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Таццяна Кабржыцкая (Мінск, Беларусь) 

АНДРЭЙ МАЛЫШКА ЯК ПЕРАКЛАДЧЫК ЯНКІ КУПАЛЫ 

 

2012 год юбілейны не толькі для Янкі Купалы. Украіна сёлета 

адзначае стагоддзе свайго выдатнага сына, паэта, лаўрэата многіх 

літаратурных украінскіх і усесаюзных прэмій Андрэй Малышка. І наша 

выступленне выклікана жаданнем засяродзіць увагу літаратурнай 

грамадскасці на асаблівай прыязнасці Андрэя Малышкі да Беларусі. 

Шырока вядома, што Янку Купалу і ўкраінскіх творцаў лучылі 

шматлікія сувязі, якія знаходзілі выявы і ў генетычна-тыпалагічных, і 

кантактна-творчых аспектах. “Цвіт коханий, сонцем напоєний!», – так ва 

ўкраінскім паэтычным перакладзе гучаць знакамітыя словы беларускага 

песняра, адрасаваныя любаму народу-суседу: “Украіна, цвеце любы, 

сонцам гадаваны”. Магчыма, у перакладзе менш экспрэсіі, аднак высокі 

настрой арыгінала, нельга не прызнаць, захаваны. Купалавы творы ва 

ўкраінскіх перакладах выдаваліся больш дзесятка разоў. Сярод 

украінскіх паэтаў, што найбольш актыўна выявілі сябе як прадстаўнікі 

творчасці Купалы ва Украіне, Мікола Цярэшчанка, Мікола Нагнібеда, 

Паўло Тычына, Максім Рыльскі, Андрэй Малышка. І трэба заўважыць, 

што беларуская літаратура ў ХХ ст. ва Украіне перакладалася досыць 

актыўна.  

Так, немалая заслуга ў папулярызацыі беларускіх аўтараў 

належыць украінскай выдавецкай серыі “Школьная бібліятэка”, што ў 

60-я гг. ХХ ст. была народжаная намаганнямі адразу чатырох 

выдавецтваў – “Дніпро”. “Молодь”, “Веселка”, “Радянська школа”. 

Беларуская літаратура адразу заняла ў серыі пачэснае месца, сярод яе 

першых выданняў значацца “Выбраныя творы” Янкі Купалы (1970), 

“Дзед Талаш (1971), Думкі ў дарозе” (1972) Якуба Коласа. Другі выпуск 

хрэстаматыйнага зборніка “З паэзіі народаў СССР” (1972) быў 

прысвечаны творчасці Янкі Купалы і Петруся Броўкі.  

Выданні, разлічаныя найперш на вучнёўскую аўдыторыю, 

суправаджаліся, што цалкам слушна, уступнымі артыкуламі, якія мелі 

значную навукова-педагагічную каштоўнасць. З цікавасцю чытаецца, у 

прыватнасці, прадмова да “Выбраных твораў” Янкі Купалы, напісаная 



Рыгорам Піўтаракам. У свой час Р. Піўтарак скончыў аспірантуру пры 

Інстытуце мовазнаўства імя Якуба Коласа АН БССР, сёння ён акадэмік 

Нацыянальнай акадэміі навук Украіны, аўтар шматлікіх матэрыялаў, у 

якіх закранаюцца пытанні гісторыка-культурных сувязей паміж 

украінцамі і беларусамі. Гаворка пра беларускага песняра вядзецца ва 

ўступным слове да “Выбраных твораў” Купалы даволі грунтоўна, 

канкрэтна, з улікам узроставых асаблівасцей чытацкага ўспрымання. 

