
СЕКЦЫЯ 3. КУЛЬТУРА, ПЕРАКЛАД

ПЕРАКЛАД ЯК СРОДАК РЭПРЭЗЕНТАЦЫ1 
БЕЛАРУСКАЙ Л1ТАРАТУРЫ У СВЕЦЕ

Д. А. Букаеу (Мшск)

ПРАБЛЕМА АДЭКВАТНАСЦ1 ПРЫ ПЕРАКЛАДЗЕ 
СУЧАСНЫХ ПАЭТЫЧНЫХ ТВОРАУ 

З БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ НА НЯМЕЦКУЮ

Пераклад як вщ лшгвютычнага пасрэднiцтва у цяперашнюю эпоху 
глабашзацьй з’яуляецца важнай часткай сучаснага жыцця, бо, нягледзячы на 
вялiзарную колькасць людзей, якiя валодаюць дзвюма i больш мовамi, 
перакладчык патрэбны усё так жа, як сто i больш гадоу таму. Пераклады 
сустракаюцца паусюль -  у шструкцыях, 1нтэрнэце, кнiгах... Яны могуць быць 
зроблены як для навукоуцау, спецыялютау, так i для простых людзей. Каи 
нейкая з’ява распаусюджана, часта узшкае навуковая галiна, якая вывучае 
гэтую з’яву, усё, што з ёй звязана.

Перакладазнауства як навуковая галша узшкла дауно, але знаходзiцца у 
пастаянным развiццi, бо сама з’ява перакладу, яе аб’ект прагрэсуюць увесь 
час. Узшкаюць новыя погляды на добра вядомыя праблемы, неабходнасць 
ix вывучэння нiколi не скончыцца.

Адной з мэт перакладазнауства з’яуляецца абазначэнне крытэрыяу, якiя 
б дазвалялi ацанiць вынiкi працэсу працы перакладчыка. Такiм крытэрыем 
у перакладазнаустве выступае «адэкватнасць». Гэты тэрмiн -  перакладчыцк 
i з’яуляецца аналагам тэрмша «э^валентнасцы» Тэрмiн «адэкватнасць» 
абазначае роунасць дзвюх з’яу ва уЫх адносшах, а калi справа датычыцца 
пытанняу, звязаных з мовамi, роунасць ва упх адносiнаx немагчымая 
[1, с. 56].

Што разумеюць як адэкватнасць? Расшская даследчыца I. С. Аляксеева 
дае наступную трактоуку: «Адэкватнасць -  суаднясенне перакладзенага 
тэксту мэце перакладу» [2, с. 128]. Што такое мэта тэксту? Тут трэба звяр- 
нуцца да лшгвютыю, дакладней, да вылучаных ёй функцый мовы як сродка 
камушкацык Шматлiкiя даследчыкi выдзяляюць розныя функцыi, але 
ix можна аб’яднаць у некальк асноуных: кагнпыуную (мова накоплiвае 
i захоувае веды пра свет, у яюм мы жывём), аператыуную (прадпiсанне 
пэуных дзеянняу i пабуджэнне да ix выканання), эмацыянальную/экспрэсiу- 
ную (перадача пачуццяу) i эстэтычную (перадача пачуцця прыгожага) 
[2, с. 129]. Гэтыя функцы' у розных тыпах тэкстау выражаны нераунамерна. 
У навуковых тэкстах, напрыклад, эмацыянальная функцыя iграе вельмi 
невялiкую ролю, бо галоуная мэта навуковых тэкстау -  перадаць чытачу 
пэуную iнфармацыю, якая з’яуляецца вышкам навуковай працы i не можа



несщ у сабе эмацыянальны кампанент, бо навука не аперыруе эмоцыям1 
чалавека, а дае яму пэуныя веды. Таксама эстэтычная функцыя юрае падпа- 
радкаваную ролю, бо яна выражаецца толью у суаднясенш мовы навуковага 
артыкула з нормамi той мовы, на якой ён нашсаны.

