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— Мі ка лай Мі хай ла віч, пер шая 

ан та ло гія ўмяс ці ла ва ша пе ра клад-

чыц кае асэн са ван не ўсёй кі тай скай 

паэ зіі. А но вы пра ект — толь кі ад но 

двац ца тае ста год дзе... У чым ад роз-

нен не, з які мі скла да нас ця мі да вя-

ло ся су тык нуц ца?

— Да но ва га пра ек та я па ды хо дзіў, 

на шчас це, не ў твор чай адзі но це. 

Дый, пры знац ца, та кое ад на му не па 

сі ле: мож на па та нуць у акі я не су час-

най кі тай скай лі та ра ту ры, дзе твор чых 

лю дзей на сён няш ні дзень столь кі, як у 

на шай кра і не на сель ніц тва. Та му мае 

шчы рыя сло вы ўдзяч нас ці ўкла даль-

ні ку ан та ло гіі Але сю Мі ка ла е ві чу Кар-

лю ке ві чу, які зда быў ужо ад гра нё ны 

дзе ся ці год дзя мі паэ тыч ны ма тэ ры ял. 

Мы не ме лі пра ва прос та так ад не-

куль штось ці браць. Ан та ло гія цэ ла га 

ста год дзя аба вяз ва ла ства раць вар-

тую, яск ра вую кар ці ну паў на кроў на га 

на род на га жыц ця, за ха ва на га ў мас-

тац кім сло ве. З усёй упэў не нас цю 

ма гу ад зна чыць, што, пра чы таў шы 

«Пя лёст кі ло та са і хры зан тэ мы», чы-

тач ад крые для ся бе ду шу су час на га 

Кі тая. Двац ца тае ста год дзе — гэ та 

пад му рак яго ста наў лен ня як но вай, 

яшчэ ма ла зра зу ме лай ча ла вец тву 

кра і ны-лі да ра і ў той жа час пра цяг 

ня спын на га раз віц ця шмат ты ся ча-

гадо вай кі тай скай цы ві лі за цыі. Вось і 

бы ло са мым скла да ным вы бу да ваць 

са му ду хоў ную да мі нан ту гэ та га раз-

віц ця. На ра дасць, са праўд ная паэ зія 

дае та кую маг чы масць.

— І ўсё ж, ка лі га ва рыць пра паэ-

тыч ную ха рак та рыс ты ку двац ца та га 

ста год дзя ва чы ма кі тай скіх паэ таў, 

то якую вы сно ву мож на зра біць?

— Перш-на перш, паэ зія Кі тая двац-

ца та га ста год дзя — за ла ты злі так ча ла-

ве чае муж нас ці. Я не ка жу ўжо аб та кіх 

па няц цях, як сум лен насць і вы со кая ма-

раль. Гэ та ў даў няй паэ тыч най тра ды цыі. 

Ва ўсе ча сы ў Кі таі бра лі ся за пя ро са мыя 

та ле на ві тыя і са мыя сум лен ныя лю дзі. 

Паэ тыч нае сло ва ста ла ся ме рай ча ла-

ве чае год нас ці і сум лен ня. Гэ ты ад веч ны 

за кон не па ру ша ны і ў двац ца тым ста-

год дзі. І нам, бе ла ру сам, асаб лі ва зра-

зу ме лы. Не раз і на шы ай чын ныя паэ ты 

пі са лі кры вёю сэр ца.

Да та го ж двац ца тае ста год дзе 

Кі тая як бы рас па ла ві не на жорст кім 

мя чом ба раць бы за дзяр жаў ную не-

за леж насць. Мы ве да ем, што су час ны 

Кі тай, які раз ві ва ец ца на ва чах уся го 

све ту, быў аб ве шча ны 1 каст рыч ні ка 

1949 го да. Дый гэ тая, дру гая па ло ва 

яго су ве рэн на га іс на ван ня да во лі за-

плям ле на па дзея мі куль тур най рэ ва-

лю цыі, ка лі за бі ва лі сум лен ных паэ таў 

ду бін ка мі прос та на пло шчах. А коль кі 

тра ге дый лё саў у пер шай па ло ве ста-

год дзя? Ха ця б пры га даць паэ та-юна-

ка Інь Фу, за бі та га га мінь да наў ца мі, 

ня спраў джа на га ге нія кі тай скай паэ зіі, 

або су свет на вя до ма га Вэнь Ідо, які за-

гі нуў ад здрад ніц кай чан кай шысц кай 

ку лі. Мы не ак цэн та ва лі ўва гі на ней кіх 

бія гра фіч ных звест ках — вы бу доў ва лі 

з паэ тыч ных тво раў са му на род ную 

бія гра фію, што знач на важ ней.