Р. Піўтарак піша пра творчую спадчыну Купалы змястоўна, жывой 

мовай, лірычна ўсхвалявана і эмацыянальна. Завяршаючы размову пра 

жыццёвы і творчы шлях Янкі Купалы, аўтар, у прыватнасці, слушна 

адзначае, што знаёмства з паэтам “духоўна ўзбагачае і акрыляе, 

прыносіць натхненне і новыя сілы, асвяжае і падбадзёрвае, як прахалода 

крынічнай вады. І крыніца гэта невычэрпная, як невычэрпная была 

любоў паэта да роднага народа, да маці-Айчыны. Нацыянальна 

патрыятызм паядноўваўся ў яго з глыбокім інтэрнацыяналізмам. Таму і 

дарагі ён усім народам, у прыватнасці, украінцам”.  

Уступнае слова пра Янку Купалу “Народны пясняр Беларусі” да 

хрэстаматыйнага зборніка “З паэзіі народаў СССР” належыць Багдану 

Чайкоўскаму, аўтару вядомага даследавання “Незабыўная старонка 

дружбы” пра сувязь Тараса Шаўчэнкі з Беларуссю. Творчы почырк 

гэтага вучонага вызначаецца большай стрыманасцю, акадэмічнасцю. У 

сваім артыкуле ён больш падкрэслівае палітычны пафас, палкасць, 

вастрыню слова Купалы. Артыкулы абодвух даследчыкаў напісаны на 

ўзроўні глыбокіх навуковых даследаванняў, кожны з іх аўтараў унёс 

пэўны ўклад у развіццё ўкраінскага беларусазнаўства.  

У “Выбраных творах” Янкі Купалы ў асноўным добра пададзены і 

дарэвалюцыйная паэзія, і творчасць наступных перыядаў. У кнігу 

ўвайшлі таксама  паэмы “Курган”, “Над ракой Арэсай”, “Тарасова доля” 

і славутая “Паўлінка”. Хрэстаматыйны зборнік “З паэзіі народаў СССР” 

месціць творы Купалы і тыя, што ўвайшлі ў згаданае “Выбранае”, і шмат 

іншых твораў, знакавых для творчасці Купалы. Украінская школа 

мастацкага перакладу, якая актыўна пачала фарміравацца яшчэ ў 

ХІХ ст., у сярэдзіне ХХ ст. мела ўжо досыць вялікі вопыт, які 

забяспечыў ёй высокае майстэрства перакладчыцкай творчасці. У 

выданні беларускіх пісьменнікаў увайшлі як ужо вядомыя пераклады 

лепшых майстроў украінскай літаратуры, так і пераклады літаратараў 

маладзейшага пакалення.  

Яшчэ да Другой сусветнай вайны пачаў перакладаць Янку Купалу 

Андрэй Малышка. У яго асобе многія творы Купалы знайшлі надзейнага 

прыхільніка і таленавітага інтэрпрэтатара. Характар лірыкі Малышкі, 

глыбока задушэўнай, спеўнай, надзвычай блізкі да сапраўды народнай, 



шчырай, музычнай паэзіі Купалы. Яго муза, як і Купалава, жывілася з 

крыніц народнай творчасці, натхнялася народнай песняй. Абодвух 

майстроў паэтычнага слова яднаў гуманістычны пафас творчасці, 

усёперамагаючая любоў да роднага краю, глыбінны патрыятызм. Многія 

радкі вершаў і паэм Купалы гучаць у перакладах Малышкі так 

натуральна, нібыта адразу створаныя па-ўкраінску. Паэт здолеў 

перадаць напеўнасць, цеплыню, адмысловую мелодыку купалаўскіх 

вершаў. Алітэрацыі, асанансы, унутраныя рыфмы завіравалі, 

заіскрыліся, залуналі ў атмасферы ўкраінскай мовы, добра 

акліматызаваліся ў ёй.  

Даводзілася перакладчыку адольваць падчас і вялікія цяжкасці. 

