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— Ці ві даць з Мін ска 

пра сто ра Ула дзі мі ра Ка-

рат ке ві ча ў ін шых кра і нах? 

На коль кі ў На цы я наль най 

біб лі я тэ цы Бе ла ру сі ўлі ча-

ны пе ра кла ды тво раў аў-

та ра «Ка лос сяў пад сяр-

пом тва ім» на ін шыя мо вы 

на ро даў све ту?

— Пы тан не і прос тае, 

і ня прос тае. З ад на го бо ку, 

мож на бы ло б без асаб лі-

вых раз ваг ад ка заць на 

яго ста ноў ча. Доб ра вя до-

ма, што тво ры Ула дзі мі ра 

Ка рат ке ві ча пе ра кла дзе-

ны на шмат лі кія мо вы на-

ро даў све ту: анг лій скую, 

бал гар скую, вен гер скую, 

в'ет нам скую, гру зін скую, 

іс пан скую, ла тыш скую, 

ня мец кую, ман голь скую, 

поль скую, рус кую, сла вац-

кую, укра ін скую, фран цуз-

скую, чу ваш скую, чэш скую, 

эс тон скую і ін шыя.

Усе гэ тыя пе ра кла ды і іх 

вы дан ні, хоць яны і рых та ва-

лі ся для за меж на га чы та ча, 

уяў ля юць вя лі кую ці ка васць 

для Бе ла ру сі як на шы на цы-

я наль ныя да ку мен ты. Та му 

На цы я наль ная біб лі я тэ ка 

Бе ла ру сі імк нец ца ад соч-

ваць іх з'яў лен не. Для гэ та-

га вы ка рыс тоў ва юц ца са-

мыя роз ныя срод кі: неш та 

мы куп ля ем, неш та атрым-

лі ва ем у па да ру нак, не чым 

аб мень ва ем ся з за меж ны мі 

ка ле га мі на ўмо вах між на-

род на га да ку мен та  абме ну. 

Сваю да па мо гу аказ ва юць 

не толь кі біб лі я тэ кі за меж-

жа, але і прад стаў ні кі бе ла-

рус кай ды яс па ры, за меж-

ныя бе ла ру саз наў цы (тут 

ха це ла ся б пад крэс ліць ро-

лю Між на род най аса цыя цыі 

бе ла ру сіс таў), вы даў цы, 

пе ра клад чы кі, лі та ра ту-

раз наў цы, дып ла ма тыч ныя 

прад стаў ніц твы на шай краі-

ны за мя жой і ін шыя за ці-

каў ле ныя асо бы і ўста но вы. 

Без умоў на, сваю ка рысць 

дае і вы ка ры стан не за меж-

ных біб лі яг ра фіч ных баз да-

ных, элект рон ных ка та ло гаў 

роз ных кра ін.

Хут кі по шук па элект-

рон ным ка та ло гу да зва ляе 

ўпэў ніц ца, што ў фон дах 

На цы я наль най біб лі я тэ кі 

Бе ла ру сі прад стаў ле ны пе-

ра кла ды тво раў Ула дзі мі ра 

Ка рат ке ві ча на анг лій скую, 

бал гар скую, вен гер скую, 

латышскую, лі тоў скую, ня-

мец кую, поль скую, серб скую, 

сла вен скую, укра ін скую, 

фран цуз скую, чэш скую, 

эстон скую і ін шыя мо вы.

З ін ша га бо ку, «пра сто-

ра Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча 

ў ін шых кра і нах» ві даць 

сён ня іна чай, чым тое бы-

ло не ка лі. У ней кай сту пе ні 

ства ра ец ца ад чу ван не, што 

ці ка васць да спад чы ны Ула-

дзі мі ра Ка рат ке ві ча з бо ку 

за меж ных пе ра клад чы каў 

і вы даў цоў не каль кі аслаб-

ла. На не ка то рых мо вах яго 

тво ры не вы да ва лі ся ўжо 

не каль кі дзе ся ці год дзяў.

— Ула дзі мір Ка рат ке-

віч, на ваш біб лі яг ра фіч ны 

до свед, най больш ці ка віць 

сла вян ска га чы та ча?..

