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цюм змог захаваць сваю адметнасць. На жаль, сёння традыцыйнае 
адзенне па ўсёй тэрыторыі Беларусі амаль знікла. Толькі сталае на- 
сельніцтва вёсак працягвае на святы насіць вопратку, якая адпавя- 
дае нацыянальным традыцыям, каляровай гаме і упрыгожванням. 
Сёння дзяўчаты аддаюць перавагу сучасным вясельным сукенкам. 
Гэта паступова вядзе да ўніфікацыі адзення і страце непаўторных 
асаблівасцяў кожнага рэгіёна Беларусі. Тым не менш, беларускі на- 
цыянальны касцюм з’яўляецца найбольш яркім прыкладам трады- 
цый нашых продкаў, нясе інфармацыю пра побыт і культуру і спра- 
вядліва лічыцца сімвалам нашай нацыі. 
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Рэцэпцыя паэзіі Г. Гейнэ ў беларускай літаратуры 

на мяжы XX–XXІ ст. (пераклады А. Лойкі) 
 

Як вядома, адным з вельмі важных тыпаў міжкультурнай ка- 
мунікацыі, а дакладней — дыялогу культур — з’яўляецца мастацкі 
пераклад. Ён знаёміць носьбітаў адной культуры з іншай, праз яго 
адбываецца ўплыў і нараджаецца новае, як і ўсведамляецца адзін- 
ства сусветнай культуры і літаратуры. Адзін з самых перакладае- 
мых замежных паэтаў у Беларусі — выдатны нямецкі паэт Генрых 
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Гейнэ. Сярод тых, хто на новым узроўні адкрыў яго для белару- 
скага чытача, быў і вядомы літаратуразнаўца і перакладчык Алег 
Лойка, пераклады якого яшчэ ніколі не станавіліся аб’ектам сама- 
стойнага навуковага разгляду. 

Алег  Антонавіч  Лойка  нарадзіўся  1  мая  1931 г.  ў  Слоніме.  
У 1953 г. ён скончыў БДУ, дзе з 1956 г. працаваў выкладчыкам бела- 
рускай літаратуры, а з 1985 г.— загадчыкам кафедры беларускай 
літаратуры. У 1990–1996 гг. А. А. Лойка быў дэканам філалагіч- 
нага факультэта. Першыя вершы паэт надрукаваў у 1943 г. у “Ба- 
ранавіцкай газеце”. Як вызначае І. У. Саламевіч, Лойку быў вельмі 
блізкі рамантызм, якім прасякнута ўся яго творчасць: “Характар 
яго лірычнага героя вызначаюць рамантычна-ўзнёслае светаба- 
чанне, грамадзянская актыўнасць, аптымізм, імкненне да вышынь 
духоўнасці” [6, с. 292]. Менавіта таму такімі блізкімі былі паэту ня- 
мецкія паэты-рамантыкі, у тым ліку Г. Гейнэ. Лойка, які, по словах 
М. М. Арочкі, ў лепшых сваіх вершах і паэмах “заклапочана-ўдумлі- 
вы, неспагадлівы да ўласных промахаў, развярэджаны трывогамі   
і супярэчнасцямі ў сабе і ў свеце” [1, с. 141], распрацоўваў жанр ба- 
лады на беларускай глебе, пісаў творы для дзяцей, займаўся дасле- 
даваннем беларускай літаратуры, выдаваў вучэбныя дапаможнікі 
і манаграфіі, прысвечаныя сучаснай паэзіі. Навуковец перакладаў 
П. Верлена, Ё. В. Гётэ, паасобныя творы рускіх, украінскіх, туркмен- 
скіх, польскіх, літоўскіх, латышскіх і іншых паэтаў. У 2004 г. вый- 
шла яго анталогія нямецкай класічнай рамантычнай паэзіі XIX ст. 
“Маланкай жагнаныя”, у якую ўвайшлі 72 вершы з розных паэтыч- 
ных зборнікаў Гейнэ. Памёр паэт 19 лістапада 2008 г. 

