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Заснавальнік чэшскай беларусістыкі Вацлаў Жыдліцкі  

 
Што ж ты так бушавала , Влтава, 

Што не стала майго Вацлава,  

Нашага Вацлава не стала, -- 

Што ж ты так бушавала ,  

Влтава?! 

 

Беларускаму слову “сябры” 

Пакланяўся ты, ніжай зары,  

Тэзаіменны святому Вацлаву, 

Святога  множачы славу, 

 

Ды – занямелая рука 

Беларускага сябрука, 

Якой і з красы слова нашага 

Славяншчыне назапашана… 

 

Карлава ўніверсітэта лавы 

Шырэлі ад запросін Вацлава,  

І Гашакавыя каля Влтавы – 

Шырэлі ад запросін Вацлава, -- 

 

Ды не пашырэюць больш, 

Увайшлі ў берагі Влтава, 

Ды не сяброў тваіх боль, 

Не жаль Беларусі ласкавай. 

 

(Алег Лойка “Памяці Вацлава Жыдліцкага”) 

 

Жыдліцкі Вацлаў ( 16 красавіка 1931г. -- 19 жніўня 2002) – гэта 

вядомы чэшскі літаратуразнаўца, даследчык украінскай і беларускай літаратур, 

перакладчык беларускай, украінскай, рускай і польскай літаратур. Доктар 

філалогіі, прафесар Карлава ўніверсітэта, ганаровы доктар БДУ, адзін з 

заснавальнікаў Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў. Доўгі час ѐн уваходзіў у 

склад яе камітэта, выступаў на кангрэсах і канферэнцыях. У 1982 годзе быў 

узнагароджаны медалѐм Франціска Скарыны, а ў 1996 г. яму было прысвоена 

званне ганаровага доктара і прафесара Беларускага Дзяржаўнага ўніверсітэта.  

Дзякуючы гэтаму чэшскаму даследчыку беларуская літаратура стала вядома 

культурнай чэхаславацкай грамадскасці і стала ўключана ў шырокі літаратурны 

еўрапейскі і сусветны кантэкст. 

Нарадзіўся ва Ўкраіне – у вѐсцы Тупічаў Турыйскага раѐна Валынскай 

вобласці. Паходзіў з валынскіх чэхаў. Пасля вайны яго сям’я перасялілася ў 

Чэхаславакію. У 1955 г. скончыў Карлаў універсітэт у Празе і стаў працаваць 

асістэнтам кафедры русістыкі філасофскага факультэта, у 1967 г. абараніў 

доктарскую дысертацыю “Сучасная беларуская і ўкраінская літаратуры” і стаў 

дацэнтам, у 1976 г. атрымаў званне прафесара. З 1989 па 1996 гг. ѐн 



ўзначальваў Інстытут па вывучэнню ўсходнееўрапейскіх краін, выхаваў цэлую 

плеяду перакладчыкаў і літаратуразнаўцаў. 

Вацлаў Жыдліцкі даследаваў гісторыю ўкраінскай і беларускай літаратур, 

пісаў пра беларуска-чэшскія стасункі ў розныя перыяды развіцця – ад Ф. 

Скарыны да Я. Купалы. Пісаў пра беларускую паэзію, у тым ліку пра асобу і 

творчасць М. Багдановіча  Падкрэсліваў “усвядомлены артыстызм паэта”, тое, 

што Максім Багдановіч даказаў, што “беларуская мова добра адчувае сябе ў 

метрах Петраракі і Верлена”. Пасля 20-х гг. ХХ ст. імя Багдановіча некалькі 

дзесяцігоддзіяў не згадвалася ў чэшскай культуры. Зноў у культурны ўжытак 

яго увѐў менавіта Вацлаў Жыдліцкі. Жыдліцкі па заслугах ацаніў творчасць 

вядомых беларускіх пісьменнікаў, даследаваў тыпалогію стылѐвых плыняў 

беларускай літаратуры. 

Ён з’яўляецца аўтарам манаграфій, вучэбных дапаможнікаў, навуковых 

артыкулаў, сярод якіх такія працы, як “Украінская і беларуская літаратура ў 

чэшскіх перакладах” (1956), “Малы слоўнік савецкіх пісьменнікаў. Ч.2: 

Украінскія і беларускія пісьменнікі” (1959, 1966), “Даследаванні па гісторыі 

чэшска-беларускай супольнасці” (1960), “Сучасная савецкая літаратура. Т.ІІІ. 

Украінская і беларуская літаратура”, “Кароткі нарыс па гісторыі беларускай 

літаратуры” (1972) і інш. У гэтых грунтоўных выданнях чэшскі навукоўца 

даваў біяграфічныя звесткі, ацэньваў стыль і характэрныя асаблівасці 

пісьменнікай манеры, ствараў поўны літаратурны партрэт, указваў бібліяграфію 

твораў, якія выйшлі на чэшскай мове. 

