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Гісторыя нацыянальных літаратур уключае ў сябе гісторыю 

рознабаковых і шматгранных сувязей, якія ўзаемна ўзбагачаюць 

нацыянальныя культуры. Вывучэнне беларуска-кітайскіх літаратурных 

сувязей у галіне мастацкага перакладу з'яўляецца актуальнай праблемай 

ва ўмовах сучасных глабалізацыйных працэсаў і уяўляе сабой яскравы 

прыклад творчага ўзаемадзеяння і развіцця міжлітаратурных кантактаў.  

Пачатак літаратурнага знаёмства Беларусі з Кітаем праз мастацкі 

пераклад адносіцца да першага дзесяцігоддзя ХХ ст. У 1910 г. у газеце 

«Наша ніва» былі апублікаваны пераклады твораў «Даос з гор Лао» і 

«Гульня мячом у падводным царстве» са старажытна-кітайскай кнігі 

«Тысяча апавяданняў» Пу Сунліна. Пераклады гэтых твораў зрабіў 

вядомы філолаг-кітаіст В. Аляксееў. У 1907–1909 гг. ён жыў у Кітаі, 

пасля выкладаў у Інстытуце жывых усходніх моў, займаўся складаннем 

кітайска-рускага слоўніка. В. Аляксееў упершыню паставіў пытанне аб 

вывучэнні гісторыі кітайскай літаратуры як навукі аб развіцці мастацтва 

слова. Лічыцца, што яго пераклады для «Нашай Нівы», мастацка-

вобразнае перастварэнне якіх ажыццявіў на беларускай мове 

В. Ластоўскі, заснавальнік беларускай кітаістыкі, з’явіліся дзякуючы 

знаёмству з А. Уласавым, рэдактарам-выдаўцом газеты [1, с. 35].  

Узаемныя сувязі паміж беларускім і кітайскім народамі набылі 

сістэмнасць у 50-я гг. ХХ ст., пасля ўтварэння КНР. Гэты перыяд 

характарызаваўся інтэнсіўнасцю як дыпламатычных адносін і 

культурных кантактаў, так і літаратурна-творчых сувязей.  

Найбольшую вядомасць у Беларусі набыла кітайская проза, у тым 

ліку праз выданне асобных зборнікаў. У 1953 г. у перакладзе Г. Сапрыкі 

выйшла кніга «Апавяданні кітайскіх пісьменнікаў». У ёй шырока 
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прадстаўлена як творчасць маладых літаратараў, так і вядомых аўтараў, 

лаўрэатаў Сталінскай прэміі: раманы «Сонца над ракой Сан-гань» Дзін 

Ліня і «Ураган» Чжоу Лі-Бо, драма «Сівая дзяўчына» Хэ Цзінчжы і Дзін 

І і інш. У зборнік увайшлі творы, якія раскрывалі пытанні, што хвалявалі 

шырокія колы грамадскасці і былі прысвечаны ломцы грамадскіх 

адносін, правядзенню зямельнай рэформы ў вёсцы, станаўленню новага 

жыцця па прынцыпах сацыяльнай справядлівасці: Хэ Ку «Барацьба 

прадаўжаецца», Лі На «Вугаль», Лу Мэй «Два чырвоныя вымпелы», Юй 

Лінь «Няхай ведаюць усе!», Пань Чжы-цін «Маці і сын», Лю І-цін 

«Сёння і заўтра», Гу Юй «Рана сарваны плод горкі», Ма Фын «Вяселле», 

Яо Цзін «Пра самую вялікую любоў» і інш. У прадмове да выдання 

адзначалася: «Сучасная кітайская літаратура, якая жыве адным жыццём 

са сваёй краінай, бесперапынна пашырае кола тэм і праблем, заваёўвае 

ўсё больш шырокія масы чытачоў, становіцца сапраўдным носьбітам 

перадавых ідэй вялікага кітайскага народа, які атрымаў сусветна-

гістарычную перамогу і будуе новую, народную рэспубліку» [2, с. 8–9]. 

