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Перадапошнi ХХI санет Адама Мiцкевiча з адэскага цыклу назва-

ны паводле прыналежнага iмя 50-цi дачок старажытнагрэчаскага ца-

ра Аргаса Даная. Згодна мiфу дауняй Элады яны забiлi сваiх мужоу

у дзень шлюбу. Нягледзячы на тое, што мужчыны хацелi сiлай узяць

дачок цара у жонкi, Данаiд пасля iх смерцi у Аiдзе пакаралi – прымусi-

лi напауняць вадою бочку без дна. Гэта стала сiмвалам бясконцай бес-

карыснай працы, адсюль пайшоу выраз “бочка Данаiд”. Аднак Адам

Мiцкевiч мiф пераасэнсоувае. У яго творы Данаiды – вобраз свецкiх

какетак, а iх “бяздонная бочка” – гэта iх бязмежная хцiвасць, прага да

славы, багацця, панавання над iншымi людзьмi.

XXI
DANAIDY

Płci piękna! Gdzie wiek złoty? gdy za polne kwiaty,
Za haftowane kłosem majowe sukienki,
Kupowano panieńskie serduszka i wdzięki,
Gdy do lubej gołębia posyłano w swaty?

Dzisiaj wieki są tańsze, a droższe zapłaty.
Ta, której złoto daję, prosi o piosenki;
Ta, której serce daję, żądała mej ręki;
Ta, którą opiewałem, pyta, czym bogaty.

Danaidy! Rzucałem w bezdeń waszej chęci
Dary, pieśni i we łzach roztopioną duszę:
Dziś, z hojnego jam skąpy, z czułego szyderca.
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A choć mię dotąd jeszcze nadobna twarz nęci,
Choć jeszcze was opiewać i obdarzać muszę,
Lecz dawniej wszystko dałbym, dziś wszystko – prócz serca1.

У санеце ëсць супрацьпастауленне – тэза i антытэза – “век залаты”

(wiek złoty) i “век цяперашнi” (dzisiaj wieki...). У “веку залатым” – ка-

ханне было шчырым, бескарыслiвым, адкрытым, пачуццëвым. У “веку

цяперашнiм” яно замяняецца флiртам, што узнiкае на глебе мерканты-

лiзму i разлiку, яго мэта дасягненне выгады. Але “век залаты” – гэта

таксама толькi метафара. З аднаго боку, гэта легендарны час усеа-

гульнай справядлiвасцi, дабрынi i узаемапавагi чалавека да чалавека,

а з iншага – гэта бiяграфiчны перыяд лiрычнага героя, калi усë зда-

валася простым, праудзiвым, захапляльным. Тут намëк на далëкую

i мiнулую Лiтву-Беларусь. А “век сучасны, век таннейшы” – цяпе-

рашняя салонная Расiя, адлюстраваная у другой палове адэскага цы-

клу санетау. Можа быць, у тагачаснай Лiтве было усë наiуна, але не

было найгранасцi, двудушша, гульнi у пачуццi. У санеце “Данаiды”

супастауляюцца два каханнi лiрычнага героя – каханне да лiтоускай

Ляуры – бескампрамiснае, парыунае, i каханне/закаханасць да свецкай

iнтрыганткi, каля дома якой стаiць чарга залëтнiкау-вiзiцëрау. У са-

неце падаецца спроба аналiзу пачуццяу, якiя нараджалiся у маладых

людзей у “залатым веку” i у “веку цяперашнiм”, а таксама ацэнка

сваiх наiуных аблудау, свайго “раздавання сэрца”. У радках адчува-

юцца усмешка, iронiя i сарказм. I усë-ткi у замкý санета лiрычны герой,
узнëслы паэт, не можа цалкам аддацца рацыянальнаму успрыманню

чалавечых адносiн, ëн прызнаецца, што у будучым таксам будзе “апя-

ваць” i “абдорваць” прыгажосць Данаiдау. Але цяпер – нiкому не ад-

дасць найкаштоунейшае, што ëн мае – “сэрца”, а гэта значыць – най-

чысцейшыя, народжаныя у парыве, спантанна, без уздзеяння думкi

i розуму – пачуццi.

