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перакладчыцкі алімп 
без рэдактара
З досведу чытання перакладаў 
з нямецкай мовы на беларускую

Аптымістычных, ухвальных ды памяркоўна-станоўчых 
рэцэнзій на беларускія пераклады апошняга часу напісана 
нямала. На жаль, усё гэта робіцца на кампліментарным уз-

роўні. Даводзіцца чуць нават такое: «Ведаеце, беларускі пераклад 
сп-ні N гучыць лепш, чым арыгінал!». Як быццам задача пераклад-
чыка супернічаць з аўтарам арыгіналу. Спакойныя, прафесійныя 
аналізы, напісаныя для шараговага чытача ці перакладчыка-пачат-
коўца, сустракаюцца рэдка. А пераклады мінулага часу паспелі ўжо 
абрасці патрыятычнымі міфамі: наш пераклад Фаўста — лепшы ў 
Еўропе. Або (з інтэрнэт-форуму): 

Стаю я аднойчы каля беларускага стэнду ў Акадэмкнізе і чую, 
як размаўляюць па-беларуску два юнакі, з выгляду студэнты. «Ку-
ды там расійскаму “Сімпліцысімусу” да беларускага!» — кажа ад-
зін. «То ж бо так! — падхоплівае другі. — Нізкае барока на расей-
скую ўвогуле не перакладаецца...». 

Або яшчэ з нашага інтэрнэт-форуму двухгадовай даўніны пасля 
прэзентацыі перакладаў з польскай паэзіі: 

Нават украінскія пераклады нашмат слабейшыя за на-
шы, — піша актыўны член беларускага ПЭН-цэнтру. — У ра-
сейскіх перакладнікаў адчуваецца звыклая традыцыя ўпры-
гожваць усё што папала сваімі царкоўнаславянізмамі.... 

Пётра Садоўскі — беларускі мовазнавец, палітык і дыпламат. Кандыдат філалагічных 
навук. Аўтар кнігі ўспамінаў «Мой шыбалет» (2008). Апошняя публікацыя ў «ARCHE» — 
рэцэнзія «Пасіянарныя кампіляцыі Анатоля Тараса» (4/2012).
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Канешне, форум — не месца для доўгіх развагаў, але хоць бы ад-
зін аргументаваны прыклад не зашкодзіў бы. Падобную фальклор-
ную аргументацыю можна калі-нікалі чуць нават на зборках літара-
тараў з вуснаў вядомых паважаных калег.

У дзялянку мастацкага перакладу сёння ўступае значная коль-
касць незакамплексаваных маладых людзей, якія пасля пэўнага по-
быту ці стажыроўкі за мяжой бясстрашна рушаць у абложныя абсягі 
як бы ўжо не чужой мовы і тэкстаў. 

Мае нататкі — крытычныя ў вузкім значэнні гэтага слова. Тут 
гаворка не пойдзе пра «падабаецца — не падабаецца», «добра — 
дрэнна». Увазе чытача не будуць прапанаваныя развагі пра поспехі 
ды знаходкі, якія ў нашых перакладчыкаў безумоўна ёсць. Чаму 
так? Таму што ў пэўных дзялянках нашага перакладу (напрыклад, 
у нямецка-беларускім) «смыліць». Тут не да пацераў. Гаворка пойд-
зе толькі пра бясспрэчныя хібы, якія, падобна, становяцца амаль 
нормай нават у нашых прызнаных майстроў перакладу. Гэтыя хібы 
вырастаюць як бы з добрых намераў — як найхутчэй назапасіць до-
свед трансфарамацыі стылістыкі іншых літаратур на беларускую 
глебу. Амаль у рэчышчы традыцыі Максіма Багдановіча. Аднак час-
та колькасць перамагае якасць. Для сябе такія пераклады я ўмоўна 
называю «імклівае перастварэнне».

З прапанаваных прыкладаў вы ўбачыце, што практыка пас-
пешлівага перакладу часта перакрочвае межы эстэтычнага ды сягае 
ў поле этыкі. Мае запісы — рэтраспектыўны разгляд праблемы з 
надзеяй на тое, што пэўныя недасканаласці творцаў старой даты, 
часам схільных да самаўзвышэння, дадуць маладзейшым наступні-
кам імпульс да самапераўзыходжання.

Пайшоў у суніцы, а назбіраў малін...

Беларускія перакладныя тэксты я пачаў чытаць з чыста прак-
тычных меркаванняў, калі на пачатку 80-х гадоў, цяпер ужо мінула-
га стагоддзя, чытаў лекцыі па культуры мовы на курсах падвышэн-
ня кваліфікацыі журналістам Дзяржтэлерадыё (пры Генадзю Бу-
раўкіну) і студэнтам журфака БДУ. У перакладных празаічных і 
паэтычных (у іх асабліва!) беларускіх тэкстах я шукаў адметныя 
марфалагічныя ды сінтаксічныя «фігуры» і словы, якіх не было ў 
слоўніках або яны мелі там нізкастылёвыя паметы «абл.», «разм.»�. 
Так беларускія перакладчыкі ашчадна, з павагай да роднага слова 

� Гл. пра гэта падрабязней : Садоўскі П. Час одуму (рэцэнзія на ТСБМ) // Полымя. 
�986. № 5. С. �68—�82. 
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запаўнялі прагалы нашай паэтычнай стылістыкі, калі ў замежным 
празаічным ці паэтычным арыгінале выкарыстоўваўся стыль, не-
дастаткова распрацаваны ў нашай мове. (Слова «паэтыка» я тут 
ужываю ў шырокім сэнсе слова.)

Разам з радаснымі адкрыццямі я тады ўпершыню сутыкнуўся з 
негатыўнымі з’явамі канцэпцыі «перастварэння», што панавала ў 
тыя гады ў нашым перакладзе. У паэзіі — пераклад толькі «па ма-
тывах», без указання на тое (часам проста пры неразуменні арыгі-
налу), «кангеніяльнае» наследаванне расійскім перакладчыкам (су-
падзенне адсутных у арыгінале метафар, паўтарэнне пропускаў і 
«дапісак», паўтарэнне памылак расійскіх перакладчыкаў, спісванне 
каментароў), культурна-гістарычныя аберацыі пры «патрыятыч-
ным» дамысліванні адносна арыгіналу (т. зв. інклюзіўны семантыч-
ны прынцып) і да т. п. Свае ўражанні ад выпадковых «адкрыццяў» 
я выклаў тады ў нататках «Культурна-моўныя пытанні беларускага 
перакладу»2. Потым у нарысе «Ад малой Радзімы да вялікай»� я раз-
глядаў гэтую праблему, аналізуючы канкрэтныя прыклады абгрун-
таванага ўжывання «нізкастылёвых» лексічных адзінак у мастац-
кай прозе, вершах, тэатральных пастаноўках і таксама ў перакла-
дах. 

разуменне чужога тэксту — Пра што і што?

У параўнанні з савецкім часам цяпер у Беларусі паболела асобаў, 
якія свабодна валодаюць чужымі мовамі, — часцей, праўда, толькі 
на гутарковым узроўні. Глыбокімі «фонавымі» краязнаўчымі ведамі 
пакуль валодае недастатковая колькасць перакладчыкаў. Аднак уз-
нікла яшчэ іншая праблема: з вядомых прычынаў цяперашнія 30—
40-гадовыя энтузіясты-перакладчыкі авалодваюць беларускай мо-
вай інтуітыўна, бессістэмна, бо робяць гэта часцей за ўсё самастой-
на і ва ўмовах ліберальнага стылёвага хаосу, які сілкуецца інтэрнэтам 
ды іншымі беларускамоўнымі праектамі без сур’ёзнай рэдактуры. 
Таму не дзіўна, што ў нас могуць узнікаць публічныя дыскусіі кш-
талту спрэчак пра тое, што важней для перакладчыка: ведаць добра 

2 Садоўскі П. Культурна-моўныя пытанні беларускага перакладу // Полымя. �98�. 
№ 7. С. �78—�98. У нататках аналізаваліся фрагменты перакладу «Фаўста», 
«Песні пра зубра», �30-га санета Шэкспіра («My mistress’ eyes are nothing like the 
sun...»), апалінэраўскага «L’Adieu du cavalier», з Элюара — «Si je vous dis que le 
soleil...», Ю. Брэзана «Christa». 

3 Садоўскі П. Ад малой радзімы да вялікай // Вобраз-83: літаратурна-крытычныя 
артыкулы. Мінск, �983. С. �70—�94.



перакладчыцкі алімп беЗ рэдактара

 arche  3  2016             11

родную ці замежную мову? Спрачацца пра такое — проста абсурд. 
Добра ведаць трэба абедзьве мовы. Ёсць нейкая мінімальная мяжа 
валодання мовай, па-за якой чалавек не мае маральнага права сад-
зіцца за пераклад. 

У нашым жа выпадку аматарскіх перакладаў часта ўжо не выпа-
дае гаварыць пра «звышфразавае адзінства» або пра пераклад «з 
стылю на стыль». Тут ўжо трэба сачыць, каб не памыліцца, пра што 
гаворка. А тады ўжо думаць, як звязаць абзацы, як захаваць «скраз-
ныя» метафары, як патрапіць на адэкватны стылёвы наратыў «ад 
аўтара», няўласна аўтарскі стыль, мову персанажаў... 

У апошнія гады, калі нашым самастойным перакладчыкам уда-
валася ўпісвацца ў міжнародныя праекты, з’явілася нечакана шмат 
беларускамоўных тэкстаў, перакладзеных нават з самых раней мала 
папулярных моў: фінскай, шведскай, ісландскай, старафранцузскай 
і да т. п., не гаворачы ўжо пра польскую, французскую, англійскую 
ды нямецкую. 

Мяне насцярожвае, што ў выхадных звестках перакладных тво-
раў і сёння ў абсалютнай большасці значацца рэдактары, якія не ва-
лодаюць адпаведнай замежнай мовай. Вось нядаўна тэлефануе мне 
знаёмы перакладчык: пераклаў тое й тое з нарвежскай і шведскай... 
Пытаюся: ці чытаў хто-небудзь твой пераклад, хто ведае гэтыя мо-
вы? Не, кажа мой знаёмы...

Яшчэ з савецкага часу я маю даволі негатыўны досвед супра-
цоўніцтва з дзяржаўнымі рэдакцыямі, дзе рыхтаваліся да друку пе-
ракладныя творы. Адпаведныя супрацоўнікі тады добра маглі раз-
маўляць і пісаць па-беларуску, але ў лепшым выпадку толькі павяр-
хоўна разумелі, пра што пісаў замежны аўтар. Галоўнае было: каб 
гэта добра гучала па-беларуску. Надоўга мне запомнілася мая мар-
ная «егіпецкая праца», калі я па асабістай замове Рыгора Барадулі-
на рэдагаваў для «Мастацкай літаратуры» пераклад Васіля Сёмухі 
«Санеты Арфею» Райнера Марыі Рыльке з нямецкай мовы. Тры 
летнія месяцы абложнай працы, �03 старонкі машынапісу добра-
зычлівых заўваг, шмат уласных варыянтаў-прапаноў без карэннай 
ломкі перакладчыцкай «канфігурацыі»... Пры ўсёй павазе да перак-
ладчыцкага натхнення і фантазіі, як рэцэнзент я імкнуўся сям-там 
усё ж не даць беларускаму аўтару зайсці ў тупік супярэчнасцяў з 
арыгіналам. Не атрымалася. Перакладчык адпрэчыў усе заўвагі: 
дробнае шкалярства, рэцэнзент не разумее, што такое паэтычны пе-
раклад!.. Рыгор Іванавіч рэзюмаваў так: аўтарскае бачанне, аўтарс-
кая воля, аўтарскае права. Я ж настойваў на тым, што паколькі ў бе-
ларускім тэксце няма пазнакі «паводле Рыльке», то перакладчык 
мусіць абмяжоўваць сваю фантазію ў рамках, зададзеных арыгіна-
лам. 
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Ці змянілася што за 30 гадоў, з таго часу, калі я ўважліва чытаў 
беларускія пераклады? Як развівалася стылістыка пісьмовага мас-
тацкага слова? Што ўяўляе сабою «перастварэнне» апошніх �0—
�5 гадоў? Радасна чуць пра майстар-класы, прэзентацыі, шорт-ліс-
ты, прэміі...

За апошнія два гады я перагледзеў перш за ўсё каля дзясятка тэк-
стаў, створаных прызнаным перакладчыкам-германістам Васілём 
Сёмухам, і пераклад рамана «Більярд а палове на дзясятую» Генры-
ха Бёля, зроблены Лявонам Баршчэўскім. Зацікаўленне беларускай 
мовай новага пакалення перакладчыкаў дало нагоду ўважліва пра-
чытаць пераклад Ірынай Герасімовіч рамана Міхаэля Кумпфмюлера 
«Хараство жыцця». Даводзілася чытаць пераклады Уладзіміра Пап-
ковіча, Алеся Арашонка, Альгерда Бахарэвіча ды некаторых іншых. 
Па магчымасьці я сачыў і за публічнымі дыскусіямі пра наш перак-
лад, што асвятляліся ў друкаваных выданнях ды інтэрнэце. 

Агулам мною былі перагледжаны нямецкія арыгіналы, беларускія 
і пры неабходнасці расійскія тэксты перакладаў (некаторыя даволі 
ўважліва, іншыя — «па дыяганалі») наступных твораў: Ганс Якаб 
Крыстофель фон Грымэльсгаўзэн: «Авантурнік Сімпліцысімус»; То-
мас Ман: «Доктар Фаўстус»; Герман Гесэ: «Стэпавы воўк»; Густаў 
Майрынк: «Голэм»; Эрнст Тэадор Амадэй Гофман: «Дон Жуан»; Фры-
дрых Дзюрэнмат: «Аварыя»; «Юстыцыя»; Г. Майрынк: «Белы даміні-
канец»; Патрык Зюскінд: «Басэтля»; Генрых Бёль: «Більярд а палове 
дзясятай»; Міхаэль Кумпфмюлер: «Хараство жыцця»; Моніка Марон: 
«Вуліца Ціхая, шэсць»; Танкрэд Дорст: «Гер Паўль». 

У сувязі з тым, што матэрыял для артыкула назапашваўся на 
працягу доўгага часу, некаторыя тэксты чыталіся з друкаваных вы-
данняў, а некаторыя — з інтэрнэту. Для тых твораў, што чыталіся ў 
інтэрнэт-версіі, нумары старонак пры цытатах з іх не пазначаюцца. 
Прыклады з раману М. Марон «Вуліца Ціхая, шэсць» даюцца па-
водле першага беларускага выдання. Ніжэй падаецца дакладная 
бібліяграфія ўсіх прааналізаваных у дадзеным тэксце выданняў:
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• Dürrenmatt, Friedrich. Die Panne // Dürrenmatt, Friedrich. 
Der Hund. Der Tunnel. Die Panne. (E-Books Deutsch); Дзюрэнмат, 
Фрыдрых. Юстыцыя: Раман / Пераклад зь нямецкай Васіля Сё-
мухі. Менск: VivaFutura, 2009. 276 с. (у тэксце цытуецца павод-
ле інтэрнэт-версіі, змешчанай на сайце kamunikat.org).

• Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus. Don Juan. (E-Books 
Deutsch).



пётра садоўскі

14             arche  3  2016

• Meyrink, Gustav. Der Golem. Bremen: Carl Schünemann 
Verlag, 1915. (eBook- Bibliothek 2007).

• Süskind, Patrick. Der Kontrabass (E-Books Deutsch).

Чытаючы па-беларуску згаданыя творы, я зрабіў для сябе яшчэ 
адно новае «адкрыццё». З той прычыны, што большасць беларус-
кіх — асабліва празаічных — перакладаў рабілася, калі на кніжным 
рынку і ў бібліятэках ужо былі расійскія пераклады, іх проста мала 
хто ўважліва чытаў. У тым ліку — як гэта ні дзіўна! — і рэдактары. 
Нікому не прыходзіла ў галаву, чытаючы беларускі тэкст і маючы 
побач расійскі, што ў беларускім можа схавацца нейкая бяссэнсіца. 
Калі ж расійскага (ці польскага або ўкраінскага) перакладу яшчэ не 
было, выдавецкі рэдактар проста праглядаў беларускі тэкст на «чы-
тэльнасць» і граматычную карэктнасць, не звяртаючы ўвагу на 
прычынна-выніковыя сувязі, якія вымалёўваліся з агульнага кан-
тэксту. Рыхтуючы фактуру для гэтых нататак, я склаў для сябе такі 
парадак: чытаю беларускі пераклад да таго моманту, пакуль не на-
ткнуся на незразумелае паводле сэнсу месца. Тады знаходжу гэтае 
месца ў нямецкім арыгінале. Пры падазрэнні на ўплыў расійскага 
перакладу гляджу і там адпаведнае месца. Зроблены абзац.

Далей будуць пададзеныя найбольш кур’ёзныя выпадкі. Іх мож-
на нават класіфікаваць. Найбольш распаўсюджаныя — нежаданне 
глядзець у слоўнік. (Або, магчыма, перакладчык не меў у сваёй кніж-
най гаспадарцы сучаснага тлумачальнага аднамоўнага нямецкага 
слоўніка).  

Пераклад наўздагад  
(як бы Па знаёмых словах)

Чытаем у беларускім перакладзе «Вуліца Ціхая, шэсць» Монікі 
Марон. (Расійскага перакладу я не знайшоў). Гляджу пачатак, сярэд-
зіну. На с. 62 «спатыкаюся»: 

Я піла зь імі шнапс і піва замест віна, я высьціпвалася, уме-
шваючыся ў іхнія размовы пра паэзію «загазаванай» гала-
вы і сродкі драўлянай абароны, паказвала сябе бяз памяці 
цікаўнай, прагнаю найперш да ведаў… 

Не разумею сэнсу. Пра што гэта можа быць: пра хворую галаву з 
пахмелля і пра бойку драўлянымі бітамі? Чытаю нямецкі арыгінал: 

Ich trank mit ihnen Schnaps und Bier statt Wein, biederte mich 
an, indem ich mich in ihre Gespräche über 
Vergaserkopfdichtungen und Holzschutzmittel einmischte, 
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zeigte mich leidennschaftlich interessiert, vor allem wissbegierig… 
(с. 74)

Пра што гаворка ў арыгінале? Гераіня хоча спадабацца мужчын-
скай кампаніі, п’е з мужчынамі шнапс, піва, не зусім дарэчы ўмеш-
ваецца ў іх гутарку пра герметызацыю (ушчыльненне) галоўкі кар-
бюратара ды сродкі кансервацыі драўніны. Што тут каментаваць?

