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«БЕЛЫЯ САНЕТЫ» ДЗМІТРА ПАЎЛЫЧКІ  
Ў ПЕРАКЛАДЗЕ НІЛА ГІЛЕВІЧА 

М. В. Баравік 

Роля Дзмітра Паўлычкі ў духоўным узбагачэнні ўкраінскай нацыі 
заўсёды ацэньвалася высока, асабліва адзначаліся вялікія заслугі паэта ў 
адраджэнні і развіцці санетнага жанру, у напаўненні яго арыгінальнымі 
грамадскімі і інтымнымі настроямі, філасофскімі матывамі. 

Апроч уласных твораў, Дзмітро Паўлычка з’яўляецца аўтарам цэлага 
шэрагу высокамастацкіх перакладаў санетаў такіх паэтаў, як 
Д. Аліг’еры, М. Буанароці, У. Шэкспір, А. Пушкін, В. Брусаў, 
В. Мандэльштам, Ш. Бадлер, А. Рэмбо, Ф. Г. Лорка, Р. Рыльке, 
А. Міцкевіч і многіх іншых, тым самым адкрыўшы для ўкраінскага 
чытача скарбы сусветнай літаратуры. Не абмінуў увагай Дзмітро 
Паўлычка і класікаў беларускай літаратуры, пераклаўшы на ўкраінскую 
мову санеты Я. Купалы і М. Багдановіча. 

Пяру Дз. Паўлычкі належыць першы ва ўкраінскай літаратуры белы 
санет, хаця, як вядома, сусветная літаратура асвоіла гэты жанр значна 
раней, яшчэ на пачатку ХХ ст. Цыкл вершаў «Білі сонети» ствараўся на 
працягу 60-х гг. ХХ ст. На беларскую мову ён быў перакладзены Нілам 
Гілевічам, дзякуючы якому па-беларуску загучалі многія творы 
ўсходнеславянскіх пісьменнікаў, і ў першую чаргу балгарскіх. 

Звяртаючыся да жанру белага санету, нягледзячы на адсутнасць 
рыфмы, паэт павінен імкнуцца прадэманстраваць новыя эстэтычныя 
магчымасці слова, выкарыстоўваючы наватарскія элементы ў структуры 
страфы, засноўвацца найперш на развітай і багатай вобразнай сістэме з 
мэтай больш дакладна і гарманічна выказваць думку. Дзмітро Паўлычка 
зазначаў: «Я дазволіў сабе ў “Белых санетах” зберагчы ўсё, апроч 
рыфмавання. Ці паўплывала на змест вершаў тое, што я адмовіўся 
рыфмаваць? Бясспрэчна. Белы верш мусіць быць больш вобразны. Уся 
яго прывабнасць у метафары і думцы» [3, с. 28]. 

Варта таксама заўважыць, што большасць белых санетаў Дзмітра 
Паўлычкі напісана пяцістопным ямбам, што ў сваю чаргу адкрывае 
вялікую прастору для думкі і магчымасці выкарыстання аратарскіх і 
размоўных інтанацый. Да ўсяго паэт, “парушаючы” кананічнасць жанру, 
дае загалоўкі асобным санетам, назву якіх звычайна вызначае першая 
страфа, што бясспрэчна нясе пэўную ідэйную нагрузку. 

Вершы ў цыкле згрупіраваныя выключна паводле прыналежнасці да 
жанру белага санета, аднак можна вылучыць пэўныя тэматычныя блокі. 
Паўлычка надае больш увагі філасофскім матывам, якія звязаны з 
раскрыццём тэмы паэта і паэзіі, пошуку наватарскіх сродкаў у паэзіі і 
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вечнасці мастацкага слова («Старенька рима», «Лоша», «Суть», 
«Голос»). Акрамя таго, скразнымі з’яўляюцца матывы кахання 
(«Кохання», «Сміх», «Спогад»), настальгіі па мінулым («Хліб», «Жаль», 
«Мати»). Часам сустракаюцца санеты лірычна-медытатыўнага характару 
(«Зима», «Весна», «Літо»). Асобна стаяць санеты, у якіх Дз. Паўлычка 
імкнецца зразумець дзве супрацьлеглыя сутнасці душы свайго народа – 
пакорнасць і бунтарства («Дерева»), асэнсаваць адказнасць народа за лёс 
радзімы («Захланність»). 

