
лежнасщ. Па-трэцяе, праблема асобасная: духоуны рост аутара, ступень 
спасщжэння Бога. ЛНаратуразнауца Н. Г ардз1енка (2008) л1чыць, што «ду
хоуны верш па сва1м рэлтйным змесце стащь па-за 1мкл1вым1 дробязям1 
рэчаюнасщ». Асабна неабходна вылучыць паэтау, яюя жывуць унутры ду- 
хоунай традыцый. Для ix творчасщ характэрны рэгулярны удзел у лпургй щ 
1мшы (у залежнасщ ад канфесiйнай прыналежнасцi), духоуная практыка 
малiтвы i споведзi.

Рыгор Барадулш -  апошнi, каму у Беларусi надалi званне Народнага 
паэта. За жыццё iM было выдадзена 100 паэтычных зборшкау, крытычных 
артыкулау, эсэ, перакладау. У 2005 г. выйшау зборнiк малгтоунай паэзii 
«Ксты», я к  быу намiнаваны на Нобелеускую прэмда. У прадмове да кнiгi 
ксёндз Ул. Завальнюк пранiкнёна зазначыу: «Кожны чалавек звяртаецца да 
Бога. Адзш у думках, другi словамi мальвы просiць здароуя для дзiцяцi 
альбо па-свойму вядзе размову з Усявышшм. Вельмi вялiкая колькасць 
людзей просщь ласкi Божай у цяжкiя хвшны жыццёвага выпрабавання -  
моляцца хто як умее. Зу^м няверуючага чалавека няма на усёй зямлi, 
а непрактыкуючых, апушчаных, загубленых духоуна -  мноства. Звяртаюцца 
людзi да Бога на роднай мове, бывае, на чужой. На чужой мове моляцца 
мнопя людзi у Беларусi -  так склалася, i людзi невiнаватыя. Г оспад разумее 
i чуе Усix, нават думю. “Ксты” -  кнiга вялiкага беларускага паэта, народнага 
паэта Рыгора Барадулша. Гэта узор духоунай паэзii. Паэт iмкнецца наблiзiцца 
да Усявышняга, паразважаць над пытаннямi вечнага i зямнога. Кожны 
чалавек рана щ позна задумваецца над iмi. Але адказу няма. Бо гэта 
Таямнща». Фшасофсюя пошукi у рэшце рэшт прывялi паэта да рэлiгiйна- 
xрысцiянскix высноу жыцця. У «Кстах» пераасэнсоуваюцца матывы з кнiгi 
Эклезiяста, прытчау Саламонавых i 1ншых тэкстау Старога i Новага Запа- 
ветау. Не дарэмна пачынаецца зборнiк з раздзела «Ружанец». Ружанец -  
своеасаблiвы спосаб малгтвы на вяровiцы або пацерках. А першы верш 
у гэтым раздзеле -  асноуная xрысцiянская малгтва у пераувасабленнi Р. Бара- 
дулiна «Ойча наш»: «Ойча наш, што у нябёсах,//Хай свяцiцца 1мя Твае// 
I у зорах, i у лёсах.//Хай прыйдзе Валадарства Твае,//Як спатоля,..». Мы ба- 
чым, як знешняя традыцыйная форма спалучаецца з унутранай сутнасцю 
(рэфлексiяй пра трансцэндэнтнае), растварыушыся у светауспрыманнi паэта.

Д. А. Букаеу

ЖАНР ЯК ЭЛЕМЕНТ МАСТАЦКАГА ТВОРА ПРЫ ПЕРАКЛАДЗЕ

У сучаснай беларускай паэзи сiстэма жанрау не аказвае моцнага уплыву 
на паэтау, але мноства з ix у сваёй творчасщ звяртаюцца да жанру як формы 
аргашзацьй тэксту лiрычныx творау. Таму паустае пытанне аб магчымасщ 
захавання тых асаблiвасцей i абмежаванняу, якiя накладаюцца на твор, у яго 
перакладах на iншыя мовы.

Паспрабуем паказаць асаблiвасцi перадачы жанравых характарыстык на 
прыкладзе верша Андрэя Хадановiча «Пасьлямова» i яго перакладу на
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нямецкую мову. Гэты верш щкавы у першую чаргу тым, што ён натсаны 
у жанры санета, што прадугледжвае пэуныя патрабаваннi да яго архпэкто- 
шю. Першая i найбольш вщавочная асаблiвасць -  колькасць радкоу i ix 
падзел на строфы. Радкоу у санеце заусёды чатырнаццаць, i яны дзеляца на 
два чатырохрадкоуя i два трохрадкоуя (класпчны iтальянскi санет) альбо тры 
чатырохрадкоуя i адно двухрадкоуе (англiйскi санет). У традыцыйным 
санеце назiраецца чаргаванне мужчынсюх i жаночых рыфм у строфах, пры 
гэтым усе рыфмы павiнны быць дакладнымi. Прасочым, щ выконваюць 
аутар i яго перакладчык Антрэ Бём гэтыя патрабаваннi. Пачнём з першай 
страфы:

Ты занурауся у сене, шбы у Сене, 
з цыганскаю красуняю Кармэн, 
ёй недарэчна дорачы насеньне 
й шчога не жадаючы узамен.

Du bist in die Spreu geschlupft, als ware es die 
Spree,
von der Schonheit Carmens eingefangen,
Du schenktest ihr ganz sinnlos Samen, 
ohne Gegenleistung zu verlangen.