 Вядомы беларускі навукоўца Адам Мальдзіс пісаў  (“Полымя”, 1967, № 

3), што Жыдліцкі глядзеў на беларускую літаратуру “вачыма зычлівага друга” і 

змог  раскрыць непаўторную сваеасаблівасць беларускай літаратуры, з 

дастатковай паўнатой расказаць пра яе гістарычнае мінулае і сѐнняшні дзень, 

здолеў аддзяліць галоўнае ад другаснага, вылучыць тое, што складае 

прыгажосць нашага сѐнняшнега пісьменства. У сваіх артыкулах, вучэбных 

дапаможніках і манаграфіях Вацлаў Жыдліцкі спыняўся на найбольш знакавых  

з’явах. У ХІХ стагоддзі ѐн акцэнтуе ўвагу на паэзіі Марцінкевіча і Багушэвіча, 

гаворыць пра яе этнаграфізм і блізкасць да фальклора. З вялікай павагай піша 

пра творчасць Я.Купалы, яго верш “А хто там ідзе?”, лірыку М.Багдановіча, у 

якой  беларускае слова ўпершыню загучала ў класічных і сучасных мастацкіх 

формах. На думку Жыдліцкага, беларуская літаратура ўжо на пачатку ХХ 

стагоддзя паказвала чалавека ва ўсіх сферах сацыяльнага, матэрыяльнага і 

духоўнага побыту. Чэшскі даследчык у сваіх крытычных працах вылучаў дзве 

стылѐвыя лініі: рэалістычна-аналітычную (прыклад – апавяданні Я.Коласа) і 

імпрэсіяністычную (З.Бядуля). Жыдліцкі апісвае заснаванне “Маладняка”, 

гаворыць пра жанравую і стылѐваю шматвектарнасць беларускай літаратуры, 

піша пра стварэнне беларускага рамана і “Сокі цаліны” Ц.Гартнага, трылогію 

“На ростанях” Я.Коласа, раманы К.Чорнага. У сваіх даследаваннях чэшскі 

крытык супрацьпастаўляе 20-я і 30-я гг. у беларускай літаратуры, але 

пагаджаецца, што ў 30-я гг. былі не толькі памылкі, бо нарадзіліся такія творцы, 

як А.Куляшоў, П.Панчанка. Пра беларускую ваенную прозу Жыдліцкі гаворыць 

як пра “інтымную, аўтабіяграфічную споведзь”. Ён падрабязна спыняецца на 



мастацкай пераканаўчасці, высокім эстэтычным ўзроўні, псіхалагізме твораў 

пра Вялікую Айчынную вайну. На яго думку, пералічаныя характарыстыкі 

ўласцівы творам Шамякіна, Навуменкі, Адамовіча, Кулакоўскага і асабліва 

Быкава. Гэтыя пісьменнікі, падкрэслівае чэшскі даследчык,  паказвалі не толькі 

гераізм, але і трагічнасць ваенных падзей. Высокія мастацкія якасці Вацлаў 

Жыдліцкі знаходзіць у кнігах пра мінулае, такіх, як “Птушкі і гнѐзды”, “Людзі 

на балоце”, “Данута”, у якіх аўтары вяртаюцца ў сваѐ дзяцінства і юнацтва. 

Адным з лепшых беларускіх твораў пра сучаснасць Жыдліцкі лічыць раман 

“Сэрца на далоні” І.Шамякіна. Не абмінае ўвагай чэшскі творца і лірыку 

М.Лужаніна, П.Броўкі, А.Куляшова, Р.Барадуліна. У.Караткевіча ѐн 

інтэрпрэтуе як прыроджанага філосафа, якому ўласціва глыбіня думкі  і багатая 

асацыятыўнасць. На яго думку, менавіта філасофскі падтэкст актуалізуе 

гістарычныя раманы і аповесці Караткевіча, такія, як “Каласы пад сярпом 

тваім”, “Сівая легенда” і іншыя, якія з’яўляюцца больш сучаснымі, чым 

некаторыя творы пра сучаснасць. Будучы ўкраіністам, Вацлаў Жыдліцкі 

аналізуе творчасць Караткевіча ў тыпалагічных сувязях і параўнаннях з 

украінскімі аўтарамі. Даволі падрабязна Жыдліцкі разглядае творы І.Навуменкі, 

В.Быкава, А.Адамовіча, А.Карпюка. Вызначае агульнае і адметнае ў творчых 

індывідуальнасцях В.Адамчыка, Б.Сачанкі, М.Стральцова, І.Пташнікава. Трэба 

адзначыць, што ў сваіх даследаваннях Жыдліцкі вылучаў і манаграфічныя 

раздзелы. Так, можна весці гаворку пра манаграфічныя часткі, прысвечаныя 

Я.Брылю, В.Быкаву, І.Мележу, І.Навуменку, П.Панчанку, М.Танку, у якіх 

пераканаўча і з веданнем справы аналізуецца творчасць названых беларускіх 

пісьменнікаў. Развіццѐ беларускай драматургіі ѐн называе недастатковым. 

Вышэй ацэньваюцца здабыткі камедыйнага жанру, у прыватнасці, п’есы 

А.Макаѐнка. Калі-нікалі Вацлаў Жыдліцкі глядзіць на беларускую літаратуру 

дастаткова суб’ектыўна, бо абмінае ўвагай некаторыя класічныя творы, але гэта 

права кожнага даследчыка – рабіць уласны адбор. Янка Саламевіч пісаў пра 

бачанне беларускай літаратуры Жыдліцкім  (“ЛіМ”, 25.5.1967): “Да ацэнкі 

пэўных канкрэтных твораў і ўвогуле творчасці пісьменнікаў В.Жыдліцкі 

падыходзіць з меркай дасягненняў агульнаеўрапейскіх літаратур. І гэта 

правільна, бо дае магчымасць ярчэй падкрэсліць як тое лепшае, чаго дамаглося 

наша прыгожае пісьменства на сучасным этапе, так і выявіць недахопы, 

вызначыць тыя далі і гарызонты, да якіх неабходна імкнуца.”  

Жыдліцкі стаў аўтарам вялікага артыкула пра беларускую літаратуру, які 

быў уключаны ў сѐмы том васьмітомнага выдання “Гісторыя сусветнай 

літаратуры”, які выйшаў у 1975 г. у Заграбе пад рэдакцыяй А.Флакера, а праз 

год гэты том быў перакладзены на албанскую мову і выданы ў Прышціне. Г. 

