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РЭЦЭПЦЫЯ ТВОРЧАСЦІ ЯКУБА КОЛАСА Ў БАЛГАРЫІ 

 

Якуб Колас – асоба выбітная і знакавая не толькі для беларускай 

культуры, але і паказальны прыклад творчага мыслення і майстэрства 

для творцаў іншых культур. Нягледзячы на тое, што на сённяшні дзень 

шырока разгледжаны і даследаваны беларуска-рускія, беларуска-

польскія і беларуска-ўкраінскія літаратурныя сувязі розных часоў, 

даследаванне беларуска-балгарскіх узаемаўплываў  прасоўваецца даволі 

павольна і пункцірна. Адной з першых спроб такога даследавання была 

праца Л.Я. Цімашковай “Беларуска-балгарскія літаратурныя сувязі” 

(1963). У далейшым прадаўжальнікамі параўнання дзвюх славянскіх 

літаратур былі балгарскія даследчыкі. Так, кандыдацкія дысертацыі былі 

абаронены Румянай Крысцевай Эўцімавай (“Беларуска-балгарскія 

літаратурныя сувязі (вопыт тыпалагічнага параўнання)” – 1976) і Розай 

Тодаравай Станкевіч (“Янка Купала і балгарская літаратура” – 1984). 

Параўнальна нядаўна ў балгарскім часопісе “Европа 2001” з’явіўся 

атрыкул Аляксандра Пятрова “Беларуска-балгарскія літаратурныя 

сувязі”.   

Тым не менш, гэта літаратуры двух славянскіх народаў, на чый лёс 

выпала змаганне за сваё самастойнае развіццё і нацыянальную 

ідэнтыфікацыю. Акрамя як ствараць літаратурны густ і перадаваць 

эстэтычную асалоду жыцця і беларускім, і балгарскім пісьменнікам, 

відаць, як нікому даводзілася “будзіць” нацыянальную свядомасць сваіх 

чытачоў. У выніку былі сфарміраваны літаратуры з ярка выяўленым 

“народным” зместам, якія па-мастацку перадавалі жыццё сваёй Радзімы і 

вобраз свайго народа.  

Я. Колас дзякуючы глыбокай сувязі з вясковай рэчаіснасцю і 

засвоеным з дзяцінства маральна-этычным уяўленням заняў у стварэнні 

“народнай” літаратуры адно з самых пачэсных месцаў.  

У творчасці Я. Коласа чытача прыцягвае  не толькі вера ў лепшую 

будучыню, але і шматаспектны, натуральны паказ жыцця, якім яно было 

ў рэчаіснасці. З вялікай шматстайнасці народнага жыцця Я. Колас ніколі 



не выключаў нейкі адзін бок або аспект. Таму нялёгка адназначна 

вызначыць, скажам, праблематыку коласаўскай “Новай зямлі” і 

“Сымона-музыкі”. Яму лёгка ўдавалася простым, народным словам 

перадаць глыбінны філасофскі сэнс, раскрыць унутраны свет героя праз 

востры псіхалагізм і непарыўнае яго зліццё з прыродай. Пісаць па-

коласаўску і да гэтага часу мала ў каго атрымліваецца. Не 

атрымліваецца перадаць дакладна коласаўскія вобразы і ў перакладах.  

Цікавасць балгарскіх чытачоў да творчасці Я. Коласа ўзнікла ўжо 

пасля напісання класікам сваіх самых знакавых твораў. Так, у 

балгарскай энцыклапедыі, выдадзенай у Сафіі ў 1936 г. былі змешчаны 

артыкулы, прысвечаныя біяграфіі і творчасці Я. Купалы і Я. Коласа. 

Сярод знакамітых твораў Коласа называліся “Новая зямля” (1911–1923), 

“Сымон-музыка” (1925) “На прасторах жыцця” (1926), “Антось Лата” 

(1917).  

Перакладзеныя Людмілам Стаянавым вершы Я. Коласа “Наш 

родны край”, “Вёска” сталі першымі ўзорамі беларускай паэзіі, якая 

была прапанавана ўвазе балгарскіх чытачоў (зборнік “Славянски 

поети” / бел. “Славянскія паэты” – Сафія, 1946). Гэтыя вершы былі 

перакладзены і змешчаны ў балгарскім друку невыпадкова. Як варта 

заўважае, Р. Эўцімава, “яшчэ на мяжы развіцця беларускай і балгарскай 

літаратур іх падабенства выяўлялася ў падыходзе да вобраза Радзімы і 

народа”. У абедзвюх літаратурах – балгарскай у др. пал. XIX ст. 

