшава, 2011). Укладальнiк 
i перакладчык зборнiка «Галубiная пошта» Адам Паморсю. Кнiгу «Развь 
тальны жэст Жыгiмонта» уклау Язэп Янушкевiч, ён жа напiсау прадмову, 
а перакладчыкам вершау выступiу польска-беларускi паэт Чэслау Сэнюх. 
Выданнi выйшлi у двухмоуных версiях, што стала ужо добрай традыцыяй 
для паэтычных польска-беларусюх зборнiкау. У 2015 г. выйшау з друку 
польскi пераклад празаiчнага твора пiсьменнiка -  «Automat z wod^ gazowan^ 
z syropem lub bez» (Уроцлау, 2015; пераклад Якуба Берната). Сёлета, як 
вядома, раман «Аутамат...» увайшоу у шорт-лiст прэмй «Angelus». Кнiгi 
намiнантау з явiлiся у сетцы кнiгарняу Empik i пачалi актыуна рэкламавацца. 
Сустрэчы ж, яюя часам адбываюцца з Уладзiмiрам Някляевым у Польшчы, 
ладзяцца польскiмi i польска-беларускiмi пераважна палiтычнымi i грамад- 
скiмi структурамi у падтрымку дэмакратызацьй у Беларусi i, адпаведна, 
маюць грамадска-палiтычную скiраванасць.

Чаму так адбываецца? Няужо на палiтычныя iмпрэзы запатрабаванне 
у польскiм грамадстве ёсць, а на лтаратурныя няма? Адназначнага адказу на 
гэтае пытанне даць нельга. Немагчыма сцвердзiць, што творчасць Някляева 
не можа зацоавщь польскага чытача. Нават калi мы у чарговы раз прыгадаем 
словы Катажыны Бартноускай, што палякi не чытаюць паэзй, то празаiчны 
твор мог бы знайсщ свайго чытача пры адпаведнай рэкламе i папулярызацыi 
беларускай к н т  у Польшчы, чаму уласна i спрыяюць такiя лггаратурныя 
прэмii, як згаданая вышэй «Angelus». Менавгга дзякуючы гэтай лiтаратурнай 
узнагародзе штораз часцей згадваюцца у Польшчы iмёны беларусюх тсьмен- 
нiкау. У 2009 г. у фшале прэмii апынууся пераклад рамана 1гара Бабкова 
«Адам Клакоцю i ягоныя ценi» / «Adam Klakocki i jego cienie» (пераклад 
Малгажаты Бухалiк). У 2011 годзе сярод шитых за перамогу у фшале 
змагалюя раман Наталкi Бабшай «Рыбiн горад» / «Miasto ryb» у перакладзе 
Малгажаты Бухалiк i кнiга Святланы Алексiевiч «У вайны не жаночае 
аблiчча» / «Wojna nie ma w sobie nic z kobiety» у перакладзе Ежы Чэха, гэтая 
другая i атрымала прэмiю.



Штогод на польсюм кшжным рынку з’яуляюцца новыя 1мёны i творы 
беларусюх аутарау, а KHiri, ix аутары i перакладчыю становяцца таксама 
лаурэатамi розных лггаратурных прэмiй у Польшчы. Працэс лггаратурных 
узаемiн памiж Беларуссю i Польшчай развiваецца нягледзячы на не самыя 
спрыяльныя палiтычныя умовы i складаную сггуацыю культуры у сучасным 
свеце увогуле.

Звернемся ж непасрэдна да кшжных выданняу беларускага шсьменшка 
Уладзiмiра Някляева, адрасаваных польскаму чытачу. На самым пачатку хачу 
звярнуць увагу на рэч, якая звязана з лiтаратурнымi тэкстамi i ix перакладамi 
толькi апасродкавана, каи меркаваць з чыста фiлалагiчнага гледзшча, але 
з’яуляецца складовай часткай к н т , -  на графiчныя шаты польсюх выданняу. 
З першага погляду, каб не розны фармат кшг, можна было б падумаць, што 
гэта трохтомшк -  настолькi падобны колер вокладак i ix графiчнае выра- 
шэнне. Дамiнуюць шэра-блакiтныя адценнi у агульным фоне, а на iм тэкст 
i малюнкi трох колерау -  чорнага, белага i чырвонага. I калi у выпадку 
з выданнямi KEW: «Г алубшая пошта» i «Аутамат» -  гэта можа быць нау- 
мысны крок, то у сггуацый паэтычных зборшкау, выдадзеных у розных 
месцах, можна лiчыць гэта цiкавым супадзеннем.