Зразумела, што адсутнасць рыфмы дае шырокія магчымасці для 
большай дакладнасці перадачы думак і вобразаў пры перакладзе. Як ужо 
адзначалася вышэй, усе белыя санеты Дз.Паўлычка напісаны 
пяцістопным ямбам, які чаргуецца з шасцістопным ямбам з усечанай 
другой стапой. Перакладаючы творы на беларускую мову, Н.Гілевіч не 
вытрымлівае зыходнага памеру толькі ў двух выпадках, ды і то робіць 
гэта ў другім тэрцэце (санеты «Зима», «Весна»). 

У вобразнай сістэме адхіленні ад арыгіналу больш частыя і 
відавочныя. Досыць пашыраным прыёмам з’яўляецца замена аўтарскага 
эпітэта перакладчацкімі метафарамі (золоте вікно – золатам гарыць акно; 
розп’ятий міст – з распяцця ў неба ўваскрасае мост), а іншым разам 
Н. Гілевіч увогуле адмаўляецца ад эпітэтаў Паўлычкі, чым крыху збядняе 
багатую вобразную сістэму верша (скрипка золота – скрыпачка свая). 

Некаторыя вобразы і канструкцыі Н. Гілевіч развівае, дапісвае і 
«дапрацоўвае», робіць іх больш вытанчанымі, дадае аўтарскія азначэнні-
эпітэты: 

Табліца 1 
Арыгінал Пераклад 

Але ще гірше, як іржаву мисль 
Вганяють молотком у дошку рими. 

 

Ну, а найгорш, як з’едзены іржой 
Задумы цвік у тую ж дошку рыфмы –  

Трупехлую – загнаны малатком. 
Дух каменя. Жало злоби. Липкі  

Пов'язки мумій. 
Дух каменя. Злабы атрутны яд. 

Павязкі мумій. 
 …молодиці 

На здутих сорочках у небеса 
Возносяться… 

 …маладзіцы 
На ветразях сарочак да нябёс 

Узносяцца… 
Вівсяні колоски 

Мене бентежать ніжністю. 
Звон аўсяных завушніц 

Мяне бянтэжыць ласкаю. 

Іншыя ж, наадварот, «скарачае», канкрэтызуе, чым прыўносіць сваё 
аўтарскае «Я» і рысы нацыянальнай мовы ў арыгінал: 

Табліца 2 
Арыгінал Пераклад 

Але ще гірше, як іржаву мисль 
Вганяють молотком у дошку рими,  
Що зм’якла від гниття й примає 

рожу. 

Ну, а найгорш, як з’едзены іржой 
Задумы цвік у тую ж дошку рыфмы –  

Трупехлую – загнаны малатком. 
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Побач з падменай эпітэтаў метафарамі знаходзім у перакладах яшчэ і 
перыфразы: так, напрыклад, «яблуко» ў Паўлычкі Гілевіч падае 
апісальна – «плод салодкі», што, несумненна, паходзіць ад 
старазапаветнага забароненага плоду; «обрій» – «дзе неба сходзіцца з 
зямлёй». Таксама досыць частотным у перакладах Н.Гілевіча з’яўляецца 
выкарыстанне замест параўнання з рознымі злучнікамі параўнання ў 
творным склоне: «супутник, як допитлива зоря» – «цікаўнай зоркай 
спутнік»; «вона була немов печальна жниця» – «яна здалася мне жняёй 
журботнай», хаця часцей перакладчык захоўвае зыходны варыянт: «ріка, 
неначе гільйотина» – «рака, няйначай гільяціна». 

Яшчэ адной адметнасцю перакладчацкага стылю Н. Гілевіча 
з’яўляецца прыём пераносу аднаго і таго ж азначэння-эпітэта ад аднаго 
азначаемага слова да іншага ў межах паэтычнай фразы: «весен молода 
теплинь» – «вёсен маладых цяплынь». Як бачым, у першым выпадку 
эпітэт «молода» паясняе слова «теплинь», а ў беларускім перакладзе ўжо 
назоўнік «вёсен», прычым змяняецца і лік, і склон прыметніка. Таксама 
сустракаюцца выпадкі, калі азначаемы назоўнік у арыгінале становіцца 
азначэннем-эпітэтам у перакладзе, а эпітэт, наадварот, робіцца 
азначаемым назоўнікам. 

