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4. ГУМАНИЗАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА

ВОБРАЗ ВІТАЎТА ВЯЛ ІКА ГА  Ў ПЕРАКЛАДАХ  
"ПЕСН1 ПРА ЗУ БРА " НА С УЧА С Н УЮ  БЕЛ А РУ С КУ Ю  М ОВУ

С.М. Бярынчык, А.І. Барадзіна
(Баранавіцкі дзяржаўны вышэйшы педагаі ічны каледж)

Пераклад- найлепшы, найбольш ужывальны сродак азнаямлен- 
ня з шэдэўрамі сусветнай літаратуры.

Наибольшую дакладнасць гарантуюць пераклады, зробленыя 
непасрэдна з арыгіналу. Здараецца і так, што арыгінальны тэкст, 
шэдэўр на сваёй роднай мове, становіцца не менш выдатным творам на 
мове перакладу, і ў свеце замест аднаго пачынаюць існаваць два 
шэдэўры.

Якасць перакладу залежыць, безумоўна, ад майстэрства 
перакладчыка. Сам працэс перакладу заўсёды цікавіў вялікіх 
пісьменнікаў. Але не заўсёды вялікага таленавітага пісьменніка можна 
назваць і найлепшым, а яшчэ радзей - найболып дакладным 
перакладчыкам.

Калі таленавіты пісьменнік гіеракладае твор не менш 
таленавітага аўтара, геній першага падпарадкоўвае сабе геній другога і 
выходзіць на першы план. Што да прафесійных перакладчыкаў, дык 
яны больш сціпла ацэньваюць свае магчымасці і з большай увагай 
ставяцца да арыгінальнага тэксту. Таму пры гіеракладзе любога 
шэдэўра гіажадана карысіацца паслугамі як генія ў літаратуры, так і 
прафесіянала ў справе перакладу [1, 59 - 60] (так, напрыклад, Язэп 
Семяжон пры першым перакладзе "Песні пра зубра" - на рускую 
мову - працаваў у сааўтарстве з Якавам Парэцкім, аўтарам 
падрадкоўніка [5].

Часам пераклад робіцца не з мовы арыгіналу, а з той мовы, на 
якую твор быў перакладзены раней. Так, напрыклад, тая ж "Песня..." 
была спачатку перакладзена з лацінскай мовы на рускую, а потым ужо, 
на аснове папярэдняга падрадкоўніка і тэксту на рускай мове, - на 
беларускую мову.

Большая частка насельніцтва звычайна дрэнна ведае замежныя 
мовы альбо ўвогуле не валодае імі, што надзвычай актуалізує ролю 
перакладаў. Калі ж улічыць тое, што "Песня пра зубра” Міколы 
Гусоўскага (поўная назва "Песня пра постаць, дзікі нораў зубра і
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паляванне на яго") напісана на лацінскай мове, то знаёмства чытача з 
паэмай у арыгінале становіцца яшчэ менш верагодным, бо лацінская 
мова - "мёртвая" мова. Мы маем магчымасць пазнаёміцца з гэтым 
творам у перакладах, якія былі зроблены ў 1967 годзе Язэпам 
Семяжонам і ў 1994 годзе Уладзімірам Шатонам. А калі зыходзіць з 
таго, што, па словах Я. Семяжона, перакладчык "нідзе і ніколі не 
павінен і не має права быць раўнадушным капіравальшчыкам, 
абыякавым рамеснікам" [5, 35], то пасля параўнання абодвух 
перакладаў стане зразумела, што кожны з аўтараў уклаў у сваю працу 
асабістае бачанне таго ці іншага вобраза паэмы. Таму падалося 
цікавым даследаваць, як ствараецца ў "Песні..." адзін з найбольш 
значных вобразаў - вобраз князя Вітаўта. ГІрычым асаблівая увага 
будзе звернута на падабенсгва і адрозненні ў раскрыцці гэтага вобраза 
ў перакладах Я. Семяжона і У. Шатона.