Але яюя функцьй выконваюць тэксты мастацкага стылю, у першую 
чаргу, паэтычныя творы? Звернемся да наступнай цытаты: «Асновай верша- 
ванага маулення з’яуляецца эмацыянальна павышаны строй перажыванняу, 
яю падкрэсл1вае у гаворке усе формы перадачы найтанчэйшых адценняу 
думю i пачуцця» [3, с. 253]. I далей: «Зварот да верша ёсць своеасабл1вая 
заяука на эмацыянальна афарбаванае мауленне. Адсюль i выцякае, па сутнасщ, 
галоуная рыса вершаванага маулення -  сталасць аднароднай, эмацыянальна 
афарбаванай Ыстэмы у адрозненне ад прозы, дзе перад намi пераменная 
штанацыя, дзе кожная фраза мае сваю, галоуным чынам лагiчна матыва- 
ваную iнтанацыю, якая не паутараецца у наступных фразах» [2, с. 253]. 
Як мы бачым, асноуны акцэнт робщца на перадачы не столью iнфармацыi, 
колькi на перадачы чытачу тых пачуццяу, якiя адчувае аутар, героi твора. 
На аснове гэтага мы можам зрабщь вынiк, што асноуная функцыя мовы 
у мастацюх творах -  экспрэсiуная. Але важную ролю таксама выконвае 
i эстэтычная функцыя: «Мову мастацка-лiтаратурнага твора можна зразумець 
толью у сувязi з той вобразнай сютэмай, якая ляжыць у аснове твора. Яна 
вызначае матывiроУку i адбор лексiчных, штанацыйна-сштакючных, гукавых 
сродкау, пры дапамозе яюх ствараецца той цi iншы вобраз. У гэтым сэнсе 
мова з’яуляецца формай у дачыненнi да вобраза, як вобраз з’яуляецца 
формай у дачыненш да щэйнага зместу твора. Але форма гэта глыбока 
змястоуная. Калi мы яе спрасцiм, мы спрасщм, аслабiм змест, якi раскры- 
ваецца толькi праз яе» [3, с. 169]. Як мы бачым, форма падпарадкавана 
зместу, але змест можа раскрыцца толью праз пэуную форму. Таму эстэ
тычная функцыя таксама юрае вялшую ролю у мастацкiх творах. Максiм 
Багдановiч у свой час адзначыу у дачыненш да паэтычных творау Янкi 
Купалы i рытмiкi яго вершау характэрныя якасцi паэтычнага рытму -  
«стыхшнасць, напружанасць, напор, з якiмi ён вылiваецца у вершы, маркi- 
руючы пачуццi i адчуваннi аутара» [3, с. 129].

У сувязi з тым, што менавгга экспрэсiуная i эстэтычная функцыi дамiнi- 
руюць у тэкстах мастацкага стылю, паустае пытанне, як жа перадаць iх пры 
перакладзе. На сённяшнi дзень сярод перакладчыкау iснуе два падыходы да 
перакладу паэтычных творау. Першы заснаваны на прынцыпе адаптацыi, 
згодна з яюм чытач перакладу павiнен успрымаць яго так, быццам чытае 
тэкст, створаны на яго мове, а не перакладзены на яе. Друп падыход -  
захаванне зыходнай карцшы свету i перадача яе сродкамi мовы перакладу. 
Але другi падыход не можа быць прызнаны перакладам у навуковым сэнсе 
гэтага тэрмша, бо парушае асноуны прынцып, на яюм грунтуецца сам тэрмш 
адэкватнасщ перакладу -  раунацэннасць тэкстау. Калi чытач знаёмiцца 
з тэкстам на яго мове, але не можа успрыняць сiмвалiчны i культурна- 
эстэтычны код твора, то тэкст не аказвае таю ж уплыу, як арыгшал. Гэта 
значыць, што эматыуная функцыя не выконваецца i пераклад неадэкватны.



Аднак стратэпя перакладу, заснаваная на адаптацый, нягледзячы на 
магчымасць уздзейшчаць на эмоцый чытача i данесщ да яго с1мвал1чны 
i эстэтычны аспект твора, стварае i шэраг складанасцей. Галоуная склада- 
насць -  не дазволщь перакладу настолькi адысщ пры адаптацый ад арыгшала, 
што ён фактычна будзе не перакладам, а творам па матывах. Дзеля таго, каб 
гэтага пазбегнуць, перакладчык павшен дакладна вырашыць для сябе, яюя 
меры у рамках абранай iM стратэгii дазволяць адаптаваць тэкст да чытача, але 
у той жа час не будуць скажаць творчую задумку аутара, яго стыль i мастац- 
кiя асаблiвасцi твора.