У працяг разважанняу пра графiчнае афармленне вокладак звернем 
яшчэ увагу на той факт, што у кшзе «Разв^альны жэст Жыпмонта» на 
вокладцы дублiруецца назва i прозвiшча аутара па-польску i па-беларуску, 
адразу паведамляючы чытачу, што выданне двухмоунае. Зборшк «Галубшая 
пошта» на вокладцы мае толью польсю надпiс, а пра юнаванне яшчэ адной -  
беларускай паловы, мы даведваемся толькi на другой старонцы. Ёсць заувагi 
i у дачыненнi да спосабу натсання прозвiшча беларускага паэта па-польску 
i па-беларуску. Уроцлаускае выдавецтва прапаноувае: «Niaklajern>, а варшау- 
скае выдавецтва тша: «Niaklajeu». З беларускiм варыянтам у паэтычным 
зборнiку ва Уроцлаве зуюм не справiлiся, маем на другой старонцы -  
«Някляев».

Што датычыць уласна назвау паэтычных кнiг Уладзiмiра Някляева, то 
«Галубшая пошта», выдадзеная накладам KEW, паутарае назву паэтычнага 
беларускамоунага зборнiка вершау з 1987 года, надрукаванага у Мiнску 
у серый «Бiблiятэка беларускай паэзii» выдавецтвам «Мастацкая лiтаратура». 
Мiнскае выданне аб’яднала выбраныя вершы з папярэднix зборнiкаУ паэта, 
таюх як «Адкрыццё» (1976), «Знак аховы» (1983), «Наскрозь» (1985). Верш, 
яю дау назву i мшскаму, i уроцлаускаму выданням узяты са зборшка «Вына- 
ходцы вятроу» (1979), за яю паэт быу узнагароджаны Прэмiяй ленiнскага 
камсамола Беларусi. У том польсюх перакладау увайшлi вершы не толью 
з пералiчаныx, але i з пазнейшых зборнiкаУ Някляева, таюх як «Прошча» 
(1996), «Так» (2005), «Кон» (2010). Варта, аднак, зауважыць, што укладаль- 
шю, запазычыушы назву у ранейшага беларускамоунага зборшка, у пэунай 
ступенi увялi чытача у зман, таму што змест зборшкау розны: уроцлаускае 
выданне 2011 г. не з’яуляецца перакладам тых самых выбраных творау, яюя 
былi змешчаны у мiнскай «Галубшай пошце» 1987 года выдання. Зборшк



«Развпальны жэст Жыпмонта» мае арыгшальную назву i не паутарае назвы 
беларусюх выданняу паэтычных KHir Някляева.

Затрымаемся яшчэ крыху на афармленнi кшг. У зборнiку «Галубiная 
пошта» вершы укладзены на узор выбраных творау -  раздзеламi, кожны 
з яюх мае назву выдадзенага раней зборшка i прадстауляе тэксты з ix. Такi 
падзел (вельмi, дарэчы, слушны) прадугледжвае звычайна наяунасць у кшзе 
так званых шмуцтытулау i калантытулау на кожнай асобнай старонцы. На 
жаль, у зборшку «Галубшая пошта» тое, што мелася быць шмуцтытулам 
прысутнiчае у выглядзе вельмi невыразнага калантытула, змешчанага толькi 
адзш раз -  па-над першым вершам з таго щ iншага тома. Яго можна i зусiм не 
зауважыць, i тым больш цяжка трымаць увесь час у галаве, пакуль чытаеш 
наступныя творы з дадзенага раздзела. У зборшку «Развпальны жэст Жып
монта» падзел на раздзелы зроблены паводле жанрау -  «Вершы», «Песш» 
i «Паэмы», у асобны раздзел вылучаны таксама «Варшаусюя вершы». 
У большай частцы вершау пазначаны год напiсання.