Санет займае важнае месца у цыкле, стаiць напрыканцы, калi

абстрагаваны поглядам лiрычны герой азiрае былое – даунейшае

i нядауняе. Таму перакладчыку важна захаваць, альбо, прынамсi, знай-

сцi адэкватныя аналагi аутарскiм метафарам.

Iснуе два пераклады гэтага санета на беларускую мову. Першы

з’явiуся у сярэдзiне ХХ ст., яго зрабiу Язэп Семяжон:

1 A. Mickiewicz, Sonety, Mińsk 1998, s. 62.
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ХХI
ДАНАIДЫ

Жанчыны, дзе ëн, век той залаты,
Калi за кветку, пояс вытыканы,
Куплялi сэрца i любоу каханай,
А заручалi з ëй яго сваты?

Усë змянiлася: стау апантаны
Наш век i выкуп наш; каторай ты
Даеш чырвонцы, – мала, дай раманы,
Сябе усяго, тады толькi лады.

О Данаiды! У бездань вашай прагi
Шпурляу я усë, як мот пустагаловы, –
Плëн музы, слëзы сэрца i тугу.

Цяпер я паскупеу, набрауся больш развагi,
I хоць яшчэ задарваць вас гатовы,
Але аддаць вам сэрца – не змагу2.

У канцы дзевяностых гадоу ХХ ст. з-пад пяра Уладзiмiра Мархеля

паустау яшчэ адзiн пераклад гэтага санета:

ХХI
ДАНАIДЫ

Жанчыны! Дзе век залаты, калi за шаты,
Сукенкi, што маëвай кветкай гафтаваны,
Купiць маглi i прыгажосць i сэрца панны,
Калi да любай слалi голуба у сваты?

Цяпер век патанеу, ды даражэюць платы:
Я золата даю – ëй песнi пажаданы,
Я сэрца аддаю – ды там рука чакана,
А мной апетая пытае, цi багаты.

О, Данаiды! У бездань вашага хацення
Кiдау дары я, песнi i душу у слязiне,
Цяпер я стау скупы, знячулы паняверца.

Прыгожы твар дагэтуль мне нясе натхненне,
I я задорваць вас i апяваць павiнен, –
Я усë давау i дам, ды толькi ужо не сэрца3.

2 А. М iцкев iч, Вершы i паэмы, Мiнск 2000, с. 151.
3 A. Mickiewicz, Sonety, s. 63.
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Ужо у другiм радку арыгiнальнага санета ëсць загадка, якая вядзе

да значнай разбежкi iнтэрпрэтацый у перакладных тэкстах. У санеце

Мiцкевiча чытаем:

Gdzie wiek złoty? gdy za polne kwiaty,
Za haftowane kłosem majowe sukienki,
Kupowano panieńskie serduszka i wdzięki...4

Дзе век залаты? Калi за палявыя кветкi,
За гафтаваныя коласам маëвыя сукенкi
Куплялi паненскiя сэрцайкi i прыгажосць...

(падрадкоуны пераклад – аутара артыкула)

Складанасцi вы́клiкала фраза: гафтаваныя коласам маëвыя су-

кенкi. З першага погляду – нiчога таямнiчага у гэтых словах няма

– уяуляюцца сукенкi, вышытыя коласам, а значыць светлай нiткай,

можа нават пазалачонай. Маëвая сукенка – мабыць – вясновая. У ва-

рыянце Уладзiмiра Мархеля – “сукенкi” нагэтулькi значны вобраз,што

нават праз шчыльнасць санетнага радка i строгай вершаванай формы,

перакладчык ахвяравау палявымi кветкамi, пакiнуу толькi “шаты, су-

кенкi”:

Дзе век залаты, калi за шаты,
Сукенкi, што маëвай кветкай гафтаваны,
Купiць маглi i прыгажосць i сэрца панны...5

Зауважна, што “сукенкi” у гэтым варыянце гафтаваныя “маëвай

кветкай”, а не “коласам”. У прынцыпе, вышытая кветка – распау-

сюджаны арнамент на урачыстым адзеннi дзяучат. Перакладчык

перадау вiзуальны план жаночага беларускага строя, а не рэалii з ары-

гiнальнага твора – прапанавау зразумелы аналаг аутарскага вобраза

для беларускага тэксту.