Вітаўт Вялікі... Мінула ўжо больш за 600 гадоў з тых дзён, калі 
дзяржавай беларускай пачаў кіраваць гэты ўладар. Але і сёння памяць 
аб вялікім князі жывая. Якім жа быў гэты дзяржаўны дзеяч? Да чаго ён 
імкнуўся? Чым жыў? Гэтыя і многія іншыя пытанні задаваліся здаўна і, 
пэўна, будуць задавацца яшчэ доўгі час. Адказы ж на іх даюцца ў 
летапісах, у і істарычнай і мастацкай літарагуры.

Вітаўт - князь гарадзенскі, вялікі князь Княства Літоўскага, сын 
Кейстута. Належыць да ліку самых выдатных дзяржаўных дзеячоў 
ВКЛ. Вітаўт вызначаўся палітычным тактам, што дазваляла яму ў 
пераважнай большасці выпадкаў выбіраць патрэбны момант для 
задавальнення як дзяржаўных інтарэсаў, так і асабістых амбіцыйных 
намераў... Аднак, як гаварыў Адам Станкевіч, "... Вітаўт усё сваё 
даўгавечнае жыццё пасвяціў на абарону самастойнасці літоўска- 
беларускай дзяржавы ў кірунку кансапідацыі і згоднага сужыцця 
літвінаў і беларусаў". Так акрэсліваецца вобраз вялікага князя ў працах 
гісторыкаў [6].

Звернемся да паэмы Міколы Гусоўскага. Твор быў надрукаваны 
ў 1523 г., г. зн. амаль праз 100 гадоў пасля смерці Вітаўта. "Песня" 
падає два вобразы ўладароў ВКЛ: Вітаўта і Жыіімонта. Жыгімонт - 
сучасны паэту кароль, які, аднак, адышоў у паэме яа другі план. А 
ідэалам дзяржаўнага ўладара Гусоўскі аб'явіў Вітаўта.

У цэлым тэма Вітаўта ўведзена ў твор спакваля, як 
адгалінаванне тэмы зубрыных ловаў, але яна набыла ключавое 
значэнне.

Вітаўт, як ніхто да яго, узвысіў шляхту і пры яе дапамозе 
скарыў гардыню ўдзельных князёў, умацаваў цэнтральную ўладу. 
Княжанне Вітаўта паўстае ў паэме як час гераічных спаборніцтваў і
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дружыннай дэмакратыі, дзе кожны чалавек меў поле для подзвігаў і 
мог праявіиь сваю мужнасць:

Доблесць пры ім афіцыйна лічылася першай
Якасцю воіна, і на вайсковых аглядах
Ён, як аигэкар на вагах, узважваў, хто лепшы,
Лепшаму там жа за доблесць і дзякаваў шчодра.
Ох, не любіў баязліўцаў і пестаў з магнатаў!
Будзь ты магнатам, але калі дрэйфіш у справе.
Лёс незайздросны ў такога- пагарда дружыны.
Строга і крута судзіў, і прытым - справядліва [3, 99].

Як бачым. Вітаўт не любіў магнатаў - багатых, у асноўным 
польскіх, дваран і не рабіў для іх ніякіх паслабленняў. А з гісторыі нам 
вядома, што ў далейшым (напрыклад, пры тым жа Жыгімонце), 
наадварот, магнаты мелі розныя, часам незаслужаныя, прывілеі, мелі 
больш высокі статус, чым шляхта. Можна сказаць, што Гусоўскі праз 
вобраз Вітаўта аднаўляе ласлабленыя ў XV II ст. гераічныя ідэалы, 
супрацьпастаўляе іх ідэалам феадальнага грамадства, заснаваным на 
знатнасці, а не на здольнасцях і заслугах.