Вельмi добра для паэтычнага выдання, як нам здаецца, змяшчаць 
кожны верш на асобнай старонцы. У двухмоуных паэтычных выданнях, 
таюм чынам, мы маем з левага боку беларусю тэкст, з правага -  пераклад на 
польскую мову. Менавпа так укладзены зборшк «Г алубiная пошта» уключна 
са зместам напрыканцы кнiгi.

У «Развгтальным жэсце» таксама злева знаходзщца беларускi, а справа -  
польсю варыянт, але на адной старонцы можа быць змешчана два, а нават 
i тры невялiкiя па памеры вершы. Такое нагрувашчанне тэкстау часткова 
перашкаджае чытанню i успрыняццю паэзii. Умоуна кажучы, няма неабход- 
най паузы памiж асобнымi паэтычнымi творамi. Найгорш у зборнiку зроб- 
лены змест, дзе у адным радку змешчаны i польская, i беларуская назвы 
верша, а таксама пададзены адразу дзве лiчбы -  нумары старонак да кожнай 
моунай версii. Можна, канечне, сказаць, што варшаусюя выдауцы бераглi лес 
за кошт эканоми паперы, але паэзiя патрабуе больш прасторы, якой, у сваю 
чаргу, уроцлаусюя выдауцы пакiнулi зашмат: на старонцы фармату А4 часта 
знаходзщца зушм невялт (напрыклад, чатырохрадковы) верш.

Варта яшчэ некалью слоу сказаць пра перакладчыкау. Адам Паморскi -  
старшыня польскага ПЭН-цэнтру, вядомы польсю перакладчык рускай лгта- 
ратуры, а таксама перакладчык i папулярызатар беларускай лгтаратуры. 
Чэслау Сэнюх -  польсю беларус, перакладчык беларускай лiтаратуры на 
польскую мову, перакладау творы Якуба Коласа («Новая зямля»), Васiля 
Быкава, Алеся Адамовiча, Янкi Брыля. Раман Някляева «Аутамат з газiроУ- 
кай...» пераклау на польскую мову журналют, супрацоУнiк тэлеканала 
«Белсат» -  Якуб Бернат. Напярэдадш уручэння прэмii «Angelus 2016» ён 
прызнавауся у штэрвью: «Nigdy nie studiowalem filologii, a bialoruskiego 
nauczylem si? podczas pracy w Bielsacie. Uladzimir Niaklajeu jest zas poet^ i ma 
bardzo poetycki styl pisania, ktory niezwykle ci?zko przelozyc w takiej samej 
formie. Postanowilem wiec go uproscic, by czytalo si? dobrze polskiemu



czytelnikowi nieprzyzwyczajonemu do poetyckiej natury autora» [1]. Зауважым, 
што «спрашчэнне» не найлепшы падыход да перакладу нават праза1чнага 
твора, тым больш, кал1 аутар -  паэт.

Цяпер пяройдзем да вершау, яюя увайшл1 у склад перакладных збор- 
шкау. Тут варта падкрэслщь той факт, што дастаткова значная колькасць 
вершау прадублявана. Мы не выступаем супраць юнавання у межах адной 
культуры некальюх перакладау таго самага твора, наадварот, варта адкрыта 
вггаць такую з’яву. Ва усяюм разе розныя пераклады з’яуляюцца вельм1 
каштоуным матэрыялам для перакладазнауства, але у дадзеным выпадку 
хацелася б пабачыць большую колькасць перакладзеных вершау.

Напрыканцы агульных звестак пра перакладныя паэтычныя зборшю 
Някляева i 1х змест варта дадаць, што у абодвух паэтычных выданнях 
змешчана таксама слова Някляева у судзе пасля прэзщэнцюх выбарау на 
Беларусi 2010 г. У «Развггальным жэсце Жыпмонта» ёсць таксама прадмова 
па-беларуску i яе пераклад на польскую мову укладальшка Язэпа Янушке- 
вiча, напрыканцы змешчана слова ад перакладчыка па-польску i рэзюмэ 
па-ангельску.