— Ся род ін шых паэ таў ан та ло-

гіі — і Маа Цзэ дун. Чым кі ра ва лі ся, 

уклю ча ю чы вер шы гэ та га зна ка мі-

та га па лі ты ка ў ан та ло гію?

— Без умоў на, па вы ша ным па чуц-

цём гіс та рыз му. Вер шы Маа Цзэ ду-

на — яск ра вая ста рон ка ба раць бы за 

не за леж насць кра і ны. Яны на пі са ныя з 

вя лі кім сар дэч ным цяп лом, ве рай у моц 

ча ла ве ча га ду ху. Та му та кія кра наль-

ныя. Чы та ю чы іх і пас ля пе ра ўва саб-

ля ю чы на бе ла рус кую мо ву, я зу сім не 

ду маў пра Маа Цзэ ду на як па лі ты ка.

— Ка лі га ва рыць пра па раў на нні, 

то на коль кі ад роз ні ва юц ца на цы я-

наль ныя паэ зіі ў Бе ла ру сі і Кі таі ў 

двац ца тым ста год дзі?

— Вель мі ж ужо су да кра на юц ца 

сва і мі бо ле вы мі кроп ка мі. Ба гу шэ віч, 

Цёт ка, Ку па ла, Ко лас, Баг да но віч... — 

сві таль ная за ра на шай лі та ра ту ры. 

Пя рэ да дзень двац ца та га ста год дзя і 

яго па ча так у нас, бе ла ру саў, ад мет ны 

бун тар ным паэ тыч ным сло вам, поў-

ным за клі ку «людзь мі звац ца». І по-

тым, ка лі пас ля каст рыч ні ка сям нац ца-

та га ста лі звац ца людзь мі, кры ва вых 

пля мін у на шай гіс то рыі, на жаль, не 

па мен ша ла. На сту па лі рас стрэль ныя 

трыц ца тыя, а по тым — вай на. Лёс мно-

гіх бе ла рус кіх паэ таў гэ та га ча су мож-

на на зваць па-са праўд на му тра гіч ным. 

У кі тай скай гіс то рыі та го ж пе ры я ду 

за ста ла ся свая кры ва вая ба раць ба 

за леп шую до лю і во лю, свае на быт кі 

і стра ты. Двац ца тае ста год дзе Кі тая 

па чы на ла ся пад рас ка ты Іхэ ту ань-

ска га паў стан ня су праць аб ве шча най 

ЗША па лі ты кі «ад кры тых дзвя рэй». 

Пас ля па ра жэн ня паў стан цаў Кі тай 

кан чат ко ва быў пе ра тво ра ны ў паў-

ка ло нію. З 1901 го да ін ша зем цы маг лі 

тры маць у Кі таі свае вой скі і флот. 

З гэтай пры чы ны ў кра і не ак ты ві за-

ваў ся на цы я наль на-вы зва лен чы рух, 

на род Кі тая ад чуў моцны пры ліў зма-

гар най энер гіі...

Як і ў нас, бе ла ру саў, паэ зія ў кі тай-

цаў глы бо ка рэа ліс тыч ная. А гэ та дае 

пад ста вы амаль фі зіч на ад чуць под аў-

на стра ча ны час, вяр нуц ца ў пра жы тае 

і пе ра жы тае.

Яд нае нас вя лі кая сі ла ду ху і пра га 

жыц ця. І сён ня ра зу мен не гэ та га нас 

ба га та ў чым зблі жае і род ніць.

