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ДМЫТРО ПАЎЛЫЧКА – ПЕРАКЛАДЧЫК 
ТВОРАЎ РЫГОРА БАРАДУЛІНА 

Творчасць Д. Паўлычкі – адметная і самабытная старонка ва ўкраінскай 
літаратуры. Паэт і перакладчык, Паўлычка адкрыў і распрацаваў на нацыя- 
нальнай глебе шэраг паэтычных жанраў (напрыклад, жанр белага санета). 
І ў той жа час ён наблізіў да ўкраінскага чытача многія літаратуры свету, 
пераклаўшы на ўкраінскую мову творы буйнейшых паэтаў. 

Як перакладчык, Паўлычка не мог абмінуць увагай беларускую літарату- 
ру. Так, ён пісаў: «Мне блізкая і дарагая беларуская культура. <…> На ўкра- 
інскую мову я перакладаў вершы Я. Купалы, М. Багдановіча, А. Куляшова, 
М. Танка, Н. Гілевіча, Р. Барадуліна, Г. Бураўкіна, Я. Сіпакова. Таму ведаю 
троху паэзію, у якой беларускі чытач знаходзіць і ўвасабленне свайго ідэалу, 
і музыку сваёй мовы, і голас грамадзянскага сумлення» [6, с. 268]. Акрамя 
чыста літаратурных кантактаў, Паўлычка мае добрыя сяброўскія стасункі 
з Н. Гілевічам, Г. Бураўкіным, Р. Барадуліным, В. Рагойшам, а раней сябра- 
ваў таксама і з В. Быкавым. У лісце да В. Рагойшы Паўлычка пісаў: «Прашу 
перадаць мае вітанні Быкаву, Гілевічу, Бураўкіну і Барадуліну. Пры пер- 
шай жа нагодзе прыеду да Вас, мае дарагія!» [5, с. 133]. 

Асаблівасці падыходу Д. Паўлычкі да перакладу выразна выяўляюцца 
пры знаёмстве з перакладамі вершаў са зборніка Р. Барадуліна «Свята пча- 
лы». Гэты зборнік быў выдадзены ў Мінску ў 1975 годзе, а праз 3 гады з’я- 
віўся ў перакладзе на ўкраінскую мову ў Кіеве. Пяру ўкраінскага творцы 
ў гэтым выданні належыць 12 перакладаў. 

Пры першасным супастаўленні перакладаў з арыгіналамі адразу заўва- 
жаецца парушэнне аўтарскага афармлення некаторых вершаў: замест бара- 
дулінскай «лесвіцы» ў перакладзе творы падаюцца астрафічна. Больш за 
тое, у вершы «Треба дома бувати частіш» не хапае перадапошняй страфы. 
Хутчэй за ўсё, такая недарэчнасць узнікла ў выніку «працы» рэдактараў 
або выдаўцоў. Аднак падобная «ашчаднасць» ідзе не на карысць творам, 
бо ў мастацкім тэксце «ўсе элементы формы і зместу ўзаемазвязаны і ўзае- 
маабумоўлены» [4, с. 344], і любое парушэнне аўтарскага напісання паз- 
баўляе верш кампазіцыйнай цэласнасці. 

Тое ж назіраем у свабодным вершы «Коли б усі вітри Білорусі», дзе за- 
мест барадулінскага падзелу на 3 страфоіды, зноў сустракаемся з астрафіч- 
насцю. Зразумела, такое адступленне нельга назваць апраўданым, больш за 
тое, яно недапушчальнае, таму што «страфоіды… валодаюць унутранай 
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сэнсавай цэльнасцю і завершанасцю, бо характар страфоіда… вызначаецца 
логікай разгортвання вобразна-паэтычнай думкі» [4, с. 381]. 

Падобныя адступленні заўважаны толькі ў 4-х вершах. У іншых выпад- 
ках перакладчык прытрымліваецца зададзенай аўтарам кампазіцыі і стро- 
фікі. Напрыклад, у вершы «Адам і Єва» цалкам зберагаецца запіс асобнымі 
радкамі паўрадкоўяў – частак вершарада, аддзеленых цэзурай. У гэтым жа 
творы перакладчыкам захоўваецца і кальцавая кампазіцыя. 

