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РОЛЯ ТВОРЧАЙ АСОБЫ 

Ў РАЗВІЦЦІ МІЖСЛАВЯНСКІХ ЛІТАРАТУРНЫХ СУВЯЗЕЙ 
 

Звычайна ў даследаваннях пра літаратурныя (як і ўвогуле культурныя) 

міжнацыянальныя сувязі сустракаюцца выказванні самага агульнага кшталту: 

«Літаратурныя сувязі паміж рускімі і балгарамі (беларусамі і палякамі, 

сербамі і чэхамі і г. д.) распачаліся пяць (шэсць, сем, восем і г. д.) стагоддзяў 

таму назад»; «Асаблівага росквіту сувязі культур паміж рускім і ўкраінскім 

(сербскім і славенскім, славацкім і чэшскім і г. д.) народамі дасягнулі ў 

ХХ стагоддзі»; «Сучасны беларуска-ўкраінскі (руска-польскі, балгарска-

сербскі і г. д.) паэтычны ўзаемапераклад мае багатыя здабыткі»… Пры гэтым 

звычайна забываецца, што сувязі паміж народамі і іх культурамі 

наладжваюць не безыменныя калектывы, а асобныя найбольш таленавітыя, 

кантактабельныя прадстаўнікі народаў і нацыянальных культур. Роля 

творчай асобы ў развіцці літаратурных сувязей, у тым ліку міжславянскіх, 

надзвычай важная, без перабольшання – незаменная. Сувязіст – без гэтай 

прафесіі нельга абысціся пры звычайных чалавечых кантактах, як бы такі 

сувязіст ні называўся: тэлефаніст, тэлеграфіст, аператар мабільнай сувязі… 

Без сувязіста-літаратара, гэтага, умоўна кажучы, спецыяліста мабільнай 

сувязі паміж народамі, не могуць як след функцыянаваць міжнародныя 

«масты дружбы», па якіх, услед за літаратурай і культурай у цэлым, лягчэй 

«пераязджаюць» стасункі эканамічныя, гандлѐвыя, палітычныя і інш. 

Калі гаварыць толькі пра міжславянскія літаратурныя сувязі, то тут 

«сувязістаў» увогуле нямала. Праўда, адны з іх выпадкова падключаліся да 

такога занятку, займаліся ім часова. Другія ўсѐ жыццѐ падтрымліваюць 

сувязь, але арыентуюцца толькі на адзін яе від ці канал: прапагандуюць адну 

літаратуру або нават творчасць аднаго нейкага пісьменніка. А вось трэція… 

Трэція хочуць і – галоўнае – могуць (дзякуючы сваім здольнасцям, шырыні 

ведаў, даступнасці ўсіх славянскіх моў і іх літаратур, асаблівай любові да іх) 

падключаць да роднай культуры лепшыя дасягненні многіх славянскіх 

пісьменнікаў і літаратур у цэлым. Зразумела, нават у нашым шматмільѐнным 

славянскім свеце такіх працаўнікоў налічваецца літаральна адзінкі. З 

беларусаў ім быў, у прыватнасці, Максім Багдановіч, які зацікаўлена і 

метадычна знаѐміў сваіх чытачоў з літаратурай, культурай, гісторыяй 

беларусаў, рускіх, украінцаў, палякаў, чэхаў, сербаў, балгар… У сѐнняшняй 

Беларусі да такіх «сяброў усіх славян» можна без перабольшання аднесці 

Ніла Гілевіча, аўтара арыгінальных даследаванняў і выдатных перакладаў 

паэзіі і прозы балгар, славенцаў, сербаў, харватаў, македонцаў… Што да 

сучаснай Украіны, то ім, несумненна, з’яўляецца вядомы пісьменнік і 

грамадскі дзеяч Раман Мар’янавіч Лубкіўскі. Даказваючы асноўны тэзіс 

нашага даклада, і спынім сваю ўвагу на яго славяназнаўчай дзейнасці.   