Бінава падкрэслівае, што менавіта Жыдліцкі пісаў артыкулы пра ўкраінскую і 

беларускую літаратуры ў нядаўна выдадзеную ў Чэхіі васьмітомную 

літаратурную і дваццацітомную агульную энцыклапедыі. Жыдліцкі рэгулярна 

выступаў на старонках беларускіх перыядычных выданяў (гаворка пра часопіс 

“Далягляды”). Удзельнічаў у працы міжнародных славістычных кангрэсаў, у 

рабоце Саюза пісьменнікаў Беларусі, чытаў лекцыі па чэшскай літаратуры і раіў 

кнігі чэшскіх аўтараў да перакладу на беларускую мову. Трэба адзначыць, што 



паступова навуковыя інтарэсы Жыдліцкага засяродзіліся цалкам на беларускай 

літаратуры як самастойнай дысцыпліне. Беларусістыцы ім аддадзена чатыры 

плѐнныя дзесяцігоддзі педагагічнай і навуковай дзейнасці.  

Цікавасць да беларускай літаратуры ў Жыдліцкага ўзнікла яшчэ ў канцы 

50-х гадоў, калі дырэктар Інстытута славістыкі Чэхаславацкай Акадэміі Навук  і 

загадчык кафедры русістыкі Карлава Універсітэта Юліус Даланскі прапанаваў 

свайму аспіранту Вацлаву Жыдліцкаму заняцца беларускай мовай. Але і сам 

Жыдліцкі яшчэ ў сярэдзіне 50-х гг. вывучаў беларускую мову і друкаваў 

асобныя артыкулы і рэцэнзіі пра беларускую літаратуру. У 1957 г. з’явіліся яго 

першыя пераклады апавяданняў Цішкі Гартнага і Кузьмы Чорнага. У 1978 г. 

вядомы беларускі паэт, перакладчык чэшскай паэзіі, Сяргей Сцяпанавіч 

Панізнік, спытаўся ў інтэрв’ю ў Жыдліцкага, адкуль узнікла цікавасць да 

беларускай мовы і літаратуры. У адказ пачуў, што ўсѐ пачалося са слова 

“сябра”: Жыдліцкі чытаў верш Максіма Рыльскага “На братняй зямлі” з 

падзагалоўкам “Прысвячаецца беларускім сябрам”, зацікавіўся незнаѐмым 

словам, стаў шукаць яго этымалогію і так адкрыў для сябе  новы свет 

беларускай культуры, мовы і літаратуры. У 1961 г. чэшскі навукоўца цэлы год 

праходзіў стажыроўку ў Мінску і вельмі добра вывучыў беларускую мову, пра 

што неаднойчы згадваў Ніл Гілевіч. Пасля вяртання ў Прагу, Вацлаў Жыдліцкі 

стаў выкладаць беларускую мову, чытаць лекцыі па беларускай літаратуры, 

набраў аспірантаў-беларусістаў. У сваіх лекцыях на філфаку Карлава 

ўніверсітэта, у навуковай і папулярызатарскай рабоце ѐн усѐ больш увагі 

надаваў беларусістыцы. Падкрэсліваў, што на беларускай мове сѐння 

ствараюцца агульначалавечыя мастацкія каштоўнасці. 

Жыдліцкі – першы ў Чэхаславакіі даследчык чэшска-беларускіх 

літаратурных сувязяў. У гэтым напрамку ѐн пачаў працаваць яшчэ ў 50 -я гг.. З 

тых часоў таленавіты чэшскі літаратар і вялікі знаўца ўкраінскай і беларускай 

літаратур амаль кожны год друкаваў артыкулы па актуальных праблемах 

беларускай літаратуры. Ён заўсѐды цікавіўся маладой беларускай літаратурай, 

пераадоленнем пэўных тэматычных бар’ераў. Ведаў сучасную беларускую 

крытыку, пісаў, што яна набыла сталасць і імкнецца ацэньваць усѐ не толькі 

глыбока, але і з ужываннем параўнальнага аналізу. У сваіх работах ѐн часта 

згадвае імѐны Р.Бярозкіна, У.Калесніка, А.Адамовіча, В.Каваленкі, А.Лойкі, 

С.Аляксандровіча і іншых. Дасягненні беларускіх пісьменнікаў сам Жыдліцкі 

разглядаў таксама на фоне дасягненняў сусветнай літаратуры. Параўноўваў 

творы беларускіх пісьменнікаў з творамі польскіх, чэшскіх  і іншых аўтараў.  

У размове з Алесем Мажэйкам (“ЛіМ”, 18.8.1967) В.Жыдліцкі казаў: “У 

беларускай літаратуры цяпер маюцца творы, якія даюць падставу лічыць яе 

адной з сусветных літаратур. Але шкада, што гэтыя творы на заўсѐды вядомыя 

свету. І, я думаю, беларусы самі маглі б зрабіць тое-сѐе для выхаду іх 

літаратуры на сусветную арэну. Важна ўстанавіць непасрэдныя дзелавыя 

кантакты людзей, якія кроўна зацікаўлены ў літаратурным узаемаабмене, у 

прапагандзе беларускай літаратуры. Чаму б, напрыклад, Саюзу пісьменнікаў не 

склікаць у Мінску нараду ўсіх перакладчыкаў, якія даносяць беларускую прозу 

і паэзію да зарубежнага чытача? А пабыць у краіне, адчуць яе непаўторную 



красу, грунтоўна пазнаѐміцца з жыццѐм і мовай народа – гэта для перакладчыка 

неабходна, як паветра.” Ён сам шмат зрабіў, каб пазнаѐміць чэшскага чытача з 

беларускай літаратурай. Пераклаў на чэшскую мову “Я з вогненнай вѐскі…” А. 