У арыгшале мы назiраем форму рыфмы, характэрную для класiчнага 
санета, якая щзе па схеме ABAB, пры гэтым першы i трэцi радю заканчваюц- 
ца жаночай рыфмай, друп i чацвёрты -  мужчынскай. Усе рыфмы дакладныя. 
У перакладзе мы не назiраем такую ж рыфму. Па-першае, бачна, што рыфму- 
юцца толью друп i чацвёрты радю, а першы i трэцi не заканчваюцца рыфмай. 
Прычынай у гэтым выпадку служыць той факт, што сугучнасць слова сена 
i назва раю Сена у нямецкай мове не можа быць перададзена, бо наталапч- 
ныя лексемы папуппа. па-нямецку як das Heu i die Seine. Перакладчык выра- 
шыу захаваць гэтую гульню слоу i падабрау сугучныя словы у нямецкай 
мове -  die Spreu ‘мяюна’ i die Spree ‘рака Шпрэе’. Але пры гэтым губляецца 
не толью канцавая рыфма, але i карцiна вышак, дзе лiрычны герой «занураец- 
ца у сене». Але i рыфма у другiм i чацвёртым радках таксама не адпавядае 
крытэрыям традыцыйнага санета, бо створана дзякуючы канчаткам нямецюх 
дзеясловау. Таму, нягледзячы на ужыванне рыфмы у першай страфе верша, 
прыходзщца адзначыць, што яна не адпавядае тым жа крытэрыям, што 
i рыфма у арыгшале.

У другой страфе мы таксама назiраем падобную карцшу:

Пара зьб1раць плады, цяжар асеньш Es ist Zeit Fruchte zu ernten, zu wiegen
узважваць, ды марнее твой бязьмен. des Herbstes Schwere, deine Wiege liegt
А ты усё прагнеш боутацца у басэйне unnutz herum.
й мяркуеш, што дагэтуль супэрмэн. Du aber strebst danach, im Schwimmbecken

zu liegen,
dass du ein Superman bist, ist vielleicht ein 
Irrtum.

Як i у першай страфе, тут мы назiраем чаргаванне рыфмы па схеме 
АВАВ. У перакладзе мы бачым рыфму толькi у другiм i чацвёртым радках, 
але пры гэтым рыфму мы можам назiраць толью у тым выпадку, калi пераня- 
сём нацiск у слове Irrtum з першага на апошш склад. Але нават у гэтым



выпадку рыфма не будзе дакладнай, i перанос нащска не з’яуляецца чымсщ 
вщавочным, што стварае пэуныя складанасщ успрыняцця для чытача 
перакладу.

Трэцяя страфа таксама мае даволi значныя адступленнi ад арыгiнальнага 
тэксту:

Ты б мог сягнуць вышэй за трамщы, Du konntest emporschwingen hinaus uber
але у кампутары Сэмiрамiды Samos,
твой сад завiс яшчэ у палеялгг. aber im Computer vom Koloss von Rhodos

sturzt du immer ab und bist entzuckt

Найбольш вщавочнае адрозненне -  у арыпнале мы маем трамщы стара- 
жытнага Егiпта i вавшонсюя сады Семiрамiды, у той час як пераклад малюе 
нам карщну старажытнай Грэцыi -  вострау Самас i Калос Радоскi. Прычынай 
такой змены служыць жаданне захаваць рыфму, бо у нямецкай мове iмя вавь 
лонскай царыцы Семiрамiды тшаца як Semiramis, што не дазваляе стварыць 
рыфму са словам nipaMidu. Тым больш што у нямецкамоуным прасторы вюя- 
чыя сады Семiрамiды нiяк не звязаныя з ёй i называюцца вiсячымi садамi 
Вавшона (Die hangenden Garten von Babylon). Але гэтая змена уносщь шшы 
акцэнт, яна пераносiць нас з карщны фiзiчнага скачка над пiрамiдамi да 
метафарычнага палёту разуму, што таксама падкрэ^ваецца нямецкiм дзея- 
словам abschturzen, яю выкарыстоуваецца у тых жа абставiнах, што i бела- 
рускi дзеяслоу зав^нуцъ, але адсылае нас таксама да палёту 1кара з мiфау 
старажытнай Грэцыi.

Апошняя страфа таксама адрознiваецца ад арыгшала:

Г адуючы жыгучку i дзядоунк, Du zuchtest Disteln und Brennesseln und
чакаеш, покуль зьявщца садоунк, wartest,
я к  нац1сьне «ctrl» -«alt» - «delete». bis endlich der Gartner erscheint im Garten,

dass er auf die Tasten “ctrl”, “alt”, “delete” 
druckt.

Па-першае, на змену дакладнай рыфме першых дзвух радкоу арыгiнала 
прыходзiць недакладная рыфма у нямецкiм перакладзе. Па-другое, трэцiя 
радю трэцяй i чацвёртай страфы рыфмуюцца памiж сабой, i у вышку апошшя 
строфы маюць наступны рыфмiчны малюнак -  ААС ВВС. У перакладзе мы 
таксама бачым таю малнак, але калi у арыпнале рыфмы дакладныя, то 
у перакладзе яны недакладныя, i у апошшх радках рыфма створана дзякуючы 
дзеясловам, што не супярэчыць паэтычнай традцьй, але разглядаецца як 
больш шзю узровень рыфмы.

Нягледзячы на адсутнасць шматлтх жанраых асаблiвасцей у перакла
дзе, мы маем санет, бо найбольш вщавочная i галоуная яго асаблiвасць -  
чатырнаццаць радкоу -  захавана перакладчыкам, i мы можам казаць пра 
адэкватны у жанравым сэнсе пераклад. Астатнiя характарыстыкi санета заха
ваць не удалося, але яны займаюць больш шзкую ступень жанравых патраба- 
ванняу. Перакладчык вырашыу захаваць у першую чаргу змест i толькi по- 
тым таю фармальны аспект твора як рыфма.