Нагадаем некалькі біяграфічных звестак, паколькі яны паказваюць на 

асноўныя вытокі гэтай дзейнасці. Нарадзіўся Раман Лубкіўскі 5 жніўня 1941 



года ў сяле Астрывец Тэрабаўлянскага раѐна на Тарнопальшчыне ў 

бікультурнай сям’і: маці – ўкраінка, бацька – паляк. Як падкрэсліў адзін з 

буйнейшых сучасных украінскіх пісьменнікаў, Герой Украіны Дмытро 

Паўлычка, улюблѐнасць Лубкіўскага ў славянскі свет «ідзе з глыбіні сэрца, з 

народжанай еднасці ўкраінскай і польскай крыві, якая віруе ў ім. Менавіта 

гэта еднасць у яго сэрцы ўзмацняе ўкраінскі патрыятызм, завастрае пачуццѐ 

справядлівасці, праз якое незаконна прыніжаная і патаптаная чужынцамі і 

«сваімі» пігмеямі Украіна і ўкраінская мова становяцца ідэаламі ягонага 

жыцця, творчасці, няспыннай грамадскай і палітычнай дзейнасці» [4, с. 508]. 

Належнае веданне моў і культур славянскіх Лубкіўскі першапачаткова 

здабываў на славянскім аддзяленні філфака Львоўскага дзяржаўнага 

універсітэта імя Івана Франко. Паступова ўдасканальваліся і рэалізаваліся 

гэтыя веды ў часе яго працы намеснікам рэдактара львоўскага літаратурна-

мастацкага часопіса «Жовтень» (вѐў там, у прыватнасці, раздзел перакладаў 

«Славянскія рэкі»), старшынѐй Львоўскага арганізацыі Саюза пісьменнікаў 

Украіны, грамадска-культурнага аб’яднання «Просвіта», кіраўніка 

Львоўскага абласнога ўпраўлення культуры, дэпутата Вярхоўнай Рады 

Украіны, Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Украіны ў Чэхіі і Славакіі…  

Літаратурны набытак Рамана Лубкіўскага вызначаецца найперш, 

зразумела, уласнымі творчымі дасягненнямі. Сѐння ѐн – адзін з самых 

вядомых украінскіх пісьменнікаў, аўтар звыш двух дзесяткаў арыгінальных 

паэтычных кніг, паэт са сваім адметным голасам. Асобныя зборнікі яго 

вершаў выходзілі ў розных краінах, у тым ліку і ў Беларусі [3]. Але сѐння 

гаворка не пра гэта. Ідучы следам за сваім вялікімі настаўнікамі Іванам 

Франком і Максімам Рыльскім, працуючы поруч і падзараджаючыся энергіяй 

актыўнейшага міжкультурнага «сувязіста» Дмытра Паўлычкі, наследуючы іх 

энцыклапедызм, шчыры патрыятызм і шырокі ўніверсалізм, паэт, 

перакладчык, славяназнавец Лубкіўскі «паказвае датычнасць украінцаў і 

іхняй працы у фармаванні цывілізацыі славянскай Еўропы, ці, калі хочаце, 

еўрапейскай Славяншчыны» [4, с. 512]. Яго перакладчыдцкае сціло ажывіла 

ў стыхіі ўкраінскага вобразнага слова сотні твораў дзесяткаў паэтаў 

літаральна ўсіх сучасных славянскіх народаў. Да гэтага, яго пяру належаць 

глыбокія артыкулы-даследаванні пра расіяніна Аляксандра Пушкіна 

(«Крыштальная крыніца натхнення») і славака Павала Орсага (Гвездаслава) 

(«Зара Гвездаслава»), балгарына Хрыста Боцева («Свабоды палымяны 

геній») і чэха Іржы Волькера («Сэрца Волькера»), сербку Дэсанку Максімавіч 

(«Валадарка паэзіі – Дэсанка») і паляка Марэка Ваўжкевіча («Адчуванне 

мяжы… Але не апошняй!»), пра беларусаў Цѐтку (Алаізу Пашкевіч) («На 

струнах буры»), Максіма Багдановіча («Беларускі Ікар»), Янку Купалу («Гэта 

жывое і вечнае слова»)… Гэтыя (як і іншыя) артыкулы друкаваліся ва 

ўкраінскай перыѐдыцы, уваходзілі ў якасці прадмоў да ўкладзеных і 

перакладзеных Лубкіўскім асобных зборнікаў вершаў Дэсанкі Максімавіч, 

Лаца Навамескага, Францэ Прэшэрна, Марэка Ваўжкевіча, Цѐткі, Максіма 

Багдановіча, склалі (разам з іншымі публікацыямі) кнігу яго літаратурна-

крытычных нарысаў «Многосвіточ» [2]. Аднак, бадай, самае адметнае, чым 



вызначыўся Лубкіўскі як славяналюб і славяназнаўца, – і не толькі ва 

Украіне, але і ва ўсім славянскім свеце – гэта стварэнне двух унікальных 

анталогій: «Слов’янське небо» [7] і «Слов’янська ліра» [6]. 