У 1954 г. выдадзены зборнік апавяданняў кітайскіх пісьменнікаў 

для дзяцей сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту «Маленькі 

Чжуцза», пераклад якіх ажыццявіў П. Прануза. У 1959 г. асобным 

выданнем выйшаў раман Мао Дуня «Перад світаннем». Зборнікі 

кітайскай прозы перакладаліся на беларускую мову да канца 50-х гг. ХХ 

ст.: у 1957 г. – «Апавяданні кітайскіх пісьменнікаў», у 1959 г. – «Дзеці 

вялікага народа». 

З сярэдзіны 50-х гг. ХХ ст. пачаўся выхад монавыданняў кітайскіх 

аўтараў. У 1954 г. выйшлі кнігі Хуа Шаня «Пісьмо з пеўнівымі пёрамі» і 

Сань Шанфэя «Дзесяць маленькіх сяброў». У 1957 г. – аповесці Ван Ліі 

«Сталь», Мао Дуня «Вясеннія шаўкапрады» і інш. У 1954–1959 гг. 

выдадзены «Выбранае» Чжао Шулі, раманы Мао Дуня «Перад 

світаннем», Чжоу Лібо «Ураган», Дзін Ліня «Сонца над ракой Сангань» і 

інш. Перакладчыкі – В. Вітка, Л. Арабей, Я. Брыль, Я. Казека, 

А. Якімовіч, С. Міхальчук, П. Прануза і інш. Усяго з 1954 па 1960 гг. 

выдадзены 13 кніг кітайскіх пісьменнікаў.  

У гэты перыяд перакладзена нямала ўзораў кітайскага фальклору, 

пераважна казкі і байкі. Напачатку 1950-х гг. яны рэгулярна 

публікаваліся ў беларускіх дзіцячых часопісах: у «Бярозцы» – «Упарты 

Юн Су», «Тыгр, алень і ліс», «Залатая рыбка», «Казка пра няўдзячнага 

пастуха», у «Беларусі» – «Звон» і «Жабракова хустачка», у «Піянеры 

Беларусі» – «Чарадзейная чарапаха», «Хітры госць і сквапны гаспадар» і 

інш. У 1952 г. выйшаў на беларускай мове зборнік кітайскіх народных 

казак у перакладзе Я. Брыля. Выдаваліся казкі і асобнымі кнігамі: у 1953 

г. – «Алень і тыгр», у 1955 г. – «Браты Лю» ў перакладзе А. Якімовіча, у 
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1959 г. – «Сто тысяч стрэл» у перакладзе Я. Брыля. Нават у 

неспрыяльныя часы назіраліся прыклады апублікавання твораў 

кітайскага фальклору: у 1961 г. асобныя казкі друкаваліся ў «Беларусі», 

у 1973 г. выйшаў зборнік казак «Лінь Вялікі і Лінь Маленькі» ў 

перакладзе І. Ідэльсона і І. Волкава. Прыведзены аналіз пацвярджае 

вывад аб тым, што «перакладная кітайская дзіцячая літаратура займала 

важнае месца ў знаёмстве беларускіх чытачоў з культурай Паднябеснай» 

[3, с. 47]. 

Значна меншы акцэнт рабіўся, у параўнанні з прозай, на 

перакладзе паэзіі. Асобнымі кнігамі творы кітайскай паэзіі не выдаваліся. 

У перыядычным друку яна была прадстаўлена зрэдку. Сярод лепшых 

узнаўленняў паэзіі 1950-х гг. – вершы Ду Фу ў перакладзе У. Дубоўкі, 

якія друкаваліся ў 1959 г. у часопісе «Полымя» (у 2000-я гг. яны ўвайшлі 

ў перакладную анталогію паэзіі свету ў беларускіх перакладах ХХ 

стагоддзя «Галасы з-за небакраю» як лепшыя яго пераклады).  