Майрынк («Белы дамініканец»): 
…смерць вылечыла яго яшчэ ў тую самую хвіліну. Ад ля-

манту натоўпу конь, які вёз катафалк, спалохаўся, панёс па 
рыначным пляцы, скінуў калеку на зямлю, і ў коле палама-
лася вось. (с. 294)

На чым спатыкаюся? Як можа смерць некага вылечыць? У ня-
мецкім арыгінале: 

...der Tod hat ihn noch in derselben Stunde ereilt. Zufolge des 
Geschreies der Menge wurde ein Wagenpferd scheu, raste über den 
Marktplatz, warf den Krüppel zu Boden, und das Rad zerbrach 
ihm die Wirbelsäule.
Перакладчык пераблытаў ereilen з heilen, Wirbelsäule (хрыбет) зра-

зумеў як «вось у коле». Сэнс арыгіналу: Ён памёр на месцы (Яго тут 
жа напаткала смерць)... Кола пераламала калеку хрыбет. Ці ж цяжка 
было заглянуць у слоўнік ды спраўдзіць, што такое «вірбэльзойле»? 

Зюскінд («Басэтля»): 
Зрэшты, ён забіў сваю жонку, гэты Вагнер. Першую, вядо-

ма. Другую не. Другую яўна не. А першую забіў. Такі вось не-
сімпатычны чалавек. (с. �58)

Што ж рабіў кампазітар Вагнер з сваімі жонкамі? Арыгінал: 

Er hat übrigens auch seine Frau geschlagen, der Wagner. Die 
erste natürlich. Die zweite nicht. Die bestimmt nicht. Aber die erste 
hat er geschlagen. Überhaupt ein unangenehmer Mensch. (с. �42)

Як бачыце, Вагнер нікога не забіваў. Праўда, першую жонку ча-
сам біў. Другую — не. Перакладчык думае, што schlagen абазначае 
«забіваць». Ёсць слова «забіваць» з гэтым коранем, але яно выгля-
дае інакш: totschlagen. Ці думае перакладчык пра сэнс? Вагнера та-
ды ж павінны былі б адправіць на катаргу. 

Там жа: 
«Вядома, і ў той час пісалі музыку. Гэта ж абсалютна яс-

на. Музыка так проста не канчаецца! Наш Карл Бём, на-
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прыклад, ён таксама апынуўся ў кругаверці крывавых 
падзей. (с. �67)

Далей ні слова пра крывавыя падзеі! Спатыкаюся... У арыгінале: 

Natürlich wurde damals auch Musik gemacht. Das ist doch 
klar! Die Musik hört doch nicht einfach auf! Unser Karl Böhm zum 
Beispiel, der stand doch damals in der Blüte seiner Jahre. 
(с. �42)

«Кроў» прымроілася перакладчыку, бо ён зблытаў Blüte (росквіт, 
квецень) з Blut (кроў). Сэнс: Карл Бём быў тады ў росквіце свайго 
таленту. 

Марон («Вуліца Ціхая, шэсць»): 
...ён хацеў, каб... згадку пра фазу летняй сухмені прымалі 

за жарт, які датычыўся заключнага этапу ў працы кнайпы, 
«абумоўленага лістотай», сонца было на зыходзе бука-
вай заслоны. (с. 54) 

Што ж гэта за летняя сухмень і што такое лістота? Адкуль узялася 
нейкая букавая заслона? Кантэкст такі: ужо нападпітку адзін са ста-
лых наведвальнікаў кавярні жартаўліва вітае сяброўку: рад цябе ба-
чыць пасля «сухога перапынку» (Trockenpause) (с. 64 нямецкага вы-
дання). Кавярня якраз у той дзень першы раз адчынілася пасля таго, 
як пэўны час была зачынена. Непрацоўны час — Urlaub. Ёсць слова, 
падобнае па гучанні на гэты «урляўб» — Laub. І яно значыць — лісто-
та. Вось і запрацавала фантазія перакладчыка... Але ж сэнсу няма.

У гэтай жа кнізе (с. 42): «Адразу пад самай паверхняй сну я пра-
бівалася праз свае альпійскія мроі...». Да гэтага лірычная гераіня 
нічога пра Альпы не ўзгадвала. Выдзеленае словалучэнне — вынік 
перакладу складанага слова Alpträume (мн. лік ад Alptraum), што 
значыць «кашмарны сон». 

Падобныя прыклады можна доўжыць. Можна асобна выдзеліць 
групу памылак, дзе перакладчык не валодае так званымі фонавымі 
ведамі. 

блытаніна ў рэаліях эПохі,  
Побытавых дэталях, культурнай гісторыі

Бёль. («Більярд а палове дзясятай»):
Бен Вакс больш за ўсё любіў копію галавы Антонія, што 

стаяла ў ягоным пакоі сярод фікусаў …; ён лашчыў гэтую га-
лаву… (с. 43)
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У арыгінале: 

…dieser Ben Wachs liebte vor allem eine Nachbildung des 
Antinouskopfes, die er zu Hause zwischen Gummibäumen … zu 
kosen pflegte... (с. 45)

Antinous перадаецца як Антоній. Як можна гладзіць галаву 
Св. Антонія? Ва ўсіх выявах ён даецца ў сярэднявечным галаўным 
уборы духоўнай асобы. Тут блытаніна. Рэч у тым, што гэты Бен Вакс 
гладзіць галаву... Антыноя. Антыной — грэцкі юнак, фаварыт і за-
ўсёдны спадарожнік рымскага імператара Адрыяна. (Копіі ягонай га-
лавы і бюста звычайна лепяць або малююць студэнты-пачаткоўцы 
мастацкіх вучэльняў.) Да таго ж кантэкст арыгіналу падказвае слуш-
ны пераклад: Бен Вакс — выкладчык фізкультуры ў гімназіі, мае сан-
тыменты да маладзенькіх прыгожых хлопчыкаў і пяшчотна гладзіць 
гіпсавую галоўку прыгажуна Антыноя, як бы сціраючы з яе пыл. 

Там жа: 
…дзе збіраюцца грошы на заручыны каляжанкі, на адпя-

ванне нябожчыка ў сваёй кватэры або на кніжку пра ка-
ханне… (с. 8)

...wo für die Verlobung einer Kollegin Geld gesammelt wurde, 
Geld für einen Haussegen oder ein Buch über die Liebe… (с. 6)

Ні пра якога нябожчыка ў арыгінале гаворкі няма. Узгадваецца 
стары нямецкі звычай, які дайшоў і да нашых дзён. Сёння сябры (або 
сваякі) могуць з рознай нагоды (дзень народзінаў, заручыны, нава-
селле) падарыць блізкаму чалавеку нешта накшталт старасвецкага 
абярэга, які вешаецца каля галоўнага ўваходу ў прыватны дом (калі-
нікалі ў будынак сямейнай фірмы). Гэта — прыгожа аздобленая рам-
ка, вянок з тэкстам у сярэдзіне, літаграфія з кароткай крылатай фра-
зай (часта з Бібліі), якая павінна прыносіць шчасце. Надпісы часта 
рыфмаваныя, сёння могуць ўспрымацца як «саладжава-мяшчанскія»: 
«Tritt ein, bring Glück herein» («Заходзь, нясі ў дом шчасце»). Калі ў 
якім доме няма шчасця ды ладу, немцы кажуць: у іх Haussegen вісіць 
крыва. Як бачым, слова Haussegen стала нават стрыжнявой часткай 
фразеалагізму. Значыць, яно не такое ўжо рэдкае ў мове. Пераклад-
чык мог бы і ў добры слоўнік глянуць, калі не ведаў гэтую рэалію. 

Там жа: 
Праз запыленыя шыбы дома на другім баку — Модэстгасэ, 

8 — яна бачыла вялікія і шумныя друкарскія машыны, якія 
нястомна друкавалі на белай паперы дакументы для будоў-
ляў. (с. 8)
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Арыгінал:

Drüben im Haus Modestgasse 8 konnte sie hinter staubigen 
Fenstern die stampfenden Druckereimaschinen sehen, die 
unermüdlich Erbauliches auf weißes Papier druckten. (с. �) 

Як «звышфразавае», ключавое слова сустракаецца ў тэксце яшчэ 
на чатырох старонках.

Сказ перакладзены без уліку фонавага/часавага кантэксту па-
дзей, ігнаруецца (ці проста не заўважаецца), што сказ пра «шумныя 
друкарскія машыны, якія нястомна друкуюць на белай паперы» 
нешта такое (Erbauliches), сустракаецца (гучыць!) у рамане, як ма-
тыў, як пабочная мелодыя, як контрапункт у музычным творы. Аў-
тар узгадвае друкарню з «нястомнымі шумнымі станкамі» побач 
з лаўкай мясніка кожны раз, калі ідуць успаміны пра розныя гады: 
перад Першай сусветнай вайной, у 30-я гады, з �94� па �945 і ў 
�958 г. Паўз друкарню ходзяць, бачаць яе праз вакно сваёй канторы 
тры пакаленні архітэктараў адной сям’і. 

«Дакументы для будоўляў» нарадзіліся, відавочна, ў перакладчыка 
з слова Erbauliches. Слова «erbauen» мае значэнне «пабудаваць». Ад-
нак: а) Любое складанае слова, звязанае з будоўляй, будзе мець у нямец-
кай мове пачатак з Bau- : Bauarbeit (будоўля), Bauarbeiter (будаўнік), 
Baukosten (кошт будаўнічых работ), Bauplan (план будаўніцтва) і г. д.; 
б) erbaulich вызначаецца ў нямецкіх тлумачальных слоўніках як якас-
ць, якая «спрыяе духоўнаму ўздыму, натхняе, схіляе да роздуму, высо-
кіх учынкаў» (прамова, казань, песня, масавае мерапрыемства, патры-
ятычныя міфы і г. д.). У дэманічна-патрыятычныя �930-я гады ўзнёс-
лымі «ключавымі словамі» для бюргераў у біскупстве Св. Антонія былі 
«Вахта на Рэйне», Барбароса, Гіндэнбург... Манахі, што з духоўным уз-
дымам спявалі ў цёмным храме пры свечках увечары і на ўзыходзе сон-
ца «Рараты» («Rorate caeli...»)�, у час, калі ўсе «прымалі прычасце буй-
валу», ноччу каля рытуальнага кастра тыя ж манахі рытмічна вывод-
зілі «Дрыжаць гнілыя косці» («Es zittern die morschen Knochen»)5... 
Адметна, што дзверы друкарні зачыніліся, і сціхлі станкі (тады ж зня-
лі свінню з пяльцаў і ўцягнулі ў рэзню), калі збеглая з вар’ятні правед-
ніца стрэліла ў мінулае, — у нуварыша з нацысцкім мінулым. 

Станкі, пэўна, друкавалі тыя выхаваўчыя ўзнёсла-натхняльныя 
тэксты...

� «Rorate caeli desuper et nubes pluant justum...» («Спусціце, нябёсы, расу...») — 
літургія са свечкамі ў неасветленым каталіцкім храме падчас адвэнту.

5 Адзін з нацысцкіх маршаў. Тэкст напісаны яшчэ да прыходу Гітлера да ўлады 
�8-гадовым каталіцкім актывістам Гансам Баўманам для каталіцкай моладзі. 
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Там жа: 
«сіроты і пацыенты бальнічных прыёмных пакояў» (с. �22). 

Выдзеленае словазлучэнне не мае сэнсу. Арыгінальнае 
«Kassenpatient» абазначае «пацыент, які мае афіцыйную ме-
дыцынскую страхоўку».

Там жа:
… я падняў угору аловак і гучна вымавіў усе па чарзе пунк-

ты майго заказу…: — Кубак кавы, але, калі ласка, не менш як 
тры філіжанкі, … апельсінавы мармелад. (с. 83) 
У арыгінале: 

Ein Kännchen Kaffee, aber mit drei Tassen Kaffee», … 
Orangenmarmelade. (с. 90)

Што гэта за такі кубак кавы памерам не менш як тры філіжанкі? 
З кубка, пэўна, п’юць гарбату. Філіжанка — невялічкі кубачак для 
кавы. «Kännchen Kaffee» можна было б назваць па-беларуску «імб-
рык». Тады б «Ein Kännchen Kaffee, aber mit drei Tassen Kaffee» 
можна было б перадаць так: «Калі ласка, адзін імбрык кавы на тры 
філіжанкі!». Звычайна ў нямецкіх месцах грамадскага харчавання, 
каб кава не астывала (калі заказваюць больш як адну), яна падаец-
ца ў «каначках», — пузаценькіх сасудзіках, з носікам, ручкай-вуш-
кам і спрунжыністым вечкам. 

Там жа: 
Хлопец з бледным тварам стаяў на варце каля дзвярэй, аба-

пёршыся аб лакіравана-белую фрамугу: рукі, закладзеныя за 
спіну, нага — за нагу… (с. 40)

Der blasse Junge bewachte die Tür, lehnte gegen das weißlackierte 
Holz, die Hände auf dem Rücken, die Beine gekreuzt… (с. 4�)

Цяжка, стоячы на падлозе, абаперціся аб фрамугу. Яна знаход-
зіцца занадта высока — ці зверху вакна, ці як зашклёная частка ар-
кі над дзвярыма. 

Там жа: 
…я разгарнуў свой нататнік, перачытаў — які ўжо раз? — га-

зетную выразку, наклееную на франтыспісе вокладкі… (с. 82)

ich öffnete meinen Zeichenblock, las — zum wievielten Mal? — 
den Zeitiungsausschnitt, den ich auf die Innenseite des Deckels 
geklebt hatte… (с. 88)
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Франтыспіс можа быць толькі ў кнізе, але не ў нататніку, ды і 
лепш было б сказаць «блакнот для эскізаў», бо дзейная асоба — ар-
хітэктар.

Там жа: 
— Пакой на дзве асобы з ваннаю, бутэлька шампанскага ў 

нумар. Цыгарэты. Снеданне а палове адзінаццатай. Усё як 
найлепш. Прашу, пане, падпішыце тут... не, вось тут... 
(с. 36)

— Doppelzimmer mit Bad, eine Flasche Sekt aufs Zimmer, 
Zigaretten. Frühstück um halb elf. Sehr wohl. Bitte hier 
unterschreiben, der Herr, nein, hier… (с. 36)

Перакладчык не разумее размоўны «паслужлівы» штамп «Sehr 
wohl!». Тут аўтар ужывае «ажыўленую» стылістыку: спачатку гучы-
ць заказ кліента, потым дзяжурны адміністратар вымаўляе гэтыя 
словы, якія значаць прыблізна: будзе зроблена, як Вы пажадалі! 

Там жа: 
…Шрэлаў бацька з ручніком пад пахаю прайшоў у глыб 

двара, у шынок для грузчыкаў… (с. 58)

Schrellas Vater, mit dem Handtuch über dem Unterarm, kam 
nach hinten ins Treidlerhaus… (с. 6�).

Як нёс ручнік Шрэлаў бацька — не ўсё роўна, ён быў кельнер… 
Кельнеры носяць ручнік на руцэ. Unterarm — не тое, што unter dem 
Arm. Да таго ж «трайдлеры» — гэта не зусім грузчыкі. Гэта людзі, 
якія працуюць на партовых тральшчыках. 

Там жа: 

…а што я скажу Ёзэфу, калі ён з маладым запалам будзе 
апавядаць мне пра ход работ на будаўніцтве абацтва Свято-
га Антонія; інаўгурацыя адбудзецца ў канцы кастрычніка; 
манахі хацелі б адпраўляць набажэнствы да перадкаляднага 
паста ўжо ў новым касцёле. (с. �03) 

…und was werde ich Joseph sagen, wenn er mit jugendlichem 
Eifer vom Fortschritt der Bauarbeiten in Sankt Anton berichtet; 
Richtfest Ende Oktober; die Mönche wollen die Adventsliturgie 
schon in der neuen Kirche singen. (с. ���)

Тут трэба было б перакласці апісальна: урачыстасць, прымерка-
ваная да дня заканчэння будоўлі. Інаўгурацыяй звычайна называ-
юць урачысты акт узвядзення на пасаду высокай асобы. Калі 
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набраць у нямецкім сеціве слова Richtfest, то можна паглядзець, як 
гэты стары звычай адрадзіўся сёння. Святочны вянок вешаецца на 
«каньку», калі на каркасе стаяць кроквы, пакладзены латы, але да-
ху яшчэ няма: каб з неба ў дом спусціліся добрыя духі. 

Там жа: 
Ці я правільна пачуў? Ты хочаш размаўляць з метрдатэлем?... 

Да метрдатэля, калі ласка, налева па калідоры… (с. 34)

Hab ich recht gehört? Du willst den Geschäftsführer 
sprechen?...Zum Geschäftsführer bitte links herum… (с. 35)

Метрдатэля трэба шукаць у вялікай зале рэстарана. «Гэшэфц-
фюрэр» — тут асоба, юрыдычна ўпаўнаважаная весці фінансавыя і 
арганізацыйныя справы рэстарана. Тое, што мы сёння называем 
кіраўнік справамі. 

Там жа: 
«салоны Новага і Старога свету» — «die Salons der Neu- 

uns Altreichen». (с. �3�) 

Пад Старым светам гістарычна разумеюць Еўропу (і раней, чым 
Амерыку, адкрытыя Афрыку і Азію). Новы свет — Амерыка. Там жа 
гутарка ідзе пра нуварышаў (новых багатых), якія выстаўляюць на-
паказ сваё багацце (часта здабытае дзякуючы хістанню кан’юнктуры): 
аўтамабілі, заводы, акцыі, дарагое адзенне і г. д. «Старыя багацеі» — 
высокамаёмасныя «ціхія» грамадзяне, якія ўспадкавалі сваё багац-
це, што было здабыта на працягу некалькіх пакаленняў. Яны звы-
чайна кансерватары, бацькі таго старога, яшчэ «рэйнскага» капі-
талізму. 

Там жа: 
Velourvorhänge — велюравыя фіранкі (с. 40). Велюр занадта цяж-

кі для фіранак. З нямецка-беларускага слоўніка (М. Кур’янка), рэ-
дактарам якога быў таксама і аўтар перакладу, можна было б узяць 
слова «заслона» ці «штора».

Там жа: 
…пры мне была жалезная порцыя майго смеху, якую я ска-

рыстоўваў вельмі ашчадна. (с. ��5)

…ich hatte als eiserne Ration mein Lachen mit, von dem ich 
nur sparsam kostete. (с. �25)

Eiserne Ration — аўтарскі фразеалагізм-метафара з вайсковага 
лексікону: недатыкальны запас правіянту.
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Марон («Вуліца Ціхая, шэсць»). 
Чытаем у перакладзе сінтаксічна даволі заблытаны сказ: 

Тады, перад гістарычным жніўнем 1961, яму, перш, чым 
увайсці ва ўніверсітэт, ён зірнуў на ліпы, часта была ўява, 
быццам ён бачыць, як патокі жыццядайнага соку маладой 
рэспублікі чырвона-пульсіўна выліваюцца з Брандэнбургскай 
брамы проста на прагныя драпежныя целы ворага... (с. 90).