На тытуле «Славянскага неба», што выйшла ў Львове яшчэ ў 1972 

годзе, – даволі вымоўны падзагаловак: «Вершы рускіх, беларускіх, польскіх, 

чэшскіх, славацкіх, серба-лужыцкіх, югаслаўскіх, балгарскіх паэтаў у 

перакладзе Рамана Лубкіўскага». Такім чынам, гэта неардынарнае выданне 

працягнула справу (толькі, зразумела, на больш высокім, сучасным узроўні), 

пачатую сто гадоў перад тым хрэстаматыяй рускага перакладчыка і 

бібліѐграфа М. В. Гербеля «Поэзия славян» (Пб., 1871). Канешне, за 

стагоддзе ўсе славянскія літаратуры выраслі колькасна і якасна, і цяпер нават 

самая аб’ѐмістая анталогія не здолее ўмясціць у сябе адны толькі выдатныя 

творы славянскага прыгожага пісьменства. І ўсѐ ж ідэя звесці ўсе славянскія 

паэтычныя рэкі ў адно літаратурнае мора, змясціць асобныя творы 

славянскай паэзіі ў адной мікраанталогіі аказалася надзвычай плѐннай і 

арыгінальнай. Ва ўсялякім разе, падобнага выдання ў пасляваенны час ні ў 

адной іншай славянскай краіне, апрача Украіны, не з’явілася. 

У кнізе змешчаны кароткія нататкі перакладчыка пра ўсіх славянскіх 

паэтаў, прадстаўленых у ѐй. У невялікай прадмове «Ад перакладчыка» 

Лубкіўскі прызнаваўся: «З багацейшага гучання паэзіі славянскага свету 

выбіраліся, як на мой погляд, важныя, хоць далѐка не ўсе тоны. Тыранаборчы 

дух класічнай рускай паэзіі, яе вечнае, рэвалюцыянізуючае абнаўленне, 

задушэўнасць паэзіі беларускай, шчырая чалавечнасць паэзіі чэшскай, 

славацкай, традыцыйнасць і разам з тым незаспакоенасць польскай, 

пачуццѐвасць серба-лужыцкай, парывістасць і шматфарбнасць балгарскай, 

разнастайнасць паэзіі народаў Югаславіі – і паводле гэтых адзнак (зразумела, 

досыць умоўных) фарміравалася кніжка» [7, с. 6]. 

Крыху больш чым праз дзесяць гадоў на аснове «Славянскага неба» 

Лубкіўскі, ужо ў Кіеве, выдаў зборнік «Славянская ліра». І ў першую, і ў 

другую кнігу ўвайшлі творы ажно 136 (!) славянскіх паэтаў. Праўда, калі ў 

першай з іх кожны паэт быў прадстаўлены адным, рэдка – двума-трыма, 

вершамі, то ў другой – некалькімі, прычым звычайна новымі, перакладамі. 

