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вострым халадком, бурлівым і лагодным у весялосці сваёй. Звон вады, як і маўчанне вуліц, як маўклівыя 
постаці людзей на скрыжаваннях галоўных вуліц, мог узбудзіць радасць спакою. І радасць магла стра-
сянуць істоту адчуваннем вялікіх бур, што прытаіліся ўсюды і вакол [15, с. 51]. А сумнеў выяўляецца 
праз вобраз Ваці Браніслаўца, які быццам не ўпісваецца ў новую ідэалогію якраз з-за сваёй чалавечнасці. 
Дваістасць выяўляецца і праз сутыкненне розных персанальных пунктаў гледжання ў творы.

Як піша М. Тычына, у «Сястры» асновы старога гуманізму правяраюцца на трываласць у новых 
гістарычных умовах [6, с. 346]. У рамане Ф. Дастаеўскага таксама ставіцца пытанне трываласці ста-
рых ідэй. Хтосьці з герояў стаіць на іх пазіцыях, а хтосьці лічыць, што зараз ужо ўсё дазволена, калі  
няма Бога.

Такім чынам, рэцэпцыя наратыўнай культуры Ф. Дастаеўскага ў рамане К. Чорнага «Сястра» 
выяўляецца на сюжэтна-фабульным, ідэйным і катэгарыяльна-наратыўным узроўнях. У творы белару-
скага класіка назіраюцца функцыянальныя аналогіі з персанажамі, сітуацыямі з рамана Ф. Дастаеўскага 
«Браты Карамазавы». Ідэйныя ўстаноўкі ў раманах таксама блізкія. У «Сястры» К. Чорнага выяўляецца 
рэцэпцыя адной з дамінантных наратыўных стратэгій «Братоў Карамазавых» Ф. Дастаеўскага – вывя-
дзення на першы план ментальнай падзейнасці. У «Сястры», як і ў рамане Ф. Дастаеўскага, выяўляецца 
дваістасць абстрактнага аўтара.

Праведзенае даследаванне дазваляе сцвярджаць пра высокі ўзровень апавядальнай культуры ў бе-
ларускай прозе ХХ ст. ужо ў тыя часы, калі буйныя раманныя формы ў ёй яшчэ толькі распрацоўваліся, 
і забяспечвае грунт для далейшага кампаратыўнага вывучэння беларускай літаратуры ў іншакультурных 
кантэкстах.
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Резюме. Выявляются аспекты восприятия творчества Янки Купалы в Болгарии, а именно: определяются пути и этапы рецеп-
ции творчества на основе анализа газетных и журнальных статей, вступительных слов к сборникам поэзии и исследовательских 
работ, в которых отмечаются народная основа стихов поэта и исключительная сила его таланта. Затрагиваются аспекты вос-
приятия творчества Янки Купалы не только в Болгарии, но и в других славянских странах, что позволяет более полно и глубоко 
выявить закономерности и особенности рецепции творческого наследия классика в Болгарии, а также более подробно раскрыть 
болгарско-белорусские литературные отношения. 
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Abstract. The article identifies the aspects of Yanka Kupala’s perception in Bulgaria, namely defines the ways and stages of creative 

reception on the basis of analysis of newspaper and magazine articles, introductory words to poetry collections and research works, 
where the folk foundation of the poems and an exceptional strength of his talent are marked. The article touches upon the issues of the 
aspects of Yanka Kupala’s perception not only in Bulgaria, but also in other Slavic countries that allows to expose more fully and deeply the 
patterns and characteristics of the creative legacy of classics reception in Bulgaria, as well as to reveal the Bulgarian-Belarusian literary 
relationships in details.
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Янка Купала паўстае сімвалам беларускай нацыі не толькі ў Беларусі, але і за яе межамі. Сёння 
добра вядомы яго цесныя яшчэ пры жыцці ўзаемаадносіны з такімі славянскімі краінамі, як Расія, Поль-
шча, Украіна, Чэхія і Славакія. Нельга абмінуць увагай і тое, як творчасць беларускага пісьменніка прад-
стаўлена ў Балгарыі. 