Адамовіча, Я. Брыля і У. Калесніка, “Хатынскую аповесць“ А. Адамовіча, 

“Птушкі і гнѐзы”, “Ніжнія Байдуны”, “Апошнюю сустрэчу” Я. Брыля, 

“Абеліск” і “Дажыць да світання” В. Быкава, “Дзікае паляванне караля Стаха”, 

“Нельга забыць”, “Хрыстос прызямліўся ў Гародні”, “Чорны замак Альшанскі” 

У. Караткевіча, “Дануту” А. Карпюка, “Мсціжы” І. Пташнікава, “Гандлярку і 

паэта”, “Сэрца на далоні” І. Шамякіна, асобныя творы Ц. Гартнага, К. Чорнага і 

інш. Жыдліцкі з’яўляецца аўтарам анталогіі сучаснай беларускай паэзіі, 

зборнікаў выбранага з ранніх вершаў Я. Купалы і твораў М. Танка, пачынаючы 

са зборніка “Мой хлеб надзѐнны”, на чэшскакй мове. Жыдліцкі сам рабіў для 

гэтых зборнікаў пераклады разам з маладым тады перакладчыкам Ільѐй 

Гайслерам. Чэшская даследчыца Г.Бінава (“Славянскія літаратуры ў кантэксце 

сусветнай. Матэрыялы V Міжнар. Навук. канф., прысвечанай 80 -годдзю БДУ, 

Мн., 2001, Ч.2 ) зазначае, што гэтыя пераклады выклікалі шмат зацікаўленых 

водгукаў як у Чэхіі, так і ў Беларусі. Яны вылучаюцца добрым адчуваннем 

асаблівасцей беларускай мовы. Г.Бінава таксама падкрэслівае, што менавіта па 

рэкамендацыі Жыдліцкага і з яго дапамогай перакладаць беларускую паэзію 

сталі Яраслаў Кабічак, Гана Врбава, Мілада Вечэржава, Іржына Міклушакава  і 

іншыя чэшскія перакладчыкі. Пры яго дапамозе ў Славакіі ўзнікла славянскае 

выдавецтва “Ліпа”, у якім па ініцыятыве Жыдліцкага выйшла некалькі кніг 

беларускіх аўтараў. Да большасці з гэтых кніг Жыдліцкі сам пісаў пасляслоўі , 

прадмовы, літаратурна-крытычныя артыкулы альбо каментарыі. Усѐ гэта ѐн 

рабіў таму, каб беларуская літаратура палюбілася замежнаму чытачу, была 

прынята душой і сэрцам. Дарэчы, працу даследчыка і перакладчыка ѐн не 

раздзяляў. Казаў, што ў Чэхіі ўжо склалася такая традыцыя, што выкладчыкі 

самі перакладаюць з іншамоўных літаратур. 

Жыдліцкі лічыў, што чэшская і беларуская літаратуры вельмі блізкія 

(“ЛіМ”, 25.09.1987): “Для нашых літаратур заўсѐды была характэрная трывалая 

ўвага да ўсяго каштоўнага ў свеце. Нашы “малыя народы” намнога ўважней 

прыслухоўваліся да ўсяго, што прыходзіла са свету, чым большасць так званых 

вялікіх народаў, якія звыкла больш разлічваюць на ўласную скарбніцу, на сваю 

культурную самадастатковасць. Абапіраючыся на фальклор і 

выкарыстоўваючы дасягненні сусветнай літаратуры, пісьменнасць нашых 

народаў хутка дасягнула высокага ўзроўню. Пры тым, аднак, нашы літаратуры 

ніколі не карысталіся сусветнай славай, не заваѐўвалі пераможна нават 

еўрапейскага чытача – хоць многімі сваімі якасцямі, уласцівасцямі, безумоўна, 

стаялі і стаяць на сусветным узроўні. Асабліва паэзія, але пра гэта вядома 

адносна нямногім чытачам, перш за ўсѐ спецыялістам, літаратуразнаўцам, 

славістам.” Ад беларускай літаратуры Жыдліцкі чакаў не толькі ўласных, 

спецыфічна мастацкіх уласцівасцяў, але і непасрэднай працы ў палітычным і 

ідэалагічным фарміраванні нацыі, у развіцці і абароне мовы, пашырэнні асветы, 

устанаўленні культурных сувязей з іншымі народамі. Гэтага, на думку 

даследчыка, ад беларускай літаратуры заўсѐды вымагаў і сам час, сама 



гісторыя. Ён падкрэсліваў, што на беларускай літаратуры ляжыць глыбокі 

адбітак сур’ѐзнасці, палітычнай і гармадскай адказнасці, яна амаль ніколі не 

мела ў сабе элементаў фармальнай гульні, элементаў фрывольнай 

безадказнасці, лѐгкай бестурботнасці, а была зацятай і па-апостальску важнай. 

Вось такім было бачанне беларускай літаратуры ў чэшскага навукоўцы.  

Жыдліцкі быў асабіста знаѐмы і блізка сябраваў з такімі беларускімі 

піьсменнікамі, як У. Караткевіч, Я. Брыль, С. Панізнік, В. Быкаў, М.Танк,  

І.Шамякін, А.Адамовіч. Чэшскі даследчык прызнаваўся ў размове з Сяргеем 

Панізнікам (“ЛіМ”, 25.09.1987), што яго цягне да твораў паэта і пісьменніка 

У.Караткевіча. Жыдліцкі ўспрымаў Караткевіча як стваральніка беларускага 

гістарычнага рамана. Сам чэшскі творца асабіста пазнаѐміўся з Караткевічасм 

яшчэ ў 1968 г. Больш за сорак гадоў Жыдліцкі сябраваў з Янкам Брылѐм, які, па 

яго словах,  “даў яму магчымасць адчуць беларускую душу”.  

Жыдліцкі за сваю нястомную дзейнасць па папулярызацыі і даследаванню 

беларускай літаратуры заслугоўвае вялікай любові, павагі беларускага народа і 

вялікай удзячнасці, бо паказваў чэшскаму народу і ўсяму свету, што беларуская 

літаратура  -- багатая, годная, арыгінальная і эстэтычна сталая. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заснавальнік чэшскай беларусістыкі Вацлаў Жыдліцкі 

 

Што ж ты так бушавала , Влтава, 

Што не стала майго Вацлава, 

Нашага Вацлава не стала, -- 

Што ж ты так бушавала , 

Влтава?! 