Цікавы ў гэтым сэнсе пераклад верша “Алеся”. Гэты верш неўзабаве 

пасля яго публікацыі ў газеце “Правда”, трапіў ва ўкраінскі фальклор і 

быў запісаны збіральнікамі народнай творчасці пад назвай “Пісня про 

Ганнусю”. Песня, у асноўным захоўваючы ідэйны змест і паэтыку 

арыгінала, у шэрагу выпадкаў адступае ад яго. Твор Купалы, такім 

чынам, набыў ва Украіне новае жыццё і шырокую вядомасць. Менавіта 

гэта і стварыла для перакладчыка Купалавай “Алесі” дадатковыя 

цяжкасці. Многія чытачы перакладу міжволі параўноўвалі яго з радкамі 

песні, станавіліся своеасаблівымі крытыкамі. Аднак Малышка ў гэтым 

спаборніцтве аказаўся на ўзроўні. Яго пераклад не адмаўляе народнай 

пераапрацоўкі, як не адмаўляе ўвогуле адзін добры твор другога. 

Пераклад Малышкі стаіць значна бліжэй да арыгінала, чым украінскі 

фальклорны варыянт беларускай “Алесі”.  Пераклад Малышкі гучыць як 

сапраўдная паэзія, узнёсла, меладычна, што засведчана, у прыватнасці,  

наступнай страфой твора: 

 

Спи, засни, моя донько, 

Стихли пташок гулі, 

Спи, засни, ягідонько, 

Люлі, люлі, люлі. 

 

У 1967 г. у перакладах Андрэя Малышкі пад назвай “Лірыка” 

ўбачыла свет новае выданне твораў Янкі Купалы. Так ва Украіне былі 

адзначаны памятныя даты: 85-годдзе з дня нараджэння і 25-годдзе з дня 

смерці Янкі Купалы. У кнігу ўвайшло больш за пяцьдзесят вершаў 

паэта, тры паэмы. Суправаджалася выданне перакладаў выдатным 

артыкулам У. П’янова “Янка Купала”, у якім крытык выказаў сваю 

ацэнку ўсяго даробку ўкраінскіх творцаў у галіне купалазнаўства. 

Названая кніга была першым аўтарскім украінскамоўным перакладным 

выданнем твораў Янкі Купалы. Некаторыя публікацыі паўтаралі ўжо 



зробленыя пераклады, іншыя былі прадстаўлены чытачам упершыню. 

Кніга мела вялікі поспех, была высока ацэнена ў прэсе. Аднак 

аб’ектыўнасць патрабуе зрабіць і некаторыя заўвагі. Відавочна, 

юбілейныя даты стымулявалі выдавецкіх супрацоўнікаў да 

аператыўнасці ў выданні кнігі, рэдактары прыспешвалі перакладчыка, 

што ўрэшце некалькі пазначылася на выніках іх сумеснай, аўтара і 

рэдактара, рабоце. Не ўсе творы, што ўвайшлі ў кнігу, былі выкананы на 

аднолькавым узроўні, часам неблагі пераклад утрымлівае паасобныя 

недакладнасці, пазначаны моўнымі недаглядамі.  

Увогуле ж заслуга Андрэя Малышкі як перакладчыка твораў Янкі 

Купала неаспрэчная. Гэта прызнавалі і ўкраінскія дзеячы культуры. Так, 

паэма Янкі Купалы “Тарасова доля” была досыць удала перакладзена на 

ўкраінскую мову Міколам Цярэшчанкам. І менавіта гэты пераклад быў 

уключаны ў выданне “Выбраных твораў” песняра 1970 г. Аднак у 

хрэстаматыйны зборнік “З паэзіі народаў свету” 1972 г. названая паэма 

была ўключана ў перакладзе Андрэя Малышкі. Гэты факт, трэба 

падкрэсліць, мае значэнне не толькі для характарыстыкі Андрэя 

Малышкі як перакладчыка, але ўяўляе цікавасць для практыкі і тэорыі 

мастацкага перакладу як асобнага віду літаратурнай дзейнасці.  