Табліца 3 
Арыгінал Пераклад 

Гріховність хрипка Грахоўная хрыпотка 
Віхола нічна Ноч завірушная 

Трудне й пекельне слово З пакут пякельных слова 

Зрэдку Н. Гілевіч, замест словазлучэнняў, звязаных гіпатаксічнай 
сувяззю, ужывае канструкцыі з прыдаткам: «юрби хвиль» – «шал-разгул 
хваль»; «заздрість ненаситна» – «ненажэра-зайздрасць»; «стебло 
твоєї зморшки» – «маршчыны-сцяблінкі». Радзей сустракаецца замена 
прыдаткам паратаксічных злучэнняў: «кінь і юнак» – «конь-чалавек». 

Звяртаючыся да сінтаксісу перакладаў Н. Гілевіча, варта адзначыць 
вялікую колькасць інверсій: «в солодку темінь» – «у змрок салодкі»; 
«кріз оболоки шизого бузку» – «скрозь бэзу шызы дым»; «крижиною 
стискала дужий карк» – «сцінала карак крыгай ледзяной». Яны ні ў 
якім разе не збядняюць вобразнасці і не скажаюць думкі арыгіналу, а 
толькі ўзбагачаюць яго. Тое самае можна сказаць і пра метатэзы, якія 
хоць і не часта, але з’яўляюцца ў перакладзе («посивів чи осліп» – «аслеп 
і пасівеў»), і пра замену дзеепрыслоўнага звароту дзеепрыметным: 
«Поволечки ступають сиві коні, / У возі похоронному йдучи» – 
«Павольненька ідуць сівыя коні, / Упрэжаныя ў пахавальны воз». 

Але трэба адзначыць і тое, што разам з выкарыстаннем сродкаў і 
прыёмаў, якія не змяняюць сэнса думкі, у перакладах Н. Гілевіча 
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сустракаюцца і відавочныя недакладнасці: напрыклад, косовиця – гэта 
зусім не пара жніва, а веселощі трави – гэта ніяк не яе энтузіязм, як і 
тмин запашний складана назваць зорачкай духмянай. У некаторых 
выпадках перакладчык ідзе на свядомае зніжэнне вобраза з мэтай яго 
ўзмацнення: «А замість нього в груди впхай собі / Ганчірку, що до 
блискавок байдужа» – «А ў грудзі ўпхні сабе замест яго / Караўчыну, 
якой гаршкі вымаюць». Часам сустракаюцца нават акцэнталагічныя 
памылкі (сівы´я, спіна´, замест сі´выя, спі´на), якія, як вядома, 
дапушчальныя ў паэтычным тэксце. 

Што тычыцца лексікі, то адметна, што Н.Гілевіч часам замяняе 
паўлычкаўскія дыялектызмы беларускімі літаратурнымі адпаведнікамі 
(глагоїти – суцяшаць), а ў некаторых выпадках украінскія літаратурныя 
словы замяшчае малаўжывальнымі беларускімі лексемамі (цвинтар – 
могліца). Гэта дазваляе гаварыць пра змяншэнне спецыфікі 
літаратурнага твора і яго кларыту, хаця такія выпадкі сустракаюцца 
даволі рэдка. 

Аднак, зыходзячы з усяго вышэй сказанага, трэба падкрэсліць, што, 
нягледзячы на некаторыя рэдкія і нязначныя адхіленні, Нілу Гілевічу 
цалкам удалося вытрамаць структуру санетаў, не парушаючы пры гэтым 
ні вобразнай сістэмы, ні ідэйнага зместу твораў, захаваўшы іх 
адметнасць і арыгінальнасць. Перакладчык прыўносіць у вершы Дзмітра 
Паўлычкі толькі невялікія элементы свайго паэтычнага светабачання, 
мыслення і аўтарскага «Я», надаючы белым санетам украінскага творцы 
рысы беларускай мовы і культуры. У гэтым і выяўляецца вялікі 
прафесіяналізм і вопыт мастака-перакладчыка. 
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ЭСХАТОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ РОМАНА  
И. БОЯШОВА «АРМАДА» 

А. А. Белышева 

Роман И. Бояшова «Армада» интересен как яркий пример 
современной антиутопии крупной романной формы, набирающей 
популярность к концу ХХ в. Действительно, большинство антиутопий 
конца ХХ в. тяготеет к малым формам рассказа и повести. Более того, 
высокий уровень валентности жанра антиутопии позволял авторам 
работать с ним в различных художественных системах, а также 