Звернемся да перакладау, зробленых беларускiмi i нямецкiмi перак- 
ладчыкамi i прааналiзуем ix з пазiцый, якiя прадстауляе адаптацыйная 
стратэгiя. Першы верш, я к  мы прааналiзуем, -  «Танец з вужакамш, перак- 
ладзены на нямецкую мову перакладчыкамi Уладзiмiрам Чапегам i Эльке 
Эрб. У гэтым вершы аутар апiсвае свае адчуваннi у час змагання з дзвюма 
вужакамi i таксама саму барацьбу:

А з мора ужо вынырнув дзве 
вужаю -  дзве неспатольныя помсты.

Яны апантана накщваюцца на 
мяне, абкручваюць слiзкiмi шчыль- 
нымi звiвамi, пстрыкаюць джаламi 
у самы твар ...

Aus dem Meer sind schon zwei 
Schlangen aufgetaucht- zwei ungestillte 
Rachgeluste.

Sie werfen sich gegen mich, 
umwinden mich fest mit den glatten 
Leibern, zungeln dicht an meinem 
Gesicht...

Вужакi абазначаюцца аутарам як дзве непастольныя помсты -  zwei 
ungestillte Rachgeluste. Складанае слова Rachegeluste уведзена у пераклад 
таму, што прамы аналаг слова помста (Rache) у нямецкай мове абазначае 
абстрактную з’яву i у сувязi з гэтым не можа ужывацца у множным лiку. 
Стварэнне складанага назоунiка дазваляе суаднесцi паняцце помсты з кожнай 
з вужак, але таксама дадае яшчэ адзш кампанент сэнсу -  слова Geluste можа 
быць перакладзена на беларускую мову як «моцная цяга да чагосьщ, смага да 
нечага». Гэты кампанент разам са словам «непастольныя» дадае яшчэ адзш 
слой эмацыйнай напружанасщ, узмацняе эмацыянальны кампанент помсты.

Далей мы сустракаем апiсанне барацьбы -  яны апантана наюдваюцца 
на мяне. У нямецюм варыянце -  перад дзеясловам прыназоушк gegen, што 
трошю мяняе сэнс: вужакi кщаюцца ужо не на, а супраць лiрычнага героя, 
што падкрэслiвае антагашзм героя i вужакау, але у той жа час выступае 
у якасщ кампенсацыi беларускага слова апантана, якое у перакладзе знiкае 
з прычыны неабxоднасцi захавання рытму.

Наступны цiкавы момант -  абкручваюць cni3KiMi шчыльнымi звiвамi. 
У перакладзе зшкае слова шчыльнымi, але яно кампенсуецца словам fest, якое 
выступае у якасщ вызначэння да дзеяслова umwinden. Таксама вызначэнне 
слi3KiMi перакладаецца словам glatte (гладтя), што трошю знiжае iнтэнсiу- 
насць эмацыянальнага кампанента -  нешта гладкае успрымаецца носьбiтамi 
беларускай мовы як менш штэншунае, чым нешта слiзкае, i тое ж можна



казаць i пра нямецкамоуных чытачоу -  glatt менш штэнюуна, чым, напры- 
клад, glitschig. Таму мы вымушаны канстатаваць факт, што, нягледзячы на 
захаванне сэнсу, штэнюунасць эмацыянальнага кампанента меншая за ары- 
гiнал. Але, нягледзячы на тое, што у адных выпадках эмацыянальны аспект 
узмоцнены, а у iншых аслаблены, мы можам сцвярджаць, што перакладчыю 
з перадачай эмацыянальнага уплыву аутара на чытача справiлiся.

Наступны верш, яю мы разгледзiм, -  «Не прислоняться!» Вальжыны 
Морт, перакладзены Уладзiмiрам Чапегам. I адразу мы бачым адзш з аспек- 
тау арыгiнала, яю, на жаль, пры перакладзе перадаць немагчыма -  ужыванне 
адначасова беларускай i рускай мовы:

Не прислоняться! Nicht anlehnen!
Я -  дзьверы у вагонах мэтро. Ich bin eine Tur im U-Bahn-Wagen.
Не прислоняться! Nicht anlehnen!

