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— Ужы ван не сан скры ту ў су час нас ці 
да во лі аб ме жа ва нае, а хін дзі — ад на з афі-
цый ных моў Ін дыі. Ча му вы вы ра шы лі ава-
ло даць ме на ві та сан скры там?

— Ву чыць хін дзі вар та, ка лі вы хо ча це 
па зна ё міц ца з су час най Ін ды яй, гля дзець ба-
лі вуд скія філь мы і слу хаць па пу ляр ныя пес ні, 
але ін дый ская куль ту ра бу ду ец ца на сан-
скры це, на ім на пі са ны га лоў ныя фі ла соф-
скія і паэ тыч ныя тэкс ты. Я на зы ваю сан скрыт 
паў мёрт вай мо вай: сён ня ім ва ло дае ка ля 
міль ё на ін дый цаў, іс нуе на ват экс пе ры мен-
таль ная вёс ка з на сель ніц твам ка ля дзе ся ці 
ты сяч ча ла век, дзе раз маў ля юць толь кі на 

сан скры це. Праў да, для по бы та ва га ўжы ван-
ня яго лек сі ка аб ме жа ва ная (на прык лад, тут 
ня ма слэн гу), та му ім пе ра важ на ка рыс та юц-
ца, раз маў ля ю чы на высокія тэ мы. Доў гі час 
у Ін дыі па між мо ва мі бы лі па дзе ле ны сфе ры 
ўжы ван ня: лю дзі кан так та ва лі на на род ных 
мо вах, а фі ла со фія, паэ зія, на ву ко выя тэкс-
ты пі са лі ся на сан скры це, а з той на го ды, 
што ў на род ных мо вах пэў ная лек сі ка не рас-
пра цоў ва ла ся, а за па зыч ва ла ся, су час ныя 
мо вы Ін дыі вель мі сан скры та за ва ныя. А хін-
дзі, хоць на ім раз маў ляе больш за дзвес це 
міль ё наў ча ла век, за не па дае і раз бу ра ец-
ца пад на ціс кам часова дзяр жаў най у Ін дыі 
анг лій скай: яна за смеч ва ец ца анг лі цыз ма-
мі, час та са мі ін дый цы не мо гуць чы таць на 
хін дзі, бо не ва ло да юць ім на да стат ко вым 
уз роў ні. Прэм' ер-мі ністр Ін дыі На рэнд ра Мо-
дзі спра буе змя ніць сі ту а цыю і ста ра ец ца не 
вы ка рыс тоў ваць анг лій скую, але ча сам на-
ват не зна хо дзіц ца спе цы я ліс таў, якія б маг-
лі пе ра кла даць на ня мец кую, фран цуз скую 
аль бо рус кую ме на ві та з хін дзі. У Ін дыі без ліч 
моў: больш за 1600 уво гу ле і 22 дзяр жаў ныя. 
У кож ным буй ным шта це ёсць свая мо ва, 
якая мо жа як не ба і зям ля ад роз ні вац ца ад 
та го, што гу чыць у ін шым рэ гі ё не. На поўд ні 
Ін дыі раз маў ля юць на дра ві дый скіх мо вах, 
ні як не звя за ных з ін да еў ра пей скай моў най 
сям' ёй, рас паў сю джа най на поў на чы кра і ны. 
У Мін ску да во лі шмат лю дзей на роз ных уз-
роў нях ва ло дае хін дзі, аса біс та ве даю пры-
нам сі трох вы клад чы каў. У на шай ста лі цы 
вы со кая ці ка васць да ін дый скай куль ту ры, я 
сам вы кла даю сан скрыт і кож ны год у мя не 
зай ма ец ца па ча ла век пяць — хтось ці ці ка-
віц ца бу дыз мам, хтось ці ёгай, хтось ці прос та 
ін дый скай фі ла со фі яй.

— А вы ра зу ме е це хін дзі?