Звернемся да перакладаў А. Лойкі, і ў першую чаргу, да пе- 
ракладу слыннага верша „Ein Fichtenbaum steht einsam…“ (“Сасна 
стаіць адзінока…”). Прывядзем яго арыгінальны тэкст, наш па- 
драдковы пераклад і пераклад Лойкі: 

 

Ein Fichtenbaum steht einsam 
Im Norden auf kahler Höh’. 
Ihn schläfert; mit weißer Decke 
Umhüllen ihn Eis und Schnee. 
Er träumt von einer Palme, 
Die, fern im Morgenland, 
Einsam und schweigend trauert 
Auf brennender Felsenwand. [7] 

На поўначы клён адзінокі, 
На сцюжным адкосе стаіць, 
Ахутаны белай пасцеляй, 
Не снег і не лёд ён сніць, 
А далеч Бліжняга Усходу, 
Скалы абгарэлы адкос, 
Дзе адзінокая пальма 
Мроіць пра іншы лёс. [4, с. 255] 
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(Сасна стаіць адзінока / на Поўначы, у халоднай вышыні. / Яе 
ўсыпляюць  [закалыхваюць],  белай  коўдрай  /  ахутваюць  яе  лёд 
і снег.  // Яна сніць пальму,  / якая, далёка на Ўсходзе,  / адзінока     
і маўкліва сумуе / на палаючай скале [скалістай сцяне].) 

Спачатку трэба адзначыць, што Лойка, як і іншыя пераклад- 
чыкі Гейнэ, адыходзіць ад рытму арыгінала. Гейнэўскі дольнік пе- 
раходзіць у перакладзе ў амфібрахій. Магчыма, тут паэт пайшоў  
за М. Багдановічам, які таксама выкарыстаў гэты памер у сваім 
перакладзе. Што датычыцца сэнсу, то мы бачым, што Лойка не 
імкнуўся дасканала перадаць усе словы, выкарыстаныя ў арыгіна- 
ле. Ён зрабіў акцэнт на атмасферы верша. Разгледзім, у чым гэта 
выяўлецца і як уплывае на ўспрыняцце Гейнэ. 

Каб зрабіць „ein Fichtenbaum“ мужчынскага роду і захаваць ма- 
тыў кахання, перакладчык замяняе сасну на клён. Клён — гэта не 
тыпова паўночнае дрэва, як тая ж сасна, таму гэта можа паспры- 
яць у нейкай ступені размыццю кантрасту “Поўнач — Поўдзень”. 
Праз замену сасны клёнам памякчаецца сама атмасфера верша, 
знікае асацыяцыя з халадамі, марозам і снегам, у які захутана гей- 
нэўская сасна. Мы не можам уявіць сабе клён у такіх умовах яшчэ  
і таму, что ўзімку ён застаецца без лісця і яго складана адрозніць 
ад іншых голых дрэваў, таму галоўны герой верша часткова гу- 
бляе сваю асобаснасць. 

Далей трэба заўважыць, што Лойка перакладае словы “auf 
kahler Höh’” як “на сцюжным адкосе”. Тут розніца не вельмі прын- 
цыповая, але ўсё ж такі слова “Höh” мае на ўвазе нейкую найвышэй- 
шую кропку гары ці ўзвышанасці. Гейнэўская сасна стаіць на гэтай 
вышыні, адзінокая і прадзімаемая ўсімі вятрамі, што надае сітуа- 
цыі драматызм і рамантычны каларыт. Клён Лойкі стаіць на адко- 
се, і хоць ён таксама адзінокі, ўражанне ў нас ужо іншае. Ён ўжо не 
на самым версе, ён схаваўся ад паўночных вятроў на схіле гары і не 
выклікае ў нас асацыяцый з рамантычным героем. У астатнім жа 
Лойка вельмі добра перадае сэнс арыгінала ў першых двух радках. 

У наступных двух радках знікае пасіўнасць канструкцыі “Ihn 
schläfert”, што абумоўлена яшчэ і асаблівасцямі беларускай мовы: 
клёна ў Лойкі ніхто не ўсыпляе, ён “сніць” штосьці. А вось што 
нам перакладчык не кажа, ён стварае своеасаблівую інтрыгу, што 
з’яўляецца вельмі цікавым сродкам пераходу ад першага катрэна 
да другога. Іншая справа датычыцца слоў “лёд” і “снег”: у арыгі- 
нале яны ахутваюць сасну, у перакладзе ж клён іх не сніць.  Пасіў- 
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насць тут, аднак, захоўваецца ў радку “Ахутаны белай пасцеляй”, 
дзе слова “пасцеля” хоць і гучыць крыху дзіўна ў дадзеным кант- 
эксце, але з’яўляецца, на нашу думку, вельмі трапным перакладам 
для слова “Decke”. 