— Як вы аса біс та лі чы це, ці 

склад ва ец ца ней кая пэў ная шко ла, 

пэў ная тра ды цыя ў пе ра ўва саб лен-

ні кі тай скай лі та ра ту ры на мо ву Ку-

па лы і Ко ла са?

— Гэ тай свое асаб лі вай пе ра клад-

чыц кай шко лай усё паў на гуч ней ста-

но віц ца вы дан не паэ тыч най се рыі 

«Свет лыя зна кі: паэ ты Кі тая». Да та-

го ж ня под аў на рас па ча та прак ты ка 

по бач з пе ра кла да мі змя шчаць тво ры 

і на мо ве ары гі на ла, каб зблі зіць на шу 

сла вян скую кі ры лі цу з іе раг лі фіч ным 

пісь мен ствам. Мя не вель мі за хап ляе, 

што на шы ма ла дыя ка ле гі ідуць у Кі-

тай з ад кры тым сэр цам, мно гія дас ка-

на ла ве да юць кі тай скую мо ву. На ды-

хо дзіць час ад крыц ця і кі тай скай про-

зы, а так са ма на рас тан ня зва рот ных 

су вя зяў — пе ра кла ду тво раў су час ных 

бе ла рус кіх пісь мен ні каў на кі тай скую 

мо ву. Як прак тык-пе ра клад чык ма гу 

за свед чыць, што на мо ве Ку па лы і Ко-

ла са кі тай ская паэ зія гу чыць гэ так жа 

ме ла дыч на і паў на гуч на, як і вер шы 

на шых бе ла рус кіх кла сі каў.

— Што ў ва шых пла нах як ста ла-

га, во пыт на га пе ра клад чы ка кі тай-

скай паэ зіі на да лей?

За ка ха насць у кі тай скую паэ зію 

прый шла да мя не не ча ка на — з то мі кам 

вер шаў Ван Вэя. Я ад крыў для ся бе по-

тым мно гіх і мно гіх вя лі кіх паэ таў Кі тая, 

па чуў сэр цам паэ тыч ны на кал рад ка не-

ка то рых су час ных твор цаў. Не ду маю, 

што гэ так жа не ча ка на, як прый шло, 

маё за хап лен не кі тай скай паэ зі яй і сы-

дзе. Паэ зія Кі тая мае сут нас ную глы бі-

ню, грун ту ец ца на тых ча ла ве чых каш-

тоў нас цях, якія на зы ва юц ца веч ны мі. 

І сён ня ад пус ціць яе з аб ся гаў ду шы — 

знач на здраб нець ду хоў на са мо му. Тым 

больш ка лі ўжо гру ка ец ца на стой лі ва 

Ай Цін — пе ра кла дзі!

І ка лі гэ тая кні га з'я віц ца — чы тач 

паэ зіі па-бе ла рус ку шмат но ва га ў цэ-

лым ад крые пра Кі тай. Ай Цін — паэт з 

асаб лі ва шмат па кут ным лё сам. Твор-

ца, які прай шоў ня прос тыя вы пра ба-

ван ні і ўваб раў у ся бе шмат што з еў-

ра пей скай паэ зіі.

Так. Ай Цін зі ха ціць мно гі мі паэ тыч-

ны мі фар ба мі. Ён па доб ны на вог ні-

шча, што асвят ляе ва ко лі цу...

— Ці не зда ец ца вам, што на спеў 

час па ста ян на дзе ю ча га се мі на ра 

пе ра клад чы каў кі тай скай мас тац-

кай лі та ра ту ры ў Бе ла ру сі?

— Спра ва пе ра кла ду ў Бе ла ру сі 

здаў на з'яў ля ец ца са ма туж най твор-

чай прак ты кай. Пе ра кла дам зай ма лі ся 

на шы кла сі кі-па чы наль ні кі — Якуб Ко-

лас, Ян ка Ку па ла, Мак сім Баг да но віч. 

Іх ма ла дзей шыя ка ле гі так са ма лі чы лі 

сва ім твор чым аба вяз кам да лу чыц ца 

да гэ тай па чэс най мі сіі. Ска жам, з вя-

лі кай ад каз нас цю да пе ра кла ду ста ві-

лі ся Мак сім Танк і Ар кадзь Ку ля шоў. 