— Ня бла га чы таю са слоў ні кам фі ла соф-
скія тэкс ты, дзе шмат сан скры тыз маў, праў да 
з га зе та мі сі ту а цыя ін шая, та му што ў су час-

ным хін дзі шмат іран скай і араб скай лек сі кі, 
бо Ін дыя доў гі час бы ла пад му суль ман скім 
кі ра ван нем, якое ка рыс та ла ся пер сід скай мо-
вай, што ў сваю чар гу за зна ла ўплыў араб-
скай. Ара біз мы і іра ніз мы ў хін дзі ўжы ва юц ца 
паў ся дзён на, іх трэ ба ву чыць асоб на, а ў на-
ву ко вых тэкс тах іх ста ра юц ца па збя гаць.

— Коль кі прай шло ча су ад па чат ку вы-
ву чэн ня сан скры ту да пе ра кла ду Рыг ве-
ды?

— Ка ля ча ты рох га доў, але я пра цяг ваю 
ву чыць сан скрыт да гэ туль.

— Пе ра кла ды ін дый скіх ста ра жыт ных 
фі ла соф скіх тво раў час цей іс ну юць у про-
зе. Ча му вы ўзя лі ся пе ра кла даць Рыг ве ду 
ў вер ша ва най фор ме?

— У Рыг ве дзе ёсць дум ка, што по тым раз-
ві ла ся ў ін дый скай фі ла со фіі, але стро га ка-
жу чы, гэ та не фі ла соф скі твор, а збор нік гім-

наў, пры зва ных за ла го дзіць ба гоў і атры маць 

неш та на ўза мен. Ёсць тут за мо вы — су праць 

хва роб і для ры ту а лаў, што да гэ туль прак ты-

ку юц ца ў ін дый скай ма гіі. Гэ та мо жа пад ацца 

вар' яц твам, але ма гія са праў ды дзей ні чае, 

мой зна ё мы ёй ва ло дае, мож на на ват знай сці 

на стаў ні ка, каб гэ та му на ву чыц ца. Рыг ве ду, 

як і ін шыя вер ша ва ныя ста ра жыт ныя тэкс-

ты, пе ра кла да юць про зай дзе ля дак лад нас ці, 

лі та раль нас ці, гэ та на ву ко вы па ды ход. Тым 

больш у тэкс це шмат слоў, зна чэн не якіх не-

вя до мае і ні ко лі не бу дзе вя до мым, бо мы не 

ва ло да ем куль тур ны мі рэа лі я мі та го ча су. 

Але пер шы анг лій скі пе ра клад, зроб ле ны 
яшчэ ў XІX ста год дзі, — паэ тыч ны. Паэ тыч-
ныя пе ра кла ды Рыг ве ды ёсць на фран цуз-
скай і ня мец кай, урыў кі пе ра кла да лі ся на 
рус кую і ўкра ін скую. Шмат з тых ва ры ян таў 

ужо са ста рэ лі, іх ін тэр прэ та цыя аб верг ну та 
на ву кай, ня даў на на ват вый шаў но вы — пра-
за іч ны — пе ра клад Рыг ве ды на анг лій скую 
мо ву.

— Зна чыць, мож на ска заць, твор у вер-
ша ва ным пе ра кла дзе неш та страч вае.