Цяжка дакладна вызначыць, калі ўпершыню імя Янкі Купалы стала ў Балгарыі вядомым. Дзякуючы 
«беларускай бібліографіі», якая час ад часу з’яўлялася на старонках «Нашай нівы», можна сцвярджаць, 
што пра Я. Купалу ў многіх краінах даведаліся адразу пасля выхаду яго першага зборніка «Жалейка». 
Між тым звесткі пра водгукі на творчасць паэта ў розных краінах размяшчала не толькі «Наша ніва». 

Да 60-гадовага юбілею з дня нараджэння Янкі Купалы ў газеце «Літаратура і мастацтва» быў змеш-
чаны артыкул І. Баса «Гартаючы старонкі газет», дзе прааналізаваны першыя водгукі (прычым не толькі 
станоўчыя) на творчасць паэта [1]. Праўда, найбольш увагі надаецца такім выданням, як «Наша ніва», 
«Минское эхо», «Витебский вестник», «Полесская мысль». І толькі напрыканцы артыкула адзначана, 
што пра Я. Купалу пісала таксама і венская «Славянская штодзённая газета» («Slavisches Tagblatt»). 
Адпаведна, лагічнай з’яўляецца выснова, што «ў 1910 г. слава Я. Купалы як паэта далёка перайшла  
межы Беларусі, хоць з часу выхаду яго першага зборніка мінула менш двух гадоў» [1]. Між тым 
пацвярджэнняў гэтай думкі няшмат. Больш іх можна знайсці ў «Нашай ніве», дзе згадваюцца польскі 
«Kurjer warszawski», чэшскі «Slovanský Přehled», украінскі «Неділя», літоўскі «Viltis» і венскі «Slavishes 
Tagblatt» [2]. Сёння дакладна вядома, што пра Я. Купалу яшчэ да 1910 г. пісалі іншыя славянскія 
часопісы і газеты. Так, называюцца славенскі «Dom in svet» [3, c. 413], чэшскі «Čas» [4, c. 13] і інш. 
У першых артыкулах у розных часопісах і газетах пра творчасць Янкі Купалы часцей даецца не са-
мастойная ацэнка літаратурным творам паэта, хутчэй яны з’яўляюцца «своеасаблівай адаптацыяй 
водгуку» [3, c. 413] на артыкулы, якія былі надрукаваны ў «Нашай ніве», або пераклады папярэдніх 
артыкулаў з іншых выданняў, як, напрыклад, пераклад артыкула А. Чэрнага «Беларускія нацыяналь-
ныя і культурныя памкненні ў 1909 –1910 гг.» чэшскага месячніка «Slovanský Přehled» у сербахарвацкім 
часопісе «Obzor».

Балгарскіх выданняў у такіх пераліках, на жаль, няма. Тым не менш балгарскі паэт і перакладчык, 
а таксама галоўны рэдактар часопіса «Балгара-савецкая дружба» (1961–1993) А. Тодараў у артыкуле 
«Родны і блізкі» канстатуе, што «яшчэ яго [Купалы] “Гусляр” пранікае ў 1910 г. у Балгарыю ў асяроддзе 
дэмакратычна настроенай інтэлігенцыі» [5], што цалкам можа адпавядаць рэчаіснасці, улічваючы той 
факт, што гэта часы супрацьстаяння ў Балгарыі манарха-фашысцкага рэжыму ўлады і сацыялістычных 
ідэй, якія ў названай краіне пачалі развівацца з канца ХІХ ст. Адпаведна, з’явіліся часопісы, дзе гэтыя ідэі 
распаўсюджваліся: «Ново време», «Работнически вестник», «Младеж», «Росица» і інш. А пранікненне 
гэтых ідэй ішло перадусім з Расійскай імперыі. Практычна ўсе адукаваныя балгары таго часу маглі чы-
таць не толькі па-балгарску, але і па-руску. 