Бы лі і ёсць у нас са праўд ныя чыс та 

пе ра клад чы кі — Язэп Се мя жон, Юр ка 

Гаў рук, Ва сіль Сё му ха. Кож ны аб раў 

ней кі свой лі та ра тур ны марш рут, як 

Ніл Гі ле віч — Бал га рыю, Іван Ча ро-

та — Сер бію. Но вы час, без умоў на, 

ад кры вае і но выя маг чы мас ці. Ця пер 

мож на па спра ба ваць за мах нуц ца і на 

па ста ян на дзе ю чы се мі нар. І тут мож-

на са праў ды па чаць з Кі тая. На мі ба-

га та ўжо зроб ле на ў гэ тым кі рун ку. Мы 

па він ны збе раг чы і пры мно жыць пе ра-

клад чыц кі во пыт на шых па пя рэд ні каў, 

якія па пра ве лі чы лі, што ай чын ная 

лі та ра ту ра не па він на быць іза ля ва най 

ад ас тат ня га све ту.

Гу та рыў Мі ко ла БЕР ЛЕЖ
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Якая ўсё ж не ма лая на ша кра і на! Ка лі, на прык лад, у 

апош ні дзень вя лі кіх вы хад ных дзе-не будзь у Мін ску 

ці ў Ма гі лё ве мя сі лі пад на га мі мок ры снег з пяс ком, 

то ў нас, у Брэс це, бы ло со неч на, су ха, тэр мо мет ры 

па каз ва лі плюс 12. Пра снег мы даў но за бы лі ся, на два-

рах пры ват на га сек та ра і дач ных участ ках па вы ла зі лі 

бе лыя пад снеж ні кі ды па ка за ла ся пер шая ня сме лая 

зе лень. У поў дзень на пе ша ход най Са вец кай ву лі цы 

на зі ра ла ся да во лі шмат на ро ду.

Ча мусь ці ўспом ні лі ся фо та здым кі па чат ку ста год дзя, пе-

рад ва ен ных 40-х ме на ві та з гэ тай ву лі цы. Іх ця пер час та 

публікуюць на пя рэ дад ні свят ка ван ня 1000-год дзя го ра да. Дык 

вось, там га ра джа не ўсмі ха юц ца. Ду ма ла ў ня дзе лю: мо жа, 

тыя, да лё кія ўжо брас таў ча не прос та па зі ра ва лі фа то гра-

фу, та му і па кі ну лі на шчад кам свае бес кла пот ныя ўсмеш кі? 

Га ра джа не кан ца дзя ся тых ХХІ ста год дзя вы гля да лі за ся ро-

джа ны мі і за кла по ча ны мі, на ват ка лі кро чы лі ў па ры са сва і мі 

па ла ві на мі, дзець мі аль бо сяб ра мі-зна ё мы мі. Зда ва ла ся, яны 

даў но за бы лі ся, з якой на го ды ім вы па лі не вя лі кія ка ні ку лы. 

Толь кі ад на жан чы на іш ла з бу ке там цюль па наў, якія, хут чэй 

за ўсё, ку пі ла «па дзя шоў цы» на рас про да жы. Іш ла, па гляд ва-

ла на свае квет кі і ледзь-ледзь усмі ха ла ся. Ас тат нія ўдзель ні кі 

вяс но ва га пра ме на ду ў асноў ным ха дзі лі з ад на го ганд лё ва га 

цэнт ра ў дру гі.