— Вазь мі це лю бы паэ тыч ны пе ра клад, і 
вы ўба чы це, што ён знач на ад роз ні ва ец ца ад 
ары гі на ла, гэ та нар маль на, прос та ў аў та раў 
роз ныя мэ ты. Каб атры маць аса ло ду і ўяў-
лен не пра куль ту ру — вы бі рай це паэ тыч ны 
пе ра клад, ка лі трэ ба неш та дак лад нае для 
цы та ван ня — бя ры це лі та раль ны пад рад ко-
вы, а ка лі хо ча це сур' ёз на за няц ца ін дый скай 
куль ту рай — ву чы це сан скрыт. Ра сій скі пе ра-
клад чы таць вель мі скла да на: ён дак лад ны 
і не ва ло дае мас тац кі мі якас ця мі. Я не пла-
на ваў ра біць свой тэкст част кай на ву ко ва га 
дыс кур су, ні ко му акра мя па ры на ву коў цаў 
не ці ка ва га, у мя не бы ла за да ча ўвес ці яго ў 
кан тэкст ін дый скай куль ту ры, я ха цеў пе ра-
клас ці Рыг ве ду ў вер ша ва най фор ме, бо гэ та 
ў прын цы пе клас ная паэ зія, да та го ж ство-
ра ная мі ні мум тры з па ло вай ты ся чы га доў 
та му, што са мо па са бе ці ка ва — да кра нуц ца 
да свя до мас ці тых лю дзей.

— Вы ка за лі, што пры пе ра кла дзе да во-
дзі ла ся ства раць шмат на ват во раў.

— Лек сі ка, звя за ная з фі ла со фі яй і рэ лі гі-
яй, у сан скры це рас пра ца ва ная лепш, чым у 
бе ла рус кай мове. Я ма гу ўжы ваць за па зы ча-
ныя сло вы, на прык лад, з ла цін скай, але гэ та 
не ад па вя дае ары гі на лу, тым больш, што сло-
вы ў ін дый скай лі та ра ту ры ўвесь час ла гіч на 
абы гры ва юц ца, а я не ма гу гэ та пе ра клас ці, 
вы ка рыс тоў ва ю чы за па зы ча нае сло ва. Та му 

пры хо дзіц ца не дзе пад бі раць іс ну ю чае сло ва, 

а не дзе ства раць сваё.

— Я чу ла тэ о рыі, якія на пад ста ве моў-

ных су вя зяў па між сан скры там і бе ла рус-

кай мо вай сцвяр джа юць пра гіс та рыч ную 

су вязь на шых куль тур, нех та на ват ка заў, 

што бе ла рус кая мо ва і ёсць па сут нас ці 
сан скрыт. Ці за ўва жы лі вы, як пе ра клад-

чык, пад ста вы так мер ка ваць?

— Гэ та не сур' ёз на, не вар та тых лю дзей 

слу хаць. Бе ла рус кая і сан скрыт на ле жаць да 

ін да еў ра пей скай моў най сям'і, ад сюль неш та 

агуль нае ў скло нах, па рад ку слоў і лек сі цы. 

У нас столь кі ж агуль на га з лі тоў скай, ня мец-

кай аль бо ла цін скай мо ва мі, але гэ та не заў-
сё ды зна чыць, што мы, як эт на сы, уплы ва лі 
адзін на ад на го. Сла вян скія мо вы да стат ко ва 
ар ха іч ныя, яны змя ні лі ся не так моц на, як, 

ска жам, ня мец кая: у нас за ха ва лі ся скло-
ны, а, на прык лад, у анг лій скай, што так са ма 
на ле жыць да ін да еў ра пей скай моў най сям'і, 
яны знік лі. Та му нель га ска заць, што ў бе ла-
рус кай ней кія та ем ныя су вя зі з сан скры там, 
якіх ня ма з ін шы мі мо ва мі. Лі тоў ская, маг чы-
ма, да сан скры ту яшчэ блі жэй шая, бо ў ёй за-
ха ва ла ся шмат ар ха із маў. У цэ лым сан скрыт 
па доб ны да бе ла рус кай больш чым, ска жам, 
да ня мец кай, хоць у ня мец кай, як і ў сан скры-
це, ёсць скла да ныя сло вы з не каль кіх ка ра-
нёў (у нас два, мак сі мум тры ка ра ні).

— Вы рас па чы на лі пе ра клад Ка лі да сы 
на ноў. Ча му?