Крыху зменена (колькасна і якасна) і нацыянальнае прадстаўніцтва асобных 

славянскіх паэзій. Аднак ў абедзвюх кнігах самыя розныя вершы – 

грамадзянскія, філасофскія, інтымныя, пейзажныя – аб’ядноўвае адзін 

выразны матыў: адвечнае пабрацімства славянскіх народаў. Ён, гэты матыў, 

часам гучыць пэўна, выяўляецца непасрэдна. Як, скажам, у вершах рускага 

паэта Аляксандра Адоеўскага «Славянскія дзевы» ці харвата Петара 

Прэрадавіча «Прызначэнне славянства». Аднак у цэлым ідэя дружбы брацкіх 

народаў прарастае ў «Славянскай ліры» спакваля, увасабляецца не 

просталінейна, а хутчэй апасродкавана. Пра гэта сведчаць перш за ўсѐ 

ўключаныя ў анталогію творы розных славянскіх паэтаў пра Украіну, 

украінскі народ, яго гісторыю, культуру, мову. Назавем хаця б вершы рускіх 

Мікалая Някрасава «На смерць Шаўчэнкі» і Мікалая Ціхавава «Анна 

Яраслаўна», беларуса Максіма Танка «На Украіне», палякаў Владзімежа 



Слабодніка «Да Міколы Бажана» і Мечыслава Яструна «Песня Яраслаўны», 

чэха Рудальфа Майера «Україна», балгарына Захарыя Іванова «Украіне»… 

Разам з тым укладальнік і перакладчык увѐў у анталогію творы, якія 

тэматычна пацвярджаюць міжславянскія кантакты. Я маю на ўвазе такія 

вершы, як «Шапэну» расіяніна Афанасія Фета, «Боль Сербіі» беларуса 

Пімена Панчанкі, «Балгарскаму брату» беларуса Ніла Гілевіча, «З падарожжа 

ў Беларусь 1965 года» лужычаніна Кіта Лорэнца, «Беларускі снег» балгарына 

Андрэя Германава і г. д. Урэшце, няўжо не сцвярджаецца, хоць і 

апасродкавана, еднасць славянскіх народаў ужо тым, што вершы ўсіх славян, 

як добрыя сябры, сышліся ў адной кнізе, выдадзенай у перакладзе на адну са 

славянскіх моў, у адной з суверэнных славянскіх краін! 

Кніга «Славянская ліра» (як, дарэчы, і «Славянскае неба») спалучыла ў 

сябе якасці двух самастойных выданняў. Па-першае, гэта арыгінальная 

анталогія агульнаславянскай (за выключэннем, зразумела, украінскай) паэзіі. 

Па-другое, гэта выбранае аднаго перакладчыка, Рамана Лубкіўскага. 

Апошняя акалічнасць дазваляе даволі выразна ўбачыць творчы почырк, 

стыль перакладчыка. У слова «стыль» мы ўкладаем яго літаратуразнаўчы 

змест, што ўключае ў сябе два традыцыйныя моманты, акрэсленыя 

займеннікамі «што» і «як»: што (каго канкрэтна, якія творы) і як (ступень 

адэкватнасці мастацкага перакладу) узнаўляе перакладчык. Пра тое, каго 

пераклаў Лубкіўскі, у цэлым відаць ужо са зробленага пераліку асобных 

імѐнаў славянскіх паэтаў. Што датычыць перакладчыцкага майстэрства, то 

параўнанне рознаславянскіх арыгіналаў і іх украінамоўных узнаўленняў 

сведчыць пра ўважлівае стаўленне Лубкіўскага да першакрыніц, імкненне 

дакладна перадаваць не толькі інфармацыю сэнсавую, але і кананатыўную, 

вобразна-выяўленчую, экспрэсіўную. Перакладчык па магчымасці ўзнаўляе 

арыгінал у еднасці яго зместу і формы, захоўвае дамінантныя дэталі яго 

зместу і асаблівасці паэтыкі. Галоўнае ж – імкнецца да таго, каб твор і ў 

перакладзе аказваў на чытача прыблізна такое ж уздзеянне, як і ў арыгінале, 

выклікаў падобныя эмоцыі. Адным словам, імкнецца паэзію перадаваць 

паэзіяй. Зразумела, не заўсѐды гэта ўдаецца. Тым больш, што пераклад з 

роднасных моў, у параўнанні з перакладам з моў няроднасных, мае свае 

«падводныя камяні»: «пасткі» міжмоўнай аманіміі, інтэрферэнцыі, асаблівы 

кантроль чытачоў, у якіх арыгінал нярэдка «на слыху», і інш.. Але, як 

правіла, наяўнасць спецыфічнага перакладчыцкага таленту, вялікі  творчы 

вопыт, валоданне славянскімі мовамі, добрае веданне творчасці славянскіх 

паэтаў, славянскіх рэалій, выручаюць перакладчыка.  

Вось пачатак аднаго шырокавядомага верша ў паэтычным 

перастварэнні Рамана Лубкіўскага: 
Тікай, пощезни з цих країв, 

Властителько Цитери квола! 

Де ти, покаро владарів, 

Вістунко волі гордочола? 

Прийди, зірви мені вінок, 

Розбий зманіжену цю ліру… 

Свободу оспіваю миру, 



На тронах поражу порок! [6, с. 24] 

Магчыма, не ўсе адразу пазнаюць у гэтых радках першую страфу 

славутай оды Аляксандра Пушкіна «Вольность». Што ж, разумны чытач не 

стане і патрабаваць абсалютнага падабенства перакладу і арыгінала 

мастацкага твора, тым больш паэтычнага. Добры пераклад – заўсѐды ў 

чымсьці новы твор, які з’яўляецца на свет у выніку своеасаблівага 

сааўтарства двух чалавек – аўтара арыгінала і перакладчыка. Успомнім 

Самуіла Маршака, які казаў, што ў перакладнога верша «павінен быць бацька 

і маці: аўтар і перакладчык…». Дарэчы, прыгадаем крылатыя пушкінскія 

радкі: 
Беги, сокройся от очей, 

Цитеры слабая царица! 