Гэ тых са мых цэнт раў па ву лі цы Са вец кай да стат ко ва. Ска-

жу ад ра зу, ха дзіць па кра мах я не люб лю. Іду та ды, ка лі неш та 

вель мі трэ ба ку піць. Та му мэ та на кі ра ва на пры еха ла ў адзін 

з ганд лё вых цэнт раў, зай шла ў кра му адзен ня. Зда ва ла ся б, 

звы чай ны дзень, не аб' яў ля лі пра ма са выя зніж кі, але што там 

ра бі ла ся — не пе ра даць. У пры ме рач ныя ка бі ны — чэр гі, да 

ка сы — чэр гі. Уся го мно га, і вы браць тую са мую блуз ку, па 

якую я прый шла, ака за ла ся не так прос та з-за мност ва стэ-

ла жоў, па ліц, ве ша лак, на якіх раз мя шча ец ца та вар. І, ска жу 

вам, ня ма ні чо га гор ша га, чым ста яць у па лі то і шап цы пры 

па ка ё вай тэм пе ра ту ры, ка лі чар га на пры мер ку амаль не ру-

ха ец ца. За ста ец ца раз гля даць сва іх вы му ша ных та ва ры шаў 

па той са май чар зе. Вось му жык ці ха скрозь зу бы сва рыц ца 

на жон ку, што пры ва лак ла яго сю ды, ні бы ра ней гэ тых ануч у 

во чы не ба чы ла. З раз мо вы вы ні кае, што пры еха лі яны з вёс кі 

ці рай цэнт ра, і, за мест та го каб пры ем на тра ціць вы хад ны, 

ён па ві нен па рыц ца ў гэ тай ду ха це. Пе рад імі ста яць, ві даць, 

ма ці з сы нам, якія не мо гуць знай сці па ра зу мен не на конт та го, 

якую курт ку-вят роў ку хлоп цу лепш ку піць, та му іх на бра лі мо 

больш за дзя ся так. Зна чыць, пры мер ка бу дзе доў гай.

У той чар зе я спа чу ва ла не за да во ле на му му жу пры ез джай 

ка бе ты і га да ла, чым жа вы клі ка ны та кі шо пінг-ажы я таж. Па-

куп ныя здоль нас ці асноў най част кі на сель ніц тва апош нім ча-

сам як быц цам бы не вель мі, а па коль кас ці ганд лё вых пло шчаў 

на ду шу на сель ніц тва мы, як вя до ма, пе ра гна лі Па рыж. Тым 

больш што пе рад свя та мі за ўва жа лі ся чэр гі ў пра дук то вых 

ма га зі нах. Тут ад но з двух. Аль бо, ад зна чыў шы свя та, пай шлі 

тра ціць апош нія, як пі саў не ка лі Ос кар Уайльд: «Гэ тыя па пя-

ро сы з за ла тым аб ад ком стра шэн на да ра гія. Я ку ру іх толь кі 

та ды, ка лі па ву шы ў даў гах». Ці, як га ва рыў гас па дар ся дзі бы 

«Ка ра лін скі фаль ва рак Ты зен гаў за» Па вел Клі мук, з якім да-

вя ло ся су стра кац ца ле тась: «Уме ем мы па пла кац ца: так ня ма 

гро шай, так ня ма гро шай, што до ла ры мя няць трэ ба».

...А му жык той не вы тры маў, не да ча каў ся чар гі, каб аца-

ніць па тэн цый ныя аб ноў кі, ска заў: «Я ле пей пай ду пі ва піць». 

Ма быць, яму хто і па зайз дрос ціў. Доб ра, ка лі жон ка са ма ўсё 

ку піць, по тым за руль ся дзе, да до му за вя зе, а там яны ра зам 

ад свят ку юць ці прос та па ра ду юц ца аб но вам.

І ка лі гэ ты ажы я таж у кра ме адзен ня яшчэ мож на рас тлу-

ма чыць бліз кай вяс ной, жа дан нем аб наў лен ня, то для вы-

зна чэн ня дру го га, на жаль, па ды хо дзіць фор му ла «заў сё ды і 

зноў». Зна ё мая пра да вец не вя лі кай кра мы на ра гу ска за ла, 

што за свя точ ныя дні ў яе ку пі лі 12 скрынь га рэл кі, а звы-

чай на за та кі пе ры яд ра зы хо дзіц ца тры-ча ты ры. Вось вам і 

вы нік. У пас ля свя точ най звод цы зда рэн няў за ўва жаю дзве 

амаль ад ноль ка выя ін фар ма цыі, толь кі ра ё ны ад роз ні ва юц-

ца: Коб рын скі і Іва цэ віц кі. У пер шым вы пад ку вы пі ва лі ад на-

вяс коў цы, по тым 56-га до вая на жом уда ры ла 33-га до ва га. У 

дру гім — 34-га до вая па рэ за ла су жы це ля, амаль ра вес ні ка. 