У манаграфіі ўкраінскай даследчыцы Г. Ігнаценка “Паэзія Аркадзя 

Куляшова” (Кіеў, 1962) разглядаюцца факты творчага пабрацімства 

паміж украінскім і беларускім паэтамі аднаго пакалення – Андрэем 

Малышкам і Аркадзем Куляшовым. Г. Ігнаценка раскрывае гісторыю 

нараджэння балады А. Куляшова “Маці”, створаную пад 

эмацыянальным уздзеяннем украінскай народнай песні, якую пачуў 

беларускі паэт у ваенным 1943 г. ад украінскага сябра – паэта Андрэя 

Малышкі. Старажытная ўкраінская песня ў выкананні Малышкі 

прагучала асабліва пранікнёна. Тэма барацьбы ўкраінскага народа з 

захопнікамі, раскрытая ў песні ва ўсім яе трагізме, не магла не закрануць 

душу беларускага паэта. І Малышка, і Куляшоў тонка, па-сапраўднаму 

глыбока любілі народную песню, аднолькава марылі ў 1943 г. пра 

перамогу на фашысцкімі сіламі. Украінская песня заканчвалася сумнымі 

акордамі: як не магло зерне ўзысці на голым каменні, так і не мог сын 

вырвацца з турэцкага палону. Канцоўка балады Куляшова іншая: і зерне 

ўзышло, і сын вярнуўся, бо маці сілаю сваёй любові і нянавісці 

перамагае злавесную сілу вайны. Андрэй Малышка з часам перакладзе 

баладу Аркадзя Куляшова на ўкраінскую мову. Украінская песня, 

узбагачаная паэтычным геніям беларускага паэта, ізноў уваходзіць у 

скарбніцу ўкраінскай культуры. 

У згаданым артыкуле У. П’янова “Янка Купала” адносна Андрэя 

Малышкі падкрэслівалася, што “яго асабістыя якасці паэта, мастацкія 



ўпадабанні і тэмперамент былі сугучныя з упадабаннямі і 

тэмпераментам паэта, якога ён перакладае”. Як заўважыў крытык, 

Малышка адточваў сваё майстэрства перадачы беларускага мастацкага 

слова пры перакладзе твораў не толькі Янкі Купалы, але і Якуба Коласа, 

П. Броўкі, П. Панчанкі, А. Куляшова. З беларускага боку Андрэй 

Малышка сустрэў тую самую цеплыню, шчырую любоў, павагу, якія ён 

меў у сэрцы ў дачыненні да беларускіх пабрацімаў. У Мінску ў 1962 г. 

убачыла свет выданне лірыкі Андрэя Малышкі “Запаветная крыніца” ў 

перакладзе Аркадзя Куляшова. Словы ўкраінскага сябра пра дружбу з 

беларусамі на гэты раз выдатна прагучалі на беларускай мове ў 

перакладзе Аркадзя Куляшова: 

 

Я іх думамі жыў, 

і сябры маіх дум не міналі, 

Я з крыніцы іх піў, 

І яны да маёй прыпадалі. 

Я прыходзіў да іх, 

як да ўласнага роднага дому, 

Ім да сенцаў маіх, 

як да ўласных, сцяжынка вядома. 

І была ў нас гасціннасць, 

што хлебам і соллю багата, 

 І была ў нас адзінасць, 

як з братам у роднага брата. 

 

Хочаш вер ці не вер – 

Гэта ў сэрцы запісана мною. 

 

Андрэй Малышка – паэт тонкага лірычнага светаадчування з 

моцнай нацыянальнай асновай, апорай на народныя традыцыі. Творчы і 

жыццёвы шлях яго ў гады сталінскага рэжыму быў вельмі няпросты. У 

многім ён пазначаны тымі ж самымі цяжкасцямі, што выпалі на долю 

ўкраінскіх і беларускіх пісьменнікаў ХХ ст. Беларуская літаратура, у 

выніку кантактных літаратурных сувязей, была адной з тых крыніц, што 

дапамаглі творчаму арганізму Малышкі стаць паўнакроўным, не толькі 

лірычна пранікнёным, але і філасофскі заглыбленым. Андрэй Малышка 

пакінуў пасля сябе значную публіцыстычную, літаратурна-крытычную 

спадчыну, у якой закранаецца і беларуская тэма. 

 

 

 



 