Цiкава яшчэ звярнуць увагу на пэуную акалiчнасць. Выданш рыхта- 
валiся адначасова i незалежна адно ад другога, а на адваротах вокладак 
выдауцы змясцiлi наступную iнфармацыю. «Галубiная пошта»: «To pierwszy 
w Polsce tak obszerny wybor wierszy Uladzimira Niaklajewa...»; «Развiтальны 
жэст Жыгiмонта» «pierwsze dwuj^zyczne wydanie tworczosci Niaklajeua pozа 
granicami jego ojczyzny». Атрымлiваецца, што абодва зборнiка у нечым 
«першыя», але нагадаем, што у анталогii 2008 г. «Чала я не хш у прад сшай» 
былi надрукаваныя у дзвюх моуных версiях тры вершы i урывак з паэмы 
«Прошча» у перакладзе Адама Паморскага (усе гэтыя пераклады уключаны 
у «Г алубiную пошту»), а таксама урывак з паэмы «Паланэз» у перакладзе 
Чэслава Сэнюха. Пра самае першае з’яуленне вершау Някляева на польскай 
мове згадвае Гражына Харытанюк у «Бiблiяграфii беларускай лтаратуры 
у Польшчы да 1994 г.», дзе падае шфармацыю пра публжацыю перакладау 
Тадэвуша Хрусьцялеускага у часопiсе «Literatura Radziecka» (1983, № 3, s. 86). 
Згадаем i першы пераклад апавядання Някляева «Кот...» у альштынскай 
анталоги 2004 года. Зразумела, што для рэкламных тэкстау гэтая iнфармацыя 
не зусiм прыдатная, але, магчыма, не варта рабщь акцэнт на тым, што 
выданне «першае», а пашукаць iншыя магчымасщ прыцягнуць увагу боль- 
шай колькасщ чытачоу.

З-за абмежаванага памеру дадзенага артыкула мы не будзем разглядаць 
пераклад рамана, а звернемся толью да асобных паэтычных прыкладау. На 
пачатку адзначым, што беларуская паэзiя у польскiх перакладах часта губляе 
свой рытмiчны малюнак, яю перадае не толькi майстэрства вершатсання, 
але часта абумоулены мелодыкай самой мовы, на якой створаны арыгшал. 
У выпадку з тэкстамi паэта-песеншка Уладзiмiра Някляева рытмiка i мело- 
дыка верша з’яуляюцца той неад’емнай складовай часткай твора, якая



стварае тое, што i называецца паэз1яй. Гнуткасць, меладычнасць някляеусюх 
штанацый часта перахопленая, як перавяслам, зламаным радком. Польсюя 
перакладчык часта не маюць магчымасцi паутарыць рытм беларускага верша 
з-за асаблiвасцей самой польскай мовы -  фiксаванага нацiску. Возьмем адзш 
прыклад. Невялiкi двухстрофны верш Някляева «Над вадой». Нiжэй 
пададзены арыгшальны тэкст i польскiя пераклады.

У. Някляеу 
Над вадой 

Сьвятая, запаветная, 
Уся у сабе сама, 
Вада
такая сьветлая,
Шбы яе няма.

I да сьвятла 
празрыстая,
Уся сама у сабе, 
Душа
такая чыстая,
Шбы няма яе.

Przejrzysta, swi<?ta, 
upragniona,
Sama w istnosci swej,
Ta woda
taka przeswietlona,
Jakby nie bylo jej.

Od swiatla jasna, 
promienista,
Sama w istnosci swej,
Ta dusza
taka przezroczysta,
Jakby nie bylo jej.

Пераклад Ч. Сэнюха

Swi<?ta i swoja wlasna,
Z siebie samej wynika 
Woda
taka juz jasna,
Ze az w niebyt umyka.

Do swiatlosci
przejrzysta,
w siebie sam^ tchnie
zycie
Dusza
taka juz czysta,
Ze az niknie w niebycie.

Пераклад А. Паморскага

Трэщ радок у кожнай страфе разбпы графiчна на два, вылучаючы 
i акцэнтуючы паузай iстотныя для сэнсавай напоуненасщ твора лексемы -  
вада i душа. Цшава, што абедзьве страфы складаюцца пераважна з тых самых 
слоу, аутар змяняе толькi ix парадак у сказе (радку), адрозным^ але вельмi 
блiзкiмi па значэннi, з’яуляюцца першы i трэцi радкi, у яюм «вада» -  «святая, 
запаветная» i «такая светлая», а «душа» -  «да святла празрыстая» i «такая 
чыстая». У другiм i чацвёртым радках «вада» i «душа» выглядаюць, як 
блiзняты: «уся у сабе сама/уся сама у сабе», «шбы яе няма/шбы няма яе».