Варта звярнуць увагу і на тое, што назвы першых зборнікаў Янкі Купалы для балгараў маглі 
ўяўляць вялікую цікавасць. Па-першае, назвай народнага інструмента называўся самы першы зборнік 
вершаў сусветна прызнанага класіка балгарскай літаратуры І. Вазава «Пряпорец и гусла», па-другое, 
у Балгарыі ўсталёўваліся цесныя сувязі і з украінскай літаратурай, таму «Кабзар» Т. Шаўчэнкі таксама 
быў добра вядомы балгарам. А неўзабаве з’явілася і выдадзенае асобнай кнігай даследаванне най-
больш уплывовага прафесара таго часу І. Шышманава, якое называлася «Тарас Шаўчэнка – яго твор-
часць і яго ўплыў на балгарскіх пісьменнікаў перад Вызваленнем» (1914). Таму, верагодна, купалаўскі 
«Гусляр» мог трапіць у поле зроку балгарскага чытача адразу пасля свайго выхаду. Невыпадковая 
сувязь бачыцца і ў назве аднаго са зборнікаў апавяданняў Г. Караславава «Кавалът плаче» («Жалейка 
плача») (1927). 

Аднак шырокае знаёмства з творчасцю Янкі Купалы, як і з творчасцю іншых беларускіх пісьменнікаў, 
доўгі час не ўяўлялася магчымым, таму што яно не задавальняла ні буржуазныя выданні манарха-
фашысцкага рэжыму, ні прагрэсіўныя пралетарскія. Вядома, што першыя аглядныя артыкулы пра бе-
ларускую літаратуру ў Балгарыі з’явіліся толькі пасля таго, як Беларусь стала рэспублікай СССР. Тады 
ў сацыялістычным часопісе «Наковалня» былі надрукаваны артыкулы Д. Снежкі «Культура Савецкай 
Беларусі» [6] і «Сучасная беларуская літаратура» [7], дзе падкрэслівалася роля першых беларускіх 
пралетарскіх пісьменнікаў – у першую чаргу А. Александровіча і М. Чароты. Крыху пазней (як узор адлю-
стравання сацыялістычнага будаўніцтва ў Беларусі) з’яўляецца і пераклад на балгарскую мову верша 
А. Александровіча «Сасна». Вершы Янкі Купалы, на жаль, не перакладаліся. Аднак замоўчваць імя 
слыннага паэта Беларусі таксама не выпадала. Званне народнага паэта, якое Янка Купала атрымаў 
у 1925 г., хутчэй за ўсё паўплывала і на тое, што ў «Балгарскую энцыклапедыю» братамі Данчавымі былі 
ўключаны кароткія артыкулы пра Янку Купалу і Якуба Коласа. 

Спынімся на змесце артыкула пра Янку Купалу. Біяграфічныя звесткі ў ім практычна адсутнічаюць, 
падаецца толькі год нараджэння, але памылковы: замест 1882 г. пазначаны 1888-ы. Большая ўвага 
ў артыкуле нададзена характарыстыцы творчасці, успрынятай як «палітычная сатыра, скіраваная су-
праць царскай палітыкі змушанай русіфікацыі беларускага народа» [8, c. 785]. Пазначана таксама, што 
Янка Купала – член Украінскай акадэміі навук, але нічога не сказана пра тое, што найперш паэт стаў 
членам Акадэміі навук Беларусі. Акрамя непаўнаты інфармацыі, у артыкуле, на жаль, шмат і недаклад-
насцей. Напрыклад, пры пераліку твораў як зборнікі вершаў пазначаны не толькі «Шляхам жыцця»,  
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але і паэма «Сон на Кургане», сярод камедый побач з «Паўлінкай» пазначаны і «Тутэйшыя». Адным 
словам, уяўленне пра пісьменніка і яго творчасць агульнае і недакладнае. Прычым звесткі ў большасці 
ўстарэлыя, тады як актуальныя адсутнічаюць.

Першы пераклад верша «Алеся» Янкі Купалы на балгарскую мову ажыццявіў М. Ісаеў. Пераклад быў 
надрукаваны ў 7-м нумары газеты «Росица» (1940). Верш, на дзіва, аказаўся вельмі трапны, а галоўнае, 
рэпрэзентатыўны – як па сутнасці самой купалаўскай творчасці, ідэйнай скіраванасці, так і па мастац-
кай форме, якая мела немалаважнае значэнне. У нумары ад 5 студзеня 1941 г. часопіса «Литературен 
глас» з’явілася нататка рэдактара Д. Мітава, які адзначыў: Цудоўны знаўца народнай беларускай мовы 
і вуснай паэтычнай творчасці Янка Купала выкарыстоўвае ўмела прыёмы і памеры народнай песні. 
Асаблівасць стылю Купалы – гэта народны характар вобразаў і мовы, выключная даступнасць і му-
зычнасць1 [9]. Стылізаваны пад народную песню, верш «Алеся» быў блізкі для балгарскага чытача. 
Першы перакладзены купалаўскі верш не толькі зместам, але і формай яскрава пацвярджаў глыбокае 
яднанне дзвюх славянскіх літаратур. 