Чаму герой глядзіць на нейкія ліпы? На якія целы ліюцца сокі 
маладой рэспублікі? Арыгінал: 

Damals, sagte Beerebnaum, vor dem historischen August 61, 
habe er, wenn er morgens beim Betreten der Universität die Linden 
hinunterblickte, oft die Vision gehabt, ströme des Lebensaftes der 
jungen Republik, rot und pulsierend, durch das Brandenburger 
Tor geradewegs in den gierigen Körper des Feindes fließen zu sehen 
(с. �07—�08).

Тут трэба ведаць: а) тапаніміку Берліна: герой глядзіць з прысту-
пак універсітэта ў бок Брандэнбурскай брамы (таму — hinunter); 
б) у гутарковай мове берлінцы часта называюць сваю галоўную вулі-
цу коратка — Linden, а не Унтэр дэн Ліндэн (die Linde — ліпа); 
в) адна з прычын пабудовы Берлінскага мура (акрамя ідэалагіч-
най) — эканамічнае абяскроўліванне Усходняга Берліна праз вываз 
сацыяльна датаваных тавараў і ўцечку кваліфікаваных кадраў. Ге-
рой метафарычна ўзгадвае, як да гістарычнага жніўня �96� года 
(калі быў збудаваны Берлінскі мур; пра гэта ў тэксце не гаворыцца), 
ён, уваходзячы ва ўніверсітэт, часта глядзеў на Унтэр дэн Ліндэн 
(гутаркова проста Linden), і яму ўяўлялася, што жыццёвыя сокі ма-
ладой рэспублікі, чырвоныя, як кроў, пульсуюць праз Брандэнбурс-
кую браму наўпрост ў прагнае чэрава ворага.

Там жа: 
Вось гераіня рамана, аглядаючы з сябрамі могілкі з капліцай, уз-

гадвае сваё дзяцінства і вельмі вядомую з часоў ГДР гульню-кара-
год з дзіцячага саду, якая пачынаецца словамі: «Ziehe durch, ziehe 
durch, durch die goldene Brücke...». Мастацкая фантазія гераіні ства-
рае ў сваім уяўленні сюррэалістычны відзеж: яна з сябрамі ідзе праз 
могілкі, як бы «ручайком» праз арку, утвораную сухімі голымі галі-
намі дрэваў, што нагадваюць узнятыя ўгору рукі шкілетаў... (арыгі-
нал, c. �89). Тут перакладчыку можна было проста даслоўна перак-
ласці пачатковы радок. Але ж ён вырашыў «палепшыць» арыгінал і 
прыдумаў рыфму (у арыгінале нічога не рыфмуецца): «Праскоч, 
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прахвост, праз залаценькі мост....». Не трэба быць спецыялістам 
у дашкольнай педагогіцы, каб зразумець, што гэта нейкая бязглузд-
зіца. У дзіцячых спеўніках (або цяпер у інтэрнэце нават у відэа) лёг-
ка знайсці працяг карагоднай песенькі «Залаты мост»: 

Прайдзі-прайдзі праз залаты масток, ён зламаўся... Мы за-
раз яго залатаем каменьчыкамі, срэбнымі ды залатымі ні-
тачкамі...

Дзюрэнмат («Юстыцыя»):
«Ягоным партнёрам па гольфу быў вясковы паліцэйскі». Вы-

рваны з кантэксту сказ як бы мае сэнс. Але, калі сачыць за падзеямі 
і дзейнымі асобамі, хочацца звярнуцца да арыгіналу. Рэч у тым, што 
гэты «ён» — магнат, мільянер, член пэўных камісій ЮНЕСКО і 
да т. п. Занадта ж просты партнёр для такой асобы — вясковы 
паліцэйскі! У арыгінале знаходзім: Caddie. «Кэдзі» — знаёмая з тэні-
су і гольфа фігура — хлопчык, які падносіць гульцам мячыкі ды ін-
шыя рэчы. Тут паліцэйскі выступае як «кэдзі», бо герой-міліянер гу-
ляе з сваімі багатымі сябрамі ў гольф, знаходзячыся пад следствам.

Майрынк («Белы дамініканец»):
Сустракаем у тэксце спалучэнне «святыя гер-бацькі» (с. �84). 

Хто такія гер-бацькі? І чаму святыя? Гэта ніяк не вынікае з кантэкс-
ту. Яны проста... ўжо памерлі. Па-нямецку selig акрамя «праведны» 
(блажэнны) абазначае яшчэ «памерлы», «нябожчык». Выраз Herren 
Eltern, гэтак жа, як і Frau Gemahlin, Herr Gemahl (Gatte), нясе ад-
знаку пачцівасці.

Зюскінд («Басэтля»): 
…у амфітэатры Аранжа … шалее германскі народ готаў, 

фыркае дракон, на сцэне змагаецца Зігфрыд… (с. 42)

Im Amphitheater von Orange … tobt das germanische 
Göttervolk, schnaubt der Lindwurm, flegelt Siegfried über die 
Bühne… (с. �59)

Перакладчыка падводзіць пачуццё знаёмасці ў гучанні: Götter — 
багі, Goten — готы. Göttervolk можна было б перакласці проста як 
«багі», бо тут другая частка складанага слова (назоўнік) «-volk» вы-
яўляе аслабленае лексічнае значэнне і выступае фактычна ў функ-
цыі «паўсуфікса» (прыблізна як «-schaft») .Страта лёгка іранічнага 
«кампанія германскіх багоў» (так можна апісальна перадаць значэн-
не слова Göttervolk) кампенсуецца дзеясловам «шалее», які выбраў 
перакладчык.
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Ман («Доктар Фаўстус»): 
...паходам у басурманскія землі... (с. 332)

...durch einen Zug ins Gelobte Land... (с. 426)

Аўтар, Томас Ман, піша пра Палестыну, зямлю абяцаную. Басур-
манамі магаметан называлі ў расійскай культурна-гістарычнай тра-
дыцыі.

Там жа: 
«глосы на маргіналіях доктара Марціна Лютэра» (с. 22). У 

арыгінале: «Randglossen D. Martin Luthers» — глосы на палях... 
Навошта яшчэ «маргіналіі», якія ёсць тыя ж самыя глосы?

Разуменне графічных суадносін нямецкага вымаўлення з арфа-
эпіяй іншых моў — частка краязнаўчых ведаў кожнага перакладчыка. 
На жаль, не маючы расійскага перакладу рамана «Вуліца Ціхая, шэс-
ць», перакладчык тут трапляе ў прыкрае становішча, не ведаючы, як 
перадаць французскападобнае гучанне нямецкага імені Bruno: 

... Brünoh ist gekommen, zischte der Graf durch einen schmalen 
Spalt seiner Lippen, während er über meinen Kopf hinweg die 
Eingangstür fixierte. (с. 72) 

…Брунох прыйшоў, зашыпеў Граф праз вузкую шчыліну 
вуснаў, і разам з гэтым па-над маёй галавой фіксуючы дзве-
ры. (с. 60)

Brünoh – так трохі манерна, з французскім пранонсам (ü, націск 
на апошнім складзе – таму і -noh) называў Бруна ягоны сябар Граф. 
Перакладчык не знайшоў лепшай магчымасці перадаць асаблівасці 
такога вымаўлення, чым Брунох, што гучыць зусім недарэчна. Тут 
павінна было быць нешта накшталт «Брюно» з націскам на апошнім 
складзе, як у французскай мове. Літара «h» пасля галоснага гука 
абазначае ў нямецкай мове падаўжэнне. Як «х/г» яна можа вымаў-
ляцца толькі на пачатку слова ці марфемы. Да таго ж незразумела, 
што меў на ўвазе перакладчык, ужываючы словазлучэнне «фіксава-
ць дзверы». Тут чалавек, якога звалі Граф, спыніў свой (п’яны) пог-
ляд на ўваходных дзвярах... Тыповы прыклад фальшывага сябра пе-
ракладчыка: fixieren тут значыць anstarren (тупа ўставіцца).

«заПазычанні» з расійскіх Перакладаў

Звяртае на сябе ўвагу «кангеніяльнасць» беларускага пераклад-
чыка з расійскім у выбары адпаведнікаў. Расійскі пераклад быў 
зроблены раней, чым беларускі. 
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Грымэльсгаўзэн. «Авантурнік Сімпліцысімус»:
...dahero es kommen, ob ich zwar in geistlichen Sachen ziemlich 

berichtet ward,...das ich dannoch der Einfältigste verblieb... (с. 29) 

...того ради проистекло, что хотя я в духовных материях 
был нарочито сведущ,... однако же оставался прост, как 
дрозд... (с. 48—49)

...так і сталася, што хоць у духоўных справах я быў даволі ўда-
сведчаны,... але я ўсё ж застаўся прастадушны, як дрозд... (с. 45)

Цікавае тут тое, што перакладчык на расійскую мову сп. Марозаў 
нямецкае «einfälig» (прастадушны, наіўны, дурнаваты) перадаў рыф-
маваным параўнаннем «прост, как дрозд», што ўвогуле адэкватна. Наш 
гэта проста «пазычыў». Але ж у нас рыфмаванка не атрымліваецца. 

...teils liefen hin und wieder und konnten an keiner Stelle 
bleiben... (с. 80) 

...некоторые перебегали с места на место, подобно рту-
ти, и не могли нигде задержаться... (с. 9�) 

...а каторыя бегаюць, мітусяцца, шнуруюць туды-сюды, 
як ртутныя шарыкі, не могучы нідзе спыніцца... (с. 89)

У нямецкім арыгінале ніякія ртутныя шарыкі не ўзгадваюцца. 

Ich spendierte, wo ich konnte... (с. 3�3) 

Я щедро раздавал подарки и подмазывал, где только 
мог. (с. 307) 

Я шчодра раздаваў дарункі і падмазваў, дзе мог і каго 
мог. (с. 308)

Наш перакладчык толькі дадаў ад сябе «і каго мог» (чаго няма ў 
арыгінале), астатняе кангеніяльна запазычыў. Нямецкае 
«spendieren» — размоўная лацінізаваная форма ад «spenden», зна-
чыць «шчодра траціць грошы, рабіць падарункі». 

Майрынк («Голэм»):
Ich konnte nur noch unterscheiden, wie er... in den Regen 

hinaustappte und mir einen flüchtigen Gruß zunickte. (с. 42)

Я успел еще только заметить, как он... еле волочит ноги 
по лужам, кивнув мне головой на прощание. (с. 43)

Я толькі змог заўважыць, як ён... ледзь валачэ ногі па 
лужынах, на развітанне кіўнуўшы мне галавою. (с. І: 85)

У арыгінале даслоўна: «як ён пачапаў насустрач дажджу». 
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Und als später der Versuch nochmals wiederholt werden sollte, 
gingen die Ansichten über die Lage des Fensters derart 
auseinander, dass man davon abstand. (с. 53)

А когда потом снова решили попытаться, все перессори-
лись по поводу того, где находится окно, и не стали больше 
пробовать. (с. 55)

А калі потым зноў рашылі паспрабаваць, дык усе перасва-
рыліся паміж сабою, высвятляючы, каторае ж было тое ак-
но, і пакінулі спробы. (с. І: 88) 

Супадзенне на �00%! У арыгінале: «разыйшліся поглядамі». 

Гесэ («Стэпавы воўк»):
Ich sah diesen Kerl, dieses Vieh von Steppenwolf vor mir wie 

eine Fliege im Netz… (с. 79)

Я видел этого малого, эту скотину Степного волка мухой 
в паутине… (с. 92)

Я бачыў гэтага малога, гэтага звера Стэпавага ваўка му-
хай у павуціне… (с. 89)

Расійскае «малый» абсалютна не адпавядае беларускаму «ма-
лы». Нямецкае «Kerl» — хлопец, маладзён, дзяцюк. 

...plötzlich stand er dann wieder da, befahl und tyrannisierte 
und wusste alles besser… (с. �05)

вдруг он опять оказывался тут как тут, повелевал, тира-
нил, брал безаппеляционный тон… (c. ��6)

і раптам ён аказваўся тут, загадваў, тыраніў, браў безапэ-
ляцыйны тон… (с. ��3) 

Нямецкае «wusste alles besser» можна перакласці як «лічыў, што 
ўсе памыляюцца».

Gespenstisch und schauerhaft floh alles auseinander, fröstelnd 
drängten sich die Tänzer, die eben noch hellauf geglüht, in ihre 
Mäntel und schlugen die Kragen hoch. (с. �40)

Что-то призрачно-жутковатое было в этом всеобщем 
уходе, в том, как танцоры, только что пылавшие пламенем, 
зябко кутались в пальто и поднимали воротники. (c. �49)

Нешта прывідна-вусцішнае было ў гэтым агульным зы-
ходзе, у тым, як танцоры, толькі што распрамененыя, зябка 
хуталіся ў паліто і падымалі каўняры. (с. �46)
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Расійскі пераклад абсалютна карэктны. Беларускі перакладчык 
запазычвае ўсё даслоўна. У арыгінале: «Усе разбегліся ў страху, як 
прывіды. Расчырванелыя ад скокаў танцоры пачалі паспешліва 
апранаць паліто і падымаць каўняры». 

— Das ist ja zum Lachen, du Drachen, zum lauten Lachen, zum 
Verkrachen… (с. �72)

— Ну, насмешил, змей-крокодил, так ублажил, так умо-
рил… (с. �79)

— Ну ж, насмяшыў, звер-кракадзіл, аж так паблажыў, 
так умарыў… (с. �75)

Супадзенне — амаль на �00%! Толькі расійскае «змей» заменена 
на «звер». У арыгінале — «дракон». 

Ман («Доктар Фаўстус»):
Dieser Zeit brauchte man wohl nur zu sagen: «Ich habe ein 

spezifisches Lebensgefühl», so mache sie gleich eine tiefe Verbeugung 
davor. (с. �58)

Нашему времени стоит только услышать: «Я-де обладаю 
специфическим жизнеощущением», — и оно перед вами рас-
шаркается. (с. �29)

Нашаму часу варта сказаць: «У мяне спецыфічнае адчу-
ванне жыцця», і яно вам зробіць нізкі паклон... (с. �26)

У арыгінале: «гэтаму часу». У расійскім перакладзе — «наша-
му». У беларускім — таксама «нашаму». Спісваючы з расійскага, пе-
ракладчык таксама забыўся пра розніцу ў граматычным родзе («вре-
мя/оно», «час/ён») і напісаў: і «яно вам зробіць нізкі паклон». А трэ-
ба было: «ён зробіць вам нізкі паклон». 

...einen Brief..., den ich mit Empfindungen las, wie sie wohl eine 
Mutter bei solchen Mitteilungen eines Kindes bewegen mögen...

…письмо..., которое читал, как могла бы читать мать 
исповедь своего дитяти… 

...пісьмо, якое чытаў, як магла б чытаць маці споведзь 
свайго дзіцяці… (с. �49)

У расійскім перакладзе апушчана слова «пачуццё» (Empfindung), 
у нашым — таксама. Астатняе — супадае.

Begeisterungsfähigkeit ist etwas sehr Gutes und Glaubwürdi
gkeitsbedürfnis etwas der Jugend sehr Natürliches... 
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Способность испытывать энтузиазм — вещь хорошая, и 
потребность во что-то верить — для молодежи прямая не-
обходимость. 

Здольнасць да энтузіязму — рэч добрая, і патрэба ў нешта 
верыць — проста неабходнасць для моладзі. (с. �32) 

Адэкватнасць рускага перакладу, магчыма, і не бясспрэчная, але 
тут не пра гэта гутарка. Запазычанне стопрацэнтнае. 

Пераклад «без акуляраў»

Параўноўваючы свой тэкст з расійскім, перакладчык вельмі спя-
шаўся і не распазнаў дакладна некаторыя словы, а толькі іх сілуэты.

Ман («Доктар Фаўстус»): 
...durch das von Industrie fast freie, mildbegünstigte, fruchtbare 

Land mit seinen freundlichen Haufendörfern aus Fachwerkbauten... 
(с. �70)

…по непромышленному, вольному, ласковому и плодородно-
му краю с приветливыми деревушками, где в кучку сбивались 
крестьянские домики старинной стройки, все на одно лицо. 
(с. �40)

…па непрамысловым, вольным, ласкавым і ўрадлівым краі 
з прыветлівымі дзяўчаткамі, дзе ў купку збіваліся сялянскія 
дамкі, усе як адзін. (с. �36)

З гэтага першага прыкладу пачалося наша дэтэктыўнае даследа-
ванне, як перакладчык спісваў, але праз імклівасць «працэсу» нават 
не пазнаваў расійскія словы. 

Вось і тут, апісваючы краявіды і асаблівасці архітэктуры, нямец-
кі аўтар у прачытанні беларускага перакладчыка пачынае раптам 
гаварыць пра нейкіх дзяўчатак? Расійскі перакладчык, напісаўшы 
«где в кучку сбивались крестьянские домики», кампенсуе спрошча-
на перакладзенае «Haufendörfer» (вёскі без сістэмнай забудовы) як 
«деревушки». Наш перакладчык прачытвае «деревушки» як «де-
вушки» і пасяляе ўжо сярод нашых дзяўчатак сялянскія дамкі... 

Aber Abirrung sei es, zu behaupten, Gott lasse das Böse zu um 
des Guten willen; denn nichts sei für gut zu erachten, außer, es 
entspreche der Idee ‘gut’ durch sich selbst, nicht durch Akzidens. 
(с. �4�)

Но будет заблуждением утверждать, что Господь допус-
кает зло во имя добра; ибо добром может почитаться лишь 
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то, что само по себе отвечает идее «доброго», а не устанавли-
вается путем сравнения. (с. ��6)

Не будзе памылкай сказаць, што гасподзь дапускае зло ў 
імя дабра. бо дабром можа лічыцца толькі тое, што само па 
сабе адпавядае ідэі «добрага», а не вызначаецца параўнаннем. 
(с. ��3)

Перакладчык змяніў сэнс галоўнага сказа на адваротны, прачы-
таўшы расійскае «но» як «не»! 

Deutschlin gab das zu. Aber er leugnete, dass 
Nützlichkeitsfunktionen die wesentliche Begründung des Staates 
seien. (с. �64)

С этим Дейчлин согласился, но отрицал, что функции по-
лезности составляют существо и основу государственности. 
(с. �35)

З гэтым Дэйчлін згадзіўся, не адмаўляў, што функцыі ка-
рыснасці складаюць сутнасць і аснову дзяржаўнасці. (с. �3�)

Зноў зменены сэнс: блытаецца падобнае (пры хуткім чытанні) 
«но» і «не»!

...war ich ein freundlich aufgenommener Gast in der Corona der 
christlichen Verbindung ‚Winfried’ und durfte mich wiederholt an 
diesen gruppenweise unternommenen, dem Genusse grüner 
Schöpfung gewidmeten Landfahrten beteiligen. (с. �52)

...я всегда бывал желанным гостем на собраниях христиан-
ского кружка «Винфрид» и не раз участвовал в загородных 
странствиях, которые, во славу Господа и зеленого его тво-
рения, предпринимали винфридовцы. (с. �25)

...я заўсёды бываў жаданым госцем на сходах хрысціянскага 
гуртка «Вінфрыд» і не раз удзельнічаў у загарадных вандроў-
ках, якія на славу госпаду і яго зямному стварэнню ўчынялі 
гурткоўцы. (с. �22) 

Прачытаў «зеленого» як «земного».