Пераходзячы да другога катрэна, Лойка працягвае сказ, пача- 
ты ў першым, раскрываючы створаную ім інтрыгу. Ён, аднак, не 
ўводзіць пальму ўжо ў першым радку, як гэта робіць Гейнэ. За- 
мест гэтага з’яўляецца цікавая антытэза: “А далеч Бліжняга Усхо- 
ду”. Словы “далеч” і “бліжні” побач паказваюць нам адчай клёна: 
нягледзячы на тое, что Усход бліжні, ён усё ж такі недасягальна 
далёкі для яго. У наступным радку з’яўляецца матыў, змешчаны 
Гейнэ напрыканцы верша: “Скалы абгарэлы адкос”. Гэты пераклад 
добра пасуе да радка “Auf brennender Felsenwand”, толькі слова “аб- 
гарэлы” выклікае ў нас асацыяцыі з пажарам і з агнём у прамым 
сэнсе, а слова “brennend” у дадзеным кантэксце ўсё ж такі, на нашу 
думку, з’яўляецца фігуральным і абазначае, што скала проста зна- 
ходзіцца пад пякучымі промнямі паўднёвага сонца. Таму атмасфе- 
ра арыгінала робіцца тут крыху больш трагічнай. 

У трэцім радку нарэшце з’яўляецца “адзінокая пальма”. Варта 
адзначыць, што праз перанясенне яе ў трэці радок Лойка крыху 
змяняе сэнс арыгінала. Гейнэўская сасна марыць непасрэдна пра 
пальму, у Лойкі ж клён марыць пра Бліжні Ўсход, пра адкос скалы,   
і потым толькі пра пальму. Мы нібыта бачым, як камера “наязд- 
жае” на гэты пейзаж: спачатку мы бачым краіну, потым мясцовасць, 
а ўжо потым дрэва. Такі прыём любілі выкарыстоўваць экспрэсіяні- 
сты; магчыма, менавіта яны паўплывалі і на Лойку. Варта таксама 
адзначыць,  што ён дадае матыў,  якога няма ў арыгінале: пальма   
ў яго “мроіць пра іншы лёс”. Напэўна, маецца на ўвазе лёс, дзе яны 
маглі б быць разам з клёнам і дзе іх не раздзялялі б тысячы кіламе- 
траў. Таму ў цэлым гэты радок упісваецца ў паэтычную карціну. 

Варта  адзначыць,  што  верш  перакладзены  вельмі  прыгожа 
і ўдала, асноўныя матывы перададзеныя і атмасфера захаваная.    
І хоць Лойка недасканала захаваў усе лексічныя сродкі, яго пе- 
раклад добра лёг на беларускую мову, а таму з’яўляецца вартым 
канкурэнтам перакладу Багдановіча. 

Наступны пераклад, які нам падаўся  вельмі  паказальным  
для стылю А. Лойкі,— гэта пераклад верша “Wenn ich an deinem 
Hause…”  (“Калі  я  каля  твайго  дома…”),  які  таксама  ўваходзіць  
у “Кнігу песень”: 
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Wenn ich an deinem Hause 
Des Morgens vorüber geh’, 
So freut’s mich, du liebe Kleine, 
Wenn ich dich am Fenster seh’. 
Mit deinen schwarzbraunen Augen 
Siehst du mich forschend an: 
Wer bist du, und was fehlt dir, 
Du fremder, kranker Mann? 
„Ich bin ein deutscher Dichter, 
Bekannt im deutschen Land; 
Nennt man die besten Namen, 
So wird auch der meine genannt. 
Und was mir fehlt, du Kleine, 
Fehlt Manchem im deutschen Land; 
Nennt man die schlimmsten 

Schmerzen, 

Калі ля тваёй хацінкі 
Раніца міма імкне, 
Як цешыш мяне ты, дзяўчынка, 
Стоячы ў вакне. 
Карычневымі вачыма 
Глядзіш здзіўлена так: 
“Хто ж ты і што цябе цешыць, 
Хваравіты чужак?” 
“Я ― з песняроў нямецкіх, 
Знаны ў сваёй старане, 
Называючы лепшых, 
Называюць мяне. 
А што ж мяне цешыць, малая, 
Нямеччыны не абміне!.. 
Пра боль там найбольшы 

гавораць, 
So wird auch der meine genannt.“[7]  А, значыць, і пра мяне”. [4, с. 258] 

 
(Калі я каля твайго дома / Праходжу раніцай, / Мяне цешыць, 

любая малая, / Калі я бачу цябе ў вакне. // Тваімі чорна-карычне- 
вымі вачыма / Глядзіш ты на мяне дапытліва: / Хто ты і што ў цябе 
баліць [што з табой, на што ты скардзішся], / Чужы, хворы мужчы- 
на? // “Я нямецкі паэт, / Знакаміты ў маёй краіне; / Калі назваць 
лепшыя імёны, / Маё таксама будзе названае. // І тое, што ў мяне 
баліць, малая, / Баліць у многіх ў нямецкай краіне; // Калі назваць 
самыя горшыя пакуты [скрухі], / Мая таксама будзе названая). 