Усталяванне ў Балгарыі сацыялістычнай улады (9 верасня 1944 г.) спрыяла распаўсюджванню там 
літаратуры савецкай і, адпаведна, беларускай. Колькасць перакладаў купалаўскіх вершаў павялічылася. 
Яны друкаваліся на старонках розных часопісаў і анталогій: «Славянски поети» (Сафія, 1946), «Поезия 
на труда» (Сафія, 1947), «Поезия на победата» (Сафія, 1955). У балгарскім перыядычным друку з’явіліся 
аналітычныя артыкулы, прысвечаныя творчасці Я. Купалы, напрыклад «Янка Купала – беларускі народ-
ны паэт» [10], «Выдатны пясняр сацыялістычнай вёскі» [11]. Усе крытыкі адзначалі еднасць Янкі Купалы 
са сваім народам і народную аснову яго творчасці. 

У прысвечаным 80-гадоваму юбілею з дня нараджэння класіка 54-м нумары газеты «Літаратура і ма-
стацтва» горда заяўляецца: «Руская, украінская, грузінская, балгарская, польская, чэшская, кітайская, 
нямецкая, англійская – на гэтых і многіх іншых мовах народаў свету гучыць сёння слова Я. Купалы» [12]. 
І як доказ змяшчаюцца фотаздымкі вокладак кніг, пад якімі выйшлі асобныя зборнікі вершаў паэта ў роз-
ных краінах. Сярод іх і вокладка балгарскага зборніка «Янка Купала. Избрани стихотворения» пад рэ-
дакцыяй Х. Радзеўскага [13]. Уступны артыкул быў напісаны беларускім паэтам П. Броўкам, але і ён 
пацвярджае тэзіс, які балгары неаднаразова самі падкрэслівалі, – пра непарыўную сувязь творчасці 
Янкі Купалы з жыццём беларускага народа: «апавядае свету пра свой народ так праўдзіва і глыбока, так 
палымяна і натхнёна, што яго творчасць з поўным правам увайшла ў скарбніцу сусветнай літаратуры», 
«ён прыйшоў у паэзію з самых народных глыбінь, у народа падслухаў патаемныя песні, народ натхніў яго 
мастацкае слова», «пісаў па-народнаму простыя і мудрыя песні, пра тое, што сам бачыў і перажыў», «заў-
сёды быў сярод народа» – такія і іншыя падобнага кшталту выказванні гучаць у артыкуле [13, c. 5 –12]. 
Зборнік змясціў 42 вершы паэта ў храналагічным парадку ў апрацоўцы пяці перакладчыкаў: Н. Вылча-
ва, І. Давыдкава, Х. Берберава, А. Германава і Л. Прангава. Для перакладчыкаў задача была сапраўды 
няпростая, але варта адзначыць стараннасць кожнага з іх, бо, нягледзячы на некаторыя сэнсавыя 
адхіленні, без якіх практычна нельга абысціся ў паэтычных перакладах, кожны верш Я. Купалы захоўвае 
сваю рытміку, мелодыку і строфіку. У прадстаўленых вершах балгарскі чытач мог атрымаць уяўленне, як 
моцна пакутаваў пясняр за долю свайго народа («Вы кажаце…», «Не кляніце мяне», «Там», «Зашумеў 
лес разгуканы», «А хто там ідзе», «Я не для вас…»), наколькі моцна асабісты лёс унутранага героя 
пераклікаецца з лёсам яго Бацькаўшчыны («Мужык», «Я не паэта», «Я мужык-беларус…», «Вецер,  
сокал і я…», «Мая песня», «З кутка жаданняў»). Янка Купала раскрываўся і як майстар пейзажнай лірыкі 
(«Вясна (“Згінулі сцюжы, марозы, мяцеліцы”)», «Зімой у лесе», «Лён»), і як палымяны прамоўца і па-
трыёт («З кутка жаданняў», «Будзь смелым», «Арлянятам», «Беларускім партызанам»). Пераканаўся 
балгарскі чытач і ў майстэрскай стылізацыі Янкам Купалам народных песень і балад. Акрамя «Алесі» 
ў зборнік уключаны вершы «Явар і каліна», «Дзве таполі», «Кукавала зязюля», «Дзве сястры», «Сонцу», 
«Сыны», «Над Іматрай». А да іх дададзены і дзве байкі – «Асёл і яго цень», «Груган і салавей». Такім 
чынам, дзякуючы выбару вершаў, змешчаных у зборніку, а галоўнае, удумліваму і стараннаму перакла-
ду перад балгарскім чытачом раскрыўся рознабаковы талент беларускага класіка. Пераклад вершаў 
аказаўся вельмі блізкім да арыгінала таму, што нарэшце ён ажыццяўляўся з беларускай мовы, якую ста-
ранна вывучалі перакладчыкі. Невыпадковым падаецца і тое, што ў адным маленькім зборніку вершаў 
аднаго беларускага класіка балгарскі чытач знаходзіў рысы творчых манер сваіх шматлікіх паэтаў-
землякоў розных часоў: П. Славейкава, Х. Боцева, Х. Смірненскага, К. Хрыстава. Аналізуючы разна-
стайнасць тэматыкі і творчы стыль беларускага паэта, даследчык беларуска-балгарскіх літаратурных 
кантактаў Г. Вылчаў адзначыў істотную рысу, якая аб’ядноўвае ўсю творчасць паэта і тым вылучаецца 
сваёй адметнасцю: «Пра што б ні пісаў Янка Купала – пра няпраўду і пакуты народа, пра яго вольнае 
і шчаслівае жыццё, пра свяшчэнны гнеў абаронцы Радзімы і заваяваннях рэвалюцыі, – заўсёды яго 
песня “шчаслівая”» [14, c. 5].