(творчасць І. Вазава, З. Стаянава, Т. Влайкава, Г. Страшымірава), а ў 

беларускай – пачатку XX ст. – Радзіма ўяўляецца як самастойная 

эстэтычная катэгорыя, як сімвал самага чыстага і дабрачыннага пачуцця 

народа. Нягледзячы на тое, што абраныя, здавалася, два 

рознатэматычныя вершы Я. Коласа для друку, аднак праблематыка іх 

аднолькавая –– сацыякультурная. Два вершы сцвярджаюць адну і тую ж 

праблему –– беднасць і няўтульнассць простага народа: 

Пазіраюць сумна вёскі, 

Глянеш –– сэрца забаліць. 

На дварэ –– паленне, цёскі, 

Куча сметніку ляжыць. 

“Наш родны край” 

 

Тут нуда жыве людская,  

Прыпынілась гора тут; 

Смерць дзяцей, хвароба злая, 

Тут знайшлі прытульны кут   

“Вёска” 

 



Балгарскі чытач жыва ўспрыняў коласаўскую паэзію, якая была 

яму блізкая “па духу”.  

Вершы Я. Коласа сталі папулярнымі ў Балгарыі і друкаваліся ў 

часопісе “Славяни”/ (бел. “Славяне”) (1945), зборніках “Славянски 

поети”/ (бел. “Славянскія паэты”) (Сафія, 1946), “Поэзия на труда” / 

(бел. “Паэзія працы”) (Сафія, 1947).  

У канцы 1962 г. з’явіўся пераклад выбраных вершаў і ўрыўкаў з 

паэм “Сымон-музыка”, “Новая зямля”, “Адплата” Я. Коласа 

(перакладчык Н. Вылчаў) у выдадзенай асобна кніжцы “Якуб Колас. 

Избрани стихотворения” (Сафія, 1962). У 1963 г. ў Сафіі выйшаў асобна 

перакладзены К. Геаргіеевым на балгарскую мову раман Я. Коласа 

“На кръстопът” (“На ростанях”). Праўда, пераклад быў зроблены 

з перакладу на рускую мову, што нярэдка здаралася і здараецца ў 

беларускім літаратурна-перакладчыцкім працэсе. Раман быў успрыняты 

больш як станоўча. Балгарскі чытач, магчыма, нават ненаўмысна 

праводзіў паралелі галоўнага героя трылогіі Я. Коласа Андрэя 

Лабановіча – чалавека ўстойлівых поглядаў, аддана служачага ідэялам 

навукі і Бацькаўшчыне, з героем аднайменнай аповесці Антона 

Страшымірава (“На кръстопът”, 1904) Пятром Балашовым, таксама 

вясковым настаўнікам, аднак асобай інтравертнай, без дакладнай 

грамадскай пазіцыі. Я. Колас даў балгарскай літаратуры менавіта такога 

героя, да якога імкнуліся, але не стварылі ў сваіх творах балгарскія 

пісьменнікі. Як вынік, да творчасці Я. Коласа прычынілася цэлая плеяда 

балгарскіх перакладчыкаў: Пырван Стэфанаў, Найдзен Вылчаў, Хрыста 

Папоў, Андрэй Германаў, Іван Давідкаў, Зоя Васілева і інш. Увага 

маладых балгарскіх перакладчыкаў (Зоя Васілева, Сімяон Уладзіміраў) 

да творчасці беларускага класіка гаворыць пра яго сапраўднае 

пісьменніцкае майстэрства. І не выключана, што дзякуючы народным, 

простым, патрыятычным творам нашага мастака сталі магчымымі 

складзеныя Румянай Эўцімавай выданні “Анталогія беларускай паэзіі” 

(Сафія, 2000) і “Анталогія беларускай прозы” (Сафія, 2005), куды былі 

ўключаны не толькі творы самога класіка (у “Анталогію” ўвайшлі 

вершы “Родныя вобразы” ў перакладзе Пырвана Стэфанава, “Мой дом”, 

“Лясам Беларусі” ў перакладзе Хрыста Папова, а таксама верш 

“Таполя”, прысвечаны Я. Купалу, у перакладзе Івана Давідкова),  але і 

творы шматлікіх іншых беларускіх пісьменнікаў (М. Танка, С. 

Законнікава, Я. Янішчыц, Е. Лось, А. Разанава, Н. Гілевіча), якія 

ўспрынялі і захавалі традыцыі песняра беларускага народа.  
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