Муж чы ны ў баль ні цы, за іх жыц цё, як заў сё ды, зма га юц ца. 

Ад ным сло вам, па гу ля лі дзяў ча ты. Як і 34-га до вая да ма з 

Пін ска га ра ё на. Праў да, яна ні ко га не рэ за ла, а вось што не 

па ка ле чы ла, сцвяр джаць ад на знач на нель га. Дзяў чы на ад-

зна чы ла жа но чае свя та з сяб роў ка мі ў нач ным клу бе, по тым 

се ла за руль ды па еха ла. А ка лі ёй па да лі сіг нал спы ніц ца, 

са ма вый шла з ма шы ны і пай шла на су страч су пра цоў ні кам 

ДАІ. Яны і па ду маць не маг лі, што да вя дзец ца кан ста та ваць 

2,7 пра мі ле (пры клад на паў літ ра га рэл кі) у жан чы ны на 20-м 

тыд ні ця жар нас ці. Здзіў ле ным мі лі цы я не рам яна тлу ма чы ла, 

што ўсе ад зна ча юць свя та, ну і яна не гор шая за ін шых. Ад-

ным сло вам, не вы тры ма ла на по ру ўсе агуль на га свя точ на га 

ал ка голь на га ажы я та жу.

А ве да е це, як гэ тае сло ва тлу ма чыў шо ла хаў скі дзед 

Шчу кар? Хто вель мі даў но чы таў, на пом ню: дзед вы ву чаў 

тлу ма чаль ны слоў нік асаб лі вым чы нам. Сло вы, на дру ка ва-

ныя вя лі кі мі лі та ра мі, ён раз бі раў, а тлу ма чэн не па пры чы не 

дроб на га шрыф ту не ба чыў, та му пры дум ваў сам. На яго 

дум ку, на прык лад, «аква рэль» азна ча ла доб рую дзеў ку, а 

«бар дзюр» — неш та на кшталт гу ля шчай ба бы. Дык вось, 

ажы я таж у яго ра зу мен ні па доб ны на квет ка вы луг: «Гэ та ка лі 

ва кол ця бе пры га жосць. «Жы» азна чае жы ві, ра дуй ся на бе лы 

свет, ні су му та бе, ні мар ко ты». Вось та ко га ажы я та жу жа даю 

та бе, да ра гі чы тач, у свят ле на ды хо дзя чай вяс ны.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ



Су гуч чаСу гуч ча  

З АД КАЗ НАС ЦЮ 
ПЕ РАД СВЕ ТАМ

Мі ко ла МЯТ ЛІЦ КІ — вя до мы ў Бе ла ру сі па эт 

і пе ра клад чык. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь. Лаў рэ ат спе цы яль най прэ міі Прэ зі дэн та 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь у га лі не лі та ра ту ры. Шмат 

ча су ў сва ім твор чым жыц ці ад дае пе ра кла дам 

паэ зіі на ро даў све ту. У свой час роз га лас вы клі ка лі 

ан та ло гія ад на го пе ра клад чы ка «Су гуч насць», кні га 

паэ зіі ка зах ска га асвет ні ка, пер ша пра ход ца на ні ве 

пры го жа га пісь мен ства Абая «Стэ па вы пра стор». 

У 2012-м па эт вы даў ан та ло гію «Пад кры ла мі Дра ко на: 

Сто паэ таў Кі тая». А па раў наль на ня даў на за мах нуў ся 

на вы дан не ад ной кні гай но вых пе ра кла даў 

з кі тай скай паэ зіі — і вось толь кі што ў вы да вец тве 

«Мас тац кая лі та ра ту ра» па ба чы ла свет ан та ло гія 

«Пя лёст кі ло та са і хры зан тэ мы: 100 паэ таў Кі тая 

ХХ ста год дзя». Гэ тая пра ца і па слу жы ла пад ста вай 

для на шай гу тар кі з пе ра клад чы кам. Фо
та
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