Узнаўленню твораў беларускай літаратуры ў Кітаі надавалася 

значная ўвага з сярэдзіны ХХ ст. Асаблівая цікавасць адзначалася ў 

адносінах да творчасці Я. Купалы. Да 75-годдзя з дня яго нараджэння ў 

Пекіне ў выдавецтве «Вэнь-чуан» выйшаў зборнік паэта ў перакладзе і 

пад рэдакцыяй паэта Сунь Шэн-у (Чжу Цзі). Зборнік «Жалейка» 

Я. Купалы, яго асобныя творы (паэма «Над ракой Арэсай» і інш.) 

друкаваліся на кітайскай мове ў 1946, 1953, 1955 і 1958 гг.  

У 1950 г. перакладзены на кітайскую мову верш Я. Коласа 

«Абаронцам роднага краю». У 1954 г. у Шанхаі выдадзены зборнік 

апавяданняў І. Шамякіна (праз два гады зборнік быў перавыдадзены). У 

1955 г. асобна друкаваліся творы «Пяюць жаваранкі» і «Хто смяецца 

апошнім» К. Крапівы, «У Забалоцці днее» Я. Брыля, у 1957 г. – яго 

апавяданне «Галя», у 1958 г. – апавяданне «Зялёная школа». У 1957 годзе 

кітайскі чытач пазнаёміўся з апавяданнем «Макарка Навак» Я. Коласа. 

Яго аповесць «Дрыгва» друкавалася двойчы – у 1958 і 1959 гг. У другой 

палове 1950-х гг. апублікаваны аповесці Я. Маўра – «Палескія 

рабінзоны» (1956) і «ТВТ» (1957). У 1960 г. выдадзены раман П. Броўкі 

«Калі зліваюцца рэкі». Кітайскі чытач атрымаў уяўленне таксама пра 

творы М. Лынькова, А. Куляшова, В. Быкава, І. Шамякіна, І. Мележа, 

А. Куляшова, В. Казлова і інш.  

Беларускія пісьменнікі вельмі цанілі кітайскую літаратуру. У 

1956 г. М. Танк пісаў у дзённіку: «Чытаю вершы Ду Фу, перакладзеныя 

А. Гітовічам на рускую мову. Які высокі ўзровень гэтай паэзіі, якая праз 

тысячу год данесла да нас любоў паэта да свайго народа, да сваёй 

радзімы, жывое біццё яго сэрца» [4, с. 153]. У значнай ступені гэтаму 

садзейнічалі ўзаемныя паездкі – беларускіх пісьменнікаў у Кітай і 
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кітайскіх пісьменнікаў у Беларусь. У 1930-я гг. у Мінск прыязджаў паэт 

Эмі Сяо. У 1957 г. Кітай наведаў М. Танк у складзе савецкай дэлегацыі 

Усесаюзнага таварыства культурных сувязей з замежнымі краінамі. У 

1958 г. зборнік яго выбраных твораў выйшаў у пекінскім выдавецтве, і ў 

гэтым жа годзе у часопісе «Полымя» апублікаваны створаны паэтам 

цыкл вершаў, які стаў своеасаблівай справаздачай аб паездцы. У яго 

ўвайшлі творы, прысвечаныя асэнсаванню падзей кітайскай гісторыі, 

сацыяльных змен у краіне, месца і ролі мастака ў грамадстве: «Вялікая 

Кітайская сцяна», «Мост вечнага спакою», «Міска для рысу», «Белы 

конь», «Старая прымаўка», «Янцзы» і інш. З творчымі візітамі ў розныя 

часы Кітай наведвалі беларускія пісьменнікі Я. Брыль, Л. Арабей, 

А. Вярцінскі, Р. Барадулін, М. Шэлегаў, Н. Гальпяровіч, А. Карлюкевіч 

і інш. 

На характар развіцця літаратурных узаемасувязей у галіне 

мастацкага перакладу непасрэдны ўплыў аказвала развіццё культурных 

узаемасувязей паміж краінамі, паколькі «пераклад ёсць той магутны і 

пастаянна дзеючы фактар, з дапамогай якога здзяйсняецца шырокі абмен 

духоўнымі каштоўнасцямі, узнікае творчае ўзаемадзеянне паміж 

нацыянальнымі культурамі» [5, с. 174].  