У метрыка-рытмічнай сістэме таксама нярэдка сустракаюцца разыхо- 
джанні паміж арыгіналам і перакладам. Так, у пераважнай большасці вер- 
шаў пры поўным захаванні вершаванага памеру ў асобных радках відавоч- 
на розныя варыяцыі характару клаўзул: 

…Пакуль нам язык пака́зваў 
Агонь з вугалька гарачага 

(жаночая)
І над галовамі нашымі 
Свістала чарга траску́чая 

(дактылічная)
Патроны у жар паклаўшы, 
На дроце цябе раскру́чвалі… 

(дактылічная)

 …Покіль язика не пока́зував 
Вогонь із вуглинки гарячої 

(дактылічная)
І над картузами нашими 
Свистіла черга тріску́ча 

(жаночая)
Патронів у жар наклавши, 
На дроті тебе розкру́чували… 

(гіпердактылічная)

У вершы «Жаровня» знаходзім яшчэ адзін цікавы прыклад: калі ў Бара- 
дуліна клаўзацыя ў 5-й страфе жаночая – дактылічная – жаночая – дакты- 
лічная, то ў Паўлычкі бачым наступнае чаргаванне: дактылічная – дакты- 
лічная – жаночая – дактылічная: 

А перад паўдзённай паро́ю, 
Як цені ідуць упры́сядку, 
Сарочыя гнёзды паро́лі 
Ды яйкі пяклі ў пры́саку. 

(Ж) 
(Д) 
(Ж) 
(Д) 

 

І перед обідом за те́рнами, 
Як тіні ідуть упри́сяди, 
Ми гнізда сорочині де́рли 
І яйця пекли у при́саку. 

(Д) 
(Д) 
(Ж) 
(Д) 

Дадзеная акалічнасць пацвярджае думку, выказаную многімі тэарэтыка- 
мі мастацкага перакладу пра складанасць перакладу з блізкароднасных 
моў. У прыватнасці, І. Чарота адзначае, што «з-за адрознасці словаўтва- 
ральных мадэляў і сінтаксічных канструкцый эквілінеарнасць і эквіметрыя 
немагчымы» [8, с. 31]. Таму адыход Д. Паўлычкі ад арыгіналу цалкам апраў- 
даны, нягледзячы на тое, што пры гэтым у перакладзе змяняецца рытмічны 
малюнак. 

Таксама звяртае на сябе ўвагу наступны цікавы факт: «Цимбали» ў ары- 
гінале напісаны вольным вершам, а ў перакладзе мы бачым чатырохстоп- 
ны ямб. Варта прызнаць, што такі падыход ні ў якім разе не сапсаваў твор, 
а магчыма, нават і палепшыў: калі ў Р. Барадуліна праз адсутнасць трыва- 
лага рытму тэмп верша крыху запаволены і разважлівы, то ў Д. Паўлычкі 
ён загучаў больш дынамічна і звонка, сапраўды, як беларускія цымбалы. 
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Найбольш плённым для даследчыка мастацкага перакладу з’яўляецца 
ўзровень лексікі і тропікі. Менавіта тут выяўляюцца здольнасці пераклад- 
чыка па «перанясенні» твора з адной нацыянальнай літаратуры ў іншую. 
І. Чарота слушна сцвярджае, што «перакладны мастацкі твор, маючы свое- 
асаблівае паходжанне, становіцца чыннікам той нацыянальнай літаратуры, 
што прыняла іншанацыянальны твор як „асвоены“» [8, с. 27]. І задача пера- 
кладчыка заключаецца не толькі ў тым, каб перадаць твор як мага бліжэй да 
арыгіналу, але яшчэ і адаптаваць яго да пэўнай культуралагічнай прасторы. 