А вось Язэп Семяжон пайшоу iншым шляхам.

...дзе ëн, век той залаты,
Калi за кветку, пояс вытыканы,
Куплялi сэрца i любоу каханай...6

4 Тамсама, с. 62.
5 Тамсама, с. 63.
6 А. М iцкев iч, Вершы i паэмы, с. 251.
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Перакладчык у гэтым выпадку захавау “кветку” i у адзiн сэнсавы

шэраг да яе паставiу, не “сукенку”, як i у арыгiнале, а “пояс вытыка-

ны”. Наогул, калi быць дакладным, то у санеце Мiцкевiча згадваюцца

“палявыя кветкi”, што па-беларуску можна азначыць адным словам –

“краскi”.

Такое розначытанне перакладчыкау гэтага фрагмента прымушае

спынiць на iм увагу. Звернемся да перакладу гэтага санета на рускую

мову, якi зрабiу Вiльгельм Левiк:

Где золотой тот век, не ведавший печали,
Когда дарили вы, красавицы, привет
За праздничный наряд, за полевой букет...7

Як мы бачым, тут паустае ужо “святочны убор”. Насамрэч, вы-

глядае даволi дзiуна, што Адам Мiцкевiч у адзiн шэраг падарункау

разам з палявымi кветкамi паставiу святочнае убранне. Бо у першым

катрэне апiсваецца бескарыслiвае каханне “залатога веку”, якое можна

было “купiць” за простую палявую кветку, i яно супрацьпастауляецца,

як мы казалi вышэй, падобнаму да пачуцця флiрту, якi “купляецца”

за золата, багацце i выслауленне. “Гафтаваныя залатым коласам су-

кенкi”, вiдавочна, даволi дарагi падарунак i, скажам, незвычайны, бо

маладыя дзяучаты самi выбiраюць сабе сукенкi на святы. Таму такое

спалучэнне “палявая кветка” i “дарагi вышыты убор”, як прыкметы

“залатога, чыстасардэчнага, веку” не зусiм лагiчнае. Гэта зауважыу

расiйскi паэт i перакладчык ХIХ ст., малодшы равеснiк Адама Мiц-

кевiча Уладзiмiр Бенедыктау. У яго перакладзе чытаем:

Прекрасный пол! О где ты, век златой? О где вы,
Дни чудные, когда за полевой цветок,
За ленту алую – сдавалось сердце девы...8

Тут мы бачым усяго толькi адну “пунсовую стужку”. Уладзiмiр

Бенедыктау як бы вырауноувае за аутара каштоунасную вартасць пра-

панаваных панначкам-дзяучатам падарункау – ëн да “краскi” далучае

“стужку”, а не “дарагую вышытую сукенку”.

7 А. Мицкевич, Данаиды, [online], http://stihi.home-task.com/adam-mickevich-dana
idy, [доступ: 31.08.2019].
8 А. Мицкевич, Данаиды, [online], http://az.lib.ru/m/mickewich a/text 1829 sonety
.shtml, [доступ: 31.08.2019].
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Цiкавую версiю прачытання гэтага фрагмента прапанавала бе-

ларускi лiтаратуразнавец i перакладчык Марыя Мартысевiч. Камен-

туючы пачатак Мiцкевiчавага санета “Данаiды”, у лiсце да аутара

артыкула яна напiсала: “Наконт “маëвых сукенак”, гэта можа быць

адсылка да уборау паненак на фiламацкiх маëуках. У Вiленскiм унi-

версiтэце Зялëныя Святкi былi галоунай падзеяй года i горада, збi-

ралася уся гарадская элiта, гэта былi шматлюдныя вясëлыя фэсты...