Гэты аспект заснаваны на рэалiях Беларусi, на суседстве беларускай 
i рускай моу у якасцi дзяржауных i iх адначасовым выкарыстаннi у штодзён- 
ным жыццi. На жаль, абмяжоуваючы сябе адной мовай, перадаць усю 
паунату сiтуацыi немагчыма, але ужыванне дзвюх моу таксама не дапаможа -  
Ытуацыя, якая склалася у Беларусi унiкальна, бо руская i беларуская мова не 
толью суюнуюць, але i актыуна узаемапранiкаюць адна у адну. Таксама 
беларуская i руская мовы вельмi блiзкiя, i у межах перакладу на нямецкую 
мову перадаць гэты аспект, на жаль, немагчыма.

Але верш Вальжыны Морт щкавы не толью гэтым момантам. Разгле- 
дзiм яшчэ адзiн, у яюм лiрычная гераiня апiсвае свае пачуцщ ад погляду 
чалавека, якога называе Варравай:

Ён жа складау кубiк-рубiк Er aber hat Rubiks Zauberwurfel aus 
з маiх успамiнау, i я галавой meinen Erinnerungen zusammengedreht,
упiралася у без-выходнасьць. und ich bin mit dem Kopfgegen die

Ausweglosigkeit gestoBen.

Першае, што бачым -  Rubiks Zauberwurfel. Праз выкарыстанне склада- 
нага назоушка перакладчык парауноувае гэтага чалавека з чарадзеем, яю 
кубiк не проста складае, але карыстаецца магiяй, творыць чарадзейства, 
стварае з iх чарадзейны кубiк-рубiк.

Далей гераiня у арыгшале «упiраецца» галавой у бязвыхаднасць, 
а у нямецюм варыянце яна ужо аб яе стукаецца. Тут -  як раз добры прыклад 
адаптацьй, бо у усходнiх славян увогуле бязвыхаднасць -  стан, яю не 
наступае раптам, рух да яго щзе паступова, але для нямецкамоуных чытачоу, 
культура яюх заснавана на больш пазпыуным поглядзе на жыццё, якi грун- 
туецца на пратэстанцкай этыцы, iндывiдуалiзме i звязанай з iмi жыццёвай 
пазiцыi, выхад з нейкай спуацый ёсць заусёды. Таму для нямецкамоунага 
чытача бязвыхаднасць наступае раптам, бо ён не чакае яе, ён не можа 
убачыць яе наступленне. Гэта падкрэ^ваецца нават граматычным аспектам



перакладу -  у беларусюм варыянце дзеяслоу ynipa-лася anicBae працэс, 
што цягнецца нейю час, а у нямецкай мове bin gestofien -  аднаразовае 
здарэнне.

Увогуле мы бачым, што Уладзiмiр Чапега адэкватна пераклау верш 
Вальжыны Морт, здолеушы не толью захаваць эмоцый, якiя перадае арыгшал, 
але i адаптаваць ix да карщны свету нямецкамоунага чытача, зрабщь ix для 
яго зразумелымi i знаёмымi.

Апошнi верш, пераклад якога мы прааналiзуем -  «мой плуг застраг» 
Вольгi Гапеевай, перакладзены на нямецкую мову Ульянай Вольф. У пачатку 
наступны урываю

плуг мой застраг
зь месца яго ня зрушыць
пачну упрошваць
варажыць злавацца крыудзщца
i прасщь прабачэньня
але куды мне да цьвёрдасьщ плуга

mein pflug steckt fest
bewegt sich nicht vom fleck
verleg ich mich aufs flehen
hexen schmollen grollen
und bitten um vergebung
werd ich doch nie so hart sein wie er

Першае -  адсутнасць вялiкix лiтар як у беларусюм, так i у нямецюм 
варыянтах. У нямецкiм -  гэта парушае правiлы, але зроблена з мэтай, каб 
чытач не мог вылучыць нейкiя словы з тэксту як больш важныя. Таксама мы 
бачым адсутнасць знакау прыпынку, што дазваляе чытачу самому дзялiць 
тэкст, адзшае, што яму можа дапамагчы пры гэтым, -  падзел верша на радю.