— Спо саб ін дый ска га вер ша скла дан ня моц-
на ад роз ні ва ец ца ад бе ла рус ка га, не маг чы ма 
прос та пе ра клас ці сан скрыц кі паэ тыч ны па мер. 
Ка лі пе ра кла да еш з анг лій скай — там ямб, 
зна чыць, і тут ямб, ні я кіх праб лем. Пра цу ю чы 
з сан скры там, трэ ба зна хо дзіць спо саб імі та-
ваць ін дый скі па мер, але спа чат ку я вы ра шыў 
гэ та га не ра біць, вы браць ін шы, дзе б су па да ла 
коль касць скла доў, і прос та пе ра даць сэнс. Так 
ра бі лі ін шыя пе ра клад чы кі. Але праз не ка то ры 
час я зра зу меў, што рытмічны ма лю нак мож на 
зра біць блі жэй шым да ары гі на ла, та му прый-
шло ся ўсё пе ра пі саць. Сан скрыц кая паэ зія не 
чы та ец ца — яна спя ва ец ца рэ чы та ты вам, та-
му ў ідэа ле трэ ба зра біць та кі пе ра клад, які б 
мож на бы ло пра спя ваць.

— У ін дый скай лі та ра ту ры мне кі да ец-
ца ў во чы яе над звы чай ная паэ тыч насць. 
А якія асаб лі вас ці вы б ад зна чы лі, па раў-
ноў ва ю чы ін дый скую лі та ра тур ную тра-
ды цыю з больш нам зна ё май?

— Ін дый ская лі та ра ту ра, ска жам так, вель-
мі пра віль ная. Іс ну юць на ву ко выя трак та ты 
з па ра да мі, як пі саць вер шы, які мі па ме ра мі, 
якія ўжы ваць ві ды ме та фар і мас тац кія срод-
кі ўво гу ле. Та му паэ зія на сан скры це вель мі 
фар ма лі за ва ная, яна ро біц ца па пра ві лах, тут 
ня ма та кой аў тар скай ін ды ві ду аль нас ці, як у 
Еў ро пе, дзе ў кож на га свае паэ тыч ныя ха ды. 
Гэ та мож на лю біць і ад на ча со ва не лю біць, 
бо бы вае, гэ та на столь кі на да куч вае, што 
больш чы таць не хо чац ца. Тэ ма ты ка так са ма 
фар ма лі за ва ная: у трак та це па тэ ат раль ным 
мас тац тве пра пі са на, на якія тэ мы мож на 
пі саць п'е сы. Тра ге дыі згод на з ім пі саць не 
вар та, бо лі та ра ту ра па він на ў пер шую чар-
гу па ву чаць, у Ін дыі ня ма свай го Са фок ла. 
Фак тыч на да нас дай шла толь кі ад на п'е са, 
га лоў ны ге рой якой у кан цы па мі рае, бо звы-
чай на ўсё кан ча ец ца хэ пі-эн дам. Сан скрыц-
кі па эт аба вяз ко ва па ві нен па ка заць, што 
ён ве дае шмат паэ тыч ных пры ёмаў, паэ зія 
пе ра на сы ча на ме та фа ра мі, па раў на ння мі, 
алі тэ ра цы яй, эты ма ла гіч най гуль нёй. Ка лі 
ты на пі саў паэ му ў ад ным па ме ры — ты лох, 
а не май стар. Трэ ба пра яў ляць ся бе ме на ві-
та ў май стэр стве, ін дый ская лі та ра ту ра не 
імк нец ца да зна хо дак, а пе рад ае тра ды цыю. 