Вышыука коласам можа атаясамлiвацца з фальклорнай сiмволiкай

Зялëнага тыдня – русалак, як вядома, вадзiлi у жыце”. Марыя Мар-

тысевiч прывяла яшчэ адну важную заувагу, што, магчыма, у сане-

це маецца на увазе старажытнае перакананне, што не хлопцы дораць

“краскi” i “сукенкi” дзяучатам, а наадварот дзяучаты самi адзяваюць

вянкi i святочныя убраннi, i за гэта хлопцы, зачараваушыся, дабiва-

юцца кахання дзяучат, а потым, як мы чытаем у чацвëртым радку

санета:

do lubej gołębia posyłano w swaty9

– прапануюць выйсцi замуж, “высылаючы голуба замест свата”.

Сапрауды, такая iнтэрпрэтацыя, пэуна, вельмi наблiжана да апi-

санай аутарам карцiны. I усë-ткi вiдавочна намеранае выкарыстанне

у арыгiнале слова “куплялi” (kupowano), а не, напрыклад, “заваëува-
лi”, “дабiвалiся”, i сама форма санета – супрацьпастауленне тэзы i ан-

тытэзы – “бескарыслiвага” i “меркантыльнага”, “шчырага” i “дву-

душнага” наводзiць на думку, што “краскi” разам з “сукенкамi”, якiя

некаштоуныя i нецiкавыя для салонных дам (Данаiдау) – процiпастау-

лены “золату, багаццю i выслауленню у спевах”. Таму застаецца вялi-

кая верагоднасць, як i успрынялi гэтыя радкi перакладчыкi,што “крас-

кi” i “сукенкi” уручаюць дзяучатам менавiта iх каханыя.

Сiмптаматычным у дадзеным выпадку будзе пераклад на фран-

цузскую мову санета “Данаiды”, якi зрабiу славiст Рожэ Легра (Roger
Legras):

Beau sexe! Où l’âge d’or est-il? Des fleurs des champs
Une robe vert clair des épis parsement :
Ton coeur, ton charme étaient acquis à ce barême...10

9 A. Mickiewicz, Sonety, s. 63.
10 A. Mickiewicz, Sonnets de Crimée suive de Sonnets d’amour, Lausanne 2000, p. 99.
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Даслоуна гэтыя радкi гучаць наступным чынам:

Прыгожы пол! Дзе век залаты? Палявыя кветкi,
Светла-зялëная сукенка, вытканая коласам:
Такой цаной былi куплены (набытыя) ваша сэрца i абаянне.

Што гэта за светла-зялëная сукенка, вытканая коласам? Iснуе вя-

домы лубок ХIХ ст., дзе выяулена святкаванне Зялëных святак (Ру-

сальнага тыдня). Там на дзяучатах сапрауды зялëныя сукенкi. Але

адносiцца гэты лубок да расiйскага варыянта свята – Сëмiка, i пес-

ня пад лубком надрукавана руская. У Беларусi дзяучаты традыцый-

на адзявалiся у белыя сукенкi, вышытыя чырвоным арнаментам, што

падкрэслiу у сваiм перакладзе Уладзiмiр Мархель. Аднак, беручы пад

увагу маëукi, пра якiя згадала Марыя Мартысевiч, мы можам адзна-

чыць iншае – на Зялëныя святкi альбо Сëмуху – беларусы неслi у царк-

ву палявыя кветкi i галiнкi бярозы з пупышкамi i лiсткамi. “Яны сiм-

валiзавалi росквiт прыроды. Гэтыя галiнкi называлi “май” i захоувалi

iх да Iвана Купала, i потым спальвалi у купальскiм вогнiшчы”11.

Вышэй адзначанае наводзiць на думку, што прыметнiк majowy
(маëвы) можа азначаць не толькi “майскi”, “вясновы”, цi “зялëны, па-

крыты зелянiнай” (паводле слоунiка польскай мовы В. Дарашэускага:

2. daw. “zielony, pokryty zilenią”12), але яшчэ ëн адносiцца да “галiн”,

“дрэуцау” (“ścięte zielone gałązki ci drzewka; zieleń”13).
Значыць, Мiцкевiчау выраз majowe sukienki (маëвыя сукенкi) мож-

на успрымаць як сукупны вобраз – “вясновыя”, “зялëныя” i “галiнка-

выя” сукенкi. I нездарма у арыгiнальным тэксце слова “сукенкi” стаiць

у множным лiку i, вiдавочна, з’яуляецца пэунай метафарай. Прычым

гэта слова падабранае пад рыфму. Форма санета патрабавала ад паэ-

та знайсцi чатыры зарыфмаваных словы, таму для захавання сэнсу, ëн

мог выкарыстаць прыëм метафарычнага iншасказання.