Где ты, где ты, гроза царей, 

Свободы грозная певица? 

Приди, сорви с меня венок, 

Разбей изнеженную лиру… 

Хочу воспеть свободу миру, 

На тронах поразить порок [5, с. 106] 

Пры параўнанні  пераклада з арыгіналам становіцца відавочным, што 

Лубкіўскі не імкнуўся, а калі б і імкнуўся, то не змог бы, зрабіць літаральную 

ўкраінскую копію верша Пушкіна. Разам з тым перакладчык пастараўся 

ўзнавіць пафас першакрыніцы, удыхнуць у пераклад думкі, эмоцыі вялікага 

рускага паэта. Часам з перакладчыкам можна спрачацца, не згаджацца з 

узнаўленнем таго ці іншага вобраза, вобразнай дэталі, лексемы. Але не 

прымаць да ўвагі яго творчага метаду, стылю – нельга. Як і нельга ігнараваць 

яго гэты пераклад (а таксама іншыя пераклады) вершаў не толькі А. Пушкіна, 

але і іншых славянскіх паэтаў. 

Дзякуючы Лубкіўскаму, ў адзінае рэчышча славянскіх літаратур 

уліваецца і рака беларускай паэзіі. У «Славянскім небе» яна была напоўнена 

вершамі 20 паэтаў, у «Славянскай ліры» – 15. Не стала твораў Францішка 

Багушэвіча, Каруся Каганца, Міхася Чарота, Уладзіміра Дубоўкі, Міхася 

Машары, Піліпа Пестрака, Ларысы Геніюш, Васіля Зуѐнка, Мар'яна Дуксы, 

затое з'явіліся прозвішчы Паўлюка Багрыма, Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, 

Янкі Лучыны, Пімена Панчанкі. У цэлым у дзвюх анталогіях знайшлося 

месца для знакавых вершаў 24 беларускіх паэтаў (для параўнання: для 

столькі ж – польскіх і 37 – рускіх). Калі ж улічыць і пераклады, што не 

ўвайшлі ў дзве анталогіі, а таксама артыкулы пра беларускіх майстроў 

мастацкага слова, то, несумненна, Раман Лубкіўскі – на сѐння самы плѐнны і 

адказны паўнамоцны прадстаўнік беларускай літаратуры на братняй 

украінскай зямлі. Бадай, найлепшым новым сведчаннем гэтага з'яўляецца 

ўкладзеная, забяспечаная грунтоўнай прадмовай, каментаром і ў значнай 

ступені перакладзеная ім кніга М. Багдановіча «Стратим-Лебідь» [1]. Гэта, па 

сутнасці, першы Поўны збор твораў класіка беларускай літаратуры за межамі 

Беларусі. Такога выдання пакуль што няма нават на рускай мове. У кнігу 

ўвайшлі літаральна ўсе паэтычныя, празаічныя, публіцыстычныя, 

літаратурна-крытычныя творы аўтара «Вянка» і яго эпісталярый у лепшых 



украінскіх перакладах (самога Лубкіўскага, а таксама Міхайла Драй-Хмары, 

Міколы Зэрава, Рыгора Кочура, Яра Славутыча, Дмытра Паўлычкі, Віктара 

Чабаненкі, Таццяны Кабржыцкай і інш.). Дарэчы, багата і прыгожа 

выдадзеная кніга адкрыла новую прэстыжную выдавецкую серыю «Ad 

fontes» («Да крыніц»). У задуме Лубкіўскага – выданне ў гэтай серыі твораў 

Янкі Купалы. 

Такім чынам, прыведзеныя канкрэтныя факты, у прыватнасці – з 

творчай дзейнасці лаўрэата Нацыянальнай прэміі Украіны імя Т. Шаўчэнкі 

Рамана Лубкіўскага, думаецца, неабвержна сведчаць пра першаступенную 

ролю творчай асобы ў развіцці міжнацыянальных, у дадзеным выпадку –

міжславянскіх, літаратурных узаемасувязей. 
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