Etwa eine Woche oder zehn Tage blieb er mit Kretzschmar in 
Genf, Basel und Zürich und kam mit den Künstler-Cirkeln dieser 
Städte in flüchtige Berührung. (с. 24�)

Неделю с лишним он провел с Кречмаром в Женеве, Базеле и 
Цюрихе, не завязывая прочных контактов с артистическими 
кругами этих городов. (с. �99)
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Тыдзень з лішнім ён прабыў з Крэчмарам у Жэневе, Базелі і 
Цюрыху, але не завязваў моцных кантактаў з арыстакра-
тычнымі коламі гэтых гарадоў. (с. �90)

Пераблытаў артыстаў з арыстакратамі.

...da nimmt wieder das milde Blech, die Choral-Hymne von 
vorhin das Wort an sich... (с. �8�)

…слово вторично берет приглушенная медь, сызнова зву-
чит хорал… (с. �49) 

…быццам паўторна ўступае падсурдзіненая медзь, зноў 
гучыць харал… (с. �44)

Прачытаў «слово» як «словно», што абсурдна, таму што гаворка 
пра рэальную сітуацыю. Ну і пераклаў... быццам. 

Грымэльсгаўзэн («Авантурнік Сімпліцысімус»):
So fienge ich nun mein Soestisch Leben wieder an... (с. 284)

Тут повелись у меня деньки, как бывало в Зёсте... (с. 280)

Тут зноў павяліся ў мяне грошы, як колісь у Зёсце... (с. 279)

Не заглядаючы ў арыгінал, перакладчык (пэўна, праз залішнюю 
хуткасць працы) прачытаў расійскае «деньки» як «деньги» і адпа-
ведна пераклаў — грошы. У нямецкім арыгінале: «І цяпер зноў, як 
некалі, пачалося маё жыццё у Зусце». Расійскі перакладчык ады-
шоў трохі ад тэксту, але гэта — адэкват. 

Endlich gestund ich unverhohlen, dass ich willens gewest, ihn, 
Obristen, mit allerhand Bosheiten dergestalt zu perturbieren und 
abzumatten, dass er... (с. 293)

Наконец признался напрямик, что возымел намерение всячес-
кими злокозненными инвенциями, наглостью и докуками так 
его, полковника, истомить и измучить, чтобы он... (с. 289)

Нарэшце адкрыта прызнаўся, што меў намер самымі роз-
нымі ліхамыснымі інвенцыямі, нахабствам і дукатамі так 
яго, палкоўніка, дастаць і вымучыць, каб ён... (с. 286)

Фантастычна: «Докуками» прачыталася як «дукатами»! Ні пра 
якія дукаты тут гаворка не ідзе.

Гофман («Дон Жуан»): 
...und der verklärte Geist, nun erst den gefallnen Menschen 

durchschaut... (с. 97)
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...и просветленный дух убитого, прозрев наконец сущность 
этого падшего человека... (с. 74)

...і прасветлены дух забітага, пагардзіўшы сутнасцю гэ-
тага загіблага чалавека... (с. 97)

Прачытаў «прозрев» як «презрев».

Майрынк («Голэм»):
Ein Strolch... mit blauer Militärmütze, die Virginia hinter dem 

Ohr... (с. 44)

Бродяга... в голубой военной фуражке и сигаретой за ухом... 
(с. 45)

Бэйбус... у глыбокай вайсковай фуражцы і з цыгарэтай за 
вухам... (с. І: 85)

Прачытаў «голубая» як «глубокая».

...fürchtete ich mich beinahe davor, man könnte mich holen und 
freilassen, und mein Traum würde in der groben Wirklichkeit der 
Außenwelt in nichts zerrissen. (с. 248)

...пугался, что меня... освободят и мою мечту развеет гру-
бая реальность суетного мира. (с. 23�)

...дык палохаўся, што мяне паклічуць і вызваляць і маю ма-
ру развее-рассее блакітная рэальнасць марнага свету. (с. ІІІ: 
79) 

Прачытаў «грубая» як «голубая».

Паўтарэнне Памылак з расійскага Перакладу

Грымэльсгаўзэн. («Авантурнік Сімпліцысімус»):
...ehe ich meinem Gegenteil... das Weiße in Augen sehen 

konnte, schlug ich auf ihn an... (с. 207)

...прежде чем мой противник... мог завидеть белое облач-
ко, приложился я к мушкету... (с. 208)

...перш чым мой праціўнік... мог убачыць белае воблачка, 
я прыклаўся да мушкета... (с. 203)

 Фразеалагізм «das Weiße im Auge sehen» перакладаецца як «сус-
трэцца з некім твар у твар» (так блізка, што можна ўбачыць бялкі 
вачэй). 
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...und 13 wurden gefangen... (с. 222)

…да тридцать были взяты в плен... (с. 2�8)

...ды трыццацёх было ўзятых у палон... (c. 2�9)

Расійскі перакладчык замест арыгінальнага �3 піша памылкова 
30. Наш таксама. Значыць, у арыгінал проста не заглядаў. 

Майрынк («Голэм»):
…der sechsundzwanzigjährige Wanderer… (с. �8)

...двадцатипятилетний путешественник... (с. �4)

...дваццаціпяцігадовы вандроўнік... (с. 29)

У арыгінале — дваццацішасцігадовы (!). 

...acht Jugendjahre, die auch die meinen waren... (с. 55)

...девять лет его и моей юности... (с. 44)

...дзевяць гадоў яго і майго дзяцінства... (с. 47)

У арыгінале — восем (!). 

Ich aber gieng dabei spazieren und wartet allerhand 
Kontemplationen ab... (с. 360)

Я же мог спокойно разгуливать и производить различные 
обсервации.... (с. 350)

А я мог выпраўляцца спакойна на шпацыры і рабіць абсер-
вацыі... (с. 352)

Абсервацыі значыць «назіранні». «Kontemplation» — роздум, ме-
дытацыя.

...ich schwor es mir zu, Wassertrum... aus der Welt zu schaffen... — 
Ob ich von eigener Hand starb oder am Galgen — was lag mir 
daran!... (с. 238)

я поклялся отправить Вассетрума к праотцам... — Задушу 
ли его своими руками или повешу — какая разница!... (с. 222)

і прысягнуў адправіць Васэртрума да продкаў... — Задушу 
яго сваімі рукамі ці павешу — якая розніца! (с. ІІІ: 76)

Паўтарае памылку з расійскага перакладу. У арыгінале: «ці я 
сам сябе заб’ю ці мяне павесяць».

...wenn er... eingestünde, die Uhr seinem Bruder zu Hause 
entwendet... zu haben. (с. 258)



перакладчыцкі алімп беЗ рэдактара

 arche  3  2016             33

...если он... признается, что нашел часы ў брата... (с. 238)

...калі ён... прызнаецца, што знайшоў гадзіннік у брата... 
(с. ІІІ: 82)

У арыгінале: украў. 

....zu den Abgangsexamina, in denen er stand... (с. 9�)

...к предстоящим Адриану выпускным экзаменам... (с. 8�)

...да будучых выпускных экзаменаў... (с. 8�)

У арыгінале: да выпускных экзаменаў, якія ён цяпер здаваў.

ворагі «імклівага» Перакладу —  
знешне Падобныя словы

Fräserin — Frisörin: У біяграфічных звестках пра Моніку Марон 
перакладчык піша, што пасля атрымання атэстата сталасці аўтарка 
працавала «ў цырульні». У нямецкім арыгінале... Fräserin (фрэзе-
роўшчыца). «Цырульніца» па-нямецку Frisörin. 

Дзюрэнмат («Аварыя»):
«Campari?» fragte der Hausherr (с. �68). Гаспадар прапануе гос-

цю кілішак вядомага горкага італьянскага лікёру. Беларускі перак-
ладчык напісаў: — Да кампаніі? — спытаўся гаспадар. (Крыніца, 
�998, № �� (48), с. 84)

Там жа: 
Küster oder Schornsteinfeger, möglicherweise auch 

Lokomotivführer. (с. �67)

Мастак, трубачыст, а, можа быць, і машыніст паравоза. 
(Крыніца, �998, № �� (48), с. 84)

«Küster» — дзяк, царкоўны служка. Перакладчык блытае з 
«Künstler» і перакладае «мастак».

Зюскінд («Басэтля»): 
І той нябачны быццам прачытаў у маім мозаку, перапыніў 

мой расказ і выдаў, скарыстаўшыся маёй жа рукой, як у па-
рантозе, дзіўны адказ… (с. �7�)

Арыгінал: 

Als hätte jener Unsichtbare in meinem Gehirn gelesen, unterbrach 
er sofort den Lauf der Erzählung und streute, meine schreibende 
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Hand benützend, wie in Parenthese die sonderbare Antwort ein. 
(с. �72)

Запазычанае з грэцкай мовы Parenthese абазначае «ўстаўная час-
тка сказа» і «дужка». Тут можна было б напісаць — «як бы ў дада-
так». Калі б перакладчык напісаў «як бы ў дужках», гэта можна бы-
ло б прызнаць адэкватным. А што такое парантоз? 

Майрынк («Белы дамініканец»): 

Было б сапраўды гратэскам уявіць сабе, што бравыя засна-
вальнікі кампаній страхавання жыцця валодаюць нейкім ма-
гічным арканам для пераадолення смерці. (с. 2�6)

Es wäre auch wirklich mehr als grotesk, anzunehmen, daß die 
wackeren Begründer der Gothaschen Lebensversicherung ein 
magisches Arkanum zur Überwindung des Todes besäßen. 

Незразумела, якім «арканам» можна пераадолець смерць? 
«Arkanum» паводле слоўнікаў значыць «сакрэтны лекавы сро-
дак».

Там жа: 
Таму я і змясціў конскі бэз-бузіну як сімвал на герб наша-

га роду! Таму і расце на як знак ісціны на даху нашага дома. 
(с. 240)

Darum habe ich ihn [den Holunder] als Sinnbild in das Wappen 
unseres Geschlechtes gesetzt! Darum wächst er als Wahrzeichen 
auf dem Dach unseres Hauses! 

Wahrzeichen — сімвал. Перакладчык, пэўна, ведае слова Wahrheit 
(ісціна), якое яму перашкаджае. А што такое бэз-бузіна? Гэтыя кус-
ты пакуль не маюць гібрыдаў. І квецень у іх зусім розная. 

Дадатковыя складанасці наступаюць, калі перакладчык ігнаруе 
граматычныя прыкметы, што ўплываюць на значэнне слова. Ніжэй 
пададзены прыклад будзе сведчыць, што, акрамя «апазнання се-
мантыкі», перакладчык павінен сачыць за іншымі граматычнымі 
катэгорыямі, якія б маглі «звузіць» магчымасць з’яўлення памылкі. 

Бёль. («Більярд а палове дзясятай»): 
…я бачыў схаваныя пад вэлюмам пякноты, што ехалі ў ка-

ламажках на спатканні... (с. ��0)

Цяжка зразумець, ужывае перакладчык «пякноты» як мэтафару 
(можа, каб «упрыгожыць» наратыў?) ці не ведае, што нямецкае 
Schönheit, акрамя «прыгажосць», мае яшчэ і значэнне «прыгажуня». 
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Бо не могуць жаноцкія «пякноты» ехаць у вазку. Тады гэта ўжо 
гучыць трошкі пашлавата. Бо тады трэба думаць пра жаночыя гру-
дзі, рукі, локці, пакрытыя вэлюмам. У арыгінале: 

Іch sah verschleierte Schönheiten, die in Droschken zum 
Rendezvous fuhren… 

Даслоўна: 

Я бачыў прыгажунь пад вэлюмам, што ехалі ў вазках на 
спатканне. 

У ТСБМ і ва ўсіх цытаваннях беларускамоўнага інтэрнэту (акра-
мя гэтага прыкладу з перакладу Лявона Баршчэўскага) слова «пек-
ната» тлумачыцца як «прыгажосць». Калі б перакладчык звярнуў 
увагу, што назоўнік Schönheit ужыты ў арыгінале ў множным ліку (з 
суфіксам «-en») і што ён з’яўляецца дзейнікам у даданым сказе, а 
таксама ўзгадаў, што агульнапрынятая «пекната» з’яўляецца сі-
нонімам для слова «прыгажосць», «хараство», то, думаецца, ён бы 
паасцярогся ўжываць выраз «пякноты ехалі». 

 Або прыклад з Марон («Вуліца Ціхая, шэсць»). Гераіня ўз-
гадвае мужчыну-валацугу, які перабраўся (выселіўся) на жыхарства 
ад адной жанчыны да другой, і ўжывае перфектную форму «ist 
ausgezogen» (дапаможны дзеяслоў sein). Перакладчык «пераства-
рае» гэтае дзеянне як «распрануўся», бо «ausziehen» значыць яшчэ і 
«распрануцца», але дзеяслоў зваротны (мае часціцу sich) і ў закон-
чаным трыванні прошлага часу ўжываецца з дзеясловам «haben»: 
было б «hat sich ausgezogen».

На жаль, прыклады для вышэй прапанаваных тыпаў памылак 
можна было б доўжыць. Можна было б вылучыць яшчэ некалькі ты-
паў. Усё гэта ўмоўны падзел. Відавочна адно: у такім выглядзе пе-
раклад нельга дапускаць да друку. Патрэбная яшчэ ўважлівая рэ-
дактарская праца. Аднак відавочна і другое: нашыя пераклады ма-
ла хто ўважліва чытае. Або толькі па дыяганалі і сімвалічна, як 
адбыванне нумару павагі да развіцця беларускага інтэлектуалізму. 
Паўстае яшчэ пытанне этыкі паводзінаў перакладчыка, які бярэцца 
за такую спецыфічную працу, што патрабуе немалых ведаў і кар-
патлівай працы. Узаемныя хвалебныя рэцэнзіі — дзеянні, далёкія 
ад філалагічнага сумлення. Стылістыка перакладу — аснова фарма-
вання густу філалагічнай — і нават больш — нацыянальнай суполь-
насці ў ейных культурна-антрапалагічных зносінах з прадстаўніка-
мі іншых народаў. Па-майстэрску зроблены пераклад можа стаць 
таксама часткай тых тэкстаў, якія ўвойдуць у чытацкую памяць як 
культурны складнік самаўсведамлення нацыі. 



пётра садоўскі

36             arche  3  2016

Пошукі стылёвай гармоніі

трошкі перадгісторыі

У класічнай школе перакладу, у тым ліку і ў пасляваенных пе-
ракладах з нямецкай на беларускую, патрабаванні да стылёвай адэ-
кватнасці былі даволі высокія. Праўда, з прычыны таго, што сты-
лістыка расійскай мовы гістарычна была больш прыдатнай да пера-
дачы разнастайнасці жанраў нямецкай літаратуры, пачынаючы з 
ранняга Сярэдневечча да нашага часу (бо мела мову Авакума, Лама-
носава, Пушкіна, мову «сярэбранага стагоддзя» і г. д.), беларускія 
пераклады ў моцнай ступені неслі на сабе адбітак не заўсёды апраў-
данага ўплыву стараславяншчыны, салоннага ўпрыгожвання, сты-
лёвых запазычанняў.

З прычыны вядомых змен у грамадскім жыцці ўжо ў канцы 
70-х — пачатку 80-х увага да народнага «невысокага слова» значна 
ўзрасла. Пісьменнікі і паэты, як бы не зважаючы на абмежавальныя 
паметы тлумачальных і перакладных слоўнікаў, складзеных з аг-
лядкай на стылістыку расійскай мовы, пачалі смела ўводзіць у мову 
мастацкіх твораў жывое народнае слова. 

У тыя гады мне давялося весці на Беларускім тэлебачанні наву-
кова-папулярную перадачу «Роднае слова». Тэма жывога слова ў 
мастацкай літаратуры часта падымалася ў лістах тэлегледачоў і бы-
ла прадметам гутаркі з запрошанымі гасцямі. Па сёння памятаецца 
перадача, у якой пры ўдзеле прафесара Фёдара Янкоўскага абмяр-
коўвалася эстэтыка паэтычнай творчасці Максіма Багдановіча. Мы 
тады ўзгадалі знакамітае шасцірадкоўе :

 Калі ў ракавіну цёмную жамчужніцы
 Упадзе пясчынка хоць адна, —
 Жомчугам патроху робіцца яна!
 Калі ў дух мой западзе і заварушыцца
 Там кавалак грубага жыцця, —
 Ў жомчуг звернецца ён сілай пачуцця!

Нашым «народным» карэспандэнтам, што дасылалі на адрас пе-
радачы шмат лістоў, цытатай з «песняра чыстай красы» мы давод-
зілі, што ў мастацкім творы слова само па сабе, у тым ліку і «про-
стае», набывае сваё аблічча толькі тады, калі яно асвечана сілай 
уласнага пачуцця таго, хто гэтае слова прамаўляе. Не без уплыву 
той перадачы ў сваім нарысе «Ад малой Радзімы да вялікай» (гл. па-
чатак гэтых нататкаў) у развагах пра паэтычнае слова ў перакладах 
я ўзгадаў першую страфу з «Песні пра зубра» у пераказе Язэпа Се-
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мяжона: «Неяк у Рыме пры сціжме людзей незлічонай / Сведкам ві-
довішча быў я, — бою быкоў на арэне...» Тады напісаліся такія ра-
мантычныя словы: 

Вось было ў беларускай літаратурнай мове «абласное» сло-
ва «сціжма» (натоўп, гурма, вялікі збор людзей)... У лёс гэтага 
слова ўварваўся Яго Вялікасць Выпадак... Знайшоўся чалавек, 
які ўзняў яго з «абласных» загнеткаў і паставіў у высокасты-
лёвую «цеснату рытмічнага асяродку» (выраз М. Бахціна). 
Рым, сівая даўніна, узнёслы вершаваны памер, «урачысты» 
сінтаксіс, эпічны жанр, постаць лірычнага героя (і ў не апош-
нюю чаргу пастава самога перакладчыка: не раўнуючы Фор-
сайт!) зрабілі неверагоднае. Слова-папялушка сталася інфан-
тай, брыдкае качанё ператварылася ў прыгажуна-лебедзя і 
скінула сваё «абдасное» пер’е-акрыццё...

Дзякуючы таленту перакладчыка і ягонага чуйнага стаўлення да 
роднага слова адно з іх стала часткай паэтычнага тэксту, якому бы-
ло наканавана стаць запамінальным для нацыі. Запомнілася і гэта 
слова ў высокай іпастасі, бо «стала на катурны». Як бы не да тэмы 
адзначу: у кожнай культуры ёсць некалькі тэкстаў, што нараджаюц-
ца, каб увайсці ў народную памяць. Так побач з іншымі складнікамі 
нацыянальнай тоеснасці «агульныя тэксты» ды паэтычныя густы 
становяцца часткай нацыянальнага «коду»: такая й такая суполь-
насць ёсць беларускай (нямецкай, іспанскай, польскай...), таму што 
помніць тэксты Купалы (Гётэ, Сэрвантэса, Сянкевіча...). 