— Так, з гэ тым у знач най 

ме ры трэ ба па га дзіц ца. І па-

доб ная сі ту а цыя аб' ек тыў-

ная. Цал кам на ту раль на, 

што ай чын ная лі та ра ту ра 

най больш ці ка вая і вя до мая 

для на шых су се дзяў, а яны, 

у пе ра важ най боль шас ці — 

сла вя не.

Пры гэ тым трэ ба пры-

знаць, што пе ра кла ды з'яў-

ля юц ца і на ўсход не-, і на 

за ход не-, і на паўднёва -

славян скіх мо вах. Пе ра-

кла ды гэ тыя най час цей 

ство ра ны нось бі та мі мо вы, 

пісь мен ні ка мі або пе ра клад-

чы ка мі з гэ тых кра ін.

У пры ват нас ці, тво ры 

Ка рат ке ві ча вы да ва лі ся ў 

пе ра кла дах на бал гар скую 

мо ву Хрыс та Бер бе ра ва 

(1968), Ге ор гія Вы лча ва 

(1971), Сі мя о на Ула дзі мі-

ра ва (1977, 1982), Ру мя на 

Яў ці ма ва (1978, 1981), Пен-

ка Кы не ва (1983), Анд рэя 

Гер ма на ва (2000), Най дзе-

на Вы лча ва (2000) і ін шых. 

З укра і на моў ны мі вы дан ня-

мі пра ца ва лі Але на Лук'ян-

чук і Кар по Скрып чан ка 

(1972, 1982).

Зда ра ла ся, што тво ры 

Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча ў 

тых ці ін шых аў тар скіх пе-

ра кла дах вы да ва лі ся і пе ра-

вы да ва лі ся не ад на ра зо ва. 

На прык лад, па-поль ску ў 

пе ра кла дзе Яна Гу шчы яны 

вы хо дзі лі з зайз дрос най 

пе ры я дыч нас цю — у 1971, 

1974 і 1976 га дах.

Ча сам гэ тыя пе ра кла-

ды ра бі лі і бе ла ру сы, якія 

доб ра ва ло да лі той ці ін шай 

сла вян скай мо вай. Так, на-

прык лад, доб ра вя до мыя 

пе ра кла ды паэ зіі Ула дзі мі-

ра Ка рат ке ві ча на серб скую 

мо ву ў вы ка нан ні вя до ма га 

ай чын на га лі та ра ту раз наў-

ца, сер біс та Іва на Ча ро ты, 

які так вы со ка ацэ не ны ў 

Сер біі, што ўга на ра ва ны 

зван нем ака дэ мі ка Серб-

скай ака дэ міі на вук.

І ўсё ж, трэ ба пры знаць, 

што най боль шая коль касць 

пе ра кла даў тво раў Ула дзі-

мі ра Ка рат ке ві ча вый шла ў 

Ра сіі...

— Да рэ чы, як вы лі чы-

це, ці да стат ко ва ўсё ж та-

кі пе ра ства рэн няў про зы і 

паэ зіі Ула дзі мі ра Ся мё на-

ві ча на рус кую мо ву?

— На рус кую мо ву бы лі 

пе ра кла дзе ны і вы да дзе-

ны вя до мыя тво ры Ка рат-

ке ві ча, якія вый шлі асоб-

ным вы дан нем, а так са ма 

тво ры ў скла дзе збор ні каў 

і ча со пі саў. Ся род іх апо-

вес ці «Дикая охо та ко ро ля 

Ста ха», «Се дая ле ген да», 

«Ладья Отчаяния», ра ма-

ны «Ко лосья под сер пом 

твоим», «Чер ный за мок 

Ольшанский», «Христос 

приземлился в Го род не», 

пра за іч ная паэ ма «Чозе-

ния» і мно гія ін шыя.

Зда ва ла ся б, ня ма ла. 

Не ка то рыя тво ры пе ра кла-

да лі ся на ват не ад ной чы. 

Ад нак, па-пер шае, трэ ба 

пры знаць, што част ка гэ-

тых пе ра кла даў зроб ле на 

не для ра сій ска га кніж на га 

рын ку, а для ай чын на га: на 

жаль, ня ма ла бе ла ру саў ад-

дае пе ра ва гу чы тан ню кла-

січ ных тво раў бе ла рус кай 

лі та ра ту ры ў пе ра кла дзе.