Актыўнае культурнае супрацоўніцтва пачалося з пачатку 50-х гг. 

ХХ ст. У ліпені 1952 г. Беларускі дзяржаўны тэатр імя Я. Коласа паставіў 

спектакль «Пролитая чаша» па твору кітайскага пісьменніка Ван Шыфу. 

Неаднаразова праходзілі сустрэчы беларускай інтэлігенцыі з дзеячамі 

літаратуры і мастацтва Кітая. Кітайскі публіцыст і перакладчык Гаа 

Манн (У Ланьхань) адзначаў, што беларуская інтэлігенцыя з адкрытай 

душой вітала кітайскіх сяброў, і, у прыватнасці, успамінаў аб сустрэчы ў 

1955 г. з народным мастаком БССР З. Азгурам: «Мяне ўразіла, як 

скульптар прымаў кітайскую дэлегацыю ў сябе ў майстэрні. Усіх абняў, 

прыціснуў да сябе. Доўга і з захапленнем гаварыў пра старажытную 

культуру Кітая, усхваляў новыя перамены ў Кітаі» [6, с. 119]. З. Азгур 

выканаў скульптуру кітайскага пісьменніка Лу Сіня, якая была падорана 

кітайскаму ўраду ў 1956 г. разам з музычным фільмам «Беларускі 

канцэрт», складзеным з нумароў выніковага канцэрта Дэкады 

беларускага мастацтва і літаратуры ў Маскве.  

Беларускае дзяржаўнае выдавецтва і Дзяржаўны літаратурны 

музей Я. Купалы ў пасляваенны час атрымалі з Кітая шэраг 

матэрыялаў – лістоў і фотадакументаў, якія сведчылі пра цікавасць да 

беларускай літаратуры і культуры, творчасці беларускіх песняроў. 

Напачатку 1950-х гг. У. Луцэвіч, удава Я. Купалы і першы дырэктар 

музея, праз беларускае аддзяленне Таварыства культурнай сувязі з 

заграніцай атрымала ліст і кнігу Я. Купалы на кітайскай мове з 
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аўтографам «Дому-музею вялікага беларускага паэта Янкі Купалы ад Гэ 

Бао-цюаня» [7, с. 4], намесніка генеральнага сакратара Цэнтральнага 

праўлення Таварыства кітайска-савецкай дружбы і члена праўлення 

Саюза кітайскіх пісьменнікаў. У лісце, накіраваным у музей песняра, 

расказвалася аб святкаванні юбілея класіка беларускай літаратуры 

кітайскай грамадскасцю. У Пекіне на ўрачыстым сходзе Сунь Шэн-у, 

паэт і перакладчык твораў Я. Купалы, зрабіў даклад яго аб жыцці і 

творчай дзейнасці. На сходзе прысутнічала больш за 500 чалавек, сярод 

якіх былі студэнты і выкладчыкі навучальных устаноў, работнікі 

літаратуры і мастацтва. Члены тэатральнай групы кінаакцёраў прачыталі 

на кітайскай мове вершы Купалы «Я не паэта», «Жняя», «Хлопчык і 

лётчык», «Яшчэ прыйдзе вясна» і інш. У Доме культуры Пекінскага 

філіяла Таварыства кітайска-савецкай дружбы была выстаўлена 

фотавітрына, прысвечаная жыццю і творчасці Я. Купалы.  

Краіны выказвалі цікавасць да літаратуры і культуры супольна, 

удзельнічалі ў мерапрыемствах, прысвечаных юбілейным падзеям. Калі 

ў 1955 г. кітайская дэлегацыя наведала Дзяржаўны тэатр оперы і балета ў 

Мінску, дзе праходзіў вечар, прывечаны памяці А. Міцкевіча, Я. Колас 

аб’явіў яе беларускай грамадскасці, і зала стоячы, апладысментамі, 

вітала прадстаўнікоў кітайскага народа [8, с. 33]. Шырокай праграмай 

урачыстасцей святкавалі ў Беларусі ў 1959 г. 10-годдзе ўтварэння КНР: 

дэманстраваліся выставы твораў маладых мастакоў Кітая і кітайскай 

кнігі, арганізаваны Тыдзень кітайскай музыкі і Дэкада кітайскага фільма. 