Таму можна дапусцiць, што у дадзеным выпадку ужываецца пера-

носнае значэнне слова “сукенка”. Зноу звернемся да слоунiка польскай

мовы В. Дарашэускага, у iм падаецца: “сукенка, пераноснае: павалока,

11 Летние народные праздники Беларуси, Троица (Семуха), [online] http://alexey
darid.blogspot.com, [доступ: 01.09.2019].
12 Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, [online], https://sjp.pwn.pl/
doroszewski/majowy;5448888.html, [доступ: 01.09.2019].
13 Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, [online], https://sjp.pwn.pl/
doroszewski/maj;5448824.html, [доступ: 01.09.2019].
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пакрыццë, акрыццë, покрыва (sukienka, przen. “powioka, pokrycie, okry-
cie, okrywa”14).

А што можа быць галiнкавымi сукенкамi-пакрыццëм? Узнiкае

здагадка, што гэта – лiсце. Сапрауды, рауназначныя “краскам”,

пастауленыя у адзiн лагiчны шэраг (простых але каштоуных пада-

рункау), могуць быць не сукенкi, у значэннi адзенне дзяучат, а сукенкi

дрэуцау, то-бок зялëныя лiсткi. А тое, што такая расшыфроука гэтай

метафары даволi верагодная, падказвае цытата з аповесцi “Ярына”

Ю.I. Крашэускага, прыведзеная у тым жа слоунiку В. Дарашэускага

у якасьцi прыкладу пераноснага значэння слова “сукенка”:

... suche bezkształtne drzewa oblekają sukienki zełone....15

...сухiя бясформенныя дрэвы апранаюць зялëныя сукенкi...

(падрадкоуны пераклад аутара артыкула)

Важна адзначыць, што Юзэф Iгнацы Крашэускi у абзацы, з яко-

га узятыя гэтыя словы, апiсвае вясновае адраджэнне дрэвау – як

раптоунае з’яуленне на iх лiсця радуе зрок чалавека.

А чым жа такi каштоуны лiсток дрэва, якi здаецца зусiм нiкчэм-

ным для салонных Данаiд? Рэч у тым, што лiсткi, асаблiва лiсткi лiпы,

падобныя да сэрца, у часы рамантызму закаханыя разрывалi на дзве

паловы i кожную палову высушвалi i захоувалi сябе на памяць, каб пры

новай сустрэчы абедзве паловы скласцi. Напрыклад, падобнае апiсана

у VI частцы паэмы «Дзяды» Мiцкевiча. Густау апавядае, як прыхо-

дзiць у альтанку i знаходзiць там палову свайго лiстка, якi пакiнула

яго каханая. Ëн нават размауляе з iм, як са старым сябрам:

G u s t a w

Oparlem się o drzewo, wtem na końcu ławki
Widzę bukiety, trawkę, listek pośród trawki,
Tenże sam listek, listka mojego połowa,

(dobywa listek)

Ktory mi przypomina ostatnie: bądż zdrowa!
To mój dawni przyjaciel, czulem go powitał,
Długo z nim rozmawiałem i o wszystko pytał:

14 Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, [online], https://sjp.pwn.pl/
doroszewski/sukienka;5502283.html, [доступ: 01.09.2019].
15 Тамсама, [online], https://sjp.pwn.pl/doroszewski/sukienka;5502283.html, [доступ:
01.09.2019].
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Jak ona rano wstaje? Czym się bawi z rana?
Jaką piosnkę najczęściej gra u fortepiana?
Do jakiego wybiega na przechadzkę zdroju,
W jakim najczęściej lubi bawić sią pokoju?..16

Г у с т а у

Стамiуся i у альтанцы я прысеу на лауку,
На ëй букецiк i лiсточак па-над траукай –
Маленькi той лiсток, лiстка майго палова.