Адразу трэба адзначыць, што Лойка спрабуе наблізіцца да 
дольніку, які выкарыстоўвае Гейнэ. Не ва ўсіх радках яму гэта ўда- 
лося, але ў цэлым рытм амаль захаваны. Перакладчык не спрабуе 
яго выправіць, ён паддаецца яму і дазваляе радкам набыць незвы- 
чайны для беларусаў, але звыклы для немцаў каларыт. 

Калі звярнуцца да лексічных сродкаў, то ўжо ў першым радку 
мы бачым слова “хацінка”, выкарыстанае перакладчыкам замест 
гейнэўскага “Haus”. Праз гэты памяншальны суфікс перакладчык 
робіць атмасферу верша больш утульнай і светлай, чым у арыгі- 
нале. У гэтага слова ёсць таксама яскравы народны каларыт, які 
ўраўнаважвае нязвыклы для беларусаў рытм і робіць верш для 
нас больш зразумелым. Але сам лірычны герой набывае пасіўнас- 
ць, якой няма ў арыгінале: ён ужо не сам ідзе каля дома дзяўчынкі, 
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яго “раніца міма імкне”. Праз гэта дадаецца дадатковае значэнне: 
нежаданне героя ісці туды, куды ён ідзе, чаго ў Гейнэ няма. Праз 
гэта Лойка крыху дадае трагізму і вяртае верш у тую танальнас- 
ць, якая была зададзеная нямецкім паэтам. Наступныя два радкі 
перакладзеныя даволі добра; адзінае, што можна заўважыць —     
у Гейнэ якраз ужыта пасіўная канструкцыя “so freut’s mich”, то бок 
галоўнага героя цешыць тое, што ён бачыць дзяўчынку. У перак- 
ладзе яго ўжо цешыць сама дзяўчынка, “стоячы ў вакне”. Можна 
сказаць, што, замяніўшы пасіўную канструкцыю актыўнай, Лойка 
зноў-такі ўраўнаважыў суадносіны пасіўнасці-актыўнасці, якія ён 
парушыў, замяніўшы актыўнае дзеянне пасіўным у другім радку. 
На сэнс такая падмена ў дадзеным выпадку амаль не ўплывае. 

У наступным чатырохрадкоўі Лойка добра перадаў агульны 
сэнс арыгінала, дапусціўшы, аднак, невялікія лексічныя падме- 
ны. Па-першае, вочы ў яго дзяўчынкі не чорна-карычневыя, як      
у арыгінале, а проста карычневыя, але так перакладалі гэты колер 
амаль усе, хто браўся за гэты верш, ды гэта і не вельмі істотна для 
яго сэнсу. А вось тое, что слова “forschend” Лойка перадаў як “зд- 
зіўлена”, ўжо выклікае пытанні. Бо “дапытліва”, як нам ахаракта- 
рызаваў позірк гераіні Гейнэ, азначае, што яна з цікавасцю разгля- 
дае лірычнага героя, вывучае яго. А “здзіўлена” — гэта ўжо крыху 
іншая эмоцыя, якая паказвае нам не цікавасць да постаці героя,    
а выкліканае ёю здзіўленне. Але гэтае слова ўпісваецца ў кантэкст, 
бо гэты мужчына для дзяўчынкі чужынец, і гэта нармальна, што 
яго асоба яе здзіўляе. У наступных жа двух радках, нягледзячы   
на даволі добрую перадачу сэнсу арыгінала, ёсць адзін вялікі не- 
дахоп: слова “цешыць”, ужытае Лойкам для слова “fehlen”. Гэтае 
слова ў беларускай мове мае выключна пазітыўныя значэнні, да 
таго ж яно было ўжыта паэтам вышэй ў пазітыўным кантэксце, 
таму гэта можа выклікаць непаразуменне  з  боку  чытачоў,  якія 
не валодаюць нямецкай мовай і не знаёмыя з арыгіналам альбо 
іншымі перакладамі. На жаль, такое істотнае парушэнне нельга 
прабачыць перакладчыку, бо яно цалкам змяняе атмасферу і сэнс 
наступных радкоў. Як плюс у гэтых двух радках можна адзначыць 
вельмі ўдалы пераклад словазлучэння “du fremder, kranker Mann” 
як “хваравіты чужак”. 