80-годдзе беларускага народнага паэта ў Балгарыі было адзначана не толькі выхадам зборніка вы-
браных вершаў, але і прыездам у Мінск балгарскай дэлегацыі ў складзе галоўнага рэдактара часопіса 
«Балгара-савецкая дружба» Ангела Тодарава, паэта і перакладчыка Купалавых вершаў Найдана Выл-
чава, а таксама ўладальніка вышэйшай нацыянальнай узнагароды на той час у Балгарыі паэта Ламара 

1 Тут і далей пераклад наш. – С. С.
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(Лалю Марынава). Кожны з іх выказаў свае думкі пра творчасць беларускага песняра. Так, Ангел Тодараў 
падкрэсліў, што «ён [Янка Купала] увайшоў як блізкі, як свой у свядомасць балгарскага народа» [5]. Ламар 
адгукнуўся вершам «Янка Купала» (на беларускую мову перакладзены А. Зарыцкім), у якім паэтычна 
яшчэ раз падкрэсліваўся небеспадстаўна распаўсюджаны тэзіс пра знітаванасць паэта і народа: Паэт 
з народам жыў сваім заўжды, / Ператвараў яго пакуты ў песні. / Народ іх заспяваў і з імі мару здзейсніў: / 
У бой пайшоў, змыкаючы рады [15].

Глыбейшы аналіз першых асобных зборнікаў (акрамя «Выбраных вершаў» Янкі Купалы аналагічны 
том выйшаў і з вершамі Якуба Коласа), наведванне беларускай зямлі паказалі, што беларуская 
літаратура – з’ява самабытная, багатая і каларытная і яна не з’яўляецца толькі водгукам савецкай 
літаратуры. Пасля 1962 г. пачалі актыўна перакладацца і друкавацца шматлікія творы розных беларускіх 
паэтаў, выдавацца асобныя тамы іх паэзіі. Да прыкладу, згадаем, што «Выбраныя вершы» ў 1962 г. 
выйшлі і П. Броўкі, у 1963 г. – А. Куляшова, у 1964 г. – М. Танка, у 1965 г. – П. Панчанкі.