Сярод уключаных у праграму літаратурных падзей – вечар памяці паэта і 

мастака Ван Вэя. 

З канца 1950-х гг. кантакты паміж краінамі сталі намнога 

радзейшымі, з другой паловы 1960-х гг. да другой паловы 1980-х гг. былі 

фактычна перарваны. У гэты час нават і на рускую мову перакладаліся 

рэдкія творы.  

У перыяд пагаршэння адносін у Кітаі выходзіла серыя «жоўтых 

кніг» – выданняў твораў замежнай літаратуры, прызначаных для 

ўнутранага карыстання, якія ствараліся ў якасці адваротнага перакладу 

(як «не трэба» пісаць). Як паказала даследаванне В. Карлюкевіч, пачатак 

іх выпуску – канец 1950-х гг., пік – 1960-я – 1970-я гг. [9, с. 124]. У гэтай 

серыі выдадзены «Адзін дзень Івана Дзянісавіча» А. Салжаніцына, 

«Жывыя і мёртвыя» К. Сіманава, «Лавец у жыце» Д. Сэлінджэра, «У 

чаканні Гадо» С. Бекета, з твораў беларускай літаратуры – «Трэцяя 

ракета» В. Быкава ў 1965 г. і «Снежныя зімы» І. Шамякіна ў 1972 г. (у 

перакладзе Лі Лянміня). У кітайскім друку з’явіліся публікацыі аб 

адметнасці беларускай літаратуры (Гэ Бао-цюань, Эмі Сяо і інш.). 

З сярэдзіны 1980-х гг. наступіў перыяд «пацяплення» ў адносінах, 
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а ў другім дзесяцігоддзі 2000-х гг. – новы віток творчых сувязей, які 

выклікаў відавочнае пашырэнне літаратурна-творчых кантактаў.  

Асабліва плённымі былі 1980-я гг. У гэты час апублікаваны зборнік 

«Выбраныя творы» В. Быкава, асобнымі кнігамі выдадзена большасць 

яго твораў («Абеліск», «Аблава», «Альпійская балада», «Воўчая зграя», 

«Дажыць да світання», «Жураўліны крык», «Знак бяды», «Кар’ер», 

«Пайсці і не вярнуцца», «Сотнікаў», «У тумане»), значная колькасць 

твораў І. Шамякіна («Атланты і карыятыды», «Вазьму твой боль», 

«Гандлярка і паэт», «Трывожнае шчасце», «Шлюбная ноч»). У 1983 г. 

перакладзены на кітайскую мову раман І. Мележа «Людзі на балоце». У 

1985 г. у часопісе «Шыцзе вэньсюа» апублікаваны ўрыўкі з «Блакаднай 

кнігі» А. Адамовіча. Некаторыя творы выходзілі ў 1990-я гг. (у 1998 г. у 

Пекіне – «Сэрца на далоні» І. Шамякіна і інш.). У 2012–2015 гг. у Кітаі 

наглядаўся пік цікавасці да творчасці С. Алексіевіч: у Тайбэі і Пекіне 

выдадзены «Чарнобыльская малітва», «Апошнія сведкі», «Цынкавыя 

хлопчыкі», «У вайны не жаночы твар» і інш.  

Адметнасцю ўзнаўлення твораў кітайскай літаратуры на 

беларускую мову і беларускай літаратуры на кітайскую мову з’яўляецца 

яго пераважна апасродкаваны характар. Нават у 1950-я гг., калі кантакты 

паміж літаратарамі і саюзамі пісьменнікаў актыўна развіваліся, 

перакладалі ў асноўным з рускіх перакладаў. З аднаго боку, 

апасродкаваны пераклад у савецкі час быў даволі распаўсюджанай з’явай. 

З другога боку, носьбітаў кітайскай мовы ў Беларусі было мала, не 

кажучы ўжо пра пісьменнікаў-перакладчыкаў. Даследчык В. Шадурскі як 

прыклад адзначаў выпадак з перакладам грампласцінак: калі ў 1954 г. 