 

Беларускаму слову “сябры” 

Пакланяўся ты, ніжай зары, 

Тэзаіменны святому Вацлаву, 

Святога  множачы славу, 

 

Ды – занямелая рука 

Беларускага сябрука, 

Якой і з красы слова нашага 

Славяншчыне назапашана… 

 

Карлава ўніверсітэта лавы 

Шырэлі ад запросін Вацлава, 

І Гашакавыя каля Влтавы – 

Шырэлі ад запросін Вацлава, -- 

 

Ды не пашырэюць больш, 

Увайшлі ў берагі Влтава, 

Ды не сяброў тваіх боль, 

Не жаль Беларусі ласкавай. 

 

(Алег Лойка “Памяці Вацлава Жыдліцкага”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жыдліцкі Вацлаў ( 16 красавіка 1931г. -- 19 жніўня 2002) – гэта 

вядомы чэшскі літаратуразнаўца, даследчык украінскай і беларускай літаратур, 

перакладчык беларускай, украінскай, рускай і польскай літаратур. Доктар 

філалогіі, прафесар Карлава ўніверсітэта, ганаровы доктар БДУ, адзін з 

заснавальнікаў Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў. Доўгі час ѐн уваходзіў у 

склад яе камітэта, выступаў на кангрэсах і канферэнцыях. У 1982 годзе быў 

узнагароджаны медалѐм Франціска Скарыны, а ў 1996 г. яму было прысвоена 

званне ганаровага доктара і прафесара Беларускага Дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Дзякуючы гэтаму чэшскаму даследчыку беларуская літаратура стала вядома 

культурнай чэхаславацкай грамадскасці і стала ўключана ў шырокі літаратурны 

еўрапейскі і сусветны кантэкст. 

Нарадзіўся ва Ўкраіне – у вѐсцы Тупічаў Турыйскага раѐна Валынскай 

вобласці. Паходзіў з валынскіх чэхаў. Пасля вайны яго сям’я перасялілася ў 

Чэхаславакію. У 1955 г. скончыў Карлаў універсітэт у Празе і стаў працаваць 

асістэнтам кафедры русістыкі філасофскага факультэта, у 1967 г. абараніў 

доктарскую дысертацыю “Сучасная беларуская і ўкраінская літаратуры” і стаў 

дацэнтам, у 1976 г. атрымаў званне прафесара. З 1989 па 1996 гг. ѐн 

ўзначальваў Інстытут па вывучэнню ўсходнееўрапейскіх краін, выхаваў цэлую 

плеяду перакладчыкаў і літаратуразнаўцаў. 

Вацлаў Жыдліцкі даследаваў гісторыю ўкраінскай і беларускай літаратур, 

пісаў пра беларуска-чэшскія стасункі ў розныя перыяды развіцця – ад Ф. 

Скарыны да Я. Купалы. Пісаў пра беларускую паэзію, у тым ліку пра асобу і 

творчасць М. Багдановіча  Падкрэсліваў “усвядомлены артыстызм паэта”, тое, 

што Максім Багдановіч даказаў, што “беларуская мова добра адчувае сябе ў 

метрах Петраракі і Верлена”. Пасля 20-х гг. ХХ ст. імя Багдановіча некалькі 

дзесяцігоддзіяў не згадвалася ў чэшскай культуры. Зноў у культурны ўжытак 

яго увѐў менавіта Вацлаў Жыдліцкі. Жыдліцкі па заслугах ацаніў творчасць 

вядомых беларускіх пісьменнікаў, даследаваў тыпалогію стылѐвых плыняў 

беларускай літаратуры. 

Ён з’яўляецца аўтарам манаграфій, вучэбных дапаможнікаў, навуковых 

артыкулаў, сярод якіх такія працы, як “Украінская і беларуская літаратура ў 

чэшскіх перакладах” (1956), “Малы слоўнік савецкіх пісьменнікаў. Ч.2: 

Украінскія і беларускія пісьменнікі” (1959, 1966), “Даследаванні па гісторыі 

чэшска-беларускай супольнасці” (1960), “Сучасная савецкая літаратура. Т.ІІІ. 

Украінская і беларуская літаратура”, “Кароткі нарыс па гісторыі беларускай 

літаратуры” (1972) і інш. У гэтых грунтоўных выданнях чэшскі навукоўца 

даваў біяграфічныя звесткі, ацэньваў стыль і характэрныя асаблівасці 

пісьменнікай манеры, ствараў поўны літаратурны партрэт, указваў бібліяграфію 

твораў, якія выйшлі на чэшскай мове. 

  

 

 

 

 

 