Па-дру гое, трэ ба пры-

знаць, што на яў насць пе ра-

кла даў на рус кую мо ву яшчэ 

не азна чае іх шы ро кую да-

ступ насць і па пу ляр насць. 

Так, іх вя лі кая до ля бы ла 

вы ка на на яшчэ ў мі ну лыя 

дзе ся ці год дзі і сён ня ма ла 

да ступ ная для па куп ні коў у 

кні гар нях. Тым больш, ка лі 

га ва рыць пра па куп ні ка кні-

гі, пра чы та ча Ра сіі.

Але са мае важ нае на ват 

не гэ та ўсё. Сён ня, як мне 

па да ец ца, ужо прай шоў той 

час, ка лі га лоў ным срод-

кам фар мі ра ван ня по пы ту 

бы ло ства рэн не пра па но-

вы. Я маю на ўва зе, што 

не столь кі пе ра вы дан нем 

тво раў пісь мен ні ка фар-

мі ру ец ца ці ка васць да яго 

твор час ці, коль кі на ад ва рот: 

уз рас тан не ці ка вас ці да яго 

твор час ці па він на сты му ля-

ваць вы даў цоў дру ка ваць 

чар го вае вы дан не яго прац. 

І ў гэ тым клю чы пра віль на 

бы ло б ка заць пра мэ та на кі-

ра ва ную дзей насць дзяр жа-

вы і гра мад скіх ін сты ту таў 

па па пу ля ры за цыі на цы я-

наль най лі та ра ту ры. Па-

трэб на агуль на дзяр жаў ная 

пра гра ма ў гэ тым кі рун ку.

— Ці не па да ец ца вам, 

што маш таб Ула дзі мі ра 

Ка рат ке ві ча да кан ца не 

зра зу ме лы ў Ра сіі і на ват 

ва Укра і не з-за ад сут нас ці 

вар тас ных пе ра кла даў?

— У пэў най ме ры гэ та 

са праў ды так. Ка лі б у рус-

ка моў ным ася род дзі іс на-

ваў да стат ко ва ад чу валь ны 

по пыт на пе ра клад тво раў 

Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча, то 

з'я ві лі ся б і за мо вы на пе-

ра клад на кон курс най асно-

ве, і мэ та выя зва ро ты да 

вя до мых і та ле на ві тых пе-

ра клад чы каў. Урэш це са мі 

пе ра клад чы кі зма га лі ся б за 

пра ва пра ца ваць з па пу ляр-

ным тэкс там.

Паў плы ваць на сі ту а цыю 

мож на. Шмат у якіх кра і нах 

пры ўра дзе ці як са ма стой-

ныя ўста но вы іс ну юць Ін сты-

ту ты кні гі, якія пла на мер на 

зай ма юц ца вы ву чэн нем 

по пы ту на на цы я наль ную 

лі та ра ту ру, вы пра цоў ва юць 

стра тэ гію па яе па пу ля ры за-

цыі і пад трым цы, фар мі ру-

юць ме та дыч ныя па ра ды для 

гуль цоў на ін фар ма цый ным 

рын ку. Яны пра цу юць на на-

ву ко вай асно ве, ана лі зу юць 

су свет ную і на цы я наль ную 

ста тыс ты ку, на ладж ва юць 

праб лем на ары ен та ва ныя 

круг лыя ста лы, за пра ша-

юць вя до мых экс пер таў, ар-

га ні зу юць ці ка ар ды ну юць 

пра вя дзен не прэ зен та цый-

ных і на ву ко вых ме ра пры-

ем стваў за мя жой з мэ тай 

па пу ля ры за цыі лі та ра ту ры іх 

кра ін або твор час ці тых ці ін-

шых на цыя наль ных аў та раў. 