Варта звярнуць увагу і на тое, што ў прыведзеным вышэй 
урыўку Я. Семяжон выкарыстоўвае слова "магнаты", а вось У. Шатон 
піша: "Пудкасць, няхай і паноў, знявагу ў яго выклікала..." Тут 
перакладчык выкарыстоўвае слова "пан", якое з'яўляецца больш 
нейтральным і абазначае любога заможнага гаспадара - і са шляхты, і з 
магнатаў. А ведаючы пра стаўленне Вітаўта да шляхты і да магнацтва, 
можна лічыць пераклад Я. Семяжона ў дадзеным выпадку больш 
дакладным. Увогуле, калі гаварыць пра розніцу падачы вобраза 
Вітаўта ў гэтых перакладах, варта адзначыць шэраг адметных 
асаблівасцей кожнага з тэкстаў.

Так, напрыклад, У. Шатон пры апісанні характару Вітаўта 
выкарыстоўвае такія эпітэты, як хмуры, азмрочаны, жорстка, строга й 
сурова, мужны і смелы і інш. Гэтыя азначэнні паказваюць нам князя- 
воіна, магутнага і справядлівага. А Я. Семяжон у сваім гіеракладзе 
згадвае пэўную іаямнічасць у вобразе Вітаўта: "... і нейкім сваім 
адчуваннем мог здагадацца, дзе праўда, дзе крыўда", "позіркам 
жорсткім як гляне - аж зробіцца млосна", "єн, як вядзьмак, 
абяззбройваў усіх ашуканцаў". Інтуіцыя на хлусаў і баязліўцаў была 
яго сілай, якая кідала апошніх у стан разгубленасці, прымушала 
прызнавацца і скарацца перад ведуном-князем. Вітаўт, такім чынам, 
надзелены рысамі празорцы, уладу над дружынай яму даюць, сярод
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іншага, і здольнасці, якія сёння прынята называць экстрасенсорнымі. I 
тут міжволі на иамяць прыходзіць вобраз другога беларускага 
ўладара - Усяслава Чарадзея, які быў князем грозным і справядлівым, 
а разам з тым ахутаным нейкай невытлумачальнай сілай.

Акрамя таго, пераклад Я. Семяжона мае больш выразныя 
выяўленчыя сродкі. Напрыклад, у ім многа параўнанняў, што надає 
вобразу вялікага князя большую мастацкую вартасць і, можна сказаць, 
нават нейкую былінную, народную скіраванасць: уладары "перад ім, 
як пылюкі, нават ціўкнуць не смелі", "сам гартаваньг, як меч на 
кавалдзе паходнай", "ён затрымцеў, як асінавы ліст", "Єн, як вядзьмак, 
абяззбройваў усіх ашуканцаў" і інш. Можна гаварыць і аб тым, што 
пераклад У. Шатона має больш дзеясловаў, такіх як, напрыклад, караў, 
не дазвапяў, катаваў, выкрываў і інш. Гэтыя дзеясловы перадаюць 
рашучасиь, хуткасць, непахіснасць дзеянняў Вітаўта, але ў той жа час 
пазбаўляюць яго той таемнай, мастацкай мяккасці і прыгажосці, якая 
праглядаецца ў перакладзе Я. Семяжона.

Калі гаварыць пра вобраз князя Вітаўта ў паэме "Песня пра 
зубра", то можна адзначыць, што аўтар услаўляе вялікага князя за тое, 
што ён знішчыў людзей сквапных, прагавітых:

Мрагнасць нажыцца пад шыльдаю варты закона, 
Сквапнасць - загрэбсці кавалак у бліжняга з рота - 
Ён тыранічнымі сродкамі так пратараніў,
Што на вякі нават завад іх вывеўся ў княстве.
Кім бы і чым бы ні быў ён пры іншых заслугах,
Нават за гэта адно я пяю яму славу.
Густа ён справамі век насяліў свой, і водгук
Спраў тых вячыстых патрапіў і ў гэтую песню [3, 100].