Беларускае таварыства культурнай сувязі атрымала з Кітая серыю 

грампласцінак з анатацыямі, у Мінску перакладчыкаў не знайшлі і 

вымушаны былі звярнуцца ў Брэст да І. Якуніна, аднаго з нямногіх 

спецыялістаў па кітайскай мове [10, с. 32]. 

Асновай для перакладу твораў кітайскай літаратуры на беларускую 

мову з’яўляліся рускія ўзнаўленні, але большасць іх была зроблена 

пісьменнікамі не з арыгінала, а з падрадкоўніка, і пры ўзнаўленні 

на беларускую мову гэта ўжо быў не «пераклад з перакладу», а 

«пераклад з апасродкаванага перакладу», што, безумоўна, не спрыяла 

якасці перадачы адметнасці арыгінала.  

Адлік новай традыцыі ў Беларусі пачаўся з кнігі Лі Хэ «Песня 

бамбукавай флейты» (2016): усходазнавец-міжнароднік А. Раманоўская 

перакладала з арыгінала, іншыя перакладчыкі – па яе падрадкоўніках з 

арыгінала. Гэта было важнай падзеяй у беларускай кітаістыцы, з якой 

пачаўся «новы этап у знаёмстве беларусаў з кітайскай літаратурай» [11, 

с. 6]. 
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У кнізе Сюй Чжымо «Лілеі тварык чароўны» (2017) 

Н. Гальпяровіч і Ю. Алейчанка ажыццявілі свае пераклады па 

падрадкоўніках, зробленых з арыгінала. Д. Нечыпарук, М. Мішкінь, 

А. Беразняцкая, К. Валадзько, В. Антоненка, Д. Шарэйка, А. Галаган і 

К. Галкоўская працавалі непасрэдна з арыгіналамі кітайскіх вершаў. На 

думку даследчыкаў, гэта сведчыць пра фарміраванне на Беларусі школы 

мастацкага перакладу кітайскай паэзіі. Дарэчы, асобнай кнігай паэзія 

Сюй Чжымо ўпершыню сярод славянскіх краін выдадзена менавіта ў 

Беларусі.  

Шмат намаганняў для пашырэння прасторы кітайскай літаратуры 

ў нацыянальным даляглядзе прыклаў А. Карлюкевіч, які стаў 

заснавальнікам серыі беларускай кітаістыкі «Светлыя знакі: паэты 

Кітая», у якой убачылі свет зборнікі паэтаў – Ван Вэй, Лі Бо, Ду Фу, Ай 

Цін, Лі Хэ, Мэн Хаажань, Вэнь Ідо, Ван Цзянчжаа, Ван Гачжэнь і інш. 

Яны значна пашырылі ўяўленне беларусаў пра кітайскую літаратуру, 

філасофскае і мастацка-вобразнае светаадчуванне кітайскага народа.  

Беларуская паэтычная кітаістыка ў 2000-я гг. значна пашырыла 

кола перакладчыкаў савецкага часу (У. Дубоўка, М. Танк, М. Аўрамчык, 

С. Дзягай, А. Тулупава). У 2007 г. Р. Барадулін выдаў зборнік «Гуканне 

паэзіі Усходу», у які ўвайшла кітайская паэзія. З 2012 г. у Беларусі 

выдадзена больш за 20 мастацкіх кніг кітайскіх паэтаў і празаікаў. Над 

зборнікамі паэзіі серыі «Светлыя знакі: паэты Кітая» працавалі 

перакладчыкі А. Раманоўская, Л. Дранько-Майсюк, Т. Сівец і 

Ю. Алейчанка, В. Жукавец, Н. Гальпяровіч, А. Емяльянаў-Шыловіч, 

М. Мятліцкі, В. Шніп і інш. Важнай падзеяй стаў выхад анталогій у 

перакладзе М. Мятліцкага: «Пад крыламі дракона» (2012), «Пялёсткі 

лотаса і хрызантэмы» (2018), «Гімн святлу» (2019) Ай Ціна. За кнігу 

кітайскай паэзіі «Пад крыламі дракона» (2012), у якую ўвайшлі творы 

ста паэтаў Кітая, перакладчык атрымаў Спецыяльную прэмію 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Пры актыўным удзеле Рэспубліканскага 

інстытута кітаязнаўства імя Канфуцыя БДУ у часопісах «Нёман» і 

«Маладосць» былі падрыхтаваны «кітайскія» нумары.  