У дадзеным выпадку Д. Паўлычка імкнецца перадаць і моўныя асаблі- 
васці, і «дух» арыгіналаў, для чаго карыстаецца рознымі прыёмамі. Ад- 
сюль – розныя адступленні ад арыгіналу і пераасэнсаванні. Так, у вершы 
«Треба дома бувати частіш» узнёслы, пафасны выраз арыгінала І адкуль на 
стале тваім // Бохан свежага хлеба пахучы перакладчык перадаў прызем- 
лена, проста: І звідкіль на твоїм столі // Появляється хліб щоденно. А вось 
у вершы «Адам і Єва» замест нейтральнай фразы На момант сэрца ён асі- 
ліць, // І здасца, што няма трывог чытаем узрушанае, эмацыянальна афар- 
баванае Здається, що нема на світі // Кровопролитної біди. У іншым вы- 
падку на месцы барадулінскага ўвасаблення Вецер, захлынуўшыся, адста- 
не знаходзім больш вобразнае паўлычкаўскае параўнанне Вітер догоняти- 
ме, та все ж, // Наче дід, захекавшись, відстане. 

У асобных выпадках у Паўлычкі знікае часава-прасторавая канкрэтыка, 
якая прысутнічае ў творах Барадуліна. Так, напрыклад, у вершы «Адам 
і Єва» адлюстраваны лёс беларускіх перасяленцаў у тайгу ў часы Расійскай 
імперыі. Дакладнасць хранатопу дасягаецца Барадуліным за кошт такіх 
вобразаў, як Віцебская губернія, дождж, мароз сіберны, ільмак (таежны 
грыб), якія перакладзены адпаведна як вітебський край, далечінь безкрая, 
дерева і з’яўляюцца менш змястоўнымі. У словазлучэнні холодні димарі 
(у арыгінале астылыя каміны) таксама страчана пэўнае адценне семанты- 
кі, бо астылыя тут азначае ‘пакінутыя людзьмі, забытыя’, а вось эпітэт ха- 
лодныя такой сэнсавай нагрузкі, на нашу думку, не нясе. 

Сярод іншых адхіленняў можна вылучыць наступныя: ужыванне анта- 
німічных у адносінах да арыгіналу выразаў: ідзі, як на касцёр – іди і в щас- 
тя вір, палаеш зарою – палаєш, мов зірка з відавочнай апазіцыяй «зара – 
зорка/раніца – ноч»; у вершы «Жаровня» беларуская паддзёўка пры пера- 
кладзе стала ўкраінскай свитиною; страта этымалагізму асіны сінія. Разам 
з тым, варта адзначыць, што Паўлычка не цураецца выкарыстання дыялек- 
тызмаў (напрыклад, бульба, приморськії). 

Падагульняючы вышэйсказанае, неабходна яшчэ раз спыніцца на дум- 
цы, што перакладаць з блізкароднасных моў «не толькі не лягчэй, чым 
з моў далёкіх, а ў пэўным сэнсе нават цяжэй» [5, с. 134]. Пры тым, што пе- 
ракладчык у значнай ступені здолеў захаваць «дух», эмацыянальнасць 
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і змястоўнасць твораў Р. Барадуліна, усё ж некаторыя важныя элементы 
былі ўпушчаны. Аднак нельга катэгарычна заяўляць, што Паўлычка 
не справіўся з пастаўленай задачай, бо працу перакладчыка трэба разгля- 
даць не толькі з пункту гледжання перастварэння з адной мовы на другую, 
а яшчэ і з пазіцыі літаратурнай творчасці. Узнаўляючы сродкамі роднай 
мовы першапачатковы тэкст, перакладчык усё адно прыўносіць нешта ад 
сябе, падае ўласнае бачанне твора. Д. Паўлычка недзе захоўвае барадулін- 
скую вобразнасць, недзе ад яе адступае, недзе ідзе ўслед за паэтыкай аўта- 
ра, недзе перайначвае яе на свой лад. Але ў любым выпадку яго пераклады 
гучаць досыць арганічна і натуральна, а значыць, тыя прыёмы, якімі ска- 
рыстаўся перакладчык падчас працы над мастацкім творам, аказаліся эфек- 
тыўнымі. А гэта, у сваю чаргу, сведчыць пра майстэрства і прафесіяналізм 
Д. Паўлычкі, характарызуе яго як дасведчанага і таленавітага перакладчыка. 
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