Параунаем цяпер з тым, што атрымалася у перакладах. У абодвух 
перакладах захаваная «прыступка» у трэщм радку, якая стварае дадатковую 
паузу i кладзе дадатковы сэнсавы нащск. У тэксце перакладу Чэслава Сэнюха 
двойчы паутораны тыя самыя друп i чацвёрты радкi у першай (пра ваду) 
i у другой (пра душу) страфе без змены парадку словау: «sama w istnosci 
swej» i «jakby nie bylo jej». Адсутнасць перастаноую, як аднаго з прыёмау 
наяунага у арыгшале, iстотна збядняе тэкст перакладу. Хаця менавгга у гэтых 
радках ажыццёулена спроба захаваць арыгiнальны рытмiчны малюнак -  
з нацiскам на апошш склад. Акрамя таго, у польсюм тэксце Сэнюха замест 
абстрактных элементу паэтычнага свету Някляева, якiмi ёсць «вада» i «душа», 
з’яуляюцца не акрэсленыя больш дакладна «ta woda» i «ta dusza».

Адам Паморск спрабуе перадаць аутарск прыём, замяняючы «гульню 
словамi» на «гульню сэнсамш, у радках замест перастановак адбываюцца



частковыя замены лекючнага складу, яюя не змяняюць выказвання сутнасна: 
«Z siebie samej wynika / w siebie sam^ tchnie zycie» i «Ze az w niebyt umyka / 
Ze az niknie w niebycie». I хоць перакладчык не паутарае дакладна рытмiчны 
малюнак верша, таю падыход бачыцца нам больш удалым.

Звернем увагу на выкарыстаную у тэксце яшчэ адну лексему -  «няма». 
У культурнай прасторы беларусау апошнiх дзесящгоддзяу за справай Валян- 
цiна Акудовiча гэтая лексема набыла асаблiвую выразнасць, сталася у пэунай 
ступенi знакам, маркерам беларускага «коду адсутнасщ». I гэта момант 
«неперакладальнасщ», з якiм таксама даводзiцца змагацца перакладчыкам.

Асобна хацелася б разгледзець цыкл «Варшаусюх вершау» з тому 
«Развггальны жэст Жiгiмонта». З 1999 г. Някляеу жыу нейкi час у Польшчы, 
менавгга тут былi напiсаны творы, якiя пазней склалi зборнiк «Так» -  адны 
з ix трапiлi у раздзел «Вершы», але большая частка -  у «Варшаусюя вершы», 
у склад яюх увайшлi таксама вершы з к н т  «Кон» i iнш. Некаторыя назвы 
вершау варшаускага цыкла гавораць самi за сябе: «Вулiца Варшаускай 
бггвы», «Лазенкi», «Новы Сьвят». Варшава з’яуляецца месцам дзеяння у вер
шы «Устаць. Прыбрацца. Выпiць каву...». I тут мы назiраем тое, што можна 
назваць падвоеным пераламленнем: калi паэт выкарыстоувае у сваёй твор- 
часцi вобразы, запазычаныя з псторьй, культуры, штодзённасцi сучаснай 
Польшчы, яны праходзяць працэс творчага пераасэнсавання i на выхадзе 
знаёмяць беларускага чытача з польскiмi культурнымi знакамi i рэалiямi, 
а потым адбываецца «вяртанне» запазычаных элементау у радзiмую культуру 
праз пераклад, на выхадзе тэкст прапаноувае польскаму чытачу «беларускi» 
погляд, назiранне збоку, але пры гэтым трэба памятаць, што арыгiнальны 
(беларусю) тэкст прайшоу творчую пераапрацоуку у працэсе перакладу.

Гучаць у варшаусюх вершах традыцыйныя для эмiгранцкай паэзп 
матывы непрыязнай чужыны, адзiноты, туп па радзiме у такix творах, як 
«Чэрствым хлебам чужыны», «Самалёт», «Успамiн пра Беларусь над магшай 
Манэргейма». У гэтым самотным эм^ранцюм стане паэт зауважае i адчувае 
блiзкасць Бога -  «Калi тсаць», «Цернi», «Я спытауся учора у Бога», «Анёлы», 
«Апостал».