Вершы Янкі Купалы побач з вершамі іншых беларускіх паэтаў працягвалі друкавацца на старонках 
балгарскіх газет і часопісаў, а таксама ў анталогіях «Славянски поети» (1964), «Антология на световна 
любовна лирика» (1967), «Антология. Славянски поети ХХ век» (1980). 

Да стагоддзя беларускіх класікаў балгарская літаратурная скарбонка не толькі колькасна, але і якас-
на папоўнілася перакладамі твораў многіх беларускіх пісьменнікаў, асабліва Янкі Купалы і Якуба Кола-
са. Слова «твораў» намі ўжыта таму, што сапраўды перакладаліся ўжо не толькі вершы. З кожным годам 
усё больш прыходзіла ўсведамленне таго, што балгарскі чытач хацеў пранікнуцца не паэзіяй асобнага 
беларускага аўтара, а ўсёй беларускай літаратурай. 

Да стагоддзя класікаў пераклады іх твораў былі сабраны пад вокладкай адной кнігі – «Я. Купала, 
Я. Колас. Выбраныя творы». Пасля яе выхаду С. Русакіеў у дачыненні да твораў Янкі Купалы трапна 
заўважыць, што яны «цудоўная з’ява не толькі ў беларускай і савецкай, але і сусветнай паэзіі» [16, c. 115]. 
Аб’ём вершаў Янкі Купалы ў дадзеным выданні больш чым у два разы перавышае аб’ём зборніка вершаў 
1962 г. Асабліва шмат вершаў з’явілася ў перакладзе Я. Дзімава. Дзякуючы яму шырэй была прадстаўлена 
лірыка грамадзянская («Прарок», «Мой шлях», «Крыўда», «Не праспі» і інш.) і пейзажная («Дуб», «Вяр-
ба», «Лясное возера», «Восень», «Холадна», «Рака», «Першы снег», «Вечар» і інш.). У сваіх перакладах 
Я. Дзімаў настолькі глыбока падыходзіць да сутнасці арыгінала, што не дазваляе сабе не толькі адхінуцца 
ад рытму, але і ашчадна імкнецца захаваць сэнс і эмацыянальнае ўздзеянне. 

Нельга абмінуць і тое, што ў гэтым зборніку ў перакладзе С. Уладзіміравым змешчана камедыя 
Янкі Купалы «Паўлінка». Пры чытанні п’есы па-балгарску відавочна, што перакладчык працаваў вельмі 
ўдумліва і старанна, ставячы перад сабой задачу не простага перакладу твора на іншую мову, але 
і надання перакладзенай п’есе ўласнага жыцця як на паперы, так і на сцэне. С. Уладзіміраў стараўся 
для многіх беларускіх рэалій знайсці такі балгарскі адпаведнік, які б поўнасцю перадаў унутраны сэнс 
арыгінала і ў той жа час стаў блізкі балгарскаму чытачу і гледачу. Так, напрыклад, беларускі выраз «на 
святое ніколі» ў вуснах Паўлінкі замяняецца балгарскім адпаведнікам «на куковден», які тоесны па сэн-
се, але з’яўляецца балгарскім устойлівым выразам. 

Зборнік выбраных твораў Янкі Купалы і Якуба Коласа 1982 г. не абмінулі ўвагай і балгарскія, 
і беларускія выданні. На старонках «Літаратуры і мастацтва» змяшчаліся артыкулы «Наўчыўся я слоў 
беларускіх ад маці» [17], «Нашы класікі па-балгарску» [18], «“АБВ” пра Янку Купалу» [19].

Да стагоддзя Янкі Купалы, як бачым, было назапашана ўжо нямала матэрыялу, які патрабаваў ас-
вятлення больш дэталёвага і шырэйшага, чым толькі ў асобных артыкулах на старонках часопісаў і га-
зет. Таму істотна тое, што творчасць класіка даволі грунтоўна даследавала Р. Станкевіч, якая ў 1984 г. 
абараніла першую і да гэтага часу адзіную кандыдацкую дысертацыю «Янка Купала і балгарская 
літаратура» [20]. 

Чарговы зборнік і даследчыцкая праца надалі большую інтэнсіўнасць спасціжэнню балгарамі сутнасці 
купалаўскага слова, а разам з ім і ўсёй беларускай літаратуры. 