На ўзнаўленне твораў кітайскай літаратуры ўплывае шэраг важных 

фактараў, акрамя лінгвістычнага, у прыватнасці, нацыянальна-культурны. 

На думку М. Кенькі, «кітайская культура, у адрозненне ад, скажам, 

японскай, менш “на слыху” ў нашых чытачоў. Нам добра вядома 

значэнне японскіх слоў “гейша”, “самурай”, “харакіры”, “ікебана”, мы 

памятаем, што ў японцаў ёсць звычай святкаваць пачатак вясны як час 

квітнення вішні (сакуры), а вось пра тое, што кітайцы падобным чынам 

звязваюць вясну з цвіценнем слівы (мэйхуа), не ведаем» [12, с. 105].  
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Кітайская паэзія назапасіла велізарны арсенал паэтычных вобразаў, 

якія адштурхоўваюцца ад рознага роду сюжэтаў, легенд і паданняў. 

Паколькі паэтычная вобразнасць кітайскай літаратуры, складзеная 

гістарычна, не адпавядае сучаснай гаме вобразных сродкаў, гэты фактар 

неабходна ўлічваць пры фарміраванні «зваротнай сувязі» з чытачом пры 

перакладзе. Калі нават аматару паэзіі патрабуюцца шырокія тлумачэнні, 

то што казаць пра замежнага чытача, які не знаёмы з кітайскай культурай, 

гісторыяй і побытам. І таму адна з асаблівасцей перакладу з кітайскай 

мовы – патрэба ў тлумачэннях, якія раскрываюць тое, што захавана ў 

падтэксце. 

Падтрымлівае гэта меркаванне і А. Карлюкевіч. Разглядаючы 

ўзнаўленні паэзіі Су Шы, якую любіць вытанчаны і адукаваны чытач, на 

пытанне, «ці ўсё ўдалося пры перакладзе», ён піша: «Пытанне з 

пытанняў... На яго правільна зможа адказаць не проста начытаны 

кітайскай паэзіяй знаўца, на яго можа адказаць ведаючы не толькі 

кітайскую мову, але і разумеючы кітайскую рэчаіснасць праз стагодддзі» 

[13, с. 6]. На яго думку, кітайская паэзіі мае свае асаблівасці, якія не 

спрыяюць хуткасці і прастаце ўзнаўлення: яе складанасць і 

інтэлектуальная насычанасць суседнічаюць з мінімалізмам і размоўным 

стылем, а абстрактная метафізіка – з дакументальнай дакладнасцю. 

Да ліку найбольш істотных фактараў пры перакладзе паэтычных 

твораў адносіцца своеасаблівасць паэтыкі: у кітайскай паэзіі меншы 

рыфмарый, мала сугуччаў у канцы слоў і таму не ўсе радкі маюць рыфму. 

М. Кенька прааналізаваў свой вопыт па перакладу з падрадкоўніка верша 

Лі Цынчжао «Дзікая сліва» («Мэйхуа») і прыйшоў да высновы, што 

поўнай адпаведнасці дасягнуць не ўдалося. Ён сутыкнуўся 

з немагчымасцю, з аднаго боку, сціслай перадачы нацыянальнай 

адметнасці арыгінала (без тлумачэнняў), з другога боку, з цяжкасцю 

дакладнага перастварэння рытміка-фанічнага малюнка арыгінала, які 

з’яўляецца вершам-песняй, напісаным на мелодыю «Юй цзя ао» (трэба 

ведаць гучанне песні ў арыгінале, каб адэкватна ўзнавіць твор у 

перакладзе).  