Наступнае чатырохрадкоўе перакладзена вельмі ўдала. Можна 
адзначыць выбар слова “пясняр” для нямецкага “Dichter”. У бела- 
рускай мове слова “пясняр” не толькі надае радкам народны кала- 
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рыт, але і валодае больш шырокім спектрам значэнняў, чым слова 
“паэт”: гэта і паэт, і пісьменнік, і той, хто пяе альбо апявае родную 
зямлю. Таму гэта надае лірычнаму герою маштабнасці і робіць 
верш больш зразумелым для беларусаў. Тое ж можна сказаць пра 
слова “старана”, ўжытае замест менш эмацыянальнага слова “краі- 
на”. Слова “знаны” для слова “bekannt” крыху змяняе сэнс верша, 
бо нясе ў сабе значэнне мінулага часу: ён быў знаны, а зараз, ма- 
быць, ужо не. Таму гэта надае вершу трагічнасці, бо намякае на 
тое, што паэт можа быць забыты на сваёй Радзіме. У наступных 
двух радках Лойка захаваў пасіўнасць гейнэўскіх канструкцый, 
выкарыстаўшы спачатку дзеепрыслоўе, а затым безасабовы сказ. 

Наступны катрэн перакладзены ўжо не так трапна. Лойка зноў 
выкарыстоўвае слова “цешыць” для нямецкага “fehlen”, а затым 
кажа, што тое, што “цешыць” лірычнага героя, “Нямеччыны не аб- 
міне”. То бок дзеянне, якое ў арыгінале датычылася “многіх”, але не 
ўсіх, цяпер пашырылася на ўсю краіну. Яно становіцца нейкім злым 
лёсам, які напаткае Германію, а лірычны герой — прарокам. Гэта 
надае перакладу больш трагізму. Слова “Нямеччына” для назвы 
краіны набліжае верш да народнай гаворкі, спрыяе яго разумен- 
ню з боку беларусаў. А ў апошніх двух радках Лойка цікава абыграў 
развязку гейнэўскага верша, але атрымаўся даволі істотны адыход 
ад сэнсу: ў Гейнэ мы бачым умоўны сказ без злучніка, які выражае 
магчымае дзеянне: калі хтосьці б вырашыў назваць самыя горшыя 
пакуты, была б названая і тая, што мучыць лірычнага героя. У лой- 
кавым варыянце ў Германіі  ўжо “пра боль найгоршы гавораць”,     
а значыць, і пра лірычнага героя. То бок з магчымага дзеянне ста- 
новіцца рэальным, ужо існуючым, а яшчэ яно кажа аб тым, што пра 
паэта ўсё ж такі памятаюць на яго Радзіме, што супярэчыць раней 
сказанаму. Але ў цэлым сэнс арыгінала перададзены. 

Такім чынам, не ўсё ў гэтым вершы ўдалося Лойку. Наблізіўшы 
рытм і граматычны складнік да арыгінала, ён ахвяраваў даволі 
важнымі сэнсамі, але ў цэлым верш гучыць вельмі добра. Перак- 
лад варты ўхвалення хаця б за тое, што паэт-перакладчык тут не 
пабаяўся эксперыментаваць з беларускай мовай і ўводзіць штось- 
ці, што людзі могуць не зразумець. З другога боку, ён ураўнаважыў 
дольнік лексічнымі сродкамі — словамі народнага ўжытку, таму 
верш атрымаўся даволі гарманічным. 

Скончыць хацелася б радкамі з інтэрв’ю Алега Лойкі, апубліка- 
ванага ў часопісе “Маладосць”: “Паэзія — самае дарагое і  запавет- 
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нае. Яна дорыць найбольшую радасць і прыносіць самыя вялікія 
пакуты. Яна дае найбольшае адчуванне паўнаты жыцця, лучыць   
з людзьмі і светам. Жыць без яе — значыць жыць без натхнення    
і радасці, беззваротна страчваць многае з таго, што надае духоўны 
і маральны змест нашаму жыццю” [3, c. 177]. Сваімі перакладамі   
з паэзіі Гейнэ Лойка дапамог беларусам па-новаму паглядзець на 
нямецкую паэзію, на нямецкі рамантызм і на саму постаць нямец- 
кага паэта. Не намагаючыся перадаць сэнс кожнага слова, ён сме- 
ла ідзе на ахвяры на розных узроўнях верша, якія кампенсуюцца 
смелымі вынаходніцтвамі ў іншых месцах. Таму пераклады Лойкі 
з’яўляюцца, на нашу думку, неацэнным унёскам у скарбніцу тво- 
раў Гейнэ на іншых мовах. 
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Стилизованный диалог: прагматический потенциал диалога 

в художественном произведении 
 

При создании художественного произведения автор пре- 
следует ряд целей, которые и формируют прагматику художе- 
ственного текста. В роли таковых могут быть: эксплицитное или 
имплицитное выражение мнения в отношении  некоторого 
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