Вядомы беларускі навукоўца Адам Мальдзіс пісаў (“Полымя”, 1967, № 3), 

што Жыдліцкі глядзеў на беларускую літаратуру “вачыма зычлівага друга” і 

змог  раскрыць непаўторную сваеасаблівасць беларускай літаратуры, з 

дастатковай паўнатой расказаць пра яе гістарычнае мінулае і сѐнняшні дзень, 

здолеў аддзяліць галоўнае ад другаснага, вылучыць тое, што складае 

прыгажосць нашага сѐнняшнега пісьменства. У сваіх артыкулах, вучэбных 

дапаможніках і манаграфіях Вацлаў Жыдліцкі спыняўся на найбольш знакавых  

з’явах. У ХІХ стагоддзі ѐн акцэнтуе ўвагу на паэзіі Марцінкевіча і Багушэвіча, 

гаворыць пра яе этнаграфізм і блізкасць да фальклора. З вялікай павагай піша 

пра творчасць Я.Купалы, яго верш “А хто там ідзе?”, лірыку М.Багдановіча, у 

якой  беларускае слова ўпершыню загучала ў класічных і сучасных мастацкіх 

формах. На думку Жыдліцкага, беларуская літаратура ўжо на пачатку ХХ 

стагоддзя паказвала чалавека ва ўсіх сферах сацыяльнага, матэрыяльнага і 

духоўнага побыту. Чэшскі даследчык у сваіх крытычных працах вылучаў дзве 

стылѐвыя лініі: рэалістычна-аналітычную (прыклад – апавяданні Я.Коласа) і 

імпрэсіяністычную (З.Бядуля). Жыдліцкі апісвае заснаванне “Маладняка”, 

гаворыць пра жанравую і стылѐваю шматвектарнасць беларускай літаратуры, 

піша пра стварэнне беларускага рамана і “Сокі цаліны” Ц.Гартнага, трылогію 

“На ростанях” Я.Коласа, раманы К.Чорнага. У сваіх даследаваннях чэшскі 

крытык супрацьпастаўляе 20-я і 30-я гг. у беларускай літаратуры, але 

пагаджаецца, што ў 30-я гг. былі не толькі памылкі, бо нарадзіліся такія творцы, 

як А.Куляшоў, П.Панчанка. Пра беларускую ваенную прозу Жыдліцкі гаворыць 

як пра “інтымную, аўтабіяграфічную споведзь”. Ён падрабязна спыняецца на 

мастацкай пераканаўчасці, высокім эстэтычным ўзроўні, псіхалагізме твораў 

пра Вялікую Айчынную вайну. На яго думку, пералічаныя характарыстыкі 

ўласцівы творам Шамякіна, Навуменкі, Адамовіча, Кулакоўскага і асабліва 

Быкава. Гэтыя пісьменнікі, падкрэслівае чэшскі даследчык,  паказвалі не толькі 

гераізм, але і трагічнасць ваенных падзей. Высокія мастацкія якасці Вацлаў 

Жыдліцкі знаходзіць у кнігах пра мінулае, такіх, як “Птушкі і гнѐзды”, “Людзі 

на балоце”, “Данута”, у якіх аўтары вяртаюцца ў сваѐ дзяцінства і юнацтва. 

Адным з лепшых беларускіх твораў пра сучаснасць Жыдліцкі лічыць раман 

“Сэрца на далоні” І.Шамякіна. Не абмінае ўвагай чэшскі творца і лірыку 

М.Лужаніна, П.Броўкі, А.Куляшова, Р.Барадуліна. У.Караткевіча ѐн 

інтэрпрэтуе як прыроджанага філосафа, якому ўласціва глыбіня думкі і багатая 

асацыятыўнасць. На яго думку, менавіта філасофскі падтэкст актуалізуе 

гістарычныя раманы і аповесці Караткевіча, такія, як “Каласы пад сярпом 

тваім”, “Сівая легенда” і іншыя, якія з’яўляюцца больш сучаснымі, чым 

некаторыя творы пра сучаснасць. Будучы ўкраіністам, Вацлаў Жыдліцкі 

аналізуе творчасць Караткевіча ў тыпалагічных сувязях і параўнаннях з 

украінскімі аўтарамі. Даволі падрабязна Жыдліцкі разглядае творы І.Навуменкі, 

В.Быкава, А.Адамовіча, А.Карпюка. Вызначае агульнае і адметнае ў творчых 

індывідуальнасцях В.Адамчыка, Б.Сачанкі, М.Стральцова, І.Пташнікава. Трэба 

адзначыць, што ў сваіх даследаваннях Жыдліцкі вылучаў і манаграфічныя 

раздзелы. Так, можна весці гаворку пра манаграфічныя часткі, прысвечаныя 

Я.Брылю, В.Быкаву, І.Мележу, І.Навуменку, П.Панчанку, М.Танку, у якіх 



пераканаўча і з веданнем справы аналізуецца творчасць названых беларускіх  

пісьменнікаў. Развіццѐ беларускай драматургіі ѐн называе недастатковым. 

Вышэй ацэньваюцца здабыткі камедыйнага жанру, у прыватнасці, п’есы 

А.Макаѐнка. Калі-нікалі Вацлаў Жыдліцкі глядзіць на беларускую літаратуру 

дастаткова суб’ектыўна, бо абмінае ўвагай некаторыя класічныя творы, але гэта 

права кожнага даследчыка – рабіць уласны адбор. Янка Саламевіч пісаў пра 

бачанне беларускай літаратуры Жыдліцкім  (“ЛіМ”, 25.5.1967): “Да ацэнкі 

пэўных канкрэтных твораў і ўвогуле творчасці пісьменнікаў В.Жыдліцкі 

падыходзіць з меркай дасягненняў агульнаеўрапейскіх літаратур. І гэта 

правільна, бо дае магчымасць ярчэй падкрэсліць як тое лепшае, чаго дамаглося 

наша прыгожае пісьменства на сучасным этапе, так і выявіць недахопы, 

вызначыць тыя далі і гарызонты, да якіх неабходна імкнуца.” 

Жыдліцкі стаў аўтарам вялікага артыкула пра беларускую літаратуру, які 

быў уключаны ў сѐмы том васьмітомнага выдання “Гісторыя сусветнай 

літаратуры”, які выйшаў у 1975 г. у Заграбе пад рэдакцыяй А.Флакера, а праз 

год гэты том быў перакладзены  на албанскую мову і выданы ў Прышціне. Г. 

Бінава падкрэслівае, што менавіта Жыдліцкі пісаў артыкулы пра ўкраінскую і 

беларускую літаратуры ў нядаўна выдадзеную ў Чэхіі васьмітомную 

літаратурную і дваццацітомную агульную энцыклапедыі. Жыдліцкі рэгулярна 

выступаў на старонках беларускіх перыядычных выданяў (гаворка пра часопіс 

“Далягляды”). Удзельнічаў у працы міжнародных славістычных кангрэсаў, у 

рабоце Саюза пісьменнікаў Беларусі, чытаў лекцыі па чэшскай літаратуры і раіў 

кнігі чэшскіх аўтараў да перакладу на беларускую мову. Трэба адзначыць, што 

паступова навуковыя інтарэсы Жыдліцкага засяродзіліся цалкам на беларускай 

літаратуры як самастойнай дысцыпліне. Беларусістыцы ім аддадзена чатыры 

плѐнныя дзесяцігоддзі педагагічнай і навуковай дзейнасці.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цікавасць да беларускай літаратуры ў Жыдліцкага ўзнікла яшчэ ў канцы 

50-х гадоў, калі дырэктар Інстытута славістыкі Чэхаславацкай Акадэміі Навук і 

загадчык кафедры русістыкі Карлава Універсітэта Юліус Даланскі прапанаваў 

свайму аспіранту Вацлаву Жыдліцкаму заняцца беларускай мовай. Але і сам 

Жыдліцкі яшчэ ў сярэдзіне 50-х гг. вывучаў беларускую мову і друкаваў 

асобныя артыкулы і рэцэнзіі пра беларускую літаратуру. У 1957 г. з’явіліся яго 

першыя пераклады апавяданняў Цішкі Гартнага і Кузьмы Чорнага. У 1978 г. 

вядомы беларускі паэт, перакладчык чэшскай паэзіі, Сяргей Сцяпанавіч 

Панізнік, спытаўся ў інтэрв’ю ў Жыдліцкага, адкуль узнікла цікавасць да 

беларускай мовы і літаратуры. У адказ пачуў, што ўсѐ пачалося са слова 

“сябра”: Жыдліцкі чытаў верш Максіма Рыльскага “На братняй зямлі” з 

падзагалоўкам “Прысвячаецца беларускім сябрам”, зацікавіўся незнаѐмым 

словам, стаў шукаць яго этымалогію і так адкрыў для сябе новы свет 

беларускай культуры, мовы і літаратуры. У 1961 г. чэшскі навукоўца цэлы год 

праходзіў стажыроўку ў Мінску і вельмі добра вывучыў беларускую мову, пра 

што неаднойчы згадваў Ніл Гілевіч. Пасля вяртання ў Прагу, Вацлаў Жыдліцкі 

стаў выкладаць беларускую мову, чытаць лекцыі па беларускай літаратуры, 

набраў аспірантаў-беларусістаў. У сваіх лекцыях на філфаку Карлава 

ўніверсітэта, у навуковай і папулярызатарскай рабоце ѐн усѐ больш увагі 

надаваў беларусістыцы. Падкрэсліваў, што на беларускай мове сѐння 

ствараюцца агульначалавечыя мастацкія каштоўнасці. 

Жыдліцкі – першы ў Чэхаславакіі даследчык чэшска-беларускіх 

літаратурных сувязяў. У гэтым напрамку ѐн пачаў працаваць яшчэ ў 50 -я гг.. З 

тых часоў таленавіты чэшскі літаратар і вялікі знаўца ўкраінскай і беларускай 

літаратур амаль кожны год друкаваў артыкулы па актуальных праблемах 

беларускай літаратуры. Ён заўсѐды цікавіўся маладой беларускай літаратурай, 

пераадоленнем пэўных тэматычных бар’ераў. Ведаў сучасную беларускую 

крытыку, пісаў, што яна набыла сталасць і імкнецца ацэньваць усѐ не толькі 

глыбока, але і з ужываннем параўнальнага аналізу. У сваіх работах ѐн часта 

згадвае імѐны Р.Бярозкіна, У.Калесніка, А.Адамовіча, В.Каваленкі, А.Лойкі, 

С.Аляксандровіча і іншых. Дасягненні беларускіх пісьменнікаў сам Жыдліцкі 

разглядаў таксама на фоне дасягненняў сусветнай літаратуры. Параўноўваў 

творы беларускіх пісьменнікаў з творамі польскіх, чэшскіх  і іншых аўтараў.  

У размове з Алесем Мажэйкам (“ЛіМ”, 18.8.1967) В.Жыдліцкі казаў: “У 

беларускай літаратуры цяпер маюцца творы, якія даюць падставу лічыць яе 

адной з сусветных літаратур. Але шкада, што гэтыя творы на заўсѐды вядомыя 

свету. І, я думаю, беларусы самі маглі б зрабіць тое-сѐе для выхаду іх 

літаратуры на сусветную арэну. Важна ўстанавіць непасрэдныя дзелавыя 

кантакты людзей, якія кроўна зацікаўлены ў літаратурным узаемаабмене, у 

прапагандзе беларускай літаратуры. Чаму б, напрыклад, Саюзу пісьменнікаў не 

склікаць у Мінску нараду ўсіх перакладчыкаў, якія даносяць беларускую прозу 

і паэзію да зарубежнага чытача? А пабыць у краіне, адчуць яе непаўторную 

красу, грунтоўна пазнаѐміцца з жыццѐм і мовай народа  – гэта для перакладчыка 

неабходна, як паветра.” Ён сам шмат зрабіў, каб пазнаѐміць чэшскага чытача з 

беларускай літаратурай. Пераклаў на чэшскую мову “Я з вогненнай вѐскі…” А. 