(дастае лiсток)

Апошнiя напомнiу словы: “Будзь здарова!”
Мой даунi сябар, вось iзноу з табой спаткауся.
Час доугi з iм я размауляу, пра усë пытауся:
Цi прачынаецца яна не вельмi рана?
Якiя п’есы грае на фартэпiяна?
Якою на прагулцы цешыцца крынiцай?
Дзе любiць сумаваць яна, дзе весялiцца?..17

(пераклад аутара артыкула)

У гэтым фрагменце мы бачым i букет красак i лiсток – фактычна

набор вобразау такi самы, як i у санеце “Данаiды”, што яшчэ раз пац-

вярджае, што “залаты век” – гэта век маладосцi лiрычнага героя, век

першага кахання. Магчыма, слова “век” (стагоддзе, эпоха) у гэтым

кантэксце каламбурна суадносiцца з “узростам” чалавека.

Аднак паустае пытаньне – а што ж такое haftowane kłosem (гаф-

таванае, вышытае коласам)?

Разважаючы над гэтай загадкай, нам давялося папросту узяць

у рукi лiсток лiпы... Хоць, у прынцыпе, можна глянуць на любы

лiст дрэва. Лiсцëвыя прожылкi вiзуальна утвараюць карцiну, нiбыта

зялëная тканка лiстка сапрауды гафтаваная залатым коласам. Такiм

чынам, метафара Адама Мiцкевiча haftowane kłosem majowe sukienki
з пэунай верагоднасцю можа азначаць: гафтаваныя коласам зялëныя

лiсты дрэуцау.

I тады вобразны шэраг – “краскi”, “лiсткi” i “голуб” (замест карэ-

ты са сватамi) – становiцца лагiчным i зразумелым: “краска” – сiмвал

захаплення ад першай сустрэчы, “лiст дрэва”, падзелены напалам, –

прызнанне у каханнi i вернасцi, а “голуб” – надзея на шчаслiвы шлюб.

Разважаючы такiм чынам, мы зрабiлi свой варыянт беларускамоу-

нага узнаулення ХХI адэскага санета Адама Мiцкевiча:

16 A. Mickiewicz, Dziady, Minsk, 1999, t 1, с. 146, 148.
17 Тамсама, с. 147, 149.
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ХХI
ДАНАIДЫ

О, пекная палова! Дзе ж век залаты?
Калi куплялi сэрцы й чараванне дзевау
За краскi, за калоссем вышыты убор дрэвау,
Калi каханай слалi голуба у сваты.

Цяпер таннейшы век, а кошт ва усiм круты.
Той золата даю – не! – пажадала спевау;
Той сэрца дау – руку узяць не таiць спадзевау;
Апеу якую – шэпча: «Цi заможны ты?»

Кiдау вам, Данаiды, у бездань хцiвых марау
Дар, спеу, растопленую – у слязах – душу,
Цяпер я для спагады й шчодрасцi – блюзнерца,

Хоць i дагэтуль вабiць пекнасць вашых тварау,
Хоць i цяпер мой дар i спеу прыняць прашу;
Раней вам дау бы усë, i дам цяпер – проч сэрца.

Кожны пераклад – гэта адно з наблiжэнняу да арыгiнала, у iм

захоуваюцца гiпотэзы, версii, расследаваннi, якiя неабходна было рас-

працаваць i правесцi перакладчыку. Iх праявы у прадстауленых пуб-

лiцы перастварэннях утвараюць i узбагачаюць нацыянальны дыскурс

перакладной лiтаратуры.
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S UMMARY

THE SONNET “DANAÏDES” BY ADAM MICKIEWICZ:
THE PUZZLE FOR TRANSLATORS

The author of the article discusses Adam Mickiewicz’s 21st sonnet of the Cri-
mean cycle in the context of difficulties in literary translation. He has conducted
a comparative analysis of translations of this sonnet into Belarusian, Russian and
French. Attention is drawn to the differences in the interpretation of the beginning
of this sonnet in the texts of every presented translators. Several versions of the
perception of Mickiewicz’s metaphor “May dresses with spikelets embroidery” have
been presented. Additionally, a new version of the translation of the sonnet into
the Belarusian language has been offered.

Key words: sonnet, lyrical subject, author, translation, analogue, metaphor, Mic-
kiewicz.