Існу юць фон ды і гран ты для 

пад трым кі і па пу ля ры за цыі 

на цы я наль най лі та ра ту ры за 

мя жой. Яны атрым лі ва юць і 

пе ра раз мяр коў ва юць фі нан-

са ван не на пе ра кла ды тво-

раў ай чын ных пісь мен ні каў 

на за меж ныя мо вы, на ладж-

ва юць кон кур сы пе ра кла даў, 

ар га ні зу юць прэ зен та цыі за 

мя жой, да маў ля юц ца з за-

меж ны мі ўста но ва мі куль-

ту ры аб на быц ці гэ тых кніг, 

прад стаў ля юць на цы я наль-

ную лі та ра ту ру на між на род-

ных кніж ных і лі та ра тур ных 

фо ру мах і кір ма шах... І гэ та 

толь кі адзін прык лад та го, 

як ад бы ва ец ца па пу ля ры за-

цыя на цы я наль най лі та ра-

ту ры для за меж най аў ды то-

рыі. Шмат ро біць Гер ма нія 

для пра соў ван ня сва ёй лі-

та ра ту ры, на прык лад, твор-

час ці Гё тэ, Іта лія — Дан тэ, 

Поль шча — Ада ма Міц ке ві-

ча (та го са ма га ўра джэн ца 

Бе ла ру сі), Укра і на — Та ра-

са Шаў чэн кі і г. д. Пра Ра-

сію на ват і ка заць не вар та, 

бо яна здо лела ства рыць 

магут нейшую пра гра му па-

пу ля ры за цыі сва ёй лі та ра-

ту ры і яе прад стаў ні коў за 

мя жой. І з гэ тай пра гра май 

сме ла ідзе і ў кра і ны Еў ро пы, 

і краі ны Азіі. Што ка заць, ка-

лі ў Бе ла ру сі да зу сім ня даў-

ня га ча су бы ло менш пом ні-

каў ай чын ным пісь мен ні кам, 

чым ра сій скім, ка лі ім ёна мі 

бе ла рус кіх твор цаў бы ло на-

зва на менш ву ліц, пра спек-

таў, біб лі я тэк і г. д., чым ім-

ёна мі аў та раў, без умоў на, 

вя лі кай і брац кай, але су-

сед няй кра і ны. У нас коль-

касць ад ных толь кі пом ні каў 

Пуш кі ну пе ра вы шае коль-

касць пом ні каў лю бо му ай-

чын наму пісь мен ні ку. Та ко га 

ня ма ні ў ад ной кра і не све ту. 

А коль кі мы ма ем пом ні каў 

Ула дзі мі ру Ка рат ке ві чу? Ду-

маю, боль шасць бе ла ру саў 

не пры га дае ні вод на га.

Дык ча го пас ля гэ та га 

мы мо жам па тра ба ваць ад 

за меж ні каў? Ка лі мы са мі 

не да стат ко ва па ва жа ем ай-

чын ную лі та ра ту ру і не да-

стат ко ва кла по цім ся пра іх 

па пу ля ры за цыю, то якое ў 

нас мо жа быць ма раль нае 

пра ва скар дзіц ца на яе ня-

ве дан не жы ха ра мі ін шых 

кра ін?

— «Ка ла сы пад сяр пом 

тва ім» — да во лі скла да ны 

мас тац кі твор, у ім не каль-

кі плас тоў, са праўд ная 

глы бін насць, якая па тра-

буе і ве дан ня бе ла рус кай 

гіс то рыі, мож на ска заць, 

пад рых тоў кі чы та ча, не ка-

то рай яго гіс та рыч най аду-

ка ва нас ці. Вы пе ра ка на ны 

ў тым, што маш таб гэ та га 

ра ма на да кан ца зра зу ме-

лы чы та чу Ра сіі, Укра і ны 

ці кра ін Бал тыі?

— Част ко ва трэ ба па га-

дзіц ца з гэ тым мер ка ван нем, 

але і не зу сім. Твор са праў-

ды шмат пла на вы, за сна ва-

ны на ба га тым гіс та рыч ным 

фак та жы. Ад нак з май го 

до све ду ма гу ска заць, што 

ён аб са лют на лёг ка чы та-

ец ца і людзь мі, зу сім сла ба 

знаё мы мі з гіс то ры яй Бела-

ру сі. Урэш це не як жа мы 

ўсе здоль ныя чы таць тво ры 

Гаме ра, Шэкс пі ра ці Сер ван-

тэ са. То ча му мы па він ны так 

ба яц ца, што ай чын ную мас-

тац кую лі та ра ту ру за меж ны 

чы тач не здо лее зра зу мець? 