120-годдзе з дня нараджэння першых народных паэтаў Беларусі было адзначана яшчэ больш 
прадуктыўна, чым папярэднія юбілеі, дзякуючы выхаду чарговага зборніка «Магутны трыпціх», які 
ўключаў на гэты раз творы не толькі Янкі Купалы і Якуба Коласа, але і М. Багдановіча. Сярод новых 
перакладчыкаў Янкі Купалы – сучасная паэтэса Зоя Васільева. Дзякуючы ёй па-балгарску загучалі вершы 
«Гэй, наперад!», «Млечны шлях», «Касцам» і інш. Складальнік зборніка, адзін з першых перакладчыкаў 
купалаўскай творчасці Н. Вылчаў пераканаўча заяўляе, што «ў сваіх вершах Я. Купала гучна ўдарыў 
у званы народнага сумлення, паказаў пакуты прыніжанага чалавека, расказаў пра яго лёс, абудзіў яго, 
даў яму веру, акрыліў, у сваім вершы “Я не паэта” паказаў, што ён незвычайны паэт» [21, c. 8–9]. Гэта 
Н. Вылчаў адчуў яшчэ, напэўна, з самага першага звароту да купалаўскіх вершаў, бо менавіта ён у ар-
тыкуле «Пад адным сцягам» у штотыднёвіку «Літаратура і мастацтва» яшчэ ў 1962 г. абяцаў: «У выда-
вецтве “Балгарскі пісьменнік” выдадзены анталогіі рускай і ўкраінскай паэзіі. У бліжэйшы час балгарскі 
чытач атрымае “Анталогію беларускай паэзіі”…» [22]. 

«Анталогія беларускай паэзіі» сапраўды з’явілася, але толькі ў 2000 г. Бліжэйшы гэта аказаўся час 
ці не, пазнаецца ў параўнанні. Несумненна адно: шырокае прадстаўленне беларускай літаратуры 
ў Балгарыі здзейснілася. У гэтай кнізе Янка Купала прадстаўлены вершамі «Явар і каліна», «Песня 
мая», «Мая малітва», урыўкам з паэмы «Яна і я». Істотным тут з’яўляецца тое, што творчасць беларускіх 
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пісьменнікаў змяшчаецца не толькі ў перакладзе, але і ў арыгінале, дзякуючы чаму балгарскі чытач на-
рэшце сам здолее ацаніць паўнату, глыбіню і ёмістасць купалаўскага слова. 

Застаецца дадаць, што гэта глыбіня сапраўды існуе, мяркуючы па тым, як Я. Купалу ўсхваляюць 
у вершах-прысвячэннях. Акрамя ўзгаданага раней верша Ламара, вядомы яшчэ тры вершы, прысве-
чаныя беларускаму песняру. Яны размешчаны ў зборніку «Камбаните на съвестта. Български поети за 
Беларус», які выйшаў у 2003 г. да 125-годдзя з дня вызвалення Балгарыі ад турэцкага прыгнёту. Гэта 
вершы «Народен поет» Іжы Сакалова (1987) [23, c. 43], «Съдба» Р. Станкевіч [23, c. 85], «Триптих за 
Янка Купала» П. Дзінчава (1986) [23, c. 81–84].

Несумненна, успрыманне такога паэта-сімвала, як Янка Купала, – з’ява шырокая і шматпланавая, 
якую цяжка ахарактарызаваць і вызначыць, бо, на нашу думку, у гэтым працэсе шмат як агульнага і за- 
канамернага, так і індывідуальнага. Але, каб размежаваць агульнае і індывідуальнае, варта рабіць спро- 
бы падобнага аналізу. Такую спробу ўжо ажыццявіла даследчыца Р. Станкевіч у кнізе «Янка Купала, 
Якуб Колас і Максім Багдановіч у Балгарыі. Генезіс і спецыфіка рэцэпцыі» [24], дзе яна шматпланава 
вывучае працэсы пранікнення і асваення твораў беларускіх класікаў у Балгарыі, падрабязна, удумліва 
і прафесійна аналізуе здзейсненыя пераклады, абапіраючыся на айчынныя і замежныя працы пера-
кладазнаўства.

 Вынікі ж нашага даследавання паказваюць: творчасць класіка патрабуе больш дасканалага аналізу, 
прычым двухбаковага.
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