Такім чынам, сярод выдатных спраў Вітаўта Мікола Гусоўскі 
паказвае нам і справядлівыя войны, і суды, і ацэнкі заслуг падданых. 
Аднак са шматбаковай дзейнасці Вітаўта паэт выбірае мірную сферу, 
паказвае яго прадбачлівым гаспадаром краіны і выхавацелем падулад- 
ных (ад простых мужыкоў да магнатаў), які вучыць іх грамадзянскаму 
абавязку, адказнасці за свае ўчынкі і лёс краю. Завяршаючы партрэт 
Вітаўта, аўтар гаворыць: "Славу і хвалу вялікаму князю аддаў я 
поўнаю мерай, хаця і зусім не сумысля ратныя справы яго абышоў..." 
Значынь, хапіла спраў мірных.

Партрэт Вітаўта- гэта тып героя, што займає цэнтральнае месца 
ў літаратуры і мастацтве Адраджэння. У дадзеным выпадку Гусоўскі 
адраджае ідэал важака быліннага тыпу, які захаваўся ў памяці яго 
землякоў. Трэба прызнаць тонкае псіхалагічнае чуццё Гусоўскага, які
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паказаў Вітаўта найперш не ў вайсковых паходах і не на полі бою, а ў 
клопатах вайсковай падрыхтоўкі, паказаў суддзёй і настаўнікам. Такім 
паўстае князь Вітаўту перастварэнні абодвух перакладчыкаў.

Пахвала Вітаўту і яго гераічнаму веку нечакана канчаецца 
жыційнаю фігурай: аказваецца, князя варта славіць да нябёс за тое, 
што "ён быў набожны і перш з народамі княства сам ахрысціўся...", 
"цэрквы Богу адзінаму скрозь будаваў...". Тут ужо назіраецца яўная 
ідэалізацыя, бо, напэўна, аўтар ведаў, што Вітаўт адносіўся да веры 
так, як належала палітычнаму дзеячу - чыста ўтылітарна. Так, з 
дакладных крыніц вядома, што Вітаўт, які па паходжанні быў сынам 
язычніцкай жрыцы Біруты, пасля хрысціўся і некалькі разоў 
гіераходзіў з каталіцтва ў праваслаўе і наадварот, прыстасоўваючыся 
такім чынам да змен у палітычным жыцці. Таму пры разглядзе 
дадзенага моманту ў гіаэме. і можна гаварыць аб яўным 
"прыхарошванні" вялікага князя, што дакладна перададзена ў 
перакладах сродкамі сучаснай беларускай мовы.

Гусоўскі ўзяў са старых і навейшых летапісаў пахвалу Вітаўту і 
ў велічным ключы вывеў вобраз уладара дзяржавы, дапаўняючы 
летапісы расказамі пра вайсковыя вучэнні і паляванні-спаборніцтвы, 
якія вусна бытавалі ў паляўнічых дружынах. Атрымаўся вобраз 
манументальны, ідэалізаваны, але поўны канкрэтных штрыхоў, што ў 
дастатковай меры дазваляе адчуць сучаснаму чытачу майстэрства 
перакладчыкаў. Постаць князя Вітаўта ўзнесена да ўзроўню сусветных 
тыпаў, уключана ў кола дзеячаў еўрапейскай гісторыі.

Вобраз Вітаўта - гэта стрыжнёвы кампанент паэмы, у які аўтар 
ўклаў станоўчае ўвасабленне свайго грамадзянскага і эстэтычнага 
ідэалу. У перакладах Я. Семяжона і У. Шатона Вітаўт паўстае перад 
чытачом як постаць маштабная і таямнічая, апетая праўдзіва і 
ўзрушана. Дынамізм вобраза дасягаецца праз увядзенне супярэчлівых 
рыс і выяўленне еднасці ў адрозным. Пафас тэмы Вітаўта - роздум і 
прага героя новага тыпу, які змог бы вярнуць краіне славу і навагу ў 
свеце.
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