Тым больш, ка лі мы ка жам 

пра су сед нія кра і ны. Вя до-

ма, што па дзеі на пя рэ дад ні 

паў стан ня 1863—1864 га доў, 

апі са ныя ў «Ка ла сах пад 

сяр пом тва ім», вель мі бліз кія 

і доб ра вя до мыя ў су сед ніх 

Літ ве і Поль шчы, але і для 

ра сі ян ды ўкра ін цаў яны так-

са ма зболь ша га зра зу ме лыя 

і час та не каль кі вя до мыя. 

Ду маю, што ў гэ тым вы пад ку 

не вар та пе ра жы ваць, ці ўсе 

гіс та рыч ныя ас пек ты здо лее 

зра зу мець за меж ны чы тач 

(урэш це на роз най сту пе ні 

глы бі ні твор чы та юць і са мі 

бе ла ру сы, што так са ма нар-

маль на). Так ці іна чай, але 

мы ма ем спра ву не з на ву-

ко вым тво рам, які па ві нен 

быць мак сі маль на дак лад-

ны і зра зу ме лы, а з тво рам 

мас тац кім.

Гу та рыў 

Кас тусь ЛА ДУЦЬ КА.

Шля хі-да ро гі Ка рат ке ві ча 
па пла не це Зям ля

У
С ПРЫ МАН НЕ ўлас най 
на цы я наль най год нас ці — гэ та 
і пы тан не па раў на ння: а як да 

нас ста вяц ца ў све це. Гэта да ты чыц ца 
і вы яў лен ча га мас тац тва. І тэ ат ра, 
му зы кі, кі не ма то гра фа... Ча мусь ці для 
нас важ на, што пры зна ныя ў све це 
Марк Ша гал і Ха ім Су цін на ра дзі лі ся 
ў Бе ла ру сі. Мы з го на рам га во рым 
пра ўра джэн ца Ра сіі Ула дзі мі ра 
Му ля ві на, які прад стаў ляў на роз ных 
кан ты нен тах бе ла рус кую пес ню. 
Гэ та да ты чыц ца і на цы я наль най 
лі та ра ту ры. Як ха рак та рыс ты ка 
пры знан ня, су свет най ува гі — 
пе ра клад вер ша на род на га пес ня ра 
Бе ла ру сі Ян кі Ку па лы «А хто там 
ідзе?» бо лей як на 100 моў на ро даў 
све ту.
Кла сі ка бе ла рус кай на цы я наль най 
лі та ра ту ры, паэ та, пра за іка, 
дра ма тур га, сцэ на рыс та, пуб лі цыс та, 

пе ра клад чы ка Ула дзі мі ра Ся мё на ві ча 
КА РАТ КЕ ВІ ЧА (1930—1984) ня ма 
ся род нас бо лей як трыц цаць 
шэсць га доў. За гэ ты час вый шаў 
Збор яго тво раў у 8 та мах. 
Быў і да дат ко вы том праз не ка то ры 
час пас ля за вяр шэн ня вы дан ня. 
Дзя ку ю чы руп лі вас ці вы да вец тва 
«Мас тац кая лі та ра ту ра» і слын на га 
лі та ра ту раз наў ца Ана то ля Ве раб'я 
за раз вы хо дзіць Збор тво раў кла сі ка 
ў 25 та мах. За дзе ся ці год дзі пас ля 
смер ці пісь мен ні ка вый шлі дзя сят кі 
асоб ных вы дан няў яго тво раў. Толь кі 
за апош няе дзе ся ці год дзе — амаль 
пяць дзя сят... А на коль кі вя до мы 
Ула дзі мір Ка рат ке віч у све це? Ад каз 
на гэ тае пы тан не мы шу ка ем ра зам 
з на мес ні кам ге не раль на га ды рэк та ра 
На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі 
да след чы кам бе ла рус кай кні гі 
Аляк санд рам СУ ШАМ.
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