Затрымаемся на адным вершы -  «Чэрствым хлебам чужыны», яю 
у зборнiку «Развпальны жэст Жiгiмонта» мае крыху шшы варыянт: замест 
«чэрствага» у тэксце арыгшала маем «чорны хлеб» (шшая аутарская версiя цi 
памылка укладальшка?), але менавiта гэты вобраз нас щкавщь у перакладах. 
У зборшку «Галубiная пошта» першы радок выглядае наступным чынам: 
«Чэрствым хлебам чужыны, яю здабываю штодня» i ягоны пераклад у выка- 
наннi Паморскага -  «Po okruchy gorzkiego na obczyznie chleba / Ktory co dzien 
zdobywam...». Так «чэрствы хлеб чужыны» ператварыуся у «okruchy 
gorzkiego na obczyznie chleba». У арыгшале маем выразна «хлеб чужыны», 
у перакладзе -  гэта нiбыта той самы хлеб, ад якога на чужыне засталiся 
толькi горкiя акрушю. У Чэслава Сэнюха, для якога адпрауным пунктам быу 
радок «Чорным хлебам чужыны, якi здабываю штодня...», атрымалася так: 
«Na chleb powszedni w obczyznie, ktory co dnia zdobywam». Хлеб у дадзенай



верси не «чорны» i не «чэрствы», а звычайны, штодзённы, прычым гэта зуюм 
непатрэбна падкрэслена перакладчыкам двойчы -  «powszedni» i «co dnia 
zdobywam».

У развагах даследчыкау пра пераклад паэзii часта сустракаецца думка, 
што перакладчык -  гэта супершк паэта. Напэуна добра, калi гэтак здараецца. 
Увесщ тэкст у новую культурную прастору, захаваць (па магчымасщ) арыгь 
нальныя культурныя коды, зрабщь ix чытэльнымi для чытача перакладу 
альбо знайсцi для ix адпаведшю i эквiваленты -  гэта не самая лёгкая задача, 
якая патрабуе не толью добрага валодання мовай арыгшала i мовай пера
кладу, але i высокiм майстэрствам вершаскладання, адчуваннем таго, чым 
ёсць сапраудная паэзiя, калi «простыя словы» i «простыя рэчы» адкрываюць 
чытачу невядомыя раней сэнсавыя адценнi. На жаль, пераклад не заусёды 
дорыць арыгшальнаму тэксту жыццё у свеце шшамоунай культуры. 
Здараецца, што пры перакладзе тэкст цалкам губляе тое, што было паэзiяй, 
нягледзячы на захаваныя фармальныя прыкметы, такiя як рытм, рыфма 
i метр. Верш Някляева «Здабыу я урэшце волю на зямлЬ> у працэсе перакладу 
на польскую мову, ажыццёуленага Чэславам Сэнюхам, стращу усё: рытм, 
рыфму, мелодыку. Засталася фiласофiя, але, адарваная ад паэтычнай формы, 
яна ужо не успрымаецца так блiскуча, як у арыгшале.

Здабыу я урэшце волю на зямлк 
Сябры былi.
Каханыя былi.
1х стала меней.
Адзшоты -  болей...
I гэта усё, бадай, што я займеу ад волк

Zdobylem wreszcie wolnosc na tej 
ziemi.
Przyjaciol mialem.
Kochanki mialem.
Teraz ich mniej.
Za to wi<?cej samotnosci...
To bodaj wszystko, co mam od 
wolnosci.

Шкада толью, што з уюх пералiчаныx вышэй польскix выданняу, 
нiводнае не дачакалася грунтоунай рэцэнзii, адзiнае выключэнне -  прысвечаны 
апавяданню «Кот...» артыкул Дзмпрыя Клябанава [2], галоуным недахопам 
якога з’яуляецца той факт, што гэта чарговая спроба беларуса патлумачыць 
польскаму чытачу нашу беларускую лiтаратуру. Дзеля рэальнага засваення 
нашай лггаратуры польскай культурнай прасторай патрэбны погляд знутры, 
аналiз перакладных тэкстау носьбiтамi арыгшальнай польскай культуры.
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