Цiкава таксама, што перакладчыца выкарыстоувае пэуныя грама- 
тычныя сродкi для адаптацыi перакладу. Па-першае, гэта каротюя формы 
дзеясловау (verleg замест verlege, werd замест werde), што прыблiжае гаворку 
лiрычнай гер ат  да гаворкi простых людзей, жыхароу вёсак, для якix ужы- 
ванне кароткай формы дзеясловау характэрна. Па-другое, мы бачым 
мадыфшацыю структуры сказа (und bitten um vergebung замест und um 
vergebung bitten, больш характэрнай для нямецкай граматыю), што 
падкрэ^вае эмацыянальны стан герат , узмацняе уплыу на чытача.

Прааналiзаваушы дадзеныя пераклады сучаснай беларускай паэзii на 
нямецкую мову, мы можам сцвярджаць, што разуменне адэкватнасщ мастац- 
кага перакладу як перадачы у першую чаргу эмацыянальнага кампанента 
твора з’яуляецца найбольш паспяховай стратэгiяй перакладу. Праца пераклад- 
чыкау, якiя здолелi перадаць гэтую функцыю (у большай щ меншай ступенi), 
з’яуляецца найлепшым пацвярджэннем гэтага погляду.
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Л1НГВАПРАГМАТЫЧНЫЯ ПАДЫХОДЫ ДА ПЕРАКЛАДУ 
АПОВЕСЦ1 У. КАРАТКЕВ1ЧА «ЛАДДЗЯ РОСПАЧЫ»

Пры перадперакладчыцюм аналГзе аповесщ вгдавочнай становщца адна 
з асноуных асаблГвасцей лекючнага складу тэксту -  яго нацыянальная афар- 
боука. Менавгга з яе перадачай звязаны шэраг цяжкасцей на перакладчыцюм 
этапе.

Так, патрабуе аналГзу перадача назвау беларусюх гарадоу. Увогуле 
асноуным спосабам перадачы уласных 1менау з яуляецца транскрыпцыя. 
Аднак у практыцы перадачы беларусюх геаграфГчных назвау склалюя дзве 
тэндэнцый -  транскрыпцыя з беларускай мовы (што, на наш погляд, лапчна) 
i транскрыпцыя з рускай мовы (шырока распаусюджаны спосаб, яю замаца- 
вауся у перакладчыцкай практыцы). Напрыклад, назва горада Рагачова, дзе 
жыве галоуны герой аповесцi Г ервасiй Вылiваха, на англшскамоунай старон- 
цы Вшшедьй перадаецца транскрыпцыяй з беларускай мовы Rahachow, аднак 
на афщыйным сайце Рэспублт Беларусь www.belarus.by, на сайтах Рагачоу- 
скага райвыканкама i Г омельскага аблвыканкама, вядомага ААТ «Рагачоусю 
малочнакансервны камбiнат», на старонцы ВВС -  транскрыпцыяй з рускай 
Rogachev. Мы аддаем перавагу першаму спосабу, таму што менавгга ен 
перадае беларускую форму назвы, але пры гэтым адзначаем яго недахоп -  
у англшскамоуных чытачоу ен не будзе суадносщца з распаусюджаным 
варыянтам Rogachev.

Тое ж самае можна сказаць пра перадачу назвау Полацк, Магшёу, Лоеу, 
Дуброуна, яюя сустракаюцца у тэксце аповесщ. 1х адпаведшю на падставе 
транскрыпцый з беларускай мовы — Polatsk, Mahilyow, Loyew, Dubrouna.

Яшчэ адной перакладчыцкай цяжкасцю з’яуляецца праблема передачы 
найменняу жыхароу беларусюх гарадоу рагачовец, палачант, дубровенцы. 
У шшых кантэкстах ix можна было б перадаць спалучэннямГ назвы адпа- 
веднага горада са словам resident або dweller, напрыклад, Rahachow residents. 
Аднак у нашым кантэксце таю адпаведшк будзе неадэкватным: па-першае, ен 
не падыходзщь стылютычна, таму што характэрны для афщыйнага або наву- 
ковага стылю; па-другое, найменш ужываюцца у зваротах, напрыклад, браты 
рагачоуцы, вытце колък хто можа за нас!!! або Бывай, брат Палачант,
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