Адамовіча, Я. Брыля і У. Калесніка, “Хатынскую аповесць“ А. Адамовіча, 

“Птушкі і гнѐзы”, “Ніжнія Байдуны”, “Апошнюю сустрэчу” Я. Брыля, 

“Абеліск” і “Дажыць да світання” В. Быкава, “Дзікае паляванне караля Стаха”, 

“Нельга забыць”, “Хрыстос прызямліўся ў Гародні”, “Чорны замак Альшанскі” 

У. Караткевіча, “Дануту” А. Карпюка, “Мсціжы” І. Пташнікава, “Гандлярку і 

паэта”, “Сэрца на далоні” І. Шамякіна, асобныя творы Ц. Гартнага, К. Чорнага і 

інш. Жыдліцкі з’яўляецца аўтарам анталогіі сучаснай беларускай паэзіі, 

зборнікаў выбранага з ранніх вершаў Я. Купалы і твораў М. Танка, пачынаючы 

са зборніка “Мой хлеб надзѐнны”, на чэшскакй мове. Жыдліцкі сам рабіў для 

гэтых зборнікаў пераклады разам з маладым тады перакладчыкам Ільѐй 

Гайслерам. Чэшская даследчыца Г.Бінава (“Славянскія літаратуры ў кантэксце 

сусветнай. Матэрыялы V Міжнар. Навук. канф., прысвечанай 80-годдзю БДУ, 

Мн., 2001, Ч.2 ) зазначае, што гэтыя пераклады выклікалі шмат зацікаўленых 

водгукаў як у Чэхіі, так і ў Беларусі. Яны вылучаюцца добрым адчуваннем 

асаблівасцей беларускай мовы. Г.Бінава таксама падкрэслівае, што менавіта па 

рэкамендацыі Жыдліцкага і з яго дапамогай перакладаць беларускую паэзію 

сталі Яраслаў Кабічак, Гана Врбава, Мілада Вечэржава, Іржына Міклушакава і 

іншыя чэшскія перакладчыкі. Пры яго дапамозе ў Славакіі ўзнікла славянскае 

выдавецтва “Ліпа”, у якім па ініцыятыве  Жыдліцкага выйшла некалькі кніг 

беларускіх аўтараў. Да большасці з гэтых кніг Жыдліцкі сам пісаў пасляслоўі, 

прадмовы, літаратурна-крытычныя артыкулы альбо каментарыі. Усѐ гэта ѐн 

рабіў таму, каб беларуская літаратура палюбілася замежнаму чытачу, была 

прынята душой і сэрцам. Дарэчы, працу даследчыка і перакладчыка ѐн не 

раздзяляў. Казаў, што ў Чэхіі ўжо склалася такая традыцыя, што выкладчыкі 

самі перакладаюць з іншамоўных літаратур. 

Жыдліцкі лічыў, што чэшская і беларуская літаратуры вельмі блізкія 

(“ЛіМ”, 25.09.1987): “Для нашых літаратур заўсѐды была характэрная трывалая 

ўвага да ўсяго каштоўнага ў свеце. Нашы “малыя народы” намнога ўважней 

прыслухоўваліся да ўсяго, што прыходзіла са свету, чым большасць так званых 

вялікіх народаў, якія звыкла больш разлічваюць на ўласную скарбніцу, на сваю 

культурную самадастатковасць. Абапіраючыся на фальклор і 

выкарыстоўваючы дасягненні сусветнай літаратуры, пісьменнасць нашых 

народаў хутка дасягнула высокага ўзроўню. Пры тым, аднак, нашы літаратуры 

ніколі не карысталіся сусветнай славай, не заваѐўвалі пераможна нават 

еўрапейскага чытача – хоць многімі сваімі якасцямі, уласцівасцямі, безумоўна, 

стаялі і стаяць на сусветным узроўні. Асабліва паэзія, але пра гэта вядома 

адносна нямногім чытачам, перш за ўсѐ спецыялістам, літаратуразнаўцам, 

славістам.” Ад беларускай літаратуры Жыдліцкі чакаў не толькі ўласных, 

спецыфічна мастацкіх уласцівасцяў, але і непасрэднай працы ў палітычным і 

ідэалагічным фарміраванні нацыі, у развіцці і абароне мовы, пашырэнні асветы, 

устанаўленні культурных сувязей з іншымі народамі. Гэтага, на думку 

даследчыка, ад беларускай літаратуры заўсѐды вымагаў і сам час, сама 

гісторыя. Ён падкрэсліваў, што на беларускай літаратуры ляжыць глыбокі 

адбітак сур’ѐзнасці, палітычнай і гармадскай адказнасці, яна амаль ніколі не 

мела ў сабе элементаў фармальнай гульні, элементаў фрывольнай 



безадказнасці, лѐгкай бестурботнасці, а была зацятай і па-апостальску важнай. 

Вось такім было бачанне беларускай літаратуры ў чэшскага навукоўцы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жыдліцкі быў асабіста знаѐмы і блізка сябраваў з такімі беларускімі 

піьсменнікамі, як У. Караткевіч, Я. Брыль, С. Панізнік, В. Быкаў, М.Танк,  

І.Шамякін, А.Адамовіч. Чэшскі даследчык прызнаваўся ў размове з Сяргеем 

Панізнікам (“ЛіМ”, 25.09.1987), што яго цягне да твораў паэта і пісьменніка 

У.Караткевіча. Жыдліцкі ўспрымаў Караткевіча як стваральніка беларускага 

гістарычнага рамана. Сам чэшскі творца асабіста пазнаѐміўся з Караткевічасм 

яшчэ ў 1968 г. Больш за сорак гадоў Жыдліцкі сябраваў з Янкам Брылѐм, які, па 

яго словах,  “даў яму магчымасць адчуць беларускую душу”.  

Жыдліцкі за сваю нястомную дзейнасць па папулярызацыі і даследаванню 

беларускай літаратуры заслугоўвае вялікай любові, павагі беларускага народа і 

вялікай удзячнасці, бо паказваў чэшскаму народу і ўсяму свету, што беларуская 

літаратура  -- багатая, годная, арыгінальная і эстэтычна сталая. 
 

 