Адметнасць характару ўзнаўлення ў кітайскай і беларускай 

паэтыцы пацвярджаецца і даследаваннямі эквірытмічнасці. В. Рагойша і 

Чжан Лінь зрабілі аналіз перакладаў на кітайскую мову вершаў М. Танка 

з «кітайскага цыкла», які паказаў, што змест у іх перададзены даволі 

дакладна, а прынцып эквірытмічнасці не вытрыманы [14, с. 17]. 

Асноўная праблема ў тым, што сродкамі кітайскай мовы даволі няпроста 

перадаць характар узнаўлення рытміка-метрычнага малюнка арыгінала, 

паколькі кітайская і ўсходнеславянскія мовы – тыпалагічна розныя. 

Кітайскае вершаскладанне адрозніваецца ад еўрапейскага: яно заснавана 
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на чаргаванні ў вершах слоў з рознай музычнай танальнасцю, якія 

вылучаюцца вышынёй і характарам гучання. Кітайская паэзія 

функцыянуе ў сістэме, блізкай да сілабічнага вершаскладання, 

беларуская – у сілабатоніцы.  

Такім чынам, праведзены аналіз паказаў, што развіццё беларуска-

кітайскіх літаратурных узаемасувязей у галіне мастацкага перакладу 

характарызавалася рознай інтэнсіўнасцю ў залежнасці ад перыядаў 

дыпламатычных і культурных адносін. За перыяд міжлітаратурнага 

беларуска-кітайскага супрацоўніцтва назапашаны значны вопыт, які 

патрабуе грунтоўнага асэнсавання.  

Найбольшую вядомасць у Беларусі, пачынаючы з 1950-х гг., 

набыла кітайская проза, паэзія атрымала яскравы імпульс толькі ў другім 

дзесяцігоддзі ХХІ ст. Адметнасцю ўзнаўлення твораў кітайскай 

літаратуры на беларускую мову стаў апасродкаваны пераклад, які 

з сярэдзіны ХХ-га ст. да пачатку ХХІ ст. паступова мадыфікаваўся (з 

перакладу, створанага на аснове апасродкаванага рускага перакладу, да 

ўзнаўлення з арыгінала і падрадкоўніка, створанага на яго аснове).  

Узаемадзеянне беларускай і кітайскай літаратур у галіне 

мастацкага перакладу нараджае новыя стымулы, садзейнічае выяўленню 

нацыянальнай своеасаблівасці, узаемаўзбагачэнню літаратур.  
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Беларуская паэзія 1920-х гг. да гэтага часу не перастае здзіўляць 

багаццем і шматфарбнасцю сваіх тэм, матываў, вобразаў і іх адценняў. 

Як дастаткова экзатычны, але далёка не эпізадычны складнік 

прысутнічае ў яе матыўнай прасторы і кітайскі кампанент. Але гэта не 

столькі даніна ўсходняй экзотыцы, што было некалі ўласціва стылістыцы 

эпох Барока і Рамантызму, а хутчэй з’ява эпохі Мадэрна з яе множнасцю 

(“плюральнасцю”) культурных кампанентаў і прынцыповай адкрытасцю 

карціны свету.  

У першыя дзесяцігоддзі ХХ ст. Еўраазійскі кантынент перажываў 

глабальныя ваенна-рэвалюцыйныя катаклізмы, у выніку якіх узнікла 

новая мадэль дзяржаўнасці, перадусім на вялізнай тэрыторыі былой 

Расійскай імперыі, з дамінуючай у ёй ідэалогіяй пралетарскага 

інтэрнацыяналізму, якая вядзе народы да шчаслівай камуністычнай 

будучыні. На гэтым грунце фарміраваўся так званы новы “стыль эпохі”, 

у якім пераважалі не столькі эстэтычныя, колькі сацыялагічныя 

крытэрыі, утварыўся таксама новы “кірунак” пралетарскай літаратуры. 

Адпаведныя гэтаму кірунку матывы складалі тэматычна-вобразны 

мэйнстрым савецкай паэзіі 1920-х гадоў, і беларуская літаратура, якая 
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