«радаснае валоданне» роднай мовай і пачуццё меры

Напачатку я ўзгадваў пра спрэчкі аб тым, што важней для перак-
ладчыка: ведаць добра сваю родную мову ці замежную? У гэтай час-
тцы сваіх назіранняў буду весці гаворку пра беларускую мову, а ме-
навіта — пра густ і самаабмежаванне перакладчка пры радасным 
валоданні роднай мовай. Гэта мая рабочая назва для характарысты-
кі моўных магчымасцяў мастака слова. Здаецца, такі выраз некалі 
ўжыў Рыгор Бярозкін, калі пісаў пра мову Янкі Купалы. 

Нездарма кажуць, што стыль — гэта чалавек. Таму ў гэтай част-
цы нататкаў не будзе агульных рубрык і абагульненняў. Ужываючы 
выраз «радаснае валоданне мовай», я лаўлю сябе на тым, што недзе 
ў маёй падсвядомасці ўсплывае нямецкая прымаўка: «Wer die Wahl 
hat, hat die Qual» («У каго ёсць выбар, той мучаецца»). Пераклад-
чык, сапраўды, штораз пакутуе, выбіраючы патрэбнае слова і дума-
ючы, як пабудаваць сказ. І ён тут звязаны стылістыкай ды зместам 
арыгінала. Па-добраму, гэта — ягонае выратаванне. 
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Ва ўступе я сярод іншых назваў тры прозвішчы перакладчыкаў, 
чые тэксты зараз буду разглядаць: Васіль Сёмуха, Лявон Барш-
чэўскі, Ірына Герасімовіч. 

Найперш мяне цікавіць Васіль Сёмуха, бо я — у маіх адносінах 
да «народнага» слова — яшчэ гадоў з дзесяць таму лічыў сябе яго-
ным аднадумцам, пакуль не пачаў уважліва чытаць празаічныя пе-
раклады, якіх ён зрабіў нямала. Да прозы я прачытаў уважліва 
«Фаўста», потым — «Санеты Арфею». Паводле «вернасці арыгіна-
лу» я быў шмат у чым не згодны з перакладчыкам. Але, што да вы-
бару стылістыкі слова, то трэба адзначыць, што ў паэтычных перак-
ладах Васіля Сёмухі «народнасць» не пералівалася цераз берагі ра-
зумнага. У вершаванай форме «касмічнасць» зместу апраўдвала 
задуманую высокую стылістыку простага слова «ў цеснаце рыт-
мічнага асяродку». Тут я выдзяляю курсівам вельмі важную акаліч-
насць – вершаваны рытм. Я лічыў гэта добрым «палігонам» для 
паступовага пераводу гэтых «аказіянальна ўзвышаных» лексічных 
адзінак ў публіцыстыку і мастацкую прозу. Я нават паспрабаваў ад-
зін раз паразважаць пра гэта на навуковым узроўні і сцвердзіць 
прынцып складання сучаснага стылёва недыскрымінаванага слоўні-
ка беларускай літаратурнай мовы6. 

Разважаючы пра сучасны пурызм і экстралінгвістычныя факта-
ры, я даводзіў, што інавацыйныя з’явы трэба спачатку «інвентары-
заваць». Наяўнасць некаторых недасканалых моўных фігур, што 
сведчаць пра сціплую лінгвістычную адукацыю аўтараў-неафітаў, 
не павінна правакаваць знішчальнай крытыкі з боку адукаваных 
снобаў ад мовазнаўчай навукі: ёсць небяспека разам з куколем выкі-
нуць залатыя зярняты. Дазволю сабе працытаваць ключавы сказ з 
тых запісаў: 

Наступае час скласці максімальна поўны самадастатко-
вы апісальны рэестр мовы без залішняй арыентацыі на пе-
ракладныя слоўнікі, параўнальныя марфалогіі, сінтаксісы ды 
арфаэпіі. Лексічныя значэнні і стылёва-функцыянальныя ад-
знакі моўных адзінак павінны вызначацца ў межах адной 
моўнай сістэмы.
У гэтым сэнсе вялікім расчараваннем для мяне стаў факт непа-

мернай арыентацыі Васіля Сёмухі на расійскія празаічныя перак-
ладныя тэксты (лексіка, метафары, сінтаксіс і г. д.), што фактычна 

6 Садоўскі П. Інавацыі 90-х гадоў у мове беларускіх недзяржаўных выданняў // Бе-
ларуская мова: шляхі развіцця, кантакты, перспектывы: Матэрыялы ІІІ Міжна-
роднага кангрэса беларусістаў, Мінск, 2000 г. Мінск, 200�. С. 222—234. 
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вынікала з адначасовага «паралельнага перакладу» з дзвюх моў — 
нямецкай і расійскай, бо ніякай адной моўнай сістэмы пры такім 
перакладзе тут не атрымліваецца. 

Больш за тое: па невядомых прычынах без усялякай патрэбы ў 
«чыста беларускім» перакладзе з нямецкай раптам з’яўляюцца як 
бы царкоўнаславянскія пасажы і расійскія слоўцы вельмі спецыфіч-
най стылістыкі. Першы раз я звярнуў на гэта ўвагу, чытаючы «На-
таткі Гары Галера» (Стэпавы воўк. Мінск, 20��): «нічаво-парніш-
ка» (с. 66), «думаць пра сябе што-та» (с. 68). У тэксце (с. 66) гэта 
выглядае так: «Але нейкая частка Гары зноў наладзіла спектакль, 
назвала прафесара нічаво-парнішкам, захацела чалавечага па-
ху...». Нямецкі арыгінал не вымагае нейкай асаблівай стылістыкі. 
Незразумела, чаму моўныя рэфлексы перакладчыка скіраваныя ў 
бок расійскай мовы. На с. 68  чытаем:

Вайны ён не адчуў,... ён лічыць яўрэяў і камуністаў варты-
мі нянавісці, ён добры, бяздумны, задаволены дзіцёнак, думае 
пра сябе што-та я7, яму можна толькі пазайздросціць. 

Калі «што-та» — рэфлекс на расійскае слова «что-то», то незра-
зумела, як разумець выраз «думаць пра сябе»: думае ён моўчкі неш-
та самому сабе ці думае нешта пра сваю асобу? Бо расійскаму «ду-
мать про себя» адпавядае беларускае «думаць сам сабе (самому са-
бе)». 

У «Доктары Фаўстусе» Томаса Мана сустракаем наступнае:

Ён вапіяў ва гневе праведным... і дадаў: алегорыку нясе 
такую, што... (с. �06)

У арыгінале: 

Im Zorn und mit rotem Kopf fügte er dann wohl hinzu... 
(с. �32)

Можна было б перакласці без трасяначных царкоўнаславянізмаў: 
«Узбуджаны гнеўнымі пачуццямі, ён мог яшчэ дадаць...». Расказва-
ецца пра манеру выкладчыка тлумачыць слухачам лекцыйны матэ-
рыял. Дарэчы, і пра ніякую алегорыку ў арыгінале няма размовы. 

7 Калі прытрымлівацца «нейтральнай» літаратурнай мовы, незразумела, што зна-
чыць «я». Можна меркаваць, што перакладчык ужыў мясцовае дыялектнае «ду-
маць пра сябе, што то я» (быць фанабэрыстым, задавацца), аднак напісанне з 
дэфісам і літарай «а» (што-та я) прыцямняе сэнс. З пункту гледжання стылістыкі 
задума перакладчыка была неблагая: у нямецкім арыгінале — «ein … sich wichtig 
nehmemdes Kind». 
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Або ў «Ціхая вуліца, шэсць»: «...ён ніякі не агітатар, не «пат-
расацель умоў і ваабражэній»...» . У арыгінале — усяго адно 
нейтральнае слова як іменная частка выказніка: «Seemann war kein 
Anführer» (Зээман не быў завадатарам). 

Або: «... а гэта і была прыхамаць, вера ўсуе — суе-вер’е». («Доктар 
Фаўстус»). Перакладчык як бы бярэцца тлумачыць беларускае сло-
ва «прыхамаць» (так ён пераклаў нямецкае «Aberglaube»), выка-
рыстоўваючы дадаткова трасянкападобны царкоўнаславянізм 
«ўсуе». Але ж трэба было ўжываць слова «прымхі», якое побач з «за-
бабонамі» стаіць у слоўніках як нарматыўнае. А «прыхамаць» па-
водле нашых нарматыўных слоўнікаў значыць «капрыз, свавольнае 
жаданне». Навошта гэтыя як бы этымалагічныя развагі з пры-
цягваннем царкоўнаславянізмаў, ды яшчэ памылковыя? У арыгіна-
ле напісана: «Denn sie war... abgefallen vom Glauben, und das war 
Aberglaube». У расійскім варыянце: «...ибо отпала... от веры, а 
это и было суеверием». Так бы проста можна было і спісаць, калі 
сам нічога не можаш прыдумаць. 

Або: «Звыш таго ў мяне было прыгожае, як тады казалі, — 
выабражэнне, твар далікатны і гладкі («Сімпліцысімус», с. 23�). 
Як можна лагічна звязаць гэтае не надта частае слоўца, хай сабе і за-
сведчанае ў некаторых моўных крыніцах, са словазлучэннем «як 
тады казалі» (трэба думаць, у сярэднявечнай Еўропе)? У арыгінале 
напісана, што герой меў «einen trefflich glatten Spigel» — «прыгожы 
гладкі твар». Так, дарэчы, перакладчык і напісаў праз коску, як сі-
нонім-тлумачэнне. Навошта было цягнуць сюды гэтае «выабражэн-
не»? Улічваючы, што ў арыгінале замест слова «Gesicht» (твар) ужы-
та «Spiegel», можна было б як неблагі эквівалент ужыць беларускае 
«аблічча». Тады б атрымалася — «прыгожае гладкае аблічча». І 
было б добра: «зялёны Егер», бравы жаўнер з прыгожым абліччам, 
расказвае пра свае амурныя прыгоды...

Нечакана шмат сустракаецца русізмаў: стылёва нематываваных, 
скалькаваных, грубавата-вульгарных: «das Töchterlein eines Mörders» — 
«доченька забойцы» (Дзюрэнмат, «Юстыцыя»). З гэтага ж тэксту: 

Яна мяне прадала... Яго карысталі ад язвы страўніка... 
Начальнік некалькі разоў наязджаў на Колера... Яна пракі-
нула мяне... Горад загінаецца..... Вайна сябе цалкам акупа-
ла... Гаспадыня страхалюдна ляпіла язык жудаснай нямец-
кай мовай 

Грымэльсгаўзэн. «Авантурнік Сімпліцысімус»: 
А шаноўная пані... была ў поўным адпадзе... (und die 

ehrliche Dam... befand sich offendiert)...
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Гэтак гаворыцца пра даму з �7-га стагоддзя. 

Дзюрэнмат. («Юстыцыя»): 
Я зліняў у самым першым значэнні гэтага слова (? — 

П. С.). Мець бацькоў — гэта не заўсёды «блага», часцей — про-
ста без двухкосся (?).

У арыгінале ж нічога такога няма. Прычым тут царкоўнасла-
вянізм? Перакладчык як бы разважае ўслых пра беларуска-расійс-
кае дзвюхмоўе, а не перакладае. 

Расійскія вульгарызмы ў спалучэнні з узмацняльнымі прыпіска-
мі ствараюць уражанне турэмнай фені: «...Я клала з прыборам на 
ўсё чыста ўсенька...» («Вуліца Ціхая, шэсць», с. 97). Аж тры ступені 
«ўзмацнення»: «клала з прыборам, на ўсё чыста, на ўсё ўсенька!» 
Дастаткова было б напісаць: «мне тады было на ўсё напляваць». 

Калі-небудзь адно такое невядома навошта ўстаўленае расійскае 
слоўца проста ўзрывае кантэкст. Яшчэ раз вярнуся да сказа, што 
згадваўся раней. Помніце гераіню («Вуліца Ціхая, шэсць»), што ўз-
гадала на могілках гульню-карагод з дзіцячага саду, якая пачынаец-
ца словамі: «Ziehe durch, ziehe durch, durch die goldene Brücke...»? 
Тут перакладчыку можна было проста даслоўна перакласці пачат-
ковы радок. Але ж ён вырашыў «палепшыць» арыгінал і прыдумаў 
рыфму (у арыгінале нічога не рыфмуецца) : «Праскоч, прахвост, 
праз залаценькі мост....». Калі ўжо конча хочацца рыфмы, узяў бы 
ды стварыў беларускую, прыблізную па-народнаму: «Праскоч, мой 
каласок, праз залаты масток!». Але ж арыгінал не трэба «паляп-
шаць»! Тым больш расійскімі вульгарызмамі.

Чытаючы празаічныя пераклады Васіля Сёмухі часам ловіш сябе 
на адчуванні, што ўсе ягоныя героі — пракуроры, міліянеры, сялян-
кі, арыстакраты, студэнты гавораць амаль аднолькава і нематыва-
вана мяняюць стыль. Пераходзячы як бы ў аўтаномную беларускую 
моўную сістэму, аўтар беларускага тэксту без уліку мовы арыгіналу, 
часу, месца, характару персанажаў часта пападае ў стылёва некант-
раляваную стыхію «смачнага» беларускага наратыву кшталту «ніз-
кага барока» сярэдзіны �7-га стагоддзя (не раўнуючы прамова Мя-
лешкі) ці народных інтэрмедыяў канца �9-га — пачатку 20-га ста-
годдзяў. Такія скарбы могуць быць да месца хіба што ў перакладах 
сапраўды барочных тэкстаў кшталту «Сімпліцысімуса» Грымэль-
сгаўзэна, ды і то, калі гэта будзе адпавядаць стылістыцы пэўнага 
месца ў тэксце. 

Цікава адзначыць, што пры ўсёй відавочнай залежнасці нашага 
перакладчыка ад расійскіх тэкстаў ён чамусьці не заўважае, што 
там, як правіла, вытрымліваецца адэкватная стылістыка і ў выбары 
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лексікі, і ў сінтаксічнай будове сказа, і ў логіцы прычынна-выніко-
вых адносін. 

Перш, чым прывесці прыклады нематываваных стылёвых пера-
падаў адносна арыгіналу (з нейтральнага — на вульгарна-размоўны 
і надварот), зраблю адну заўвагу культурна-антрапалагічнага ха-
рактару. 

Не трэба забывацца, што шкала стылёвага ўспрымання вульгар-
най лексікі (асабліва так званай фекальнай, каітальнай) у нямец-
кай і нашай мове не супадае. Так, не толькі немцы, але таксама ін-
шыя еўрапейцы без асаблівых эмоцыяў могуць публічна ўжыць, на-
прыклад, слова, якое паводле сваёй графічнай абалонкі пастаўленае 
ў слоўнікавы артыкул з паметай «вульг.» (Scheisse, Dreck, shit, 
merde, mierda) мае для нас нашмат большую ступень этычнай і эс-
тэтычнай забароны. Немцы, англічане, французы, іспанцы ўжыва-
юць гэтыя словы, акрамя абазначэння адкідаў і экскрэментаў, у 
пэўных кантэкстах са значэннем «непрыемнае становішча», «глупс-
тва», «злы ўчынак», «непаразуменне», «нешта дрэннае, не ціка-
вае» і г. д. На поўначы Германіі мясцовае радыё можа ў метэапрагно-
зе паабяцаць «айн шытэс вэттэр» («дрэннае надвор’е»). Карл 
Маркс называў люмпен-пралетарыяў «шайсэ дэр гэзэльшафт» (у 
расійскім перакладзе «отбросы общества»). Каля ўваходу ў парла-
мент назойліваму журналісту былы англійскі прэм’ер сп. Кэмеран 
нядаўна коратка адрэзаў: «It is all shit!». («Усё гэта — глупс-
тва»). 

«шчадрэц» на эпітэты «ўніз і ўверх»

Каб кожны раз доўга не каментаваць маляўнічыя выпадкі, а толь-
кі абмежавацца канстатацыяй стылёвых перападаў, патлумачу пер-
шыя прыклады падрабязна. 

Яшчэ прыклад з Dreck («Вуліца Ціхая, шэсць»): «...meine Wut war 
einen Dreck wert» (с. �45). У беларускім перакладзе: «Мой шал на 
яго гаўна варты» (c. �2�). Пэўна, з улікам нямецкай стылістыкі ха-
піла б сказаць: «ён пляваў на мае істэрыкі». Гэта таксама ўнутра-
ны маналог-успаміны гераіні. 

«шчодрасць уніз»

Там жа: 
На с. 79 нямецкага арыгінала гаворыцца пра двух пастаянных 

кліентаў аднаго не самага рэспектабельнага кафэ, сярод якіх былі 
рознага кшталту асобы, у тым ліку з розных «цёмных груповак». Я 
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так перакладаю ўжытае нямецкай аўтаркай слова «Klungel» (с. 79). 
Яно даволі нейтральнае. Ужо ўзгаданы наш нямецка-беларускі 
слоўнік перакладае яго як «клубок» і перан.: «зграя, кампанія, клі-
ка». Стылёвых памет няма. Як гэта бачыцца Васілю Сёмуху?... 
«Шобла рознага падблядзьдзя, што шамшурыла вакол абодвух...» 
(с. 66).

«шчодрасць уніз і ўшыркі» — дыялект ці заафілізм?

Прыклад, які зараз будзе абмяркоўвацца, узяты з «Сімпліцысіму-
са» Грымэльсгаўзена. Няўрымслівы герой воляй лёсу становіцца 
жаўнерам-наёмнікам, пападае ў палон. Знаходзіцца пад наглядам 
мясцовага начальніка. Праз сваю зялёную вопратку атрымлівае мя-
нушку «Егер» (перакладчык называе яго «Лавайчык»). Хітрыкамі 
здабываючы капейчыну і дагаджаючы ўсім, «егер» патрапляе вы-
жываць. 

Прыхільнасць у тых, хто быў у яго (начальніка. — П. С.) у 
ласцы, я здабываў усялякімі ўзычкамі іхняму гонару; слуг яго-
ных браў на свой бок шчодрымі дарункамі; а з тымі, хто быў 
вышэйшы за мяне, брудэршафціў і кругластоліў, даваў за-
руку на вечнае пасяброўства, а простыя жаўнеры і мяшчане 
дабраволілі мне, бо з кожным я ўмеў гаварыць па-сяброўску. 
«Ах, які мілы чалавек, — казалі яны часта, гэты Лавайчык; 
і з малым на дварэ паталкуе, і старога ўважыць, і душы не 
дастане, і мёрзлай сучцы ўцісне!»
Як бачым, перакладчык чэрпае з трэзораў сваёй памяці гатовыя 

слоўцы і стварае сам новыя, якія як бы перадаюць стыль «нізкага 
барока» нямецкай мовы часу Трыццацігадовай вайны. Ён не кажа 
проста «я частаваў іх і піў на брудэршафт», а «я... брудэршафціў 
і кругластоліў з імі». Прыхільнасць здабываў узычкамі іхняму 
гонару, даваў заруку на пасяброўства, мяшчане дабраволілі 
мне... Такіх слоўцаў — без перабольшання — можна сустрэць на 
кожнай старонцы гэтай кнігі не адзін тузін.

Але перакладчыку гэтага мала. Ён любіць «паляпшаць» арыгі-
нал, дадаўшы нешта сваё, каб узмацніць эфект, агарошыць. Амаль 
як Бэртальт Брэхт з сваім «эфектам ачужэння». Але ж той быў аўта-
рам. Звярніце ўвагу на апошнія выдзеленыя словы ў беларускім пе-
ракладзе: «і мёрзлай сучцы ўцісне...» Пра такую станоўчую якасць 
героя нібыта гавораць мяшчане і простыя жаўнеры. 

Але ж гэтага няма ў арыгінале! Апошнія словы простай мовы: 
«І не раззлуе нікога» («und erzörnt keinen Menschen»): «Ach, was 
vor ein freundlicher Mensch», sagten sie oft zusammen, «ist doch dieser 
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Jäger! er redt ja mit dem Kind auf der Gaß und erzörnt keinen 
Menschen». Перакладчык, дазваляе сабе рабіць такое, разумеючы, 
што «антыэстэтызм» не чужы стылю нізкага барока. Але ж ёсць свая 
мера этыкі і эстэтыкі перакладчыцкага «мімезісу», закладзеная ў 
арыгінале. Пра магчымы ўплыў мясцовай гаворкі перакладчыка на 
казус з сучкай глядзіце ў заключнай частцы нататкаў «Як пераклад-
чык “цьвічыў” чытача».

Чытаючы такія «разняволеныя» пасажы ўжо не маладога веку 
спрактыкаванага перакладчыка, пачынаеш думаць, што ягоныя 
фірмовыя вульгарызмы з «нізкага барока» пэўным чынам уплываю-
ць і на маладзейшае пакаленне перакладчыкаў. Вось Андрэй Хада-
новіч ужо з вальяжнасцю мэтра выносіць пазычанае ад украінскага 
паэта фрывольнае словазлучэнне «Турбацыя мас» як назву секцыі 
на сёлетніх Стральцоўскіх чытаннях, а Ірына Герасімовіч у інтэр-
нэт-праекце «Эўрабеларусь» «Мысли вслух» дзеля камунікацыйнай 
разняволенасці пачынае свае развагі пра жыццё і смерць дапушчэн-
нем, што з прычыны складанасці тэмы сярэдні слухач можа назваць 
яе «ёбнутой инопланетянкой»... Гучыць дэмакратычна і разняво-
лена для інтэрнэт-праекта «Эўрабеларусь»... 

«шчодрасць уверх і ўшыркі»

Марон. («Ціхая вуліца, шэсць»):
Noch während Sensman sprach, breitete sich auf Beerenbaums 

Gesicht das Wohlwollen dessen aus, der reichlich zu verschenken 
hat, worum er gerade gebeten wird. 

Даслоўна: 

Калі Зэнсман яшчэ гаварыў, на твары Бэрэнбаўма з’яўляўся 
выраз добразычлівасці: гэты раскажа шмат пра тое, аб 
чым яго папрасілі. 

Пераклад: 

На твары Бэрэнбаўма расплылася амброзія боскай 
шчырадушнасці, міласлаўя і гатоўнасці шчодра і люба-
душна ўзычыць таго, падзяліцца чым ён ласкава папроша-
ны. 
Так адно нейтральнае нямецкае слова «Wohlwollen» («добра-

зычлівасць») перакладчык перадае васьмю (!) фігурамі і метафара-
мі замілаванага ўзвышэння: «амброзія (расплылася)», «боская шчы-
радушнасць», «міласлаўе», «любадушна ўзычыць», «ласкава папро-
шаны...». 
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шчодрасць «касмічная»

Дзюрэнмат («Юстыцыя»):
Арыгінал: 

З улікам таго, з якой хуткасцю ў нас звычайна праводзяц-
ца расследаванні, можна сказаць, што гэтае было праведзена 
з хуткасцю ветру (in Windeseile). 

Перакладчык: 

Паводле нашых рахубаў... судовае расьсьледаваньне было 
праведзена з хуткасцю гука...

«шчодрасць ушыркі»

Там жа: 

«Seemann war kein Anführer» (Зээман не быў завадата-
рам). 
Пераклад: 

...ён ніякі не агітатар, не «патрасацель умоў і ваабра-
жэній»...
У арыгінале — усяго адно сціплае слова як іменная частка выказ-

ніка — «Anführer».

«шчодрасць уніз»

Так, у арыгінале рамана «Вуліца Ціхая, шэсць» гераіня, пры-
гадваючы свае школьныя гады, калі яе страшэнна раздражнялі ба-
цькоўскія натацыі, кажа, што яна іх рашуча ігнаравала (ужыта вуль-
гарнае словазлучэнне «ich gab einen Dreck auf alles», c. ��6 арыгі-
налу). Нямецка-беларускі слоўнік (уклад. М. Кур’янка, 2006) так 
тлумачыць гэтае слова: гразь, гной, памёт, дрэнь... Дае выразы: 
«sich um jeden Dreck kümmern» («усюды ўтыкаць у свой нос»), «sich 
aus dem Dreck herausarbeiten» («выбрацца з бруднай гісторыі»). Бе-
ларускі перакладчык з уласцівай яму стылёвай шчодрасцю (пра гэ-
та яшчэ будзе не раз узгадана) так перадае успаміны дарослай жан-
чыны (у арыгінале — «унутраны маналог»): 

Я ўвогуле мачаіспускала на тую іхнюю школу, і на бацьку, 
і на маці.... Я клала з прыборам на ўсё чыста ўсенька... 
(с. 97 беларускага тэксту). 
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Пачуццё быць радасна напоўненым метафарамі, сінонімамі, пея-
ратывамі, суперлятывамі, сакавітымі слоўцамі ды боскімі азначэн-
нямі перапаўняе душу перакладчыка і ліецца на белыя аркушы па-
перы. Ён, як дзіця, гуляе ў вербальныя пэрліны. Ад шчасця валада-
рыць словам ён траціць сувязь з рэчаіснасцю, якой для яго павінны 
быў бы быць нямецкі арыгінал...

Далей, па магчымасці, без доўгіх каментароў. 

Там жа:
«...Und es lohnte kaum, dafür den Mund zu öffnen» (Сэнс 

арыгіналу: «Пра гэта наўрад ці варта было пачынаць гавор-
ку». Ёсць пэўная эмацыйная афарбоўка: «не варта было рас-
крываць рот»). Перакладчык: «пра гэта няварта было рас-
хлябеньваць рот на ўсю сцежку».

Там жа:
«...Beerenbaum war der gerissene alte Mann». Сэнс: «Б. быў 

спрытны і хітры стары». Пераклад: «Б. быў самы сабакамі 
падшыты стары чалавек». (с. �2�)

Чаму ў адным тэксце перакладчык ужывае рознае граматычнае 
афармленне назоўнікаў: стары юрысты, але і мне як юрысту; іг-
раць на фартэпіяна і на фартэпіянах?

Чаму перакладчык пакідае макаранічныя паўфабрыкаты ды 
транслітараваныя замежныя словы як сучасныя беларускія: нонша-
лянцыя (бесклапотная неахайнасць), каляндар тэрмінаў (штод-
зённік), студэнт-германістыкус (германіст), высокі рышпект (рэс-
пект, павага), ён вельмі любіў свой фах (прафесію, занятак), аляр-
маваць насельніцтва (аб’явіць трывогу), ён зафіксаваў свой кілішак 
на стале, але не піў (уважліва паглядзеў на...)? 

«маляўнічыя» слоўцы з розных твораў

Начальнік паліцыі размаўляе з мільянерам, сваім прыяцелем: 

Bist du überhaupt im klaren, was du getan hast? — Ты ўвогуле 
разумееш, што ты зрабіў? — Ты ўвогуле мікіціш, што ты 
начворыў? 

Гэта з «Юстыцыі» Дзюрэнмата. Далей без спасылак.

Яму давялося церціся пад зачыненымі дзьвярыма 
(«warten» — «чакаць»)

Хехеканьня цяжка было не зьмеціць 
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Начальнік вытапырыўся на яго

Без жоднай прычыны (украінізм)

Кухар і ўвесь кухонны персанал разьзявілі вочы

Духоўныя даброці (паланізм)
Ісак, — заблагаў начальнік, — я спадзяюся, што... («забла-

гаў» — паланізм) 

Ён бажаволіць мне (украінізм)

На першы покід вока
Крым смеху

Не ўшалопаў (нейтр. «wahrnehmen»)

Пра гэта можна расказаць вокаўзам («хутка» — 
«schnell»)

Доўга валокся па набярэжнай («bummelte» — «шпацыра-
ваў, гуляў»)

Час робіць з горадам, што яму заўгодзцца («Die Zei tmacht 
mit ihr, was sie will»)

З такой нязгодзіцы («aus Trotz»)

Дама з мэбляваных апартамэнтаў ўдзерлася ў маю кан-
тору («ist gekommen» — «прыйшла»)

Егерленэр прамацаў глебу ў следчага, а той сваёй калей-
кай у начальніка паліцыі (у сваю чаргу — у арыгінале няма ні-
чога такога!)

Ці заўгодзіцца вам сядзець на каленях? («Wünschen Sie?» — 
«ці не хацелі б Вы...?») 

Пацяробак («Schuft» — «нягоднік»)

Перш чым у цесны пакой будзе ўбатавана такая чорная 
гаргара 

І хто напорыцца на камуністычнага забойцу («trifft» — 
«сустрэне»)

Прыгожа ўразьлётныя губы («fein gescwungene Lippen»)

Усё, што яна за сваё жыццё назвалакала ў пакой 

Скрынкі, набатаваныя лялькамі 
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Даўжманая размова за сталом («ein längeres Gespräch») 

Гаспадыня страхалюдна ляпіла язык жудаснай нямец-
кай мовай 

Мудзёрая загадка

Вось тады ён запраторыць радцу пажыццёва (украінізм)

Я цэлыя дні... сціналася ў зьвягах з... 

Сілаадносіны —суадносіны сіл

Без жоднай прычыны («ohne Grund»)

Арэна калёсных высцігаў (паланізм)

Сарамлівая зьбянтэга («Verlegenheit»; незвычайнае слоў-
ца + узмацненне-плеаназм)

Дом пярэстаркаў (у арыгінале нейтральна — «для састарэ-
лых»)

Публіка слухала словацечыва
Студэнт-германістыкус
Перажыў нешта нязбыт якое радаснае або нечагась та-

кога чакаў

Цяпер, як і ўпяродзь, дзеці гапатуюць за мною

Рука боўталася на суглобе (украінізм)

Вітаць магутаў гэтага свету («mächtige Männer»). Магу-
ты — міфічныя асілкі. Слова �920-х гадоў.

Наўздагодзь і наўздогадзь («aufs Geratewohl» — звычай-
нае «наўздагад»)

Скруціў прафесійна рабочы твар

Ён прапхнуў на радыё экстранае паведамленне

Я нічога не глуздую ў більярдзе («verstehe nicht») 

Часу не было, як амаль што не было («man war in 
Eile» = «спяшаліся»)

Ласошчы і смакошчы
Павалютку-памаленьку («langsam» — «павольна, няспешна»)

Выпярдольвайце адсюль («Verduften Sie sich» — «пайшлі 
прэч, каб я вас тут не бачыў») (паланізм)
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Вялікадзяржаўная палітыка напаролася на ўсё большы 
супраціў

Дзяржава тыча свой нос, куды ўтачыцца хоча 
(«Polizeistaat, der in alles hineinredet» — «якая ва ўсё ўмеш-
ваецца»)

З радцы нічога выдабыць не ўдалося (паланізм)

Да яго ўзлёту высокія суддзі проста не дапялі («waren 
ihm nicht gewachsen» — нейтральна: «не дараслі») 

Падхалтурваў таксама ў адной падкамісіі ЮНЕСКА 
(«wirkte auch in einer Komission von UNESCO» — «праца-
ваў»)...

Чалавек ён быў насупа
Адзін аднаму не заважаючы (украінізм)

Угоньвацца за ваўчыхай

Шумавінне імгненнай талані
Засесьці нейкую пасаду
Як змагацца клептаманам са сваёй пахібай
Ён надыбаў на адну шчаслівую не без гумару падумку
Моцная тайная пацяга
Прыняць прастытутку на сур’ёзе
Пачуццёвыя пожадзі
Заганы і вычуды
Разгул, буянства і закурдайства
Разбэста (ён)
Замест каб свужаць свой свет...; замест каб пры любой 

цяжкасці... спасылацца на...; замест  каб сказаць малітву 

Напіхам поўны стол

Немарасць майго жыцця

Мая паўстрымлівасць
Выхад няма ладу які харошы
Бянтэжлівасць
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Оргія самапаганьбення
Удзельцы, памінальцы...

Перакладчык на кожным кроку «ўпрыгожвае» нейтральны стыль 
сваімі эмацыйна афарбаванымі слоўцамі. Цяжка зразумець, навош-
та ён гэта робіць. Словы самі па сабе, без кантэксту, не маюць абса-
лютнай цаны. Не так даўно Лявон Баршчэўскі пісаў, што, калі б быў 
выдадзены слоўнік Васіля Сёмухі, то ён бы стаў бестсэлерам. Можа 
і так. Гэта быў бы слоўнік наватвораў, дыялектызмаў (без вызначэн-
ня рэгіёну), гутарковай і вульгарнай мовы. Магчыма, можна было б 
падзяліць «тэзаўрус» перакладчыка на тэматычныя раздзелы. На-
прыклад, адзін з іх назваць «Назоўнікі дзеяння» і даць спіс ягоных 
наватвораў: жальбіты, дбальцы парадку, кровамесы, уплывоўцы, 
ласкаўцы, маёмцы, кулісьнікі... Гэта ўсё з «Юстыцыі». Або: «Аддзе-
яслоўныя назоўнікі»: подзіў, нясцерп, пакеп, пярэшапт, пазяхот-
ка, мусовасць, увязненне, подум, подумка, зборня, швальня (швей-
ная майстэрня ў турме)... Усё толькі з некалькіх старонак кніжкі. 
Можна было б выдзеліць групу пераасэнсаваных назоўнікаў кштал-
ту: «прыхамаць» замест «прымхі» або «няўдобіца» ў значэнні «няз-
ручнасць», падаткоўцы (марфалагічнае пераасэнсаванне, — па-
даткаплатнікі, а не службоўцы). Ці дапушчальна такое? Можна 
даследаваць тэму словатворчасці, якая збліжае беларускае і нямец-
кае словаўтварэнне: сіласуадносіны, сіларазмеркаванне, светабу-
дова, чалавекавоўк, пальцаадбіткі (гэта з �4 старонак «Стэпавага 
ваўка»), шыявяз (падобна на кальку з літоўскай, гальштук-мятлічак 
паводле Л. Баршчэўскага), і г. д. Ці добра гэта? Можна даследаваць 
тэндэнцыі ўжывання моцна развітых азначэнняў перад азначаль-
ным словам, як тое прынята ў нямецкай мове. Напрыклад: «Ён на-
дыбаў на адну шчаслівую не без гумару падумку». Або: «Блізкасць 
да не зусім без кранальных рысаў нацыянальнага характару...» 
Або: «...мой тугі і неабструганы, нават ягонымі парадамі не пад-
габляваны глузд». У першым прыкладзе паміж «умоўным артык-
лем» («адна») і азначальным словам стаіць пяць, а ў другім — сем, а 
ў апошнім — аж восем слоў! Ці гэта трэба вітаць? 

«Фірмовая» мова: пурызм новай хвалі + паланізмы

У гэтай частцы нататкаў большасць прыкладаў узятыя з перак-
ладу рамана Міхаэля Кумпфмюлера «Хараство жыцця», зробленага 
Ірынай Герасімовіч. Сам нямецкі тэкст — надзвычай лёгкі для разу-
мення. Тут расказваецца пра будні закаханых: маладой дзяўчыны 
Доры і сталага веку мужчыны, пісьменніка Франца Кафкі. Ад пер-
шага дня знаёмства да смерці Франца. Туды пайшлі, тое ўбачылі, 
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пра тое гаварылі, тое елі на абед. Як ён пісаў. Да хворага выклікалі 
доктара, як дапамагалі лекі. Як каханы адыходзіў... Беларускі тэкст 
напісаны вельмі роўна, без стылёвых перападаў. Ёсць толькі не-
калькі месцаў у тэксце, дзе можна спрачацца пра перадачу перак-
ладчыцай некаторых слоў з арыгіналу. 

Кніжка выйшла ў выдавецтве «Логвінаў». У выхадных даных імя 
ніякага рэдактара не значыцца. Аднак адчуваецца нейкая жалезная 
рука, якая бязлітасна прайшлася пурыстычным катком па ўсіх 243 
старонках, вычысціўшы звыклыя беларускія словы, такія, як не над-
та, толькі, амаль, і, ніводны, вырашыць, здаецца, не вельмі, маг-
чымасць, розныя, раз-пораз, лепш, палепшыць і да т. п., замяніўшы 
іх моднымі ў беларускамоўных недзяржаўных выданнях ды інтэрнэ-
це. Каб такое зрабіў сам перакладчык, — неверагодна. Большыня 
нязвыклых слоў нагадвае больш ці менш адаптаваныя паланізмы. 
Некаторыя могуць разглядацца як барбарызмы. Невялікая колькас-
ць кідкіх слоўцаў — ці то дыялектызмы, ці то аформленыя як нава-
творы паводле дапушчальных словаўтваральных мадэляў. Разумен-
ню не перашкаджаюць, часам толькі трошкі раздражняюць. Развагі 
пра ўжыванні падобных слоў ў старабеларускай мове, на мой пог-
ляд, не могуць быць прадуктыўнымі. Тэма — для спецыяльнага аб-
меркавання. 

Цяперашнія аўтары беларускіх тэкстаў павінны разумець дзве 
рэчы. Першае: колькасць сталых (па ўзросту і паводле карыстання 
носьбітаў мовы), якія памятаюць жывую беларускую дыялектную 
мову з элементамі польскай, змяншаецца. Іх засталося, можа, не-
калькі соцень. Колькасць названых носьбітаў, што пакідаюць гэты 
свет, нашмат большая, чым тых, якія цяпер авалодваюць польскай 
мовай. Другое: каб колькасць чытачоў цяпер напісаных беларускіх 
тэкстаў налічвала не дзясяткі, а сотні (можа, дай Бог, і тысячы), трэ-
ба пісаць мовай, зразумелай той большасці, якая хаця б вывучала 
беларускую мову ў сярэдняй школе. Гэта банальна, аднак пра гэта 
трэба памятаць, хто хоча выходзіць за межы карпаратыўных тусо-
вак. 

Для перакладнога тэксту застаецца дадатковае пытанне: якую за-
дачу ставіць перад сабой аўтар, ужываючы «незвычайнае» слова?

Цікава, што натуральнай варыятыўнасці традыцыйна ўжываль-
ных і модных слоў ў гэтым перакладзе не назіраецца. Напрыклад: 
бегла прагартаўшы нямногім больш як �00 старонак кніжкі, я суст-
рэў не адзін тузін ужыванняў слова «жадны/-ая/-ае», але ніводнага 
разу «ніякі» або «ніводны»: «усё без жаднага слова», «жаднага па-
няцця ня мела», «без жаднае патрэбы», «спачатку жаднага сло-
ва не зразумець», «жаднага сумневу няма»... Падобная карціна на-
зіраецца і з некаторымі іншымі словамі:
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Праве = амаль
Праве кожны дзень шпацыруюць (fast jeden Tag)

Некалькі дзён ён ужо праве ня сьпіць (hat kaum 
geschlafen)

Пад канец было праве невыносна (fast unerträglich)

Бацькоўскай хаты ў Паб’яніцах яна праве не памятае 
(erinnert sie sich kaum)

За апошнія тыдні праве нічога не далося рабіць (denn viel 
mehr... ist es nicht gewesen)

Пакой, дзе праве ўвесь час сонца (das Zimmer, in dem fast 
immer die Sonne scheint)... 

Нязбыт = не надта, не вельмі
Пакой нязбыт вялікі (nicht sehr groß)

Ліст нязбыт доўгі (nicht sehr lang)

Нязбыт якая красуня (nicht sonderlich hübsch)

Нязбыт доўга (nicht sehr lange)...

a = i
Зноў а зноў паглядае на яго (immer wieder)

Зноў а зноў падхопліваецца (immer wieder)

Зноў а зноў думаў пра гэта (wieder und wieder)...

адно = толькі
Адно дзівіўся, што яе доўга няма (und sich nur wunderte)

Паколькі ў яго адно тэмпература... (Da er nur Fieber hat)

Паўсюль адно сады (Überall nur Gärten)

Назавём яшчэ некаторыя адносна рэдкія словы (некаторыя з іх 
самі па сабе абсалютна карэктныя), якім перакладчыца аддае пе-
равагу перад больш частымі традыцыйнымі (незалежна ад іх па-
добнасці на расійскія): пастанавіць (вырашыць), зімна (холадна), 
сьцірка (ручнік для кухні), лацьвей было б (было б лепш), ён усё 
залатвіў (паправіў, дамовіўся), пераймацца (хвалявацца), удава-
ць (рабіць выгляд), выстарчае часу (хапае), пры стале, пры вак-
не, пры печцы (ля стала, ля вакна, каля печкі), выцечкі (паезд-
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кі, выезды, экскурсіі), дзіця сядзіць на пеляне ў маткі (у маці на 
каленях), хвіля (хвіліна), аказія (магчымасць), зноўку (ніколі 
зноў! і ў аўтарскім наратыве, і ў мове персанажаў), зацяганая 
(стомленая), пагана (дрэнна, кепска), размаітыя (розныя), апінія 
(думка, меркаванне)... 

Яшчэ раз падкрэсліваю: я нічога не маю супраць слоў паста-
навіць, пераймацца, удаваць і да т. п. Аднак неразумна пазбягаць 
ужывання сінанімічных ім слоў і словазлучэнняў — вырашыць, хва-
лявацца, рабіць выгляд і г. д. толькі таму, што яны семантычна ці 
паводле ўнутранай формы стаяць бліжэй да расійскай мовы. Было б 
занадта сцвярджаць, што гэта збядняе нашу мову. Але ж уражанне 
пэўнага дыктату «патрыятычнай моды» гэта стварае. Не трэба пат-
рыятычна касавурыцца на моўнага неафіта, калі ён кажа па-нарка-
маўску «званіць», а не «тэлефанаваць». Кажуць жа немцы і «anrufen» 
i «telefonieren», а англамоўныя — «call» i «phone». 

Гэта былі выпісы пасля беглага прагляду прыблізна трэцяй час-
ткі кнігі. Як ацэньваць, добра гэта ці дрэнна — нематывавана ўжы-
ваць паланізмы або чыста размоўна-сяброўскія слоўцы кшталту 
зноўку, ёсьцека, тутака ў перакладзе? Задача перакладчыка — пе-
ракладаць «з стылю на стыль». Калі ў арыгінале няма ніякіх марке-
раў асаблівага «цёплага» размоўна-сяброўскага стылю, значыць 
з’яўленне такіх слоўцаў — нематываванае і недарэчнае. Пры ўсёй 
неўладкаванасці нашай лексічнай стылістыкі (асабліва ў вольных 
медыях), трэба прызнаць, што ёсць пэўная група намінацый, стылё-
вая прыналежнасць якіх не выклікае спрэчак. Да іх належаць і ўзга-
даныя барбарызмы з польскай мовы, і беларускія кароткія «цёплыя» 
слоўцы з суфіксамі «-ка», «-кі», «-ку». Васіль Сёмуха налаўчыўся на-
ват прычапляць гэтыя суфіксы да «голых» нямецкіх лексем. На-
прыклад, у арыгінале персанаж адказвае суразмоўцу: «Jawohl», што 
значыць «добра, так». А перакладчык з сваёй манерай узмацняць, 
«беларусіць» і здзіўляць піша: «Яволь, яволечкі!». Або іншыя вы-
падкі: мне было быццамкі я заглянула ў вочы смерці; а з ім хоця 
ж бы штося; мы ж не звяры зрэштачкі; без ніякуткай прычы-
ны... Падобным чынам перакладчык «Юстыцыі» Дзюрэнмата не 
зважае на стылістыку ды «беларусіць»-сагравае слова-зваротак, 
ужываючы яго ў клічным склоне нават калі ў словах аўтара стаіць 
слова «абурана» («empört»): «Гер каменданце! — абурана закры-
чаў ён». У арыгінале проста, амаль па-вайсковаму: «Kommandant!» — 
«rief er empört». У беларускім перакладзе атрымліваецца своеа-
саблівы стылістычны аксюмаран. 

Такая карціна прыблізна адпавядае тэндэнцыям, якія назіраюц-
ца ў недзяржаўнай эсэістыцы і публіцыстыцы, — такі своеасаблівы 
пурызм адносна расійскай мовы і дэманстрацыя беларускасці, вусна 
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і пісьмова. Так, адзін наш вядомы літаратар і грамадскі дзеяч, вы-
ступаючы публічна, можа сказаць: «Шаноўнае спадарства, ёсьце-
ка адна праблема, якая патрабуе неадкладнага абмеркавання». 

На сёння ўсе рэкорды паводле фірмовасці і моды б’е слоўца «то-
бок», пазначанае ў ТСБМ і нарматыўным «Слоўніку беларускай мо-
вы» (рэд. М. В. Бірыла, БелСЭ, �987) як «састарэлае» і не ілюстрава-
нае прыкладамі ні з мастацкай літаратуры, ні з публіцыстыкі. Суст-
ракаем мы яго штодня і ў вуснай, і ў пісьмовай мове. Той, хто 
практычна валодае гутарковай беларускай мовай або знаёміўся з гэ-
тым выразам праз краёвыя ці этымалагічныя даследаванні, разу-
мее, што гэтае ўтварэнне не што іншае, як гутарковае «то бо», дзе 
«бо» — толькі мадальная часціца, што надае гутарцы адценне раз-
важлівасці, таварыскасці (А такі ж бо і праўда; во так бо добра; я 
ж бо яго вельмі люблю...). Чымсці яно нагадвае сучаснае расійскае 
слова-паразіт «как бы» (па-беларуску «як бы»). Адпаведна любы 
сказ з то-бок можна ачысціць ад гутаркова-байнага тону, адкі-
нуўшы гэты «бок»: «Андрэй ды Ірына — то’ нашы сённяшнія пера-
можцы конкурсу — даюць нам надзею на лепшае...» Возьмем 
прыклад з «Хараства жыцця»(с. 24). У нямецкім арыгінале: «Sie hält 
ihn für Mitte dreißig, was bedeutet, dass er etwa zehn Jahre älter sein 
müsse als sie». У Ірыны Герасімовіч: «Яна думае, што гадоў яму ка-
ля трыццаці пяці, то бок ён недзе гадоў на дзесяць старэйшы за 
яе». Тут, як кажуць, звычайны наратыў, ніякіх эмоцый, ніякай 
«ажыўленай» («erlebte Rede»), ніякай простай, ніякай ускоснай мовы 
няма. Выдзеленае нямецкае «was bedeutet» можна спакойна пе-
ракласці даслоўна — «гэта значыць, што...» — і паставіць у сказ. 
Прачытайце. Хіба ненатуральна гучыць? Як па мне, дык лепш, чым 
з то-бок. Не трэба думаць, што «гэта значыць (г. зн.)» — калька 
з расійскай мовы. Ва ўсіх еўрапейскіх мовах ёсць калькі з лацінска-
га id est.. Хто ведае беларускую гісторыю, не будзе сумнявацца, што 
нашыя продкі пазнаёміліся з лацінай не пазней за маскавітаў.

ці існуюць моўныя нормы ў вольных літаратараў?

Без грамадскай дамовы пра моўныя нормы немагчыма напісаць 
мастацкі твор. Як зразумець дзейную асобу: паважае яна суразмоў-
цу ці не? Жартуе ці гаворыць сур’ёзна? Злуецца яна ці застаецца ў 
лагодным стане? Як адносіцца да таго, пра каго гаворыць? Зноў вяр-
таюся да перакладу Ірыны Герасімовіч. Пра нематываванае ўжы-
ванне паланізмаў я ўжо ўзгадваў. Няхай чытач правярае свой густ. 
Можа, гэта каму і падабаецца? 

У выпадках, калі аўтар прытрымліваецца своеасаблівай «мод-
най» стылістыкі, часам цяжка вызначыць, ужывае ён пэўнае слова 
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або ненарматыўную форму слова свядома ці проста не ведае праві-
ла.

Прыклад з сінтаксісу. Перакладчыца ўвогуле пазбягае русіз-
маў. Таму, калі чытаем: «Мястэчка ляжыць меней, чым у сотні 
кіламетраў на Захад ад Берліну», спатыкаемся. Гэта на с. 64. 
Паводле мадэлі словазлучэнне — расійскае, дзе скажуць: «в ста ки-
лометрах от...» А між тым у раздзеле школьнага курсу беларускай 
мовы «Кіраванне прыназоўнікаў» і «Сінтаксіс словазлучэнняў» мож-
на прачытаць, што слушна гаварыць «за сто кіламетраў ад...». 
Цяжка вызначыць, піша перакладчыца так таму, што не ведае, як 
трэба, ці гэта яе прынцыповая пазіцыя. Гэты сумнеў узрастае, калі 
сустракаеш варыятыўнасць у адных і тых жа марфалагічных фор-
мах назоўнікаў: «па начах» і «па начох», «у садах» і «ў садох». Віда-
вочна адно: у аўтаркі своеасаблівае стаўленне да нормы. 

Або прыклад з марфалогіі — утварэнне 2-й асобы дзеясловаў 
множнага ліку: «...як толькі прачнецеся...». Мяркуючы па тым, 
як слова напісана, перакладчыца вымаўляе яго з націскам на другім 
ад пачатку складзе. Аднак паводле практыкі жывой літаратурнай 
мовы і лексікаграфічнай фіксацыі (гл., напрыклад, «Слоўнік бела-
рускай мовы» пад рэд М. В. Бірылы, Мінск, �987, с. 630) слова павін-
на мець націск на перадапошнім складзе і адпаведна пісацца — 
прачняцеся. Робіць гэта перакладчыца свядома ці не, зноў жа цяж-
ка меркаваць. Варта заўважыць, што сістэма правапісу і націску ў 
асабовых формах дзеяслова ў афіцыйнай марфалогіі распрацавана 
добра. Тут няма патрэбы нешта вынаходзіць. Калі ў формах адзі-
ночнага ліку націск падае на апошні склад, тое ж паўтараецца і ў 
множным ліку цяперашняга і будучага часу (у тым ліку і ў зварот-
ных дзеясловах): вы ідзяце, жывяце, несяце, стаіце, прачняцеся... 
На жаль, і вядомыя аўтары часта пішуць: вы жывеце. 

Прыклад з лексікі (с. �0): Хворы Франц Кафка прыехаў адпа-
чыць на Балтыку, пасяліўся на кватэры, яшчэ да знаёмства з Дорай. 
Распакоўвае свае рэчы: пара гарнітураў, бялізна, чытанка, папера 
пісаць. У арыгінале выдзеленаму ў перакладзе слову адпавядае 
«Lektüre». Вось задачка рэдактару. Няма сумневу, што перакладчы-
ца ведае нямецкія словы «Reiselektüre», «Urlaubslektüre». Тут яны 
якраз і маюцца на ўвазе, — тое, што бяруць з сабой пачытаць у да-
рогу ці ў адпачынак. Ведае яна, пэўна, і слова «чытво», якое ўжо да-
волі добра асвоілася ў асяродку беларускамоўных асобаў сярэдняга і 
маладзейшага веку. Слова, паводле маіх назіранняў, не мае ў нас та-
кой негатыўнай канатацыі, як расійскае «чтиво». «Schreibpapier» 
перакладчыца апісала праз спалучэнне «папера пісаць». А вось ча-
сопісы, газеты, кнігі, якія адпачывальнік Франц узяў з сабой 
(«Lektüre») назвала «чытанка». «Чытво» яна не прыняла ў разлік 
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паводле нейкіх сваіх меркаванняў. Але ж чытанка ўжо мусіць ці не 
стагоддзе як ужываецца ў беларусаў у значэнні «Хрэстаматыя для 
дзяцей». (У Цёткі было «Першае чытанне для дзетак-беларусаў»). 
Не сумняюся, што перакладчыца ведае слова чытанка ў значэнні 
дзіцячая хрэстаматыя. А ў арыгінале ж — не хрэстаматыя, а 
тое, што бяруць з сабой пачытаць. Значыць, выбар перакладчыцы 
свядомы. Яна выгаварыла сабе такое «фірмовае» права: я сама сабе 
ўстанаўліваю норму. 

Падобная праблема ўзнікла з словам «лецішча» (с. 57) . Цяпе-
рашнія актыўныя беларускамоўныя асобы называюць лецішчам 
тое, што савецкія працоўныя называлі дача. У арыгінале: «Otla hat 
für einen Tag ihre Sommerfrische verlassen» (c. 56). Пераклад: «От-
ла на дзень пакінула сваё лецішча». Нямецкія тлумачальныя 
слоўнікі вызначаюць «зомэрфрышэ» проста як месца летняга адпа-
чынку, дзе чалавек у працоўны час звычайна не жыве (горы, мора, 
сельская мясцовасць). Які сэнс укладае перакладчыца ў гэтае слова? 
Канешне, для агульнага сэнсу падзей, апісаных на гэтых старонках, 
нюансы перакладу не маюць значэння. Размова ідзе пра нежаданне 
стваральнікаў тэкстаў імкнуцца да нейкай адзінай нормы.

У некаторых месцах ў перакладзе адбілася неўнармаванасць 
ужывання слоў жыд і жыдоўскі. Габрэй, габрэйскі перакладчыыца 
ўжывае вельмі акуратна і карэктна. Яўрэй, яўрэйскі мне не сустрэ-
лася на першых �00 старонках ніводнага разу. Пэўна, праз адсут-
насць пары яўрэй/яўрэйскі канатацыя слова жыдоўскі часам блы-
таецца. На с. 7�: «Не па душы яму яе жыдоўская жылка (постаць, 
манера гаварыць. бессаромнасць — П. С.)...» Па-нямецку: «Er mag 
nicht das Jüdische an ihr». Карэктнае ўжыванне з адмоўнай каната-
цыяй. Адпавядае нашай афіцыйнай стылістыцы. На с. 89 (арыгі-
нал) і 9� (пераклад) таксама абсалютна дакладна перадаюцца ад-
моўныя эмоцыі маладзенькай нацысткі: «“Jud”, hat sie gesagt». 
Пераклад адэкватны: «“Жыд”, — сказала яна». А вось на с. 3� 
перакладу чытаем: 

Да гэтае думкі доктар цяпер вяртаецца, ім абодвум вар-
та было б неўзабаве зьехаць, найпазьней у наступным годзе, 
напрыклад. у брудныя бэрлінскія жыдоўскія завулкі, дзе 
жыве Дора... (in die schmutzigen jüdischen Gassen). 

Ці ж будзе сам яўрэй, які кахае яўрэйку, ходзіць у Габрэйскі дом, 
выступае сам з лекцыямі, зняважліва думаць пра тое месца, дзе жы-
ве ягоная каханая? Калі перакладчыца пазбягае ўжывання слова 
«яўрэй», тады тут напрошваецца слова «габрэйскі». На с. 9� нешта 
падобнае было: «Дора не надта сутыкалася з людзьмі, якія супра-
ць габрэяў». Таксама і на с. 72: «Там, у Палестыне, трэба жанчы-
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ны, якія будуць нараджаць цёмненькіх кучаравых габрэйчыкаў 
(dunkle lockige Judenkinder)».

Яшчэ адно фірмовае слоўца — рэстарацыя. У нашым акадэмічным 
ТСБМ яно ілюстравана адным прыкладам з М. Гарэцкага і пазначана 
як састарэлае адносна «рэстарана». Пэўна, не варта было б узгадваць 
пра «рэстарацыю», калі б перакладчыца не ўжывала гэтае слова кож-
ны раз, калі героі ідуць у розныя месцы грамадскага харчавання — 
Lokal, Garten (Biergarten), Gaststube, Gaststätte — і тады, калі доктар 
Франц проста «führt Dora zum Essen aus» (калі доктар запрашае Дору 
пайсці ў горад пачаставацца). Агульная назва «рэстарацыя» для Гер-
маніі першай трэці мінулага стагоддзя пасуе няблага, калі фармальна 
ўлічваць памету ў ТСБМ, аднак пастаяннае ўжыванне аднаго, на сён-
ня як бы моднага слова, стварае ўражанне тэксту-матрыцы. 

Думаецца, што самой перакладчыцы (ці ананімнаму моўнаму рэ-
дактару) акрамя габлявання раўнамернага тэксту-матрыцы трэба 
было б яшчэ звярнуць увагу на простыя рэдактарскія дробязі. Наза-
ву некаторыя, што кінуліся ў вочы пры чытанні прыблізна першай 
трэці перакладу. 

Бацька заўважыў бы адну ўсходнасць (с. ��9). У кантэксце: 
бацька не любіў асобаў з Усходу.

Непадалёк ад разьніцы (мусіць, рэзьніцы?) (с. ��2). — in 
der Nähe des Schlachthauses

Іспыт, які насілу здала (с. 79) — knapp bestanden. Лепш 
бы «з цяжкасцю, ледзь-ледзь...»

Перасялілася ў гэтую пустэль (Einöde) (с. 70). Чаму б не 
«глуш»? Тут — даволі цывілізаваная глуш. 

У нашых слоўніках «пустэльнік», «пустэльня» даюцца без стылё-
вых паметаў. Слова «пустэль» не фіксуецца. Чаму ўжо тады не напі-
саць «пустэльня». Аднак і «пустэль» і «пустэльня» — занадта 
«аб’ёмныя» для нямецкага «Einöde». Тут больш падыходзіць «ку-
ток», «глуш». Хутчэй за ўсё гераіня перасялілася ў такое жытло, 
якое немцы называюць «Einödhof», — адзінокая сялянская сядзіба. 

Закупацца на вечар, гуляцца ў мячык, гуляцца ў Палесты-
ну — праставата!

Яна бачыць, што нехта стаіць на траве (с. 80) — in der 
Wiese. Не трэба баяцца слова «газон». 

Спалучэнне «in der Wiese» часта сустракаецца ў тэксце. 
Франц і Дора часта мяняюць кватэры, дзе каля дамоў заўсёды 
ёсць газоны, палісаднічкі, дарожкі.
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Калі б не падарожжы, то само пакаванне не давалася б у 
знакі. Замоцна. У арыгінале: «...würde das Packen nicht viel 
ausmachen».

Верхавінкі ягоных лёгкіх застудзіліся (с. 24). У арыгінале: 
die Spitzen seiner Lungen. Лепш было б — верхнія долі лёгкіх. 
У простай размове немцы могуць так сказаць і пра бронхі. 

Заалёгішэр Гартэн (с. 90) — макаранічная перадача. Тут 
можна, не ствараючы флёр нямецкамоўнасці, зрабіць пераклад 
назвы станцыі на беларускую — Берлінскі заапарк. 

Яна прыпамінае пра... дзіўныя пысы на камянях, дзе лазілі 
першым летам (с. 65). У арыгінале: aus Stein (каменныя). 
Дзеці залазілі на галовы каменных скульптур.

Яны ўсё яшчэ ў Бэрліне, доктар расказвае пра свайго сяб-
ра Макса... (с. 23). У арыгінале: Sie sind noch immer bei Berlin, 
der Doktor erzählt von seinem Freund Max... (с. 25). Тут трэба бы-
ло б перакласці: «Яны працягваюць гаварыць пра Берлін, 
доктар расказвае пра свайго сябра Макса...». Рэч у тым, што тэ-
ме Берліна тут прысвечаны цэлыя дзве старонкі. Дора дзівіцца, 
як дасканала Франц ведае горад. «Sie sind noch immer bei 
Berlin» — эліпс поўнай фразы «Sie bleiben immer noch beim 
Thema Berlin». Да таго ж, калі прытрымлівацца літары арыгі-
нала, спалучэнне «bei Berlin» трэба перакладаць як «пад Бер-
лінам», а не «ў Берліне».

Пэўна, калі б дачытаць пераклад «Хараства жыцця» да канца, мож-
на было б яшчэ нешта заўважыць. Аднак паставім на гэтым кропку.

Зусім па-еўрапейску, на вокладцы, даецца водгук на кнігу (і як 
бы сукупна на пераклад) знакамітай асобы — Валянціна Акудовіча. 
Для мяне, як чытача, манера сп. Акудовіча выкладаць думкі і падбі-
раць словы ў гэтай лапідарнай рэцэнзіі успрымаецца як працяг 
«фірмовай мовы» перакладчыцы. Рэцэнзія пачынаецца сказам: 
«Бальшыня кніг пра вялікіх людзей цікавая адно тым, што гэта 
кнігі пра вялікіх людзей. Раман Міхаэля Кумпфмюлера — рэдкае 
выключэнне з устылага правіла...». Нават калі кідкае, амаль афа-
рыстычнае, меркаванне сп. Акудовіча пра адметнасць кніг пра вя-
лікіх людзей можа быць адэкватна ўспрынята чытачом з пункту 
гледжання логікі, яно не можа быць настолькі частым і агульнапры-
нятым, каб стаць «устылым». Што ж такое ўстылы? Застаялы, за-
стылы/застыглы, надаелы, — той, які «ўстыў», «дастаў», «усты-
ліў»? У слоўніках слова не фіксуецца, але яго семантычная матыва-
цыя — дастаткова відавочная. 



перакладчыцкі алімп беЗ рэдактара

 arche  3  2016             5�

Ведаючы тэкст арыгінала, мне таксама цяжка расшыфраваць 
метафару рэцэнзента, якой ён характарызуе каханне Доры і Фран-
ца: «Праз год вусцішнай любові... літаратар памірае». Калі зы-
ходзіць з агульнапрынятага значэння слова (зафіксаванага ў ТСБМ), 
выходзіць, што гэта было «страшнае, жудаснае ў сваёй адзіноце і 
цішы каханне»... Але ж яно, гэтае каханне — хоць і пад хмараю хва-
робы — было светлае, ціхае. Дора не была адзінокая. Да яе прыяз-
джалі сябры, яна ліставалася з роднымі. Яна адчувала спагаду бліз-
кіх людзей. Я не спрачаюся з Акудовічам-літаратарам. Я разважаю 
пра агульнапрынятае значэнне слова. Рэцэнзент, пішучы да чыта-
ча, трымаецца нейкага свайго, «апрычонага» разумення гэтай моў-
най адзінкі. 

Не магу я лагічна звязаць і наступны «апрычоны» пасаж: «...Мі-
хаэль Кумпфмюлер... распавёў нам неверагодную гісторыю яе (До-
ры — П. С). кахання, кангеніяльнага лепшым творам Франца 
Кафкі...». Як можа каханне быць кангеніяльным літаратурнаму 
твору? Так мог сказаць хіба Астап Бэндэр... 

дадатак: як Перакладчык «цьвічыў» чытача

Гэтыя мае назіранні за нямецка-беларускім перакладам ператва-
рыліся ў тэкст на працягу, здаецца, месяцаў двух. Каб чытачу было 
лягчэй зразумець, чаму недасканалыя (паводле майго меркавання) 
пераклады трапляюць у друк і чаму перакладчыкі не пагаджаюцца 
з такой ацэнкай, заключную частку сваіх нататкаў я вырашыў напі-
саць у выглядзе вытрымак з інтэрнэт-дыскусіі паміж дапытлівым 
Чытачом-германістам і спрактыкаваным Перакладчыкам-германіс-
там. Апошні, акрамя практычнага перакладу, займаўся ў свой час 
навуковымі даследаваннямі, якія прынята называць «лінгвістыкай 
тэксту». Такі навуковец не проста сочыць за перакладам асобных 
слоў, сказаў, абзацаў, але глядзіць на мастацкі твор як бы з вышыні 
птушынага палёту. Як замежны тэкст кладзецца ў «матрыцу» бела-
рускай мастацкай вобразнасці? Ці арганічна ён гучыць? Наколькі 
натуральна стыль замежнага арыгіналу трансфармуецца ў адпавед-
ны беларускі? Як «скразныя» звышфразавыя пазнакі знітоўваюць 
матэрыял у адзінае цэлае? Наколькі перакладчык вольны ў «перас-
тварэнні» замежнага тэксту, якія межы самастойнасці перакладчы-
ка як творцы? 

Разыходжанні ў інтэрнэт-перапісцы паміж Чытачом і Пераклад-
чыкам перш за ўсё палягалі ў розным разуменні межаў самастойнас-
ці перакладчыка як творцы. Паводле Перакладчыка, у дапасаванні 
да феномена перакладу прыдатна тое ж разуменне мімезісу (тут — 
ступень наследавання арыгіналу), як і да мастацкага твору. І тут пе-
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ракладчык не павінен арыентавацца нават на як бы дасведчанага 
чытача, які валодае адпаведнай замежнай мовай, але разважае як 
дацэнт на лекцыі, што чытае курс лінгвістычнага аналізу тэксту. 
Перакладчык — творца, суаўтар, актор, якога не дадзена абы-каму 
зразумець.

Чытач даслаў свайму даўняму знаёмцу, цяпер ужо вядомаму Пе-
ракладчыку, першую вялікую порцыю сказаў з неабвержнымі не-
дакладнасцямі (як тое яму самому здавалася) і атрымаў сяброўскі 
адказ, у якім на нямецкі манер «ты» пісалася з вялікай літары — 
«Ты»). Што Чытач вычытаў з сяброўскага адказу?

• Ты ўсяго толькі чытач, які не дарос да разумення фе-
номену мімезіса ў дапасаванні да перакладніцкай творчас-
ці: «... па-мойму, Ты так і не прачытаў клясычных прац пра «мі-
мэзыс» — пачынаючы з Арыстотэля і вялікіх немцаў...». Сваю 
крытычную нязгоду і спагаду небараку-Чытачу Перакладчык за-
кончыў суцяшальным сяброўскім пасажам: «Я Цябе, дарагі дружа, 
усё адно люблю, хоць — прабач — літаратура і мастацтва, віда-
вочна, не Твае моцныя бакі...».

• Лексіка — рэч другасная. Натхненне важыць больш, 
чым энцыклапедычныя веды. Калі ў сваіх далейшых паслан-
нях Чытач спрабаваў давезці, што некарэктны пераклад асобных 
словаў можа зацямніць сэнс цэлага абзаца, «ўзарваць» прычынна-
выніковыя сувязі далейшых падзей, ён атрымаў зноў павучальны 
адказ: 

Усё ж такі да мімэзысу Ты ставісься неяк ня так... Ты 
ўжо задалёка зайшоў! Лексіка — гэта рэч абсалютна другас-
ная... Для мяне ў перакладзе найважнейшым ёсьць сынтакс — 
і найперш пабудова ЗФА8 і ўсяго тэксту. … Ты блытаеш 
ін’язаўскі курс «Стылістычны аналіз тэксту» і творчасьць, 
крыніца якой — натхненьне, а не энцыкляпэдычныя веды. 

• Каб зразумець пераклад, трэба спецыяльная адука-
цыя: Калі Чытач спрабаваў сцвердзіць, што натхняцца ў пошуках 
слова Перакладчык павінен пасля таго, як зразумеў сэнс (хаця б і 
пакарыстаўшыся слоўнікам), то атрымаў адказ, з якога вынікала, 
што Чытач нават з філалагічнай адукацыяй (але няпрофільнай, не 
перакладчыцкай) не ў стане разабрацца ў меандрах перакладчыц-
кай мудрасці: «Ты — лінгвіст з ухілам у фанэтыку й марфалёгію, 
я ж бараніўся па лінгвістыцы нямецкага тэксту (па сутнасьці, 

8 Звышфразавае адзінства.
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адзін зь першых у Беларусі)», — даводзіў Перакладчык. Тут Чыта-
чу, канешне, было цяжка знайсці контраргумент. Ён не быў літара-
турным перакладчыкам. Ён проста некалі выкладаў нямецкую мо-
ву, потым працаваў тэхнічным перакладчыкам (перакладаў патэн-
ты, дакументацыю на экспарт, заканадаўчыя акты і да т. п.), 
працаваў вусным перакладчыкам (паслядоўны і сінхронны перак-
лад), пісаў падручнікі... Натхненню месца не было. Прыходзілася 
корпацца ў даведніках.

• І наборшчыкі блытаюць, і пра Вікіпедыю не трэба за-
бывацца: Чытач не супакойваўся, націскаў на тое, што нельга ж 
бягом перакладаць і блытаць элементарныя рэчы: 

«Ты перакладаеш Patensohn як «хросны», але ж гэта —
»хрэснік»! Замест Антыной пішаш Антоній. Гэта перакуль-
вае сэнс тэксту. Вось перакладчык палічыў неістотным 
штрых з біяграфіі аўтаркі рамана «Вуліца Ціхая, шэсць» 
Монікі Марон і, перакладуючы подбегам і не маючы пад рукой 
расійскага перакладу, пераблытаў нямецкія словы Fräserin і 
Frisörin, — «фрэзероўшчыца» і «цырульніца». На вокладцы ў 
анатацыі так і напісалі: «Пасля школы працавала ў цыруль-
ні». У ГДР праца на заводзе фрэзероўшчыцай для маладой 
дзяўчыны была добрым радком у біяграфіі. 

Тлумачэнне Перакладчыка: 

Такія рэчы часта блытаюць наборшчыкі. Каля я перакла-
даў «Більярд», кампутарных набораў яшчэ не было... Так ма-
гло адбыцца і з Антыноем. Яны падумалі, што гэта памылка 
напісання і паправілі на Антонія. Што да таго, дзе працава-
ла Моніка Марон... Калі некаму хочацца спраўдзіць, дзе праца-
вала Моніка Марон, ён гэта лёгка знойдзе ў той жа Вікіпэ-
дыі…

• У перакладах плагіяту не бывае: На заўвагі наконт бесса-
ромнага спісвання з расійскіх перакладаў Перакладчык выказаўся 
так: 

Сьмешна гучыць, калі Ты ўжываеш у дачыненьні да перак-
ладу слова «плягіят». Гэта — вынаходніцтва, вартае ня 
менш як Нобэля... Перакладчык можа параўноўваць, запазыч-
ваць, дадаваць ад сябе, апускаць, кампенсаваць... Ён — свабод-
ны творца. 

• Перакладчык не павінен, як сляпы, трымацца арыгі-
налу: На заўвагу Чытача пра фантазію Васіля Сёмухі на тэму «Ла-
вайчык і мёрзлая сучка» Перакладчык прыслаў пераклад гэтага аб-
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заца на расійскай мове, зроблены Аляксандрам Марозавым. На дум-
ку Перакладчыка, твор Марозава і блізка каля сёмухаўскага не 
валяўся: 

Паглядзі ў даданы файл і пераканаесься, наколькі адроз-
ныя: пераклад Марозава (варты жалю і бедны канцылярыт з 
царкоўнаславянскімі ўкрапленьнямі) і абсалютна вытрыма-
ны ў канвэнцыі нізавога барока тэкст Сёмухі (40% словаў ня-
ма ў 6-томным ТСБМ!). Гэта — як неба і зямля. 

Ацэньваючы прыпіску пра сучку, Перакладчык сціпла заўва-
жыў:

Перакладчык палічыў, што гэта ніяк не сказіць агульнага 
ўспрыманьня вобразу Сімпліцыя (які быў і такі, і гэткі). А 
выраз гэта ня ён вынайшаў: гэта ў іх на Пружаншчыне 
так кажуць. І, натуральна, што не пра жывёліну... Мне 
цікавыя развагі на ўзроўні тэксту або мікратэксту: яны — 
стрыжнявыя, калі гаворка ідзе што пра арыгінальны літа-
ратурны твор, што пра пераклад...

Чытач занудзіўся. Гэта ж трэба і пружанскую гаворку ведаць, каб 
зразумець, што гэта не пра жывёлу. І тады: дзе Рым, а дзе Крым? І 
гаворка нямецкая, і стагоддзе сямнаццатае, і ў тэксце гэтага няма. 
Ды і стылістыка «Сімпліцысімуса», — як у гутарковай беларускай. 
Сапраўды, што гэта я, кузюрка чытацкая, сабе надумаў: з Пераклад-
чыкам спрачацца! 

• Суворы вердыкт: Перакладчык не займаецца слоўніка-
вымі значэннямі слоў. 

Я Табе казаў і кажу відавочныя рэчы: мастацкі пераклад — 
гэта мастацтва, а не пераказ набору словаў з адной мовы на 
другую. Мастак не займаецца слоўнікавымі значэньнямі слоў: 
ён расчытвае вобразы і імкнецца знайсьці сродкі сваёй мовы, 
каб падобныя вобразы перадаць — тое, што яму падаецца 
«кармазынавым» у арыгінале, ён імкнецца зрабіць «кармазы-
навым» у перакладзе. Перакладчык — гэта таксама, і най-
перш, актор. Мова перакладу павінна жыць, зіхацець фарба-
мі, рыхтаваць чытачу нечаканкі, ствараць новы стыль — калі 
адпаведнага бракуе ў сваёй мове... Так што, «Боріс, ты не 
прав». Пераклад наш зусім не нягеглы, а ім можна ганарыц-
ца!

• Вы сабе крытыкуйце, а мы будзем імкліва пераствараць. 
Перш, чым пачаць шукаць рады ў людцоў ды зрабіць свой тэкст 
публічным, Чытач напісаў яшчэ раз свайму сябру Перакладчыку, ці 
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не мае ён што удакладніць або прызнаць тое-сёе памылковым у 
сваіх меркаваннях. Мэтр, аднак, адказаў па-свойму годна, лаканіч-
на і па-нямецку: «Ja, es ist nicht so wichtig» («Ну, гэта ня так 
важна...»). І далей таксама па-нямецку: 

Вось мы ўтрох (я, З. К. і П. Ж. — скарот мой, П. С.) уклалі 
кожны па... еўра (пропуск мой. — П. С.) у новы праект з назвай 
«Паэты планеты». Паміж іншым, у гэтым праекце мы пра-
дэманструем лепшыя паэтычныя пераклады, у тым ліку 
сп. С. і мае. Чытачы будуць мець магчымасць самі даць ацэн-
ку зробленаму». Подпіс: Шматкроць схіляем нашыя галовы — 
Перакладчык і г. д. 

Не трэба быць вялікім стылістам, каб адчуць на гэты раз стрыма-
ную іронію творцы перад жуком-чытачом: ты там сабе чытай і ка-
пайся, а мы вось новы праект запачаткавалі... І ўжо ацанілі свой не-
грашовы ўнёсак — лепшыя паэтычныя пераклады... Што тут ска-
жаш? За свае грошы можна. А калі не за свае?

Наастачу — стары еўрапейскі жарт. Прыходзіць дапытлівы экс-
курсант у Луўр. Бачыць на самым версе так званай лесвіцы Дару 
мармуровую статую грэцкай багіні Перамогі Саматракіскай (у 
расійскай традыцыі Самафракійскай). Прыглядаецца... І пытаецца 
дапытлівы турыст у гіда: «Скажыце, а як выглядае пераможаны?». 

Узгадваю гэты стары жарт, калі думаю пра нашых маладзейшых 
перакладчыкаў, што сядзяць побач з знакамітымі калегамі-трыум-
фатарамі. Як жа выглядаюць маладзейшыя пры блізкім знаёмстве? 
Ці, можа, мае страхі марныя? 

P. S. Паставіў кропку, «і адна думка ўзбегла мне на яў»: як можна 
так лёгка скакаць па вершалінах чужых твораў і гарбузаваць свой 
«мімезіс»? Аўтары ж арыгіналаў некалі шукалі гармонію душы і ро-
зуму, чакалі натхнення, радаваліся кожнаму ўдаламу слову...