Што даты чыц ца глы бі ні дум кі, ча сам чы та еш і 

за хап ля еш ся. Тра ды цый ны сю жэт з Ма хаб ха-

ра ты, які ў пер ша кры ні цы зай мае тры ста рон-

кі, но вы аў тар мо жа рас цяг нуць на дзвес це 
за кошт пад ра бяз на га апі сан ня вой ска кня зя, 
апо ве ду, як ва ен ны ла гер ты дзень ста яў, што 
ён ра біў, як ге рой па ля ваў, гнаў ся за жы вё-
ла мі і коль кі іх за біў, на ста рон ку — як на 
яго па гля дзе ла кра су ня. Гэ та як ба лі вуд скія 
філь мы, што еў ра пей ска му гле да чу гля дзець 
скла да на, а з пунк ту гле джан ня ін дый цаў 
гэ та су пер вы кштал цо на. Ба лі вуд — уво гу-
ле ар га ніч ны пра цяг ста ра жыт най ін дый скай 
лі та ра ту ры.

Гу та ры ла Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.
katsyalovich@zviazda.by



Асо баАсо ба  

«БА ЛІ ВУД — АР ГА НІЧ НЫ 
ПРА ЦЯГ СТА РА ЖЫТ НАЙ 

ІН ДЫЙ СКАЙ ЛІ ТА РА ТУ РЫ»

Ігар КУ ЛІ КОЎ:

Па куль са мі ін дый цы ча сам лепш 
ве да юць се ры ял «Ма хаб ха ра та», 
чым лі та ра тур ную «Ма хаб ха ра ту», 
у на шай кра і не рас паў сюдж ва ец ца 
ці ка васць да ін дый скай куль ту ры. 
І з'яў лен не пе ра кла даў з сан скры ту 
на бе ла рус кую мову тут вель мі 
свое ча со вае. Больш за год та му 
па эт Ігар Ку лі коў за вяр шыў пра цу 
над паэ тыч ным пе ра кла дам ад на го 
з най ста ра жыт ней шых лі та ра тур ных 
тво раў: на бе ла рус кай мо ве 
з'я ві ла ся пер шае ко ла ін дый ска га 
збор ні ка гім наў ба гам Рыг ве да. 
Сам пе ра клад чык ка заў, і я з ім 
па га джу ся, што на яў насць Рыг ве ды 
на на цы я наль най мо ве ро біць пэў ны 
го нар на шай куль ту ры. На ват ка лі 
пе ра кла дзе ны не ўсе дзе сяць так 
зва ных ман да лаў (частак), з якіх 
скла да ец ца збор нік. За тое ўжо 
хут ка Ігар КУ ЛІ КОЎ прад ста віў 
пе ра клад паэ мы «Воб лач ны вяс тун» 
ін дый ска га Шэкс пі ра — ста ра жыт на га 
сан скрыц ка га паэ та і дра ма тур га 
Ка лі да сы. Ця пер па эт пра цуе 
над най больш цы таваным 
дзя ся тым ко лам Рыг ве ды і п'е сай 
Ка лі да сы «Ша кун та ла па зна ная», 
а мы раз маў ля ем з ім пра яго 
пе ра клад чыц кую дзей насць.

«Сан скрыц кая паэ зія пе ра на сы ча на 
ме та фа ра мі, па раў на ння мі, 
алі тэ ра цы яй, эты ма ла гіч най гуль нёй. 
Па эт аба вяз ко ва па ві нен па ка заць, 
што ён ве дае шмат паэ тыч ных 
пры ёмаў».

«Я ха цеў пе ра клас ці Рыг ве ду 
ў вер ша ва най фор ме, бо гэ та 
ў прын цы пе клас ная паэ зія, да та го ж 
ство ра ная мі ні мум тры з па ло вай 
ты ся чы га доў та му, што са мо па са бе 
ці ка ва — да кра нуц ца да свя до мас ці 
тых лю дзей».

«У на шай ста лі цы вы со кая ці ка васць 
да ін дый скай куль ту ры, 
я сам вы кла даю сан скрыт і кож ны 
год у мя не зай ма ец ца па ча ла век 
пяць — хтось ці ці ка віц ца бу дыз мам, 
хтось ці ёгай, хтось ці прос та 
ін дый скай